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Generalni direktor Deutsche 
Bank gospod Josef Ackermann 
je bil pred dvema letoma mne-
nja, da se bo finančna kriza 
kmalu končala. Tudi večina ostalih 
svetovnih politikov in finančnikov 
je bilo v začetku krize podobnega 
mnenja. In čeprav so v začetku krize 
govorili ‘le’ o nekaj 100 milijonski 
pomoči gospodarstvu, se je ta številka 
kmalu izkazala za premajhno in so 
začeli govoriti o milijardnih zneskih. 
Ko smo to uspeli sprejeti bolj ali manj 
neprizadeto, so se začele omenjati še 
večje številke – bilijoni. Da si boste 
lažje predstavljali, o kakšnih številkah 
je govora in v kakšni finančni situaciji 
pravzaprav smo ter za kakšno nekon-
trolirano trošenje pravzaprav gre, naj 
vam ponazori naslednji podatek. Če 
bi vsak dan zadnjih 2.000 let zapravili 
milijon dolarjev, vam še vedno ne bi 
uspelo zapraviti enega bilijona. No, 
Združenim državam Amerike naj bi 
to z letošnjim predvidenim državnim 
primanjkljajem uspelo narediti v 
enem samem letu! Združene države 
Amerike pri tem seveda niso izjema, 
so le ena najbolj uspešnih držav pri 
zapravljanju denarja. Zato ni čudno, 
da višina dolgov iz dneva v dan nara-
šča do vrtoglavih vsot. In ker te vsote 
realno ne morejo biti nikdar popla-

čane, bodo države za svoje finančno 
preživetje ubrale drugo pot – pot 
visoke inflacije in posledične deval-
vacije papirnatih valut. Dejstvo je, da 
zahodno gospodarstvo za uspešeno 
prodajo svojih produktov na medna-
rodne trge trenutno nujno potrebuje 
šibko papirnato valuto. Zato večino 
držav zadnje čase prav tekmuje v 
podcenjenosti svojih papirnatih valut. 
Kitajski yuan je recimo, glede na ame-
riški dolar, podcenjen za okoli 40 %. 
Ljudje bodo zato v prihodnje pokazali 
še več nezaupanja v vrednost papirna-
tih valut, kar bo posledično povzročilo 
njihovo še večje razvrednotenje. To 
pomeni, da morate nujno pravočasno 
in predvsem na pravilen način zaščiti-
ti del svojega finančnega premoženja. 
Situacijo, ki nas lahko čaka v priho-
dnje, je zelo slikovito opisal Robert 
Precher, ki je v enem izmed inter-
vjujev dejal: “Prihaja zima, kupite si 
plašč. Večina vam sicer svetuje, da 
ostanite goli in da ga ne potrebujete. 
A, če se motim jaz, vam ne bo hudega. 
Če se motijo drugi, lahko umrete.” 
Tako kot on, se vedno več analitikov 
strinja o tem, da bo to kriza z dvojnim 
dnom (double deep-W). Zato bi dol-
goročni vlagatelji morali razmisliti o 
tem, da svoje naložbe z borznih trgov 
začasno umaknejo in jih preselijo v 

manj rizične naložbe (zemlja, zlato, 
srebro). Še posebej zato, ker bi nasle-
dnja korekcija na borznih trgih lahko 
šla tako globoko, da bi njeno dno 
lahko predstavljalo celo eno najboljših 
naložbenih priložnosti v zgodovini. 
To vmesno obdobje je torej idealen 
čas za naložbo v plemenite kovine. Če 
kljub številnim in jasnim analizam o 
podcenjenosti zlata menite, da temu 
ni tako, potem investirajte v srebro – 
v eno najbolj redkih kovin na svetu, 
z največjo industrijsko uporabnostjo 
in z enim največjih naložbenih poten-
cialov naše generacije! Cena srebra se 
mora namreč še več kot podvojiti, da 
bi dosegla le do sedaj najvišjo nomi-
nalno vrednost, in več kot početveriti, 
da bi zopet vzpostavila zgodovinsko 
razmerje v primerjavi s ceno zlata iz 
pred 30 let. Nič ni torej še zamuje-
nega. Okrevanje delniških trgov se 
lahko začne šele po dosegu dna, ki pa 
je danes videti še zelo daleč. Zato bo 
te krize morda konec šele leta 2019, 
kot je v začetku leta 2009 napovedal 
Bill Gates, eden najbogatejših ljudi na 
svetu. n

eLemenTum kongres plemenitih kovin surovin

MATJAŽ JEREB
neodvisni premoženjski svetovalec

PLemenITe KovIne so 
zaščita pred valutno krizo


