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Tisočletja zgodovine kažejo, da so plemeni-
te kovine ena izmed najpreprostejših in naj-

učinkovitejših oblik zaščite realne kupne 
moči. Da se s tem dejstvom strinjajo tudi 

centralne banke, pove naslednje: centralne 
banke, ki so bile vse do leta 2010 neto pro-
dajalke zlata, so v lanskem letu kupile naj-

več zlata - 534,6 tone.

Šibek bančni evropski sis-
tem. Finančna kriza, ki nas je do-
hitela leta 2008, se razvija v novo 
fazo. Tehnično gledano zopet tone-
mo v recesijo, realno pa od začet-
ka krize iz nje sploh še nismo pri-
šli. Tako opevano okrevanje gospo-
darstva se je izkazalo za iluzijo, ki 
se sedaj spreminja v nočno moro. V 
Evropi predvsem zato, ker štafetno 
palico težavne države sedaj prevze-
ma Italija, ki je tretja največja dolžni-
ca na svetu, takoj za Združenimi dr-
žavami Amerike. Razmerje med za-
dolžitvijo in BDP znaša že 120 %, kar 
Italijo uvršča v 
sam vrh zadolže-
nosti v Evropi. 
Ob vsem tem 
pa ima težave 
tudi njihov ban-
čni sektor, kate-
rega je pred krat-
kim pretresla novi-
ca, da se je v velikih težavah 
znašla tudi najstarejša banka 
na svetu, Monte dei Paschi di 
Siena. Čeprav je že v lanskem 
letu banka prejela pomoč v 

višini 3,9 milijarde evrov, so mora-
li njeni delničarji pred časom potrdi-
ti njeno dokapitalizacijo. Z bančnim 
sistemom imajo izziv tudi v Španiji, 
kjer so nacionalizirali največjo špan-
sko banko Bankia in za reševanje 
bančnega sistema od ECB zahtevali 
ter prejeli 100 milijard evrov pomoči. 

Kljub tej visoki številki se je Bankia 
konec lanskega leta znova znašla v 
negativnih številkah. Ob vsem tem 
politiki še vedno govorijo, da so nji-
hove banke solventne in v dobri kon-
diciji. Da bi bile njihove težave še ve-
čje, je pred kratkim propadlo tudi ve-
liko nepremičninsko podjetje Reyal 
Urbis in že tako šibek bančni sistem 
postavilo pred nove milijonske izgu-
be. Težave niso obšle niti švicarskega 
bančnega sistema, kjer zaradi davč-
nih utaj svoja vrata zapira tudi naj-
starejša švicarska banka Wegelin, ki 
je bila ustanovljena že pred 272 leti. 
Ob vsem tem ne gre zanemariti novi-
ce, da je pred kratkim bonitetna hiša 
Moody’s za eno stopnjo znižala bo-
nitetno oceno tudi britanskim držav-
nim obveznicam. 

Kako se v teh časih drži 
Slovenija? Ob podatku, da se je 
v primerjavi z lanskim letom izgu-
ba bančnega sistema povečala za 60 
milijonov evrov in dosegla 606 mi-
lijonov evrov, preigravanju na poli-
tičnem parketu, upadu BDP-ja v lan-
skem letu za 2,3 %, ob skoraj 10 % 
brezposelnosti in ob zmanjšanju 

osebne potrošnje ter investicij pod-
jetij, ne gre izgubljati dodatnih 

besed. In še nekaj! Smo sredi si-
lovite valutne vojne, katere cilj 
je znižati vrednost nacional-
nih valut v luči konkurenčnej-
šega izvoza. Devalvacija valut 
pa za družine in posamezni-
ka pomeni padec realne ku-
pne moči in posledično za 
marsikoga tudi revščino. 

Vrnitev v blaginjo. Tisočletja zgo-
dovine kažejo, da so plemenite ko-
vine ena izmed najpreprostejših in 
najučinkovitejših oblik zaščite re-
alne kupne moči. Da se s tem dej-
stvom strinjajo tudi centralne banke, 
pove naslednja zanimivost: central-
ne banke, ki so bile vse do leta 2010 
neto prodajalke zlata, so v lanskem 
letu kupile največ zlata (534,6 tone) 
vse od leta 1946 dalje. Povsem druga-
če od posameznikov, ki so danes uje-
ti v negativnem razpoloženju glede 
trenutnega gibanja tečajev plemeni-
tih kovin zato, ker ne vidijo širše sli-
ke. Upam si trditi, da bodo tisti, ki 
bodo v tem obdobju obupali in mo-
rebiti odprodali svoje plemenite ko-
vine, srednjeročno gledano zelo ne-
srečni. Voditelji večine držav meni-
jo, da se da vrniti v blaginjo le z do-
datnim trošenjem in zadolževanjem. 
A to ne drži, ne pri posameznikih, ne 
pri podjetjih in tudi ne pri državah. 

Izmikanje valutnim trgova-
njem. Trenutne razmere lahko gle-
damo v luči katastrofe ali priložnosti, 
ki se kažejo v naložbi v plemenite ko-
vine v fizični obliki. Po mojem mne-
nju so plemenite kovine obvezen del 
naložbene košarice. V prvi vrsti zara-
di zaščite realne kupne moči in tudi 
potencialnih nadpovprečnih dono-
sov v prihodnje. Zlato je že v zadnjih 
petih letih v evro valuti recimo dose-
glo okoli 85 % donos, srebro pa oko-
li 60 % donos, s poglabljanjem kri-
ze pa se realno lahko pričakuje, da 
se bo v prihodnje ta majhen trg ple-
menitih kovin, zaradi ekstremnega 

zanimanja, obrnil v eksponentno 
rast. To rast bodo povzročili pred-
vsem institucionalni vlagatelji in po-
samezniki, ki bodo tudi v naslednjih 
letih želeli ohraniti realno kupno 

moč svojega finančnega premože-
nja. Trenutno situacijo na trgu ple-
menitih kovin, specialist za plemeni-
te kovine Jim Sinclair, primerja s po-
dobno korekcijo v obdobju med leti 
1975 in 1977, tik preden je cena zlata 
poskočila s 400 ameriških dolarjev za 
troy unčo (31,1035g) na 887,50 ame-
riških dolarjev. Prepričan je, da gre za 
zadnjo večjo korekcijo, s katero vam 
skuša kartel iz hlač tresti še zadnjo 
unčo (31,1035 g) zlata, preden bo 
cena zlata začela svojo eksponentno 
rast. Zato bi bilo danes dobro upo-
števati nasvet še enega svetovno zna-
nega investitorja Jima Rogersa, ki ver-
jame v dolgoročni naraščajoči trend 
plemenitih kovin in ob tej korekciji 
pravi: “Če bo cena zlata padla, upam, 
da sem dovolj moder, da ga bom še 
kupil. Če bo cena zlata zelo padla, 
upam, da sem dovolj pameten, da ga 
bom kupil še več.” K upoštevanju te 
njegove modrosti kličejo tudi zna-
ki, ki kažejo na to, da se države vse 
bolj pogosto izmikajo trgovanjem z 
ameriškim dolarjem. Kitajska je, reci-
mo, sklenila že več kot 11 dvostran-
skih sporazumov o trgovanju brez 

ameriškega dolarja, BRIC države pa 
razvijajo svojo verzijo Svetovne ban-
ke z deviznim skladom, ki bo s časo-
ma postal večji od BDP, ki ga ustvari 
150 držav! 

Kako razumeti denar in kako 
zlato. Naj na koncu opozorim še na 
pravilno razumevanje besede denar, 
ki se napačno razlaga vse od ukini-
tve zlatega standarda. Denar namreč 
razumemo kot posebno dobrino, ki 
mora nastopati v treh pomembnih 
vlogah: kot menjalno sredstvo, obra-
čunska enota in hranilec vrednosti. 
Vse te pomembne lastnosti imata že 
tisočletja le plemeniti kovini zlato in 
srebro, zato predstavljata realno vre-
dnost. Evro, ameriški dolar, britanski 
funt, japonski yen, švicarski funt in 
ostali t.i. denar pa so le denarna va-
luta, ki temeljijo zgolj na obljubah iz-
dajateljev in namesto realne vredno-
sti predstavljajo dolg! Kaj je denar-
na valuta, je lepo opisal Nobelov na-
grajenec za ekonomijo (1976) Milton 
Friedman, ki je nekoč dejal: “Le vlada 
lahko kvaliteten papir prekrije s kva-
litetnim črnilom in ustvari kombina-
cijo, ki nima vrednosti.” Tako na zla-
to in srebro ne gre gledati le kot na 
naložbo, ampak kot na realen denar, 
s katerim boste v prihodnje najlaž-
je preprečili razvrednotenje svojega 
premoženja. n

Zlato in srebro sta danes nujen del portfelja

NALOŽBENE PRILOŽNOSTI

ZAKAJ ŠE VEDNO ZLATO

Trenutne razmere lahko gledamo v luči katastrofe ali priložnosti aktualno
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Na zlato in srebro ne gre gledati le kot na naložbo, 
ampak kot na realen denar, s katerim boste v prihodnje 
najlažje preprečili razvrednotenje svojega premoženja. 


