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Denar naj bi imel vlogo obračunskega 
in menjalnega sredstva ter hranilca 
vrednosti. Žal pa je finančni sistem 
organiziran tako, da papirnata valuta na 
daljši rok izgublja na svoji kupni moči. 
Če kot primer vzamemo ameriški cent 
lahko ugotovimo, da je imel leta 1912 
vrednost današnjega četrt dolarja. Torej 
je ameriška valuta v 100 letih izgubila 
96% kupne moči. Tako lahko hitro ugo-
tovimo, da denarna enota na daljše 
obdobje ne izpolnjuje  naloge hranilca 
vrednosti. Še posebej je to opaziti v času 
finančnih kriz zaradi prezadolžitev, ko se 
države razdolžujejo s pomočjo inflacije, 
ki jo povzročajo s tiskanjem vedno večje 
količine papirnatega denarja. Če se 
ozremo v zgodovino opazimo, da je bil 
realni denar (srebro, zlato) aktualen vse 
do 20. stoletja, potem pa ga je zamenjal 
potiskan bombaž, kot je denarno valu-
ta označil Jens Weidmann, predsednik 
Nemške zvezne banke. Z letošnjim 
letom se zaključuje tudi 100. letna 
pogodba Ameriške centralne banke 
(FED) a Združenimi državami Amerike 
glede tiskanja denarja. Kaj bo to pome-
nilo za svetovno rezervno valuto dolar 

ni popolnoma jasno, dejstvo pa je, da 
je povprečna življenjska doba svetov-
nih rezervnih valut prav okoli 100 let. 
Portugalska denarna valuta je zazna-
movala 15. stoletje, španska 16. stole-
tje, nizozemska 17. stoletje, francoska 
18. stoletje,  britanska 19. stoletje in 
ameriška 20. stoletje. Denarna valuta 
je torej zgolj obljuba izdajatelja in pred-
stavlja dolg. Kaj pa je potem denar? 
Izvor besede 'money' v prevodu izhaja 
iz besede 'silver' (srebro), ki se še vedno 
uporablja v kar 51. državah in to pred-
vsem zaradi tega, ker že več tisočletij 
opravlja vlogo hranilca vrednosti, ki 
jo denarna valuta ne zmore. To pa je 
za posameznikovo finančno premože-
nje izjemnega pomena. Bistvo srebra 
v fizični obliki je dejstvo, da plemenita 
kovina lastniku ne predstavlja prizna-
nja dolga do nekoga tretjega. Kilogram 
srebra tako ostane kilogram srebra. 
Čeprav večina vlagateljev še ni spozna-
la izjemnega vrednosti srebra pa je to 
spoznala Evropska unija, ki ga je že leta 
2010 uvrstila med 14 najbolj kritičnih 
elementov, ki so vitalnega pomena za 
njeno industrijo. Tudi zaradi tega ima 

srebro danes izjemen naložbeni poten-
cial. Finančna kriza vstopa v svojo drugo 
fazo, ki bo veliko hujša od prve zato se 
ne oklepajte tradicionalnih denarnih 
naložb ampak pravočasno zavarujte 
del svojega premoženja s plemenitimi 
kovinami. Krize ne moremo spremeniti, 

lahko pa upoštevamo Aristotelov rek: 
»Ne moremo spremeniti vetra, lahko pa 
prilagodimo jadra.«
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Ali denarna valuta ohranja kupno moč?


