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EVROPSKA SVILNA POT – ŠTUDIJA DUNAJSKEGA INŠTITUTA ZA MEDNARODNE
EKONOMSKE ŠTUDIJE

Dunajski inštitut za mednarodne ekonomske študije (Wiener Institut für Internationale
Wirtschaftsvergleiche)

je avgusta letos izdal študijo z naslovom Evropska svilna pot (A

"European Silk Road", Mario Holzner, Philipp Heimberger, Artem Kochnev).
Študija je prvič, posebna, ker ne izhaja iz kritiziranja kitajskega koncepta prihajajoče svilne poti
v Evropo (BRI), kar je sicer med evropskimi think tanki v zadnjem času dokaj prisotno, ampak
oblikuje in predlaga lastno omrežje evropskih infrastrukturnih povezav med razvito Zahodno
Evropo in Vzhodno in Jugovzhodno Evropo.
Drugič, povezuje evropsko svilno pot in kitajsko svilno pot v smiselno, komplementarno
povezano celoto, ki se medsebojno povezuje in dopolnjuje, ne pa izključuje.
Študija predvideva dva strateška prometna kraka, smiselno povezana s sodobnim cestnim,
železniškim in plovnim omrežjem ter ustreznimi logističnimi centri. Prvi krak študija imenuje
severna smer in povezuje portugalsko Lizbono vzhodno z ruskim Uralskom ob ruskokazahstanski meji. Južna smer pa naj bi povezovala srednjo Evropo s črnomorskimi in
kaspijskimi državami.
Takšno omrežje naj bi nastalo v približno desetih letih in bi zahtevalo finančne stroške okoli
1000 milijard evro, to je v povprečju nekje okoli 8% DBP tistih držav, ki jih pot prečka
(zajema), oziroma približno sedem odstotkov letne proizvodnje v EU.
Zaradi multiplikativnih učinkov, bi takšna evropska svilna pot vključenim državam zviševala
ekonomsko rast za povprečno okoli 3,5 odstotka, ter skupno omogočila okoli 2 milijona novih
delovnih, v primeru dolgoročno nizkih obrestnih mer in drugih trendov, pa celo do 7 milijonov.
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V začetnem poglavju študija prikazuje širjenje industrijske revolucije v Evropi, v povezavi z
doseganjem praga 4000 dolarjev DBP per capita, ki velja kot merilo industrijske razvitosti
(spodnja tabela 1 ).
TABELA 1- širitev industrijske revolucije v Evropi

Vir: Maddison Project (rgdpnapc) January 2018, wiiw lastne ocene

Študija z zgodovinskimi primerjavami dokazuje, da je bila širitev industrijske revolucije
povezana s širjenjem prometnih povezav, in sicer izvorno z železniškim omrežjem.
Industrializacija je tako na eni strani vplivala na razvoj železniških povezav, na drugi strani pa
so same železniške povezave povratno vplivale na razvoj industrije.
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TABELA 2- vzpostavitev železniškega omrežja

Vir: Wikipedia, Wikimedia, FDV, lastne ocene wiiw

Študija ugotavlja, da so v Evropi tudi 200 let od začetka industrijske revolucije v Angliji in
njene postopne širitve, razlike med zahodno in vzhodno Evropo praktično identične. Severno in
zahodnoevropske države imajo letni produkt krepko preko 30.000 dolarjev per capita, večina
jugovzhodnih evropskih držav, pa se mora zadovoljiti z DBP per capita pod 25.000 dolarji,
nekatere zahodno balkanske in črnomorske države pa celo s samo med 10.000 in 15.000 dolarji
DBP per capita. Samo nekaterim države iz Vzhodne in Srednje Evrope (kot so Slovenija,
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Slovaška in Poljska) je uspelo doseči DBP med 25.000 in 30.000 dolarji. Dohodkovne
disparitete v Evropi se tako ohranjajo in obnavljajo.
TABELA 3 – današnje dohodkovne disparitete

DBP per capita v dolarjih

Vir: Maddison Project (cgdppc) January 2018, wiiw, lastne ocene

Podobne so tudi današnje disparitete glede infrastruktur. Razvite zahodne države posedujejo
sodobna avtocestna in hitra železniška omrežja, tiste na vzhodu in JV pa ne.
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TABELA 4 – avtocestna omrežja v Evropi (v kilometrih na 1000 kvadratnih kilometrov)

Vir: NationMaster, CIA World Factbook, World Development Indicators, Eurostat,
Wikipedia, lastne ocene

Naložbe v transportni sektor bi podobno kot pred 150 leti lahko imele pozitiven vpliv na
ekonomsko rast, večje čezmejno sodelovanje in tudi vzpostavljanje skupnih standardov na
področju infrastrukturnega razvoja.
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Študija se dotika tudi kitajske novodobne Svilne ceste (BRI). Zanjo je značilno, da je fleksibilna
in v procesu nastajanja. Nima fiksne finančne konstrukcije, saj so ocene stroškov razponu od
1000 milijard pa do 8000 milijard. Tudi najvišji zgornji znesek pa še vedno predstavlja samo
manjši del azijskih infrastrukturnih potreb, ki znašajo po ocenah Azijske razvojne banke okoli
26.000 milijard za obdobje med 2016 in 2030.
Avtorji ugotavljajo, da so evropske reakcije na kitajske projekte večinoma zadržane. Evropski
parlament je identificiral priložnosti, kot tudi izzive, ki jih predstavlja za Evropo, Evropska
komisija pa je 2016 predstavila novo strategijo glede Kitajske. V osnovi se zavzema za
sodelovanje s Kitajsko, tudi v okviru BRI. Tudi EU-kitajska platforma o povezljivosti iz leta
2017 govori o sodelovanju in sicer izpostavlja tiste projekte ki so komplementarni tako BRI kot
tudi vsebinam v okviru Trans evropskega transportnega omrežja (TEN-T). Vsebuje med drugim
pomorske projekte v Italiji, notranje vodne poti na Poljskem, intermodalne terminale na
Slovaškem in avtoceste v Bolgariji. Še vedno pa v EU ni celovitega in razdelnega pogleda na
BRI.
Avtorji so kritični do evropskega projekta TEN-T, ki je izvorno nastal v zgodnjih 1990-ih. Od
takrat so se začrtali številni infrastrukturni koridorju in identificirala ozka grla. Financiranje
večinoma poteka na nacionalnih ravneh, hkrati pa so postali projekti TEN-T žrtve finančnih
ukrepov v EU v preteklih letih. V obstoječem finančnem okvirju 2014-2020 je na voljo 22,4
milijarde evro za tako imenovane projekte povezljivosti (CEF), okoli 70 milijard v okviru
evropskega strukturnega in investicijskega fonda (ESIF) in okoli 21 milijard evro v obliki
posojil iz evropskega fonda za strateške naložbe (EFS) s strani EU in evropske investicijske
banke (EIB). Ker so skupni stroški za povezave v okviru TEN-T ocenjeni na okoli 750 milijard
evro, avtorji ocenjujejo, da bodo skupni evropski napori za izboljšave prometnih infrastruktur v
EU, še naprej v veliki meri ostali nezadostni in razdrobljeni.
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TABELA 5- počasna širitev omrežja TEN-T od 1990

Vir: Evropska komisija

Prav tako so tudi na vzhodu države članice Evrazijske ekonomske unije (Rusija, Belorusija,
Kazahstan, Kirgizija, Armenija) izrazile interes za poglobljeno prometno povezovanje.
Študija Evrazijske razvojne banke (EDB, 2089) predvideva povečan železniški kontejnerski
promet med Kitajsko in EU prav skozi države EAEU. Že v obdobju 2013-2016 je prišlo do
podvojitve tovrstnega kontejnerskega železniškega prometa, predvsem zahvaljujoč kitajskih
finančnim vlaganjem. Do leta 2016 je Kitajska v celotni transportni sektor v tujini vložila okoli
88 milijard dolarjev. Še vedno pa je tovorni promet preskromen. EDB je med drugim
preskromne zmogljivosti na poljsko-beloruski meji ocenila za eno glavnih težav tovornega
prometa v okviru trans azijskih prometnih koridorjev.
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TABELA 6 – Najpomembnejši trans-evropski transportni koridorji

Vir: EBRD

Za Evropo velja, tako avtorji, da se večinoma ukvarja z ideološkimi in političnimi ocenami
BRI, zelo malo pa je do sedaj sama kaj konkretno ponudila. Navsezadnje bi moralo biti v
neposrednem interesu zahodne Evrope, da se razširi na vzhodnoevropska tržišča tudi na tak
način, da pomaga vzpostaviti sodobne prometne povezave s tem področjem.
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Širša regija ( Zahodni Balkan, območje EFTA, nekdanje evropske republike Sovjetske zveze,
Srednja Azija, kavkaške republike, obalne črnomorske in kaspijske države, predvsem Turčija in
Iran) šteje okoli 480 milijonov prebivalcev, kar je približno toliko kot ima EU ( 510 milijonov),
hkrati pa dohodkovno dosega samo polovico ravni držav članic EU. V evropskem strateškem
interesu bi moralo biti, da povezuje zahodnoevropske industrijske centre s temi nerazvitimi
regijami v svoji vzhodni in JV soseščini, in da krepi ekonomsko povezovanje in okrepi politične
odnose. To bi moralo biti v evropskem interesu, kot poudarjajo avtorji, neodvisno od kitajske
pobude BRI. Avtorji študije tudi menijo, da bi bilo smiselno opredeliti bodoče ključne povezave
do vzhodne Azije in iskati načine, da se EU smiselno poveže s kitajskimi prometnimi projekti,
namesto, da skuša z njimi tekmovati.
Študija izpostavlja dva osnovna prometna koridorja med EU in vzhodno in JV soseščino, ki jo
prikazuje spodnja tabela.
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TABELA 7- Predlog evropske svilne poti s severnim (modrim)

in južnim (rdečim)

krakom

Vir: GEOATLAS, lastni viri

Severni (modri) koridor povezuje portugalsko prestolnico Lizbono z ruskim Uralskom ob rusko
kazahstanski meji. Njegov ključni del je odsek Lyon-Moskva. Trasa poteka mimo velikega
rečnega pristanišča v nemškem Duisburgu, ki je eno glavnih logističnih središč na severozahodu
Evrope. Na drugi strani odsek Lyon-Lizbona poteka skozi Barcelono.
Južno (rdečo) smer so začrtali kot povezavo srednje Evrope z črnomorsko regijo, nato pa še z
državami okoli kaspijskega morja. Njena prva skrajna točka je Milano, na drugem koncu ima
dva kraka. Ključni del je odsek od Milana po nemškem in avstrijskem delu donavske doline
skozi Dunaj, Budimpešto in Bukarešto do romunskega črnomorskega pristanišča Konstanca. En
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krak se nato nadaljuje do Novorusijska in dalje do Volgograda, drug krak pa skozi gruzijsko
pristanišče Tbilisi do Bakuja (Kaspijsko morje).

Kot je razvidno iz tabele, naj bi severni krak evropske svilne poti povezoval severni in srednje
azijski evrazijski koridor, medtem ko naj bi južni krak povezoval mednarodni koridor sever-jug
in trans azijski koridor. Na spodnjem koncu bi se tudi prekrival z evropskim-kavkaško-azijskim
transportnim koridorjem (TRACECA), ki ga EU razvija od 1990-ih. Kavkaški del povezave
velja kot posebej akuten.
Skupno znaša severni krak okoli 3400 km, z dodatnimi povezavami pa okoli 6.700 km. Južni
krak je krajši. V osnovi meri okoli 2.500 km z razširjeno verzijo pa okoli 4.300 km. Skupno naj
bi kopenski del znašal okoli 11.000 km. Omrežje bi sestavljale hitre železniške in avtocestne
povezave, ki bi v nasprotju z obstoječimi povezavami potekale izven obstoječih komunikacij in
s tem bile bistveno hitrejše in učinkovitejše. Za ustrezni multimodalni prometni sistem bi tako
infrastrukturno povezovanje predpostavljalo tudi ustrezne logistične centre, pristanišča, rečna
pristanišča in sodobna letališča. Takšni projekti bi pomagali pri vzpostavljanju pan evropskih
standardov glede tehnologije in varovanja okolja in bi vsebovali tudi nastavke za bodočo emobilnost in samo vozeča vozila.
Avtorji so z matematični modeli izračunali tudi infrastrukturne potenciale posameznih evropskih
držav. Zelena barva predstavlja negativne vrednosti potenciala za posamezno infrastrukturno
področje. Kot je razvidno iz obravnave, ima Slovenije negativni infrastrukturni potencial na
področju neto električne kapacitete (v megavatih) in pa glede števila bolniških postelj, ki ga
analiza uporablja kot enega izmed osmih kriterijev.
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TABELA 8-ocena infrastrukturnih potencialov v 30 evropskih državah
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Glede celotnih infrastrukturnih investicijskih potreb v obliki deleža DBP, kot ga je ocenila
EBRD (spodnja tabela), je razvidno, da so velike infrastrukturne potrebe reda velikosti med 40
% do 80 % DBP v balkanskih državah, v zahodnih regijah nekdanje Sovjetske zveze in na
Kavkazu. V srednjeazijskih državah nastalih iz nekdanje SZ pa infrastrukturne potrebe znašajo
celo 80 %, včasih pa celo presegajo 100 % DBP.
Razrez pokaže, da so največje potrebe na področju transporta, sledi energetski sektor. Potrebe
so relativno skromne na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) kot tudi
oskrbe z vodo in same vodne infrastrukture.
TABELA 9- največji infrastrukturni primanjkljaji

Vir: EBRD (2017), lastni viri
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Avtorji sinetizirajo svoje ugotovitve v spodnji tabeli. Če povzamemo, skupni stroški za
vzpostavitev ustreznega severnega in južnega prometnega evropskega

"svilenega" kraka

znašajo okoli 1000 milijard evro, to je okoli 7,6 % DBP sodelujočih držav, oziroma okoli 6,7
%" DBP EU.
TABELA 10- ocenjeni stroški evropske svilne poti

Vir: wiiw
Med posameznimi vključenimi evropskimi državami si največje ugodnosti iz evropske svilne
poti lahko obeta Nemčija in sicer kar 12.8 % rast zaposlitve in izjemno velik učinek na DBP
(spodnja tabela).
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TABELA 11- učinki evropske svilne poti na ekonomsko rast in zaposlovanje

Vir: Eurostat, lastni podatki

Zaključek:
Avstrija, ki sicer formalno ni polnopravna članica 16+1 se s študijami wiiw očitno profilira na
eni strani kot poznavalka kitajskih aktivnosti, in na drugi strani kot država, ki se s svojim
znanjem in poznavanjem kitajskih projektov profilira kot država, ki išče svoje pomembne niše,
gospodarske pridobitve in ugodnosti v tovrstnih povezavah. Podobno kot je to avstrijska stran
sicer že storila s podobno študijo dober mesec pred obravnavano.1

1

Študija Dunajskega inštituta za mednarodne ekonomske študije (Wiener Institut Für Internationale
Wirschaftsvergleiche) z naslovom " Ekonomsko-politični učinki pobude pas cesta na srednjevzhodne in
jugovzhodne evropske države ter Avstrijo". (WIIW, JUNE 2018, Policy Notes and Reports 23), Economic
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V poplavi evropskih študij, ki problematizirajo kitajsko investicijsko gospodarsko prihajanje v
Evropo, Avstrija v svojih študijah išče stične točke in pa sinergijske učinke povezovanja s
kitajskimi projekti. Kot poudarjajo avtorji, bi se ocenjeni skupni znesek evropske svilne poti
(okoli 1000 milijard) glede ne ocene o pomembnem povečanju DBP za okoli 3,5 % sodelujočih
držav v desetletju lahko v finančno močnejših državah lahko iskal v lastnih udeležbah. Po drugi
strani pa tudi iz nekaterih drugih postavk. Navsezadnje se v EU po ocenah

2

samo iz naslova

davčnih utaj in davčnih izogibanj na leto porazgubi za okoli 1000 milijard evro. Vsaj del
tovrstno pridobljenih sredstev, bi lahko EU namenjala za dolgoročne infrastrukturne projekte.
Precejšen problem različnih mednarodnih inštitutov in evropskih think tankov je, da se pri
proučevanju, ukvarjanju in analiziranju kitajskih gospodarskih in finančnih projektov ne
ukvarjajo, z analitskega zornega kota zelo zaželenimi, tako imenovanimi cost benefit pristopi.
Avstrijska študija je ena redkih izjem na tem področju.

Policy Implications of The Belt and Road Initative for CESEE and Austria, Julia Grübler, Alexandra
Bykova, Mahdi Ghodsi, Doris Hanzl-Weiss, Mario Holzner,Gábor Huny, Robert Stehrer
2
Murphy. R (2012), "Closing the European Tax Gap. A report for the Group of the Progressive Alliance of
Socialists&Democrats in the European Parliament", Tax Research LPP

