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POVZETEK 

 

Zgodovinsko gledano je skozi tisočletja zlato uspešno opravljalo vlogo hranilca vrednosti in 

kupne moči. V tem obdobju je trg izbral optimalno valuto iz logičnega in racionalnega vidika. 

Med merili, ki jih zlato izpolnjuje, so visoka likvidnost, neuničljivost, visoko razmerje med 

vrednostjo in težo ter volumnom enote, tržnost, enostavna deljivost, globalna sprejemljivost 

itd. Počasna, a vztrajno rastoča ponudba novoizkopanega zlata iz rudnikov (svetovne zlate 

rezerve rastejo s približno enako hitrostjo kot globalno prebivalstvo) zagotavlja stabilnost in 

zaupanje. Te edinstvene lastnosti postavljajo zlato v vlogo enega izmed najboljših zaščitnikov 

pred ekscesnim tiskanjem denarja in nepredvidljivimi katastrofami. 

Ključne besede: Zlato, Zlati standard, Trg zlata, Monetarni sistem, Mednarodne denarne 

rezerve, Inflacija, Rezervna valuta, Posebne pravice črpanja, Mednarodni denarni sklad. 

 

 

SUMMARY 

 

Gold looks back on a history of success as the means of retaining value and purchase power 

that has spanned millennia. In that time span, the market has chosen the optimal currency 

from a logical and rational perspective. Among the criteria are high liquidity, indestructibility, 

a high ratio of value per weight and volume unit, negotiability, easy divisibility, global 

acceptance etc. The slowly but steadily growing supply from the mines (N.B. gold reserves 

grow at about the same pace as the global population) ensures stability and trust. These 

unique features make gold one of the best hedges against excessive monetary expansion and 

groundbraking events. 

Keywords: Gold, Gold standard, Gold market, Monetary system, International reserves, 

Inflation, Reserve currency, Special drawing rights, the International Monetary Found.  
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 UVOD 1

 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 1.1

V današnjih nestabilnih razmerah na finančnih trgih predstavlja zlato varno zatočišče kapitala 

kljub volatilnosti cene. Gibanje vrednosti zlata nakazuje močan in stabilen naraščajoč trend. 

Zasebni in institucionalni investitorji se v vse večjem obsegu odločajo za investicije v zlato in 

v z zlatom povezana podjetja. Prav tako povečujejo svoje zlate rezerve banke z namenom 

zavarovanja premoženja varčevalcev. 

Zlate rezerve (monetarno zlato) so najstarejša oblika mednarodnih denarnih rezerv. V 

zgodovini je prihajalo do pomembnih sprememb tako v samem obsegu mednarodnih denarnih 

rezerv kakor tudi v njihovi sestavi. Medtem ko so bile v obdobju pred 1. svetovno vojno le-te 

tako rekoč izključno v obliki zlata, pa so v obdobju med obema vojnama in še zlasti po 2. 

svetovni vojni mednarodne denarne rezerve naraščale predvsem v obliki deviznih sredstev 

(Mrak 2002, 304–305). 

Zlato se je že pred našim štetjem uporabljalo kot menjalno sredstvo oziroma t. i. blagovni 

denar, vendar pa se je njegova vloga vsesplošno sprejetega denarnega sredstva v mnogih 

državah prvič povsem uveljavila šele sredi 19. stoletja (Green 1999, 2). V tem času so začela 

naraščati tudi zlata imetja pri centralnih bankah.  

Vloga zlata v mednarodnih denarnih rezervah se je danes v primerjavi s časom, ko je v večini 

držav na svetu prevladoval sistem zlate valute, precej spremenila. Centralne banke, ki še 

imajo določen del svojih mednarodnih denarnih rezerv v zlatu, imajo za to različne razloge. 

Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada in organizacije World Gold Council posedujejo 

centralne banke skupaj z Mednarodnim denarnim skladom in Banko za mednarodne 

poravnave danes približno petino svetovnih zalog zlata.
1
 

Danes je ena izmed ugodnih lastnosti zlata ta, da se z njim, če ima posebno predpisano obliko 

in težo, lahko trguje na t. i. finančnem trgu zlata. Zanimivo je tudi, da vrednost zlata narašča v 

posebnih okoliščinah oziroma gospodarskih in političnih razmerah. K pomembnosti zlata v 

finančnem svetu so veliko pripomogle različne mednarodne finančne institucije, ki so zlato 

tako ali drugače vključile v svoje delovanje. Tudi slovenska centralna banka ima določen 

delež zlata v mednarodnih denarnih rezervah in je prisotna na trgu zlata, na katerem uporablja 

določene finančne instrumente. 

Poudarek diplomskega dela je vloga zlata v finančnem svetu in ne proučevanje zlata kot 

surovine oziroma industrijske dobrine ter njegove vrednosti kot nakita, temveč analizira 

njegovo vlogo v bančnem sektorju in na kapitalskih trgih. Predmet obravnave je torej zlato, s 

                                                
1
 Glej: World Official Sector Gold Holdings as of December 2012, dosegljivo na: 

https://www.gold.org/government_affairs/gold_reserves/ 
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katerim razpolagajo banke, zlato pri mednarodnih finančnih institucijah ter naložbeno zlato 

privatnega sektorja. 

 

 Namen in cilji diplomskega dela 1.2

Namen diplomskega dela je natančneje osvetliti vlogo in pomen zlata v mednarodnem 

denarnem sistemu od 18. stoletja do danes. Posebno pozornost namenjam pojmu pravega 

zlatega standarda, na osnovi katerega so bile zasnovane valute v 19. stoletju (do prve svetovne 

vojne), in izvedenega zlatega standarda, ki je bil podlaga dogovoru iz Bretton Woodsa. 

Diplomsko delo je namenjeno ozaveščanju bralca, da denarni sistem dinamičnih tečajev 

papirnatega denarja ne omogoča stabilizacije cen, temveč povzroča ciklične vzpone in padce 

cen dobrin skladno s hipotezo o nestabilnosti (Minsky 1992). Alternativa  temu je sistem 

zlatega standarda, ki zahteva kritje izdanega denarja z zlatom. Diplomskemu delu daje 

aktualnost dejstvo, da se razmere na mednarodnih finančnih trgih zaostrujejo ter da je 

človeštvo na robu prelomnice.  

Cilji, ki jih zasledujem z izdelavo tega dela, so: 

1. utemeljiti vlogo zlata kot ohranjevalca vrednosti in ščita pred inflacijo v kriznih časih;  

2. dokazati, da bi lahko ponovna uvedba zlatega standarda omogočila izhod iz krize in 

vzpostavila vzdržno gospodarsko rast; 

3. iz predhodnih ciljev izvesti trditev, da bo zlato predstavljalo enega pomembnejših stebrov 

bodoče arhitekture mednarodnega finančnega sistema;   

4. dokazati, da zlato na finančnih trgih lahko prinaša donos v smislu naložb v različne 

finančne instrumente; 

5. dokazati, da je imelo zlato v preteklosti vlogo sodnika v medčloveških odnosih pri 

izmenjavi dobrin in blagostanja posameznika in družbe kot celote.  

 

 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 1.3

Pri izdelavi diplomskega dela bo poudarek na: 

• proučevanju strokovne literature s področja delovanja različnih denarnih sistemov, 

temelječih na zlatu, in vloge ter pomembnost zlata v mednarodnem denarnem sistemu; 

• spoznavanju delovanja mednarodnih finančnih institucij s področja zlata; 

• opisu finančnih instrumentov, vezanih na zlato, s katerimi se trguje na organiziranem trgu; 

• spoznavanju medsebojne odvisnosti cene zlata in vrednosti posameznih svetovnih valut in 

delniških indeksov na podlagi grafičnih prikazov v določenem obdobju; 

• primerjavi donosnosti depozitnih naložb v zlatu in glavnih svetovnih valutah na podlagi 

grafičnih prikazov v določenem obdobju. 
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Pri tem diplomskem delu gre za makroekonomsko raziskavo, temelječo na podatkih 

mednarodnih institucij. Uporabili bomo deskriptivni pristop pri opisu dejstev in procesov. S 

pomočjo komparacije bomo ponazorili različnost vrednosti valut v odnosu do zlata. Za opis 

vloge zlata skozi čas se bomo posluževali zgodovinske metode. Z metodo kompilacije bomo 

povzemali sklepe, stališča in spoznanja drugih avtorjev.  

 

 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema: 1.4

Vloga zlata v mednarodnih denarnih rezervah se je do danes v primerjavi s časom, ko je v 

večini držav na svetu prevladoval sistem zlate valute, precej spremenila. Centralne banke, ki 

imajo še danes določen del svojih mednarodnih denarnih rezerv v zlatu, imajo za to različne 

razloge. Tudi zasebni vlagatelji so svoj odnos do zlata skozi čas spreminjali.  

Predpostavke, ki jih bomo upoštevali: 

• zlato zaradi svojih lastnosti postaja z večanjem negotovosti v svetovni ekonomiji čedalje 

bolj zaželena naložba; 

• obstajajo ekonomske okoliščine, v katerih cena zlata pada; 

• podatki, s katerimi bomo izvedli trditve, so natančni. 

Upoštevali bomo tudi nekatera omejevalna dejstva: 

• omejeno pridobivanje informacij v domačem okolju (Banka Slovenije, prodajalci 

naložbenega zlata); 

• zgodovinska dejstva in aktualni razvoj dogodkov, ki so opisani in povzeti v tem delu, 

izhajajo predvsem iz mednarodnega razvitega okolja zahodnih držav. 

 

 Temeljna hipoteza 1.5

Zlato je vedno igralo pomembno vlogo v mednarodnem monetarnem sistemu. Je najstarejša 

mednarodna valuta, ki je igrala pomembno vlogo v večini valutnih sistemov več kot dva tisoč 

let. Omejena količina, dejstvo, da ne rjavi ali se topi, odpornost na deformacije in status 

božanskosti so lastnosti, zaradi katerih so ga civilizacije sprejele kot obliko denarja. 

Izrek avstrijskega ekonomista Ludwiga von Misesa iz njegove knjige Teorija denarja in 

kredita je bistvenega pomena, ko gre za razumevanje denarnega značaja zlata. Pravi, da so 

»pričakovanja glede prihodnje kupne moči denarja odvisna predvsem od poznavanja 

današnje kupne moči denarja. Današnja ocena kupne moči pa izhaja iz ocene včerajšnje 

kupne moči. Če bi nadaljevali s koraki nazaj v preteklost, bi prišli do dobrine, ki je na začetku 

procesa bila splošno privzeta in bila industrijsko uporabna. To pomeni, da je denar nastal iz 

opredmetenega blaga.« To vključuje tudi povpraševanje po nakitu in posledično zlatu. Po 
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Misesu se lahko samo splošno sprejeto blago, ki ima splošno sprejeto uporabno vrednost, 

spremeni v naravni denar. Zlato in srebro sta našla svojo funkcijo najprej v obliki nakita, 

preden jima je bila dodeljena monetarna funkcija. Ravno tako po Misesu so pretekle izkušnje 

odločilni dejavnik prihodnjega zaupanja v monetarno stabilnost. 

Zaupanje v stabilnost in prihodnjo kupno moč je ključnega pomena za merjenje vrednosti 

denarja. Skladno z regresijskim izrekom ljudje zaupajo v denar, dokler jim ponuja določeno 

stopnjo varnosti v zvezi s prihodnjo ponudbo denarja in s tem prihodnjo kupno močjo.  
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 RAZVOJ VLOGE ZLATA 2

Kljub neprimerljivim lastnostim je zlato inerten material. V naravi ne vpliva na okolico in 

dokler ga človeška roka ne izkoplje, rafinira in oblikuje po svojih potrebah, je neuporaben. 

Torej je preteklost zlata bolj kot ne zgodovina človeške civilizacije. 

Navedimo torej nekaj pomembnih dogodkov in dejstev v zgodovini odnosa ljudi do zlata 

(WGC 2013): 

• Okoli 3600 let p. n. š. so ljudje prvič topili zlato. Po ocenah arheologov so v tistem času 

egipčanski kovači prvič stopili oziroma s pomočjo temperature združili zlata zrna, da bi 

odstranili primesi drugih kovin in nečistoč. Pri postopkih so uporabili peči s prisilnim 

vpihavanjem in talilne posode iz posebne keramike, odporne na visoko temperaturo. 

• 1000 let kasneje so zlatarji v Mezopotamiji izdelovali prvi zlati nakit. 

• Prva uporaba zlata v zobozdravstvu sega v obdobje 600 let p. n. š. Etruščani so iz zlate 

žice oblikovali nadomestni zob. Zlato se je pokazalo kot sprejemljiv material v dentistiki 

zaradi svoje biološke kompatibilnosti, enostavnosti oblikovanja in odpornosti na korozijo. 

• Že leta 564 p. n. š. je človeštvo dobilo prvi zlat denar. Pod kraljem Croesusom, vladarjem 

antične Lydie (danes Anatolije v Turčiji) so zlatarji izboljšali tehniko rafiniranja zlata, kar 

jim je omogočilo kovanje prvih zlatnikov. Ti ''krajcarji'' predstavljajo prvo standardizirano 

zlato valuto. Enotna oblika in teža sta zagotavljali univerzalno prepoznavnost in menjalno 

trdnost. 

• Prvič je bilo žigosanje (hallmarking) s preverjanjem in zagotavljanjem kakovosti 

plemenite kovine izvedeno leta 1300 v zgradbi Londonskih zlatarjev, kjer je še danes 

glavna pisarna LBMA presojevalcev. 

• Leta 1422 beleži Beneška republika rekordno leto, v katerem je državna kovnica iz 4.260 

kg zlata izdelala 1.200.000 zlatih dukatov. Benečani so večino zlata pripeljali iz Afrike in 

Indije.  

• Britansko kraljestvo leta 1717 preide na zlati standard, s katerim je vlada vezala vrednost 

denarja na zlato po fiksiranem tečaju, t. j. za unčo zlata je bilo treba odšteti 77 šilingov 

(današnji funt) in 10,5 penija. 

• Do prve zlate mrzlice je prišlo leta 1848 z najdbo zlatih kosmičev v bližini Sacramenta v 

Kaliforniji. Že leta 1885 ji sledi južnoafriška mrzlica, ko je v bližini Johannesburga rudar 

George Harrison našel zlato rudo. 

• V letih od 1870 do 1900 preidejo na sistem zlatega standarda vse države zahodnega sveta 

skupaj z Rusijo. To je pomenilo, da so na zlato vezale vrednost svoje valute po fiksnem 

tečaju. Izjema je bila Kitajska, ki se je oklepala srebrnega standarda. 

• Ob koncu druge svetovne vojne so se julija leta 1944 v kraju Bretton Woods v ZDA sešli 

voditelji zavezniških držav in sklenili dogovor o novem svetovnem denarnem sistemu, 

temelječemu na dolarju kot svetovni rezervni valuti. Podpisniki dogovora so se zavezali k 
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fiksiranju tečajev vodilnih valut in vezavo le-teh na vrednost zlata, ki so jo določili v 

višini 35,00 USD za unčo.  

• Predsednik ZDA Nixon leta 1971 podpiše enostranski odstop od Bretton-Woodskega 

dogovora in ukine konvertibilnost dolarja z zlatom. Svet vstopi v sistem dinamičnih 

deviznih tečajev. 

 

 Zlato, ekonomija in kriza   2.1

Zlato ima skozi zgodovino človeštva posebno vlogo v svobodni družbi. Po Alanu Greenspanu 

(1966), nekdanjemu predsedniku ameriških zveznih rezerv (FED), »je zlato skupno merilo 

vseh gospodarskih transakcij. Je surovina, ki služi kot menjalno sredstvo, ki so ga vsi 

udeleženci menjalne družbe sprejeli kot plačilo za svoje blago in storitve ter od tedaj služi kot 

standard tržne vrednosti in za shranjevanje vrednosti, torej varčevanje. Obstoj take surovine 

je predpostavka za gospodarstvo, temelječe na delitvi dela.« Če ljudje ne bi imeli surovine, ki 

jo je mogoče objektivno ovrednotiti in jo na splošno sprejeti kot denar, bi bili usmerjeni v 

primitivno blagovno izmenjavo ali prisiljeni v avtarktično življenje na kmetijah ter se 

odpovedati neprecenljivim prednostim delitve dela. Če ljudje ne bi imeli sredstva za 

shranjevanje vrednosti, torej za varčevanje, ne bi bilo mogoče niti dolgoročno načrtovanje niti 

izmenjava. 

Menjalnega sredstva, ki ga sprejmejo vsi udeleženci ekonomije, ni mogoče poljubno določiti. 

To menjalno sredstvo mora biti najprej trajno. V primitivni družbi z majhno blaginjo bi lahko 

bila dovolj »trajna pšenica«, da bi služila kot menjalno sredstvo, ker bi vsa menjava potekala 

samo med žetvijo ali neposredno po njej, ne da bi bilo treba hraniti velike vrednosti. Kakor 

hitro pa shranjevanje vrednosti postane pomembno, kot je v civilizacijah in bogatejših 

družbah, mora biti menjalno sredstvo trajna surovina, običajno kovina. 

Kovino ljudje navadno izberejo zato, ker je homogena in deljiva. Vsaka enota je enaka drugi 

enoti in v poljubni količini se jo lahko združi in preoblikuje. Dragoceni žlahtni kamni, na 

primer, niso ne homogeni ne deljivi. Še pomembneje: za menjalno sredstvo izbrana surovina 

mora biti luksuzni predmet. Človeška potreba po razkošju je brezmejna, zato se po luksuznih 

predmetih vedno povprašuje in se jih vedno sprejema. Pšenica je luksuzni predmet v 

podhranjeni družbi, ne pa v družbi blaginje. Cigarete običajno ne služijo kot denar, a po drugi 

svetovni vojni so bile v Evropi luksuzno blago (Nemčija). Za luksuzno blago sta značilna 

pičlost in visoka vrednost na enoto. Ker ima visoko vrednost na enoto, je takšno blago lahko 

prenašati. Unča zlata (31,10341g) ima npr. vrednost tone in pol surovega jekla
2
. 

V prvih obdobjih razvijajoče se denarne družbe se lahko uporablja več menjalnih sredstev, ker 

lahko številne surovine izpolnjujejo konkretne potrebe. Sčasoma pa bo ena surovina 

izpodrinila druge, ker bo bolje sprejeta. Družba bo vedno bolj naklonjena najbolj razširjeni 

                                                
2
 Glej podatke na COMEX: http://www.cmegroup.com/trading/metals/ 
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surovini, ki bo omogočala shranjevanje vrednosti, kar bo povzročilo še večjo sprejetost te 

surovine. Ta sprememba se bo nadaljevala, dokler ta surovina ne bo postala edino menjalno 

sredstvo. Uporaba samo enega menjalnega sredstva ima velike prednosti, in sicer iz istih 

razlogov, zaradi katerih je denarno gospodarstvo boljše od naturalno-menjalnega 

gospodarstva. Omogoča izmenjavo v neprimerno širšem obsegu. Če je ta medij zlato, srebro, 

školjke, živina ali tobak, je poljubno in odvisno od okolja in razvoja konkretne družbe. In vse 

našteto se je v nekem obdobju res uporabljalo kot menjalno sredstvo. Celo v našem stoletju 

sta se dve pomembni surovini, namreč zlato in srebro, uporabljali kot mednarodno menjalno 

sredstvo, pri čemer je prevladovalo zlato. Ker se uporablja tako v umetnosti kot funkcionalno 

in ga je relativno malo, je bilo zlato vedno luksuzna dobrina. Je trajno, lahko za prenašanje, 

homogeno, deljivo in ima v primerjavi z drugimi menjalnimi sredstvi pomembne prednosti. 

Od začetka prve svetovne vojne je pravzaprav edini mednarodni menjalni standard (Rothbard 

2005). 

Če bi  vse dobrine in storitve morali plačevati v zlatu, bi bilo velika plačila težko izpeljati, kar 

bi do določene mere omejevalo obseg delitve dela in specializiranost družbe. Logično 

nadaljevanje razvoja menjalnega sredstva je zato razvoj bančnih sistemov in kreditnih 

sistemov (bankovci in vloge), ki delujejo kot nadomestilo za zlato, a jih je mogoče zamenjati 

zanj. Prost, na zlatu temelječ bančni sistem omogoča, da se glede na potrebe gospodarstva 

odobri kredit in tako ustvarja bankovce (valuto) ter dobroimetja. Posamezne lastnike zlata se s 

plačilom obresti pripravi do tega, da svoje zlato vložijo v banko, za kar se jim izda čeke. In 

ker se samo izjemoma zgodi, da hočejo vsi vlagatelji ob istem času dvigniti svoje zlato, mora 

bankir hraniti samo del vseh vlog kot rezervo. To mu omogoča, da posodi več, kot ima 

naloženega zlata (kar pomeni, da izdaja zahtevke za zlato kot varščino za svoje vloge namesto 

pravega zlata). Ampak obseg posojil, ki jih lahko izvede, ni poljuben. Uravnotežiti ga mora s 

svojimi rezervami in trenutnim stanjem svojih investicij. 

Kadar banke posojajo denar z namenom, da financirajo produktivna in donosna podjetja, so 

posojila hitro povrnjena, zato banke še naprej ponujajo kredite. Kadar pa so posli, ki jih banka 

financira s kreditom, manj donosni in se odplačujejo počasneje, bankirji uvidijo, da so njihova 

neporavnana posojila v razmerju do njihovih rezerv zlata previsoka, zaradi česar nova 

posojila odobravajo bolj zadržano, običajno z višjimi obrestmi. Na ta način je omejeno 

financiranje novih projektov in od obstoječih dolžnikov zahteva, da izboljšajo svoj dobiček, 

preden lahko dobijo kredite za nove širitve. Zato prosti bančni sistem v času zlatega standarda 

učinkuje kot varuh ekonomske stabilnosti in enakomerne rasti (Salerno 2010). 

Če zlato kot menjalno sredstvo sprejme večina narodov ali kar vsi, zlati standard po vsem 

svetu podpira in pospešuje delitev dela in obsežno mednarodno trgovino. Čeprav so menjalne 

enote (dolar, evro, funt, frank itd.) v državah po svetu različne, gospodarstva posameznih 

držav kljub temu delujejo kot enotno gospodarstvo, če so vrednosti vseh enot določene v 

razmerju do zlata. Na ta način so odstranjene ovire za trgovino in prosto gibanje kapitala. 

Krediti, obresti in cene potem v vseh državah sledijo enakim vzorcem. Če, na primer, banke v 
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eni državi preveč radodarno odobravajo kredite, pride v tej državi do trenda padanja obrestnih 

mer, kar lastnike zlata napeljuje, da svoje zlato premestijo v banke v drugih državah, kjer 

depozit prinaša višje obresti. To privede do pomanjkanja bančnih rezerv v državi z 

ohlapnejšimi kreditnimi pogoji, kar pa spet povzroči strožje kreditne pogoje in vrnitev 

konkurenčno pravičnih višjih obresti. 

Povsem prost bančni sitem in dosleden zlati standard do zdaj še nista bila uresničena. A pred 

prvo svetovno vojno je bil bančni sitem v ZDA (in večjem delu sveta) vezan neposredno na 

zlato, in čeprav so vlade od časa do časa posredovale, je bil bančni posel pretežno prost in 

nenadzorovan. Občasno so se banke zaradi hitre kreditne ekspanzije zadolžile do limitov 

posojil svojih zlatih rezerv, zato so se obrestne mere strmo povečale in novi krediti niso bili 

odobreni, gospodarstvo pa je padlo v hudo, a kratko recesijo (v primerjavi z depresijami iz let 

1920 in 1932 so bili konjukturni padci pred prvo svetovno vojno v resnici majhni). Omenjene 

zlate rezerve so bile tiste, ki so ustavile neuravnoteženo širitev poslovne dejavnosti, preden se 

je lahko razvila v katastrofo, kot se je zgodilo po prvi svetovni vojni. Korekturna obdobja so 

bila kratka in gospodarstvo je hitro našlo zdravilo za nadaljnji razvoj (Bordo 1992). 

Toda proces zdravljenja je bil napačno interpretiran. Če pomanjkanje bančnih rezerv učinkuje 

na upad konjunkture, je potrebno najti način, da bi bankam omogočili dodatne rezerve, tako 

da jim jih ne bi nikoli več primanjkovalo. Če bi banke lahko neomejeno nadaljevale s 

posojanjem denarja, se ne bi bilo nikoli več treba soočiti s konjunkturnimi upadi. Vsled tega 

je leta 1913 nastal Federal Reserve System (FED) oziroma Ameriška centralna banka. 

Sestavljena je bila iz dvanajstih regionalnih centralnih bank, ki so nominalno pripadale 

zasebnim bankirjem, v resnici pa jih je spodbujala, nadzorovala in podpirala država. Kredit, ki 

se ga je črpalo iz teh bank, je bil praktično (ne zakonito) krit z davčno močjo zvezne vlade. 

Tehnično je v veljavi še naprej ostal zlati standard; zasebnikom je bilo še vedno dovoljeno 

posedovanje zlata. Zlato se je uporabljalo v obliki bančnih rezerv. Seveda pa je sedaj poleg 

zlata kot legalno plačilno sredstvo služil še kredit iz centralne banke (rezerve papirnatega 

denarja). 

Ko je konjunktura v ZDA leta 1927 doživela lahen upad, je centralna banka ustvarila dodatne 

rezerve papirnatega denarja v upanju, da bodo s tem prehiteli vsako pomanjkanje bančnih 

rezerv. Pogubnejši je bil poskus Ameriške centralne banke, da bi pomagala Veliki Britaniji, 

katere zlato se je odtekalo k njim, ker je Bank of England zadrževala rast obresti, ko je to 

narekoval trg (to politično ni bilo zaželeno). Argumenti udeleženih so bili naslednji: če 

Ameriška centralna banka načrpa prevelike rezerve papirnatega denarja v ameriške banke, 

bodo obresti v ZDA padle na raven, primerljivo s tisto v Veliki Britaniji. To bo povzročilo, da 

se bo angleško odtekanje zlata ustavilo. Tako bi se izognili političnim nevšečnostim, 

povezanim s povečanjem obresti. Ameriška centralna banka je bila uspešna: ustavila je izgube 

zlata, a hkrati skoraj uničila svetovno gospodarstvo (Bordo 1993).  
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Kot je pravilno povzel Allan Greenspan (1966), je »pretiran kredit, ki ga je Ameriška 

centralna banka načrpala v gospodarstvo, odtekel v delniški trg in sprožil fantastični 

špekulativni delniški bum. Uradniki centralne banke so z zamudo poskusili zmanjšati presežne 

rezerve in končno jim je uspelo, da so bum prekinili. Toda bilo je prepozno: leta 1929 je bilo 

špekulativno neravnotežje tako velikansko, da je ta poskus le še pospešil upad, temu pa je 

sledilo rastoče nezaupanje v poslovanje bank. Rezultat je bil zlom ameriškega gospodarstva.« 

Veliki Britaniji je šlo še slabše. Namesto da bi sprejela posledice prejšnjih napačnih odločitev, 

je leta 1931 dokončno opustila zlati standard in tako popolnoma raztrgala mrežo zaupanja, kar 

je je še ostalo, čemur je sledila vrsta zlomov bank po vsem svetu. Svetovno gospodarstvo je 

zapadlo v veliko depresijo 30. let. 

Nasprotnike zlatega standarda iz vrst vedno bolj številnih zagovornikov države blaginje je 

spodbujalo spoznanje, da zlati standard ni združljiv s kroničnim proračunskim primanjkljajem 

(z znakom države blaginje).   

V času zlatega standarda je obseg kredita, ki ga neko gospodarstvo lahko prenese, ločen od 

realnih stvarnih vrednosti gospodarstva, ker je vsak kreditni instrument konec koncev zahteva 

po realni stvarni vrednosti. Državne obveznice niso krite z realno stvarno vrednostjo, ampak 

samo z obljubo vlade, da jih bo poplačala iz prihodnjih davčnih prihodkov. Torej jih finančni 

trg ne more zlahka vsrkati. Velike količine novih državnih obveznic lahko država na trgu 

proda samo ob stalno rastočih obrestnih merah. Zato je deficitarno financiranje v času zlatega 

standarda zelo omejeno. Ukinitev zlatega standarda je zagovornikom države blaginje 

omogočila zlorabo bančnega sistema za neomejeno kreditno ekspanzijo. Ustvarili so papirnate 

rezerve v obliki državnih obveznic, ki jih banke po določenem postopku sprejemajo namesto 

stvarnih vrednosti in obravnavajo, kot bi bile dejanska vloga, to je: kot bi bile enakovredne 

vlogi v zlatu. Lastnik državne obveznice ali dobroimetja, ki temelji na papirnatem denarju, 

verjame, da ima veljaven zahtevek za realne vrednosti. V resnici pa je v obtoku več zahtevkov 

za realne vrednosti, kot je realnih vrednosti  na voljo. 

Zakona ponudbe in povpraševanja se ne da odpraviti. Ko ponudba denarja (zahtevkov) v 

razmerju do ponudbe stvarnih vrednosti v gospodarstvu zraste, morajo neogibno zrasti tudi 

cene. Tako prihranki produktivnih članov družbe izraženo v blagu izgubljajo vrednost. Na 

koncu bilance se izkaže, da ta izguba vrednosti ustreza blagu, ki ga je vlada kupila za blaginjo 

in druge namene z dohodki iz državnih obveznic, ki so bile plačane s kreditno ekspanzijo 

bank. 

Brez zlatega standarda prihrankov ni mogoče zavarovati pred razlastitvijo zaradi inflacije in 

ni več zanesljivega sredstva za shranjevanje vrednosti. Če bi takšno sredstvo obstajalo, bi 

morala vlada svoje imetje razglasiti za nelegalno, kar je v primeru zlata tudi naredila. Če bi se 

vsi odločili, da vse svoje bančno dobroimetje zamenjajo v srebro, baker ali kakšno drugo 

blago in bi se potem upirali, da bi vzeli ček kot plačilo za blago, bi bančna dobroimetja 
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izgubila svojo kupno moč in bančni kredit, ki ga je ustvarila vlada, bi bil ničvreden. Finančna 

politika države blaginje lastnikom premoženja ne omogoča, da bi se zaščitili. To je podla 

skrivnost, ki se skriva za demonizacijo zlata s strani zagovornikov države blaginje. 

Deficitarno financiranje je preprosto povedano mehanizem za zaplembo premoženja. Zlato 

preprečuje ta zahrbten proces. Varuje lastninske pravice (Greenspan 1966). 

   

 Denar in zlato 2.2

Za dobro razumevanje velja pojasniti pojma denarni sistem in valuta. Denarni sistem ima dva 

pomena (Markovič Hribernik 2004, 5). V širšem pomenu besede pomeni ureditev denarništva 

nasploh, denarni sistem pa v ožjem pomenu predstavlja pravno ureditev denarništva v 

določeni državi. Valuta kot izraz lahko razumemo kot (Ribnikar 1991, 3):  

• denarni sitem, glede na to, kako je določena vrednost denarne enote (npr. zlata, srebrna, 

vezana, papirna valuta),  

• nacionalni denar (npr. slovenska valuta je evro),  

• tuja gotovina (npr. ameriški dolarji, s katerimi Slovenci razpolagajo v Sloveniji).  

Vsaka družba ima denarni sistem urejen pa svoje, vendar ga moramo razvrstiti v dva temeljna 

sistema in podsisteme (Ribnikar 1995, 47). Temeljna denarna sistema sta kovinski in papirni 

sistem. Za oba sistema je bistveno to, na kaj je vezana vrednost denarja oz. kako je določena 

vrednost denarja. S tem bi lahko povezali pojem valuta. Valute se tradicionalno delijo na 

vezane (commodity standard) in proste ali papirne valute (fiduciary monetary standard – fiat 

money). Kovinski sistem imenujemo torej vezana valuta, ker je vrednost denarja v tem 

denarnem sistemu vezana na kovino oz. njeno vrednost, ki je predvsem zlato ali v nekaterih 

primerih tudi srebro. Papirni sistem pa imenujemo prosta valuta, ker se v tem sistemu 

vrednost denarja prosto oblikuje na trgu in ni vezana na nobeno snov. Fiat denar je kredit, ki 

ne zavezuje izdajatelja k konvertibilnosti v materijo. Izraz izhaja iz latinske besede fiat (»naj 

bo storjeno«). Denar fiat postane denar, ko zakonodajni organi v državi to razglasijo. Današnji 

centralno-bančni denar, kot sta evro in ameriški dolar, je fiat denar. 

Pred letom 2000 pred našim štetjem se je zlato že uporabljalo kot menjalno sredstvo v 

različnih oblikah v Egiptu, Mezopotamiji, v Anatoliji in na Kitajskem.  

Zlati kovanci so se pogosto uporabljali daleč preko meja države njihovega izvora; rimski 

zlatniki so se obdržali kot denarno sredstvo še dolgo po padcu Rima. V srednjem veku sta 

predstavljala zlato in srebro še vedno osnovo valutnih sistemov v Evropi, Sredozemlju in na 

Bližnjem vzhodu. Zlatniki so bili vsakodnevno v uporabi, še zlasti so med trgovci krožili 

bizantinski nomisma ali bezant, islamski dinar in kasneje beneški dukat. 
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V naslednjih stoletjih so postopoma zlatnike in srebrnike zamenjala potrdila o lastništvu – 

papirnati denar. Prehod se je začel z ustanovitvijo prvih bank in izdajo menic za deponirano 

zlato v srednjem veku. Kasneje je sistem potrdil zamenjal državni denar v obliki papirnatega 

denarja in kovancev v 17. in 18. stoletju. Država je s temi bankovci in kovanci prinosniku 

jamčila zamenjavo za zlato in/ali srebro. Zlato in srebro sta ostala temelj denarnega sistema. 

Na zlati standard je prva prešla leta 1717 Velika Britanija s tem, da je vlada vezala valuto 

(zlata gvineja) na zlato po fiksnem tečaju. Pravno zavezujoče razmerje pa je angleški zlati 

standard postal šele leta 1816. Do konca 19. stoletja je zlati standard privzela večina držav 

razvitega sveta.  

S pričetkom 1. svetovne vojne se je obdobje zlatega standarda končalo. Ponovno se je zlati 

standard v večini držav zmagovalk vojne vzpostavil neposredno po vojni, leta 1919, in je 

obveljal do leta 1939.  

Zlati devizni standard iz Bretton Woodsa predstavlja zadnji dogovor, s katerim so razvite 

države vezale medsebojna valutna razmerja na zlato. Dogovor je bil sklenjen julija leta 1944, 

pred koncem 2. svetovne vojne in je ostal v veljavi do 15. avgusta 1971, ko so ga je z 

enostranskim odstopom razveljavile ZDA. S tem aktom je bilo zlato dejansko 

demonetizirano. 

 

 Zlato kot naložba 2.3

Legendarni investitor Warren Buffet (2005) je o vrednosti zlata izrekel misel: 

»V naravi zlata je, da mora biti njegova vrednost za vedno skrivnost. Zlato ničesar ne 

prisluži. Ne izplačuje dividend. Ne sklicuje skupščin, ne imenuje uprave in ne sprejema 

ugovorov. Kar pa mislim, da zlato je, je nasprotje zaupanja v svetovno institucijo upravljanih 

valut. Njegovo vrednost določa enačba ena deljeno z Z, pri čemer je Z kratica za zaupanje. In 

vrednost zaupanja se je zmanjšala ter se bo še naprej krčila. Zato sam še vedno verjamem v 

rast vrednosti zlata.«  

Nezaupanje ljudi v denar in ureditev papirnatih valut izkazuje dinamika vrednosti zlata, 

izražena v obeh vodilnih svetovnih valutah, ameriškem dolarju in evru (Graf 1). 
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Graf 1: Vrednost zlata v EUR in USD 

Vir: Kitco Metals Inc. 2013 

Današnji finančni trgi so vse bolj ogroženi zaradi terorizma, politične nestabilnosti in vojn. 

Kot vidimo, je imel napad na WTC v New Yorku uničujoče posledice za finančne trge. Ker 

terorizem še naprej ostaja grožnja miru, lahko pričakujemo, da bo še naprej prihajalo do 

motenj na finančnih trgih. Kadar koli in kjer koli napetosti ali sovražnosti izbruhnejo, se 

ljudje povsem naravno zatekajo k sredstvom, ki jim zaupajo najbolj. Tudi danes, v visoko 

tehnološko usmerjenem 21. stoletju, milijoni ljudi prisegajo na zlato. Plemenite kovine so 

vedno bila in verjetno bodo še naprej pomembna oblika "zaščite premoženja" v dobrih in 

predvsem slabih časih. Zanimanje vzbuja tudi močna korelacija med rastjo obsega izkopanega 

zlata in rastjo svetovnega prebivalstva (Graf 2). Sovpadajo tudi analitične napovedi, da je v 

zemljini skorji zgolj 51 tisoč ton neizkopanega zlata ter ocena matematičnih modelov o 

maksimalni populaciji pri 10 milijardah zemljanov, kar pomeni 22 g zlata na prebivalca. 

Leto 
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Graf 2 : Komulativna proizvodnja in populacija  

Vir: Sharelynx gold 2013 

Plemenite kovine lahko nudijo izjemno cenovno prilagodljivost in potencial za ustvarjanje 

dobička. Potem, ko so delniški trgi dosegli višek konec leta 2007, so se kot "balonček" 

razpočili leta 2008 in izničili milijardne naložbe vlagateljev. Glavni borzni indeksi so 

potrebovali leta, da so se vsaj navidezno vrnili na svoje prejšnje ravni. Cena zlata, na drugi 

strani, se je v tem obdobju močno povečala, praktično več kot podvojila. To pomeni, da lahko 

plemenite kovine, kot je zlato, povzročijo izjemne naložbene donose, tudi če (in včasih, 

predvsem ko) donosi vrednostnim papirjem upadejo ali jim vrednost v celoti izhlapi (Graf 3). 

Zanimiv pogled na razmerje vrednosti je tudi primerjava (količnik) vrednosti zlata v 

primerjavi z vodilnim indeksom industrijskih podjetij Dow Jonesom. Slednji se je iz vrednosti 

50 ob koncu prejšnjega stoletja spustil na raven 10-kratnika vrednosti unče zlata.    

 

 

 

 

 

Leto 
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Graf 3: Razmerje med zlatom in indeksom Dow Jones 

Vir: Sharelynx gold 2013 

 

Uspešno ohranjanje premoženja zahteva širši pogled s poudarkom na poznavanju 

zgodovinskih dogodkov in z izostrenim čutom za prehajanje med premoženjskimi razredi. 

Prav zato je zlato odlična naložba, ki skozi daljše obdobje ohranja ali celo povečuje realno 

vrednost. Še posebej je zlato cenjeno v času visoke inflacije in finančne nestabilnosti 

(Harmston 1998). Ker je dobava zlata omejena, ga ni mogoče ''natisniti'' za potrebe 

financiranja proračunskega primanjkljaja. Ravno tako kot velja za strogega zaščitnika pred 

inflacijo, se izkaže zlato za učinkovito zaščito pred deflacijo in finančnim propadom 

(Reisman 2000). Tudi danes so še kako aktualne besede pokojnega predsednika ZDA 

Herberta Hooverja iz leta 1933: »(Mi) imamo zlato, ker ne moremo zaupati vladi/vladam
3
.«  

                                                
3
 V članku avtorja Tima Iacona: Clearing Up Some Misconceptions About Warren Buffett's Position On Gold, 

dosegljivo na: http://seekingalpha.com/article/368721-clearing-up-some-misconceptions-about-warren-buffett-s-

position-on-gold. Marec 2013. 
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 TRGOVANJE Z ZLATOM 3

 Proizvodnja in oblika enot 3.1

Zlate palice razvrščamo po velikosti na velike in male. Male zlate palice obsegajo (po 

določilih LBMA) gramature od 0,3 do 1000g. Velike palice se postavljajo s težo od 1000 g do 

klasične 400 unčne palice, kar predstavlja 12,44 kg.   

V osnovi delimo zlate palice glede na proces izdelovanja na odlite palice (cast bars) in na 

izrezane palice (minted bars).  

Navesti je potrebno tudi, da poleg tradicionalnih merskih enot: troy unče in grain ter 

kontinentalnih: gram, kilogram, v trgovanju z zlatom obstajajo tudi druge enote. Na 

Kitajskem uporabljajo enoto za zlato tael, v Indiji tola itd. (glej Tabelo 2, Preračun čistosti in 

teže).  

Zlata palica je na splošno opredeljena kot odlitek ali obdelan zlat predmet, ne glede na obliko, 

izdelan pri priznanemu proizvajalcu, po navadi izdano z nizko premijo nad prevladujočo 

vrednostjo vsebovanega čistega zlata (Slika 1). Oznake na palici (hallmark) so večinoma 

funkcionalne in so na večji (spodnji) površini. Vsebujejo navedbo proizvajalca oz. 

preizkuševalca kakovosti (assay stamp), težo v gramih ali unčah (lahko tudi druge mere za 

enoto teže: tola, tael ...), čistost (najmanj 2 številki, v navadi je štirimestna in ponazarja 

razmerje zlata v zlitini na 1000 deležev), leto proizvodnje (štiri številke) in serijsko številko 

(po navadi alfanumerična – 2 črki in 6 številk, do največ 11 znakov (Tabela 1)). Vendar pa je 

treba poudariti, da se značilnosti palic, izdelanih na različnih koncih sveta med seboj 

razlikujejo. 

 Tabela 1: Označevanje zlatih palic 

 

Primer Sistem Leto uvedbe

Švica Metalor 994427 6 številk in letnica 1978

Kanada Johnson Matthey 3136 5 številk in letnica 1961

Brazilija AngloGold Ashanti AA 9837 2 črki in 4 številke in letnica 1986

Hongkong/Kitajska Heraeus GA 0001 Črki "GA" in 4 številke in letnica 2006

Japonska Tanaka 263 5 številk in letnica 2000

Južna Afrika Rand Refinery LT 0382 2 črki in 4 številke in letnica 1921

Avstralia The Perth Mint 4621 6 številk in letnica 2003

Rusija Novosibirsk HK 0286
2 črki v cirilici in 4 številke in letnica

1990

Država Topilnica

Sistem številčenja

 

Vir: LBMA 2013 
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Kot zanimivost navedimo podatek, da kovnice izdelujejo in izročajo palice z nominalno maso 

zlata, zato ob tehtanju 1000-gramske palice čistoče 999,5 tehtnica pokaže vrednost 1000,5 

gramov (Tabela 2). Seveda pa trg zlata poseduje tudi vrsto posebnosti ali specifičnih praks, ki 

jih pri trgovanju z drugimi surovinami ni.  

Tabela 2: Preračun čistosti in teže 

Palica

995.0

Assay

Palica

999.0

Assay

Palica

999.9

Assay

1 kilogram (1000 g) 31,990 32,119 32,148

0,5 kilograma (500 g) 15,995 16,059 16,074

0,25 kilograma (250 g) 7,998 8,030 8,037

200 gramov 6,398 6,424 6,430

100 gramov 3,199 3,212 3,215

50 gramov 1,600 1,607 1,608

20 gramov 0,640 0,643 0,643

10 gramov 0,321 0,322 0,322

5 gramov 0,161 0,161 0,161

100 unč 99,500 99,900 99,990

50 unč 49,750 49,950 49,995

25 unč 24,875 24,975 24,998

10 unč 9,950 9,990 9,999

5 unč 4,975 4,995 5,000

1 unča 0,995 0,999 1,000

10 tola-jev 3,731 3,746 3,750

5 tael-jev 5,987 6,011 6,017

TEŽA PALICE IN DOGOVORJENA VSEBNOST !ISTEGA ZLATA

Skupna teža palice

Vsebnost " istega zlata v troy un"ah

 

Vir: LBMA 2013 

Med omenjene posebnosti ali standarde posameznih trgov zlata sodijo: 

• London Good Delivery "400-unčne" palice variirajo v teži in čistosti, s tem da podatek o teži 

ni pogojen oziroma celo ni zaželen, ker ga v primeru trgovanja stehtajo na LBMA in je 

relevanten zgolj ta podatek (McCafrey 1999). 

• Minimalna čistina zlata palic standarda "good delivery", ki ga določajo vodilna združenja in 

borze, lahko segajo od 99,5% do 99,99%. 

• Večina kovanih palic, izdelanih po vsem svetu, na hrbtni strani vsebuje žig izdajatelja, ki 

predstavlja del standardne oznake. 
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• Medtem ko je večina odlitih zlatih palic označenih s serijsko številko, pa manjši kovani 

apoeni ali kovanci le-te nimajo. 

• Veliko odlitih zlatih palic, ki so namenjene uporabi v proizvodnji nakita, industriji in 

medicini, nimajo vtisnjenih oznak o teži in čistini.  

Dejstvo je, da večino novo pridobljenega zlata porabijo v industriji nakita, ki za svoje potrebe 

zlato pretaplja in meša z drugimi kovinami.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlite palice so običajno proizvedene neposredno v postopku topljenja in rafiniranja zlata. 

Vendar pa je način, na katerega iz stopljenega zlata naredijo ulitek, različen. Tradicionalna 

metoda je vlivanje stopljenega zlata v kalup z ustreznimi merami. Večina velikih, 400-unčnih 

palic je izdelanih po tem postopku. 

Slika 1: Tehnična skica LGD palice 

Vir: LBMA 2013 
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Sodoben način, ki je zdaj najpogosteje uporabljan za potrebe izdelave manjših apoenov, pa je 

topljenje odmerjene količine manjših koščkov in granul zlata v kalupu z ustreznimi merami. 

Oznake, če so potrebne, običajno vrežejo ročno ali s prešo. Kadar palice odlivajo v odprtem 

kalupu, so po navadi njene stranice "nagnjene" (tj. zožene), da je olajšano njihovo 

odstranjevanje iz kalupa. Zato dimenzije (dolžina in širina) zgornje in osnovne površine 

običajno niso enake. Medtem ko je zgornja površina običajno gladka, osnovna površina in 

stranice ostanejo dokaj grobe. 

Kovane palice izdelujejo v postopku izrezovanja iz ploščatega odlitega zlata, ki ga še vročega 

razvaljajo na natančno določeno debelino. Izdelava se opravli z izrezovanjem oblike, ki ima 

zahtevane dimenzije in težo. Vse površine (zgornja, spodnja stran in robovi) so gladke in 

enakomerne. Oznake so običajno v palico odtisnjene s pomočjo preše. Čeprav je večina 

kovanih palic pravokotne oblike, obstajajo tudi palice drugačnih oblik (npr. okrogle, 

kvadratne, ovalne).   

 

 Trgi in udeleženci 3.2

Trg zlata v bistvu sestavljata dva trga. Starejši in pomembnejši je trg fizičnega zlata, pri 

katerem se zlato v obliki naložbenih zlatih palic prenaša med udeleženci trga. V zadnjih 30 

letih se je v okviru blagovnih borz razvil t. i. papirnati trg zlata, ki temelji na trgovanju z 

različnimi oblikami pravic do fizičnih zalog, ne pa na zalogah samih.  

Oba trga sta med seboj tesno povezana arbitrarno zaradi potreb udeležencev, ki morajo 

izpolnjevati zahteve pogodb s fizično izročitvijo zlata. Obenem pa cene na trgu papirnatega 

zlata, kjer se najprej pojavijo nepričakovane spremembe v ponudbi in povpraševanju, močno 

vplivajo na trg fizičnega zlata. Fizični trg zlata je v bistvu ''spot market'', vendar je dopolnjen 

z uporabo terminskega trgovanja za varovanje fizičnih pozicij. Trgovanje poteka elektronsko 

''med pisarnami'' oziroma OTC, s cenami, ki jih posamezni trgovci kotirajo (razen v primeru 

''fixinga'', ko se agenti sestanejo/povežejo in se dogovorijo o ceni). Udeleženci trgovanja so: 

• trgovci z zlatom, ki delujejo kot vodje trgovanja, ki sprejemajo odprte pozicije na trgu;  

• borzni posredniki, ki zapirajo njihove pozicije s tem, da najdejo ujemajočo pozicijo na 

nasprotni strani ali pa skušajo samostojno s prodajami in nakupi za naročnika doseči 

pozitivno razliko oz. zaslužek;  

• banke plemenitih kovin, ki financirajo te transakcije. 

Treba je navesti, da veliko ''zlatih hiš'' združuje vse naštete funkcije. Trgovci na splošno 

posedujejo lastne zmogljivosti za prečiščevanje zlata in proizvodnjo palic oziroma imajo 

zakupljene kapacitete v eni od uveljavljenih topilnic. 

Najpomembnejši trg s fizičnim zlatom je v Londonu in ima naziv Loco – London. Oznaka 

Loco pomeni, da borzni člani posedujejo tudi organizacijo, ki poskrbi za fizično poravnavo 
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sklenjenih poslov. To pomeni, da trg zagotavlja tudi storitev kliringa, ki v primeru žlahtnih 

kovin pomeni ustrezno skladiščenje in evidentiranje. Za London lahko trdimo, da je skupni 

imenovalec vsega sveta in predstavlja osnovo za mednarodno trgovanje in poravnavo v zlatu 

in drugih plemenitih kovinah. 

Bistvena razlika med papirnatimi terminskimi pogodbami (futures) in terminskimi posli na 

fizično zlato (forwards) je v tem, da so transakcije s papirnatimi terminskimi pogodbami 

obračunane in poravnane centralno prek borze, medtem ko se pri terminskih poslih na fizično 

zlato stranki dogovarjata sami oziroma preko trgovca, zaradi česar lahko dosežeta večjo 

prožnost transakcij, kot so poljubni datum izročitve, način financiranja s kreditnimi linijami 

ter tajnost podatkov, kot je to določeno s strani regulatorja. Borzne terminske pogodbe imajo 

po drugi strani značilnosti špekulativnih naložb z visokim vzvodom, z vnaprej določenim 

dnevom zapadlosti/izvršitve. So visoko likvidne. Zaradi vseh teh razlogov velja razločevanje: 

na terminskem trgu opcij prevladujejo špekulativni investitorji, medtem ko se na trgu 

forward-ov pojavljajo pretežno veliki trgovci, ki želijo zavarovati svoje pozicije v fizičnem 

zlatu. 

Na svetu je 66 LBMA akreditiranih topilnic zlata, katerih zlate palice sodijo na listo "good 

delivery" borz ali združenj, navedenih v tem poglavju.
4
 

Svetovni trg zlata pokrivajo celodnevno (24 ur) borze zlata in plemenitih kovin:  

• LBMA London Bullion Market Association, Velika Britanija, 

• COMEX CME Group New York, ZDA, 

• TOCOM Tokyo Commodity Exchange, 

• CGSE The Chinese Gold&Silver Exchange Society, Hongkong, 

• ASX Sydney, Avstralija (samo izvedeni finančni instrumenti), 

• Zurich Gold Pool, Švica (pretežno fizično zlato). 

Tem prvotnim borzam so se v preteklih desetletjih pridružile nove lokalne borze, ki pa vse 

delno ali v celoti izpolnjujejo normative LBMA. To so: 

• IGE Istanbul Gold Exchange, 

• MCX Multy Commodity Exchange of India, Mumbay, 

• SGE Shanghai gold Exchange, 

• DMCC Dubai Multi Commodity Centre, ZAR, 

• BM&F Brazilian Mercantile and Futures Exchange, Sao Paulo.  

Udeleženci trga, ki so akreditirani pri LBMA, lahko trgujejo s svojimi palicami poleg 

Londona tudi na vseh ostalih mednarodnih trgih zlata. Standardi kakovosti, ki jih morajo 

                                                
4
 Current Gold Good Delivery List, dosegljivo na http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=147 
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dosegati zlate palice na eni strani, ter pravna varnost poslovanja na drugi strani, oboje 

zagotavlja enostavno in učinkovito trgovanje, ki je sprejemljivo tudi na drugih trgih.   

Trgovanje s standardnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki imajo podlago v zlatu, je 

organizirano v okviru blagovnih borz. Največja tovrstna borza je COMEX. Tu gre za pretežno 

špekulativne transakcije, ki se le redko udejanijo s fizično izročitvijo zlata. Kot smo že 

omenili, so med najpogostejšimi pogodbami futuresi ter call in put opcije.  

 

 Udeleženci 3.2.1

Udeleženci trgovanja s fizičnim zlatom so v prvi vrsti primarni proizvajalci zlata, rudniki, ki 

želijo svoje izdelke tržiti ali želijo svoje izdelke cenovno ščititi oziroma zavarovati pred 

cenovnimi tveganji s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov (forwardi, opcije). Ali pa si s 

podobnimi aktivnostmi želijo zagotoviti financiranje novih projektov/rudnikov. 

Industrija zlata, vključno z globalno industrijo nakita, letno absorbira v povprečju nekaj več 

kot 80 odstotkov vsega zlata. Ti udeleženci si na tem trgu iščejo cenovno ugoden nakup 

surovine in financiranje njihovih zalog. 

Centralne banke in drugi dolgoročni imetniki zlata skušajo na trgu aktivno upravljati svoje 

zlato premoženje. Zlato je v sistemu trgovanja "zlata likvidnost", ki jo lahko uporabijo za 

zagotavljanje financiranja proračunov ali naložb proizvajalcev, topilnic, predelovalcev in 

drugih strank (Koren 2003). 

Investitorji, upravitelji skladov ali špekulanti, ki želijo trgovati na promptnem trgu, ali si 

morda želijo dostopati do plemenitih kovin preko terminskih ali opcijskih pogodb. Ti subjekti 

imajo odprte trgovalne račune, preko katerih izvajajo transakcije za svoj račun ali za račun 

svojih strank. Pomembna lastnost organiziranega trga je tudi kliring oziroma poravnava, ki se 

izvede v okviru akreditiranih trezorjev oz. skladišč zlata. Da v načelu trgovanje z zlatom na 

Londonski borzi ni namenjeno malim vlagateljem, pove dejstvo, da je minimalna količina 

trgovanja za kliente 1000 troj unč oziroma 31,0347 kg, kar v denarju pomeni več kot milijon 

evrov. 

 

 Računi za trgovanje z zlatom 3.3

 Nealociran račun 3.3.1

V primeru, da zlato, s katerim udeleženec trguje, fizično ne menja lokacije, temveč novi 

lastnik zgolj prevzame potrdilo o lastništvu zlata, pomeni, da je to zlato shranjeno nekje v 

obsegu članov borze in je t. i. nealocirano. To pomeni, da kupcu niso znane serijske številke 
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in poreklo kovnice, temveč zgolj čistost in velikost apoenov. Če ga kupec želi prevzeti 

fizično, mora zahtevati od svojega trgovca izročitev.  

 Alociran račun 3.3.2

Ko pride do izročitve zlata na račun, govorimo o alokaciji zlata. Alociran račun pri trgovcu 

pomeni skladiščenje konkretnih palic z natančno določenimi serijskimi številkami, oznako 

kovnice, ki je posamezno palico izdelala, in navedbo čistosti. Ta operacija seveda od trgovca 

zahteva zmožnost skladiščenja in varovanja, kar zviša stroške posedovanja zlata. Dodaten 

strošek je fizično izročanje oz. dostava na lokacijo po želji stranke. 

 

 Oblikovanje cene 3.4

Kot pri večini naložb se tudi vrednost zlata giblje v ciklih. Čeprav je dolgoročni trend močno 

naraščajoč, se vmes pojavljajo obdobja korekcij predhodnih rasti. Dolgoročno se vrednost 

zlata giblje v sorazmerju z delniškimi indeksi, v določenih obdobjih pa jih bistveno presega. 

Od leta 1999, ko je vrednost zlata dosegla dno, se je njegova vrednost do danes v razmerju do 

indeksa Dow Jones zvišala za 4-krat. Drugi delniški trgi kažejo podobno bistveno neuspešnost 

v relaciji z zlatom v zadnjem desetletju. 

Cena zlata na trgu s fizičnim zlatom se vsakodnevno oblikuje na odprtem trgu na borzi. 

Največje in najpomembnejše tržišče s kar 300-letno tradicijo trgovanja z zlatom je LBMA 

London Bullion Market Association. LBMA je trgovsko združenje, ki deluje kot koordinator 

dejavnosti trgovanja v okviru svojih članov in drugih udeležencev na trgu plemenitih kovin v 

Londonu. V današnji obliki je bilo združenje oblikovano leta 1987 in združuje 73 rednih 

članov, od katerih je 11 market makerjev  ter 64 pridruženih članov (LBMA 2013). Od leta 

1986 trgovanje nadzira Angleška centralna banka – Bank of England v dogovoru z LBMA.  

Tabela 3: Svetovni promet z zlatom 
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Trg Obseg v 1.000 unčah
% vsega 

prometa

Velika Britanija 43.776.704 86,75

ZDA 4.991.604 9,89

Kitajska 697.002 1,38

Indija 494.547 0,98

Japonska 488.502 0,97

Dubaj 12.507 0,02

SKUPAJ 50.460.866 99,99

Svetovni promet z zlatom leta 2011

 

Vir: LBMA 2013 

Ker gre pri poslih s fizičnim zlatom za dvostranske dogovore in se posli ne zapirajo 

elektronsko, takšen način trgovanja imenujemo OTC. Zaradi individualnosti sklepanja poslov 

je tudi tehnika vsakokratnega določanja cene posebna.  

Od 12. septembra 1919 določajo ceno zlata – Gold Fixing – dvakrat dnevno, ob 10.30 in 15. 

uri pri finančnem podjetju London Gold Market Fixing Ltd., ki ga je ustanovil N. M. 

Rothschild in drugi štirje trgovci z zlatom (Spall 2011, 73–75).  

Pri določanju cene sodeluje pet predstavnikov naslednjih finančnih ustanov, naslednikov 

ustanoviteljev:  

• The Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta,  

• Barclays Capital,  

• Deutsche Bank AG London,  

• HSBC Bank USA NA London Branch in  

• Société Générale.  

Preden je od banke N. M. Rothschild delež odkupila banka Barclays Bank, so se o ceni 

dogovarjali po telefonu. Rothschild je naznanil začetno ceno zlata ostalim štirim članom, ki so 

posredovali to ceno strankam. Z odhodom banke Rothschild v letu 2004 je prišlo do 

sprememb v tehnološkem smislu, toda terminološko in metodološko se režim vzpostavljanja 

cene ni spremenil. Nova cena se določi na osnovi podatkov o ponudbi in povpraševanju. 

Določitev zdaj poteka konferenčno prek namenske linije, z vsemi petimi predstavniki. Začne 

se s predsedujočim, ki nakaže začetno ceno. Ta cena je potem posredovana v pet trgovalnih 

sob, od koder posredniki o tem obvestijo svoje stranke po telefonu, prek Reutersa, 

Bloomberga ali kako drugače. V številnih primerih potem ti sekundarni posredniki obvestijo 

svoje stranke. Ob vsaki najavljeni ceni lahko stranka zlato kupi, proda ali ne naredi ničesar. 
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Vse informacije o teh transakcijah se nato združijo v trgovalnih sobah omenjenih petih 

članov, dokler ne obdelajo vseh naročil zlata, ki ga je treba kupiti ali prodati. 

Tako vsak član izraža svoj interes po telefonu kot kupec, prodajalec ali "brez interesa". Če so 

kupci in prodajalci, ali če sta samo dva (vsak na eni strani) in trije brez interesa,  bo 

predsedujoči oznanil "klic za številke" ali "poskusil objaviti številke." Vsak od petih članov 

poda svoje zahtevke v sklopih, ki so večkratniki 5 LGD palic (nominalna teža palice je 400 

unč). Če znaša razlika med nakupno in prodajno stranjo manj kot 50 palic, potem je cena 

določena – fiksirana. Z določeno ravnovesno ceno se začnejo izvajati naročila. Iz preteklosti, 

ko je bil glavni namen  LBMA prodaja zlata iz južnoafriških rudnikov, se je ohranila navada, 

da praviloma najprej oznanijo prodajne cene. Če med ponudniki in povpraševalci ne pride do 

posla, potem se predlagana cena zniža. Londonska fiksna cena vpliva na druge borze z zlatom 

po vsem svetu.
5
  

 Papirnati trg zlata 3.5

Instrumenti papirnega trga zlata so različni zahtevki in pravice za dobavo standardizirane 

količine in čistosti zlata v prihodnosti. Transakcije s temi instrumenti opravljajo predvsem v 

špekulativne namene in za varovanje pred spremembami cen ter le redko vključujejo dejanski 

prenos fizičnega zlata. Na New York Commodity Exchange (COMEX), na primer, dnevno 

sklenejo 200.000 terminskih pogodb, standardiziranih na 100 troj unč, s katerimi se trguje od 

leta 1986, vendar zgolj 1,2 odstotka zlata iz teh pogodb dejansko zamenja lastnika. Vsekakor 

pa tovrstne transakcije predstavljajo sestavni del trga zlata, zlasti zaradi vloge zlata kot 

naložbeni instrument. 

 

 Terminske (Futures) pogodbe na zlato 3.5.1

Terminske pogodbe predstavljajo na eni strani obveznost dobave in na drugi strani sprejem ter 

plačilo določene količine zlata na določen dan v prihodnosti (future), definiran v pogodbi. 

Pogodbe so opredeljene tudi z ustrezno borzo oziroma tržiščem, ki skrbi za poravnavo. 

Običajno se z njimi trguje na odprtem trgu, z udeleženci trga, ki predstavljajo končnega kupca 

(ki prevzemajo dolge pozicije) in prodajalci (ki so imeli kratke pozicije). Delovanje 

zagotavlja poravnalni sitem borze in klirinške hiše, ki registrira imena kupca in prodajalca ter 

predpostavlja nasprotni strani trgovine za oba. Klirinška hiša prejme ''margin'' plačila od obeh 

pogodbenih strank, da zagotovi usklajenost razmerij. Ker pogodba ni fiksno vezana na kupca, 

jo slednji v času trajanja unovči – proda na borzi. Še zlasti se to praviloma dogaja pred 

iztekom pogodbe, ker lastniki pogodb nočejo prevzeti ali izročiti fizičnega zlata. Tekoči 

mesec, v katerem se terminska pogodba izteče, se imenuje ''spot'' mesec. Trgovec lahko 

zaključi pogodbo (izvede exit) s tem, da kupi nasprotno pogodbo, ki se glasi na isti mesec 

                                                
5
 Goldfixing, dosegljivo na: http://www.goldfixing.com/ 
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izvršitve, ali poda navodilo svojemu posredniku, da slednji pri klirinški hiši izvede odmik 

(offset) pogodbe z zamenjavo.  

Vse pogodbe, ki se niso zapirale z nasprotno pozicijo, ostajajo odprte in trgovec mora skrbeti, 

da je število ''dolgih'' pogodb enako številu ''kratkih'' pogodb z izdajo ustrezne nasprotne 

pogodbe. Tržni udeleženci spremljajo ukrepe izdajateljev terminskih pogodb kot pomemben 

pokazatelj razmer na trgu. Zagovorniki tehničnega trgovanja menijo, da če se število odprtih 

pozicij veča, se bo trend cene nadaljeval, če pa se število odprtih pozicij zmanjšuje, to 

pomeni, da se trenutni trend končuje. 

 

 Opcijske pogodbe na zlato 3.5.2

Opcijske pogodbe se od terminskih razlikujejo po tem, da kupci pridobijo pravico do 

uveljavljanja možnosti, namesto da prevzemajo obveznosti za izvedbo prodaje ali nakupa 

fizičnega zlata (ali terminske pogodbe na zlato) po določeni ceni, imenovani izvršilna cena 

(ali izpolnitvena cena).  

Opcija je enostransko zavezujoča pogodba, ki jo je izdajatelj (ali prodajalec) dolžan izvesti na 

zahtevo imetnika. Imetnik nakupne opcije ima pravico do nakupa zlata in mu ga je prodajalec 

(tisti, ki je opcijo izdal) zagotoviti, medtem ko ima imetnik prodajne opcije pravico, da 

izdajatelj od njega zlato odkupi.  

V osnovi ločimo evropske in ameriške opcije. Evropska opcija zahteva izpolnitev natančno na 

dan zapadlosti, medtem ko je mogoče pri ameriški opciji zahtevo izvesti kadarkoli v obdobju 

od izdaje do dneva zapadlosti. Med novejše inovacije na področju opcij sodijo t. i. povprečne 

opcije, ki kupcu opcije zagotavlja plačilo, če povprečna cena v obdobju trajanja opcije 

presega izvršno ceno (za nakupno opcijo) oziroma je nižja od izvršilne cene (za prodajno 

opcijo).  

Kupec opcije plača prodajalcu tako premijo kot tudi provizijo in njegovo tveganje je omejeno 

na ta znesek. Izdajatelj opcije pa je izpostavljen tveganju, da bo opcija izvedena na promptne 

tržne cene nad izvršilno ceno, v primeru nakupne opcije ali pod njo za prodajno opcijo. 

Potencialna izguba za izdajatelja opcije se meri z omenjeno razliko, zmanjšano za znesek 

vplačane premije kupca. Opcije na fizično zlato lahko ponudijo posamezni trgovci (trgovec 

ali over-the-counter opcija), v tem primeru se premija dogovori med kupcem in izdajateljem 

in morebitna poznejša prodaja opcije mora biti speljana prek tega trgovca. 

Z opcijami se trguje tudi na blagovnih borzah kot s čisto denarnimi finančnimi instrumenti s 

poravnavo v okviru kliringa.   

Obstaja trg opcij na terminske pogodbe, s katerimi se trguje v okviru relevantnih terminskih 

pogodb za določene mesece. Ko je opcija, ki velja za določeno izvršilno ceno in datum, 
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določena, je določena tudi premija, ki je v osnovi cena, ki se bo spremenila glede na trg. 

Trgovci izdajajo pogodbe za vrsto izvršilnih cen za vsak posamezni mesec in so 

investitorjem/špekulantom navadno na voljo, pri čemer izvršne cene določijo na podlagi 

prevladujočih cen na trgu in odstopanj nad in pod zaokroženo tržno ceno. Premijo na 

posamezno opcijo določijo na osnovi podatkov o ceni, trendu in časovni distanci, če je 

dejanska vrednost znesek, ki se lahko doseže na fizičnem trgu zlata ali s terminsko pogodbo, 

ki bi jo lahko izvršili takoj. Preostala časovna komponenta kaže verjetnost, da bo opcija 

izvršena glede na preostanek časa do zapadlosti, obrestno mero, volatilnost in tveganje. 

 

 Garancije (Warrants) na zlato 3.5.3

Zlata garancija je v osnovi opcija (ponavadi nakupna opcija - Call), ki je zavarovana z obljubo 

zlata, ki jih lahko izvede imetnik zlata na podoben način kot pri navadnih opcijah. Nakupne 

garancije (Warrants) po navadi izdajajo skupaj z rednimi delnicami ali obveznicami rudarske 

družbe, ki želijo privabiti naložbe. Z garancijo je določena količina zlata, do katere je imetnik 

upravičen do nakupa ali prodaje ob zapadlosti, običajno pet let od izdaje. Gola garancija 

(naked warrant) ima podlago v zlatu in ni navezana na noben drugi finančni instrument. 

Čeprav se z garancijami trguje na nekaterih trgih, pa na borzah v ZDA niso dovoljene.  

 

 Pogodbe z vzvodom na zlato 3.5.4

Pogodba z vzvodom na zlato (Gold Leverage contract) je podobna dolgi poziciji pri terminski 

pogodbi, vendar pa ima kupec pravico prevzeti zlato kadarkoli do datuma izteka pogodbe. 

Plačilo začetnega kritja zagotavlja pravico do zlata, vendar pogodbeno podjetje drži roko nad 

njim, dokler ni izvedeno celotno plačilo po tekočem tečaju na začetni datum pogodbe. 

Pogodbeno podjetje kupcu instrumenta zaračunava obresti za manjkajoči del kupnine in 

stroške skladiščenja zlata. Če borzna cena zlata zraste, se šteje, da se je povečalo kritje, če pa 

cena zlata pade, mora kupec kritje doplačati. Pogodbo lahko kupec odpove po promptni ceni 

na katerikoli dan, ko ima poravnane vse morebitne primanjkljaje. Ta instrument omogoča 

vlagateljem, da prevzamejo dolgo pozicijo v zlatu z vzvodom, s katero se lahko začetna 

investicija hitro pomnoži (ali pa izbriše). 

 

 Druge oblike papirnega trgovanja z zlatom 3.5.5

Vlagatelji v plemenite kovine pogosto ne želijo prevzemati kupljenega zlata zaradi tveganj in 

stroškov, ki sodijo k transportu in skladiščenju. V ta namen se večina trgovcev in posrednikov 

zaveže zlato hraniti na obstoječi lokaciji (trezor) in novemu lastniku izdajo zgolj certifikat, ki 

dokazuje lastništvo ustrezne količine zlata, s katerim lahko novi lastnik v trezorju to zlato tudi 

prevzame. Zlato je izročljivo na zahtevo prinosnika certifikata, zato je takšno potrdilo 
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pravzaprav vrednostni papir, ki ga lastnik lahko proda za denar. Kanadska borza dragih kovin 

v Montrealu, na primer, organizira trgovanje zlatih certifikatov, denominiranih v USD z 

minimalno količino 5 unč, dobavljivih v določenem roku, teži in  kakovosti standarda good 

delivery. Da bi zagotovili likvidnost takšnih instrumentov, borza izdajateljem ne zaračunava 

stroškov kotacije.  

Zlatim certifikatom so podobna potrdila o lastništvu (depository orders), s to z razliko, da v 

tem primeru zlato ni od tistega, ki je potrdilo izdal. Večina velikih zlatih bank (zlasti v Švici) 

omogoča svojim klientom varčevanje v zlatu na način, da njihovo denarno stanje primerjalno 

vodijo v količini zlata. Obseg posamezne transakcije je v tem primeru večji od obsega 

opisanega v primeru certifikata. V tem primeru banka tudi fizično poseduje palice v trezorju 

na ime vlagatelja in ga vodi v bilanci računa.  

Zbirni zlati račun omogoča manjšim vlagateljem nakup zlata v daljšem časovnem obdobju, 

vendar se vloge sprejemajo in vodijo v denarnih enotah namesto v enotah zlata. Višina 

denarnega depozita se nato prevede v depozit zlata po tržni ceni. 

 

 Standardna dokumentacija 3.5.6

Najpomembnejša vloga standardne dokumentacije je enotno opredeljena tržna praksa. 

Priznavanje dokumentacije s strani članov LBMA pripomore k temu, da ni potrebno vedno 

znova preverjati pogojev in drugih pravil, ki so nujna pri bilateralnih sporazumih. Prav tako 

njihova širša sprejetost zagotavlja dodatno ugodnost njihovim članom. Po svoji naravi 

standardi določajo načine in pogoje, pod katerimi so transakcije izvedene. Z njihovim 

splošnim sprejetjem in uveljavitvijo zagotavljajo pravni okvir delovanja trga in med 

udeleženci vzpostavljajo medsebojno zaupanje.  

LBMA je razvila in vpeljala veliko število standardnih dogovorov. Ti dogovori zajemajo tako 

pravila kot pogoje za opcije, forward pogodbe ter obrestne mere na zlato izvedenih finančnih 

instrumentov, ki veljajo na OTC trgu (LBMA 2013).  

International Bullion Master Agreement  

To je sporazum, ki uvaja med udeležence trgovanja enoten niz pravil, s katerimi se izvaja 

najboljšo prakso na trgu plemenitih kovin za promptne in izvedene terminske posle. S svojimi 

pravili ureja način izvedbe in pobota v pravnih razmerjih med udeleženci trga in na ta način 

zagotavlja varnost pred neizpolnitvijo obveznosti s strani enega od njih. Ker je sporazum 

univerzalna platforma za trgovanje s plemenitimi kovinami, to pomeni, da njegova določila 

veljajo za vsak tovrsten posel, razen če se stranki temu odrečeta v pisni obliki. Da gre za 

visoko strokoven pristop k delu z dokumenti, pove dejstvo, da je mogoče kopije IBMA dobiti 

le v obliki tiskovine samo iz LBMA in da ta vsebina ni na voljo v elektronski obliki. Za člane 

LBMA je na voljo brezplačno (LBMA 1994).  
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ISDA Bullion Definitions 

LBMA je v sodelovanju z ISDA – International Swaps and Deivatives Association  uskladila 

večino pravil trgovanja s plemenitimi kovinami z določili sporazuma ISDA Master 

Agreement. S tem je bilo omogočeno izvajanje različnih finančnih instrumentov na osnovi 

poslov s plemenitimi kovinami skupaj s poravnavo, s katerimi se trguje med mednarodnimi 

institucijami. V poslih, kjer so stranke podpisnice dogovora ISDA, lahko definicije in izraze 

iz dogovora uporabljajo tako, da jih vključijo v potrditev vsake transakcije
6
. 

 

 Regulacija trga 3.5.7

Leta 2000 je bila na podlagi zakona o finančnih storitvah in trgih, ki je bil sprejet leta 2000,  

ustanovljena organizacija FSA (Financial Services Authority). Financial Services Authority 

(FSA) je neodvisna nevladna organizacija, družba z omejeno odgovornostjo in se financira s 

finančnimi storitvami. Upravni odbor postavlja skupne politike, vendar pa so vsakodnevne 

odločitve in ravnanje osebja v pristojnosti izvršnega odbora. Odgovorna je ministru za finance 

in prek njega parlamentu. Deluje neodvisno od vlade in se v celoti financira z delom za 

podjetja, ki jih nadzira. Je odprta in pregledna organizacija, ki zagotavlja celovite informacije 

podjetjem, potrošnikom in drugim
7
. V FSA regulirajo in nadzorujejo večino ponudnikov 

finančnih storitev, borz in podjetij, ki so kakorkoli povezana s finančnimi trgi. Postavili so 

standarde, ki jih udeleženci morajo izpolnjevati, in lahko ukrepajo proti podjetjem, če ne 

ustrezajo zahtevanim standardom. FSA izvaja kontrolo nad tako rekoč vsemi bankami v 

Veliki Britaniji, prav tako nadzoruje vsa ostala investicijska podjetja, ki morajo izpolnjevati 

določene zahteve glede kapitalske ustreznosti, likvidnosti itd.
8
. 

Poslovanje na londonskem trgu plemenitih kovin nadzorujeta dve agenciji, odvisno od tipa 

posla. FSA je odgovorna za nadzor nad investicijskimi posli. Na trgu plemenitih kovin takšen 

nadzor pokriva izvedene finančne instrumente. Promtne pogodbe, forward pogodbe in 

depoziti niso zajeti v zakonu, zato se je izoblikoval kodeks poslovanja, ki naj bi se ga 

dosledno upoštevalo. Ta kodeks imenujemo NIP (The London Code of Conduct for Non-

Investment Products). Oblikoval se je v sodelovanju med Angleško centralno banko ter 

drugimi tržnimi udeleženci, ki zastopajo tuje menjalne trge, denarne trge in tuje trge 

plemenitih kovin. Kodeks zagotavlja določene standarde ter profesionalno vedenje pri 

sklepanju poslov, tako s strani prodajalca kot tudi s strani kupca (LBMA 2013).  

 

                                                
6
 Pogodbene zaveze so plačljive in so dosegljive na: http://www2.isda.org 

7
 Besedilo zakona dosegljivo na: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/part/I/crossheading/the-authoritys-

general-duties/enacted 
8
 Podatki dosegljivi na: http://www.fsa.gov.uk/about 
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 ZLATI STANDARD 4

 Kaj je zlati standard 4.1

V sistemu zlatega standarda morajo biti izpolnjeni pogoji, ki veljajo za sistem vezane valute. 

Ločimo sisteme, v katerih so (Markovič Hribernik 2004, 7):  

• v obtoku samo zlatniki in listinski denar, ki pa je 100% krit z zlatom,  

• v obtoku je poleg zlatnikov še listinski denar, ki pa ni 100% krit z zlatom.  

V prvem sistemu, ki se imenuje »strict commodity standard«, je lahko v obtoku le toliko 

denarja, kolikor je zlata na monetarnem področju. Bankovci predstavljajo potrdilo o 

deponiranem zlatu pri bankah in so v vsakem primeru zamenljivi za zlato. Takšnega sistema 

zlatega standarda ni imela nobena država, je le teoretično izhodišče za monetarne teoretike. 

Najbližje temu sistemu je bila Anglija v 19. stoletju (Ribnikar 1993b, 43).  

Države so v splošnem uvajale zlati standard ob pogoju, da so bili bankovci samo delno kriti z 

zlatom (partial commodity standard). Bankovci so v obtok prihajali preko kreditov državi in 

podjetjem. Njihova zamenljivost za zlato je delovala, vendar z določenimi omejitvami, kot je 

višina zneska ali količina (apoen) zlata. Zamenljivost je bila omejena v času splošnega navala 

na banke.  

Sistem zlatega standarda je kot prevladujoč denarni sistem deloval v obdobju od približno leta 

1870 do izbruha 1. svetovne vojne in še krajši čas med letoma 1926 in 1931 ter je veljal kot 

prvi celovit mednarodni denarni sistem. Dejstvo je, da je bil zlati standard pripoznan za 

zanesljiv in pravičen denarni sistem v mednarodnem okolju že pred letom 1870, vendar zaradi 

pomanjkanja zlata ni bil izvedljiv v mnogih državah. Z odkritjem zlata v Kaliforniji, Rusiji, 

Braziliji in Avstraliji pa so tudi vlade ostalih držav povečale svoje zaloge do te mere, da so 

jim omogočale vezavo valute na zlato. 

Obdobje zlatega standarda lahko razdelimo na dve podobdobji. Obdobje pred 1. svetovno 

vojno je obdobje t. i. klasične zlate valute, ko je sistem deloval bolj ali manj v skladu s teorijo. 

V dvajsetih letih tega stoletja pa je nastopilo obdobje t. i. upravljanega zlatega standarda. V 

tem obdobju je prihajalo do kršitve »pravil igre«, na katerih temelji sistem zlate valute (Mrak 

2002, 316). Dve temeljni pravili v sistemu zlate valute sta bili (Spahn 2001, 99): 

• prost uvoz in izvoz zlata; 

• centralne banke so same določale zlato pariteto valute. 

Pri papirni valuti (fiat valuta) lahko o emisiji denarja popolnoma avtonomno odloča država 

oziroma njena centralna banka, medtem ko za vezano valuto velja, da je količina denarja v 

obtoku odvisna od razpoložljive količine valutnega blaga in da denarna institucija nima 

pravice spreminjati obsega emisije denarja (Ribnikar 1993a, 38–40).  



 

 

29 

Glavna značilnost vzporedne ali paralelne valute je bila, da so bili v obtoku valutni kovanci iz 

obeh valutnih snovi (srebra in zlata). Torej kovanci so se kovali iz obeh kovin. Oboji so bili 

zakonito plačilno sredstvo, za obe valutni snovi je veljala kovna prostost, kar pomeni, da si je 

lahko vsakdo dal skovati nekovano zlato ali srebro in za obe vrsti valutnih kovancev je veljala 

pravica topljenja ter neomejen izvoz in uvoz.  

 

 Dogovor iz Bretton Woodsa 4.2

Novi mednarodni denarni sistem je bil zasnovan in nato upravljan v Združenih državah na 

mednarodni finančni konferenci v kraju Bretton Woods, New Hampshire, poleti leta 1944 in 

bil ratificiran v ameriškem kongresu julija 1945.  

Nov sistem je bil v bistvu zlati menjalni standard iz leta 1920, vendar z grobo zamenjavo 

angleškega funta z dolarjem kot "ključno valuto". Dolar je v novem sistemu postal 

konvertibilen z zlatom ob pariteti 35 USD za eno unčo zlata, vendar le za vlade in centralne 

banke, podpisnice dogovora, in ne tudi za državljane, tako kot je bilo to mogoče do leta 1930. 

Vendar je finančni sistem iz Bretton Woodsa deloval veliko bolje kot ponesrečen sistem 

plavajočih tečajev med letoma 1931 in 1945, ki je klonil pod pritiskom inflacije. 

V sistemu, ki so ga sklenili v Bretton Woodsu, so Združene države kot nosilec nalagale 

dolarje (papirnati denar in bančne depozite) na zlato osnovo, medtem ko so tuje vlade za svoje 

zlato lahko kupile dolarje, na osnovi katerih so potem izdale lastno valuto. Kot je ponazorjeno 

v Sliki 2, so v sistemu participirale zahodnoevropske države, njihove nekdanje kolonije in 

Japonska. Ker so ZDA ob koncu druge svetovne vojne posedovale največjo zalogo zlata 

(približno 25 mrd USD), jim je bilo s tem omogočeno, da so lahko natisnile veliko dolarjev. 

Poleg tega je sistem "deloval" kar nekaj časa zaradi valutnih razmerij/paritet izpred druge 

svetovne vojne, ki so bile večinoma zelo precenjene glede na njihovo inflacijo in devalvacijo. 

Lep primer predhodne trditve je britanski funt, ki je kotiral pri 4,86 USD, čeprav je bil po 

kupni moči na trgu vreden precej manj. Ker je bil leta 1945 dolar umetno podcenjen in večina 

drugih valut precenjena, je bil dolar zelo iskan. Svet je trpel zaradi tako imenovanega 

pomanjkanja dolarjev, katerega so se ameriški davkoplačevalci obvezali nadomestiti s 

solidarno pomočjo pri obnovi povojnih gospodarstev. Torej, izvozni presežki, ki so jih s 

pomočjo podcenjenega ameriškega dolarja delno financirali ameriški davkoplačevalci, so 

končali v obliki tuje pomoči (Mundell 2000). 



 

 

30 

 

Slika 2: Bretton Woods sistem 

Vir: Mundell 2011 

 

Ves čas pa je bilo v sistemu dovolj prostora za inflacijo, ki jo je ameriška vlada nadaljevala 

vse do danes. V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je ameriška inflacija pognala prvi 

povojni val mednarodne trgovine. Z inflacijo v ZDA je  prišlo do širitve obsega denarja in 

kreditov tudi v glavnih evropskih ekonomijah. Strmo rastoča inflacija v Veliki Britaniji je 

angleško vlado prisilila, da je funt razvrednotila na bolj realno raven, na 2,40 USD za en 

GBP. 

Vse našteto, skupaj z rastočo produktivnostjo evropskih gospodarstev in kasneje japonskega, 

je privedlo do nadaljevanja bilančnega neravnotežja ZDA. Izvozni deficit se je v ZDA 

povečeval dve desetletji in ZDA so se soočale s čedalje večjo inflacijo v relativnem in 

absolutnem odnosu do Evrope in Japonske. Ker Bretton-Woodski dogovor ni deloval kot 

klasični zlati standard, tudi ni mogel zaustaviti ameriške inflacije. Pravila igre po Bretton 

Woodsu so zahodnoevropskim ekonomijam pogojevala kopičenje obveznih rezerv v dolarjih, 

kar je bila osnova za zvišanje vrednosti lastnih valut (Bordo in Eichengreen 1998, 20-26). 

Z nadaljevanjem trenda petdesetih in šestdesetih let sta se Evropa in Japonska začeli upirati 

kupovanju precenjenih dolarjev. Ko je kupna moč in s tem prava vrednost dolarju padla, je 

postal dolar vse manj zaželen. Vendar pa so bili podpisniki dogovora zaklenjeni v sistem, ki 

se je bolj in bolj spreminjal v nočno moro. Pritožbe evropskih držav, na čelu s Francijo in 

DeGaullevim svetovalcem Jacquesom Rueffom, so v Ameriki naletele na prezir in ostro 

nasprotovanje. Ameriški politiki in ekonomisti so preprosto trdili, da je bila Evropa prisiljena 
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uporabljati dolar za svojo valuto. Hkrati pa niso hoteli storiti ničesar, da bi odpravili rastoče 

težave in veselo nadaljevali politiko "neškodljivega zanemarjanja" mednarodnih denarnih 

posledic svojih dejanj. 

Toda Evropa je imela pravico zamenjati nakopičene dolarje za zlato po fiksiranem tečaju 35 

USD za unčo. Posledično je dolar postal vse bolj precenjen v razmerju do trdih valut zahodne 

Evrope in zlata, zato so evropske vlade začele vse bolj uveljavljati možnost zamenjave. 

Pravila zlatega standarda so tako prišla do veljave in na ta način je zlato enakomerno odtekalo 

iz Združenih držav Amerike. V dveh desetletjih po začetku leta 1950 so zaloge zlata v ZDA 

upadle z več kot 20 milijard USD na dobrih 9 milijard USD. Začelo se pojavljati vprašanje, 

kako bodo ZDA zamenjale inflacijsko ustvarjene dolarje za zlato, ki ga je obljubljal dogovor 

iz Bretton Woodsa? 

Težave ameriškega gospodarstva so se nadaljevale in v Evropi se je do konca šestdesetih let 

nakopičilo za 80 milijard neželenih dolarjev. V svojih poskusih zaustavljanja odtekanja zlata 

z zamenjavo dolarjev so Združene države Amerike izvajale intenzivne politične pritiske na 

evropske vlade (podobno, kot ga je vršila Anglija do leta 1931 na Francijo, ki je zahtevala 

odkup funtov z zlatom). Toda ekonomskim zakonitostim se vlade in politiki ne morejo upreti. 

Sistem zlate zamenjave iz Bretton Woodsa, ki so ga ZDA ob sklenitvi poveličevale kot trajen 

in zdržen sistem, je začel po letu 1968 hitro propadati (Bordo 1992). 

 

 Razpad denarnega sistema iz Bretton Woodsa, 1968–1971 4.3

Z vedno novim kopičenjem dolarjev v tujini in nenehnim odlivanjem zlata so se ZDA 

zavedale, da bo čedalje teže ceno zlata ohranjati pri 35 USD za unčo na prostih trgih v 

Londonu in Zürichu. Cena zlata pri 35 USD za unčo je predstavljala temeljni kamen sistema. 

Medtem ko ameriški državljani vse od leta 1934 zlata niso smeli kupovati ali ga kakorkoli 

posedovati, so ostali zemljani uživali svobodo posedovanja lastnega zlata. Posamezniki in 

podjetja iz Evrope so tako na prostih tržiščih prislužene dolarje zamenjevali za zlato po 

fiksiranem tečaju 35 USD za unčo. Čim bolj sta bila ameriška inflacija ter plačilno-bilančni 

primanjkljaj v porastu, tem bolj je raslo zanimanje za menjavo dolarjev v zlato (Boughton 

2009). 

Da bi ohranili vrednost dolarja na 35 enot za eno unčo zlata, se je bila ameriška vlada 

prisiljena zateči k posegom na prostih trgih v Londonu in Zürichu s prodajo svojih rezerv. 

Kriza zaupanja v dolar na prostih trgih zlata je prisilila ZDA, da so pristopile k spremembam 

monetarnega sistema marca leta 1968. ZDA so želele doseči, da bi se podpisnice strinjale, da 

se na nek način zaustavi nadležen prosti trg zlata, ki je vedno znova ogrožal Bretton-Woodski 

dogovor, ter da se vzpostavi "dvotirni trg zlata." Na ta način bi ločili prosti trg zlata za 

posameznike od trga centralnih bank in vlad. Združene države Amerike ne bi več posegale na 
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prostem trgu zlata z namenom ohranjanja tečaja pri 35 USD, vendar bi ta tečaj ostal fiksen na 

trgu centralnih bank za vedno.  

Vlade in centralne banke po svetu tako zlata ne bi več kupovale "zunaj" trga in ga na teh trgih 

tudi ne bi prodajale. Centralne banke bi zlato preprosto prenašale med seboj, medtem ko bi 

nove zaloge in zasebno povpraševanje našlo svoje mesto na povsem ločenem trgu. 

Vzporedno z idejo o ločenih trgih zlata so ZDA prodrle s predlogom oblikovanja nove 

rezervne valute, imenovane SDR (posebne pravice črpanja), za katero so upale, da bo v celoti 

zamenjala vlogo zlata in bi jo izdajala Svetovna banka. Če bi bil tak sistem vzpostavljen, 

potem bi ZDA lahko nenadzorovano tiskala dolarje, v sodelovanju z drugimi svetovnimi 

vladami (edina grožnja bi bila katastrofalna inflacija in zlom papirnatih valut). Toda SDR-ji 

niso našli opore v zahodno-evropskih državah, temveč zgolj v omejenem obsegu v ZDA. 

Ekonomisti, zagovorniki papirnatega denarja, od keynesiancev do friedmanistov, so bili 

prepričani, da bo s tem zlato izginilo iz mednarodnega monetarnega sistema. Odrezano od 

svoje "podpore", ki jo je imelo v dolarju, so mu ekonomisti samozavestno napovedovali padec 

cene na prostem trgu pod 35 USD za unčo, celo do predvidenega nivoja cene za uporabo v 

"industriji", okoli 10 USD za unčo. Vendar so se zmotili. Njihova napoved se ni uresničila, 

nasprotno, cena zlata je stalno rasla in se leta 1973 povzpela na okoli 125 USD za unčo. 

Številka, na katero še leto pred tem pro-papir ekonomisti niso niti pomislili (Rothbard 2010). 

ZDA so bile daleč od tega, da bi vzpostavile nov trajen monetarni sistem, saj so si z dvotirnim 

trgom zlata samo kupile nekaj let, medtem ko sta inflacija in trgovinski primanjkljaj rasta 

naprej. Evrodolarji so se kopičili, zlato je še naprej odtekalo iz države in višje tržne cene zlata 

so preprosto nakazovale na pospešeno izgubljanje zaupanja v svetovno valuto – dolar in 

končen razpad sistema zlatega dolarja, dogovorjenega v Bretton Woodsu.  

15. avgusta 1971, hkrati z napovedjo zamrznitve plač, ki naj bi omejila inflacijo, je 

predsednik Nixon oznanil konec povojnega dogovora iz Bretton Woodsa. Ob grožnji 

evropskih bank, ki so prisilno zbrane dolarje hotele zamenjati za zlato, se je predsednik Nixon 

popolnoma odrekel zlatu. Prvič v ameriški zgodovini je dolar postal papirnata valuta,  povsem 

brez podpore v zlatu. Tudi šibka povezava z zlatom, ki se je ohranila od leta 1933, je bila 

tedaj prekinjena. Svet je bil pahnjen v sistem fiat valut dinamičnih tečajev iz leta 1930 z 

dodatno pomanjkljivostjo, da tokrat tudi dolar ni bil več vezan na zlato.  

 

 Prednosti in slabosti zlatega standarda 4.4

 Prednosti 4.4.1

Zlato ohranja vrednost, ki mu jo človeštvo priznava skozi njegovo zgodovino. Današnji denar 

je papirnata "fiat" valuta, ki jo lahko vlade in centralne banke tiskajo brez ovir in nima prave 
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vrednosti – njegovo vrednost določa zgolj "dobra vera in zaupanje" v vlado. Zlato udejanja 

svojo vrednost s svojo lepoto, uporabnostjo in pomanjkanjem. Človeštvo je spoznalo njegovo 

vrednost kot menjalno sredstvo že v 6. stoletju pred našim štetjem, ko je kralj Lidije (sodobna 

Turčija) začel kovati zlatnike (glej poglavje Vloga zlata v zgodovini človeštva).   

Zlati standard omejuje moč države, ki jo le-ta udejanja z možnostjo tiskanja denarja po svoji 

volji. V režimu papirnatega „fiat“ denarja ga lahko vlada tiska skoraj »iz zraka« (Mises 2002). 

Odkar so ZDA leta 1971 opustile zlati standard, se je obseg denarne mase M1 (gotovina v 

obtoku) povečal z 48,6 milijard USD na preko 3 bilijone v letu 2012.
9
  Med letoma 1971 in 

2011 pa se je celotna ponudba denarja (M3) v ZDA povečala za 1100%. V režimu zlatega 

standarda je dovoljeno tiskanje denarja zgolj v obsegu novo pridobljenega zlata (proizvodnja 

rudnikov). Ta omejitev je eksistencialna omejitev moči vlade.   

Današnji denarni sistem fiat denarja je sam po sebi nedemokratičen, ker omogoča določenim 

izbrancem, ki niso izvoljeni ali kako drugače demokratično delegirani, da vodijo denarno 

politiko države in sami odločajo o povečanju ali zmanjšanju ponudbe denarja. Tiskanje fiat 

denarja omogoča vladam trošenje denarja, ki ga niso pridobili s pobiranjem davkov, namesto 

tega pa uvaja posredni davek v obliki inflacije (Paul in Lehrman 1982). 

Vrnitev na zlati standard bi znižala stopnjo inflacije in upočasnila rast cen življenjskih 

potrebščin. Zgodovinsko gledano so razvite zahodne ekonomije v času zlatega standarda 

beležile nižjo stopnjo inflacije, v povprečju 1,6% letno (Bordo 2010). Leta 1971, ko je 

predsednik Nixon razdrl Bretton-Woodski dogovor, temelječ na zlatu, je bila v ZDA inflacija 

3,3%. S prehodom na fiat denar se je le-ta do 1979 povečala na 13,3%.  V študiji inflacije 15 

držav v obdobju od leta 1820 do 1994 so ekonomisti izračunali, da je znašala povprečna letna 

stopnja inflacije v sistemu zlatega standarda 1,75 %, medtem ko je denarni sistem fiat denarja 

povzročil 9,17% inflacijo 
10

. 

Vrnitev na zlati standard bi zmanjšala trgovinski primanjkljaj. Trenutni fiat denarni sistem 

omogoča vladam (predvsem ZDA) financiranje trgovinskega primanjkljaja, s čimer je 

omogočeno kupovanje brez pravega plačila (Lehrman 2012). Z opustitvijo zlatega standarda 

se je bilančni primanjkljaj ZDA po letu 1971 povzpel na astronomskih 5,7 bilijona USD v letu 

2012.
11

  Od leta 1995 države ostalega sveta, ki izvažajo v ZDA, dobivajo plačilo v obliki 

zadolžnic, zakladnih menic. Na ta način torej tuji upniki financirajo 50 % ameriškega 

nacionalnega dolga.  

Zlati standard bi omejeval možnosti povečevanja javnega dolga. V okviru sistema 

fiduciarnega denarja vlade zbirajo denar z izdajo državnih obveznic, ki jih odkupi centralna 

banka z novo natiskanim denarjem. Te obveznice se prištevajo k državnemu dolgu. Skokovito 

                                                
9
 Podatki dosegljivi na: Federal Reserve Bank of St. Louis, http://research.stlouisfed.org/fred2/series/M1 

10
 Podatki dosegljivi na: Federal Reserve Bank of St. Louis, http://research.stlouisfed.org/fred2/series/CPI 

11
 Podatki dosegljivi na: US Department of the Treasury, 

http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt_1112.pdf 
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večanje javnega dolga v državah, ki so leta 1971 opustile vezavo svoje valute na zlato, je 

sovpadala s povečanjem ponudbe denarja (M3).  

Ponovna uvedba zlatega standarda bi države prisilila k zmanjšanju vojaških in obrambnih 

izdatkov in bi hkrati omejila vojne.  

Vrnitev na zlati standard bi stabilizirala ceno nafte in upočasnila rast cen derivatov. Od 

razpusta Bretton-Woodskega dogovora je cena nafte zrastla za približno 32-krat (Kadlec 

2011).  Leta 1973 so se članice organizacije izvoznikov nafte OPEC dogovorile, da bodo 

nafto prodajale zgolj v dolarjih. To je ustvarilo novo mednarodno povpraševanje po dolarjih, 

ki jih je s tiskanjem ustvaril FED in s tem posledično povzročil inflacijo.  

Zlati standard bi zmanjšal tveganje gospodarske krize in recesije, ki jo je povzročil 

nepremičninski balon in nato finančna kriza, ki mu je sledila leta 2008. Sposobnost FED-a 

(Ameriške zvezne rezerve), da samostojno uravnava obseg denarne mase ter nizke obrestne 

mere zadolževanja, je pomemben vzrok za nastanek nepremičninskega balona in posledično 

recesije (White 2011). Odgovor na recesijo je bilo dejanje, ki je do recesije pripeljalo  – 

dodatno tiskanje denarja. Več kot 2 trilijona  dolarjev je bilo dodatno natisnjenih za potrebe 

reševanja propadlih finančnih institucij, ki ponovno napihujejo balon in nakazujejo ponovno 

recesijo. Objektivno gledano FED s svojo denarno politiko pri zagotavljanju gospodarske 

stabilnosti ni bil uspešen. Odkar so ZDA opustile zlati standard so doživele 12 finančnih kriz, 

vključno s finančno krizo leta 2008–2009.  

Zlati standard samostojno ureja razmerje med ponudbo denarja in potrebo po njem. Ker je 

zlato omejen naravni material, katerega pridobivanje in obdelava sta povezana s precejšnjimi 

stroški, kaže na nujnost usklajevanja obsega ponudbe z ravnijo povpraševanja. V okviru 

zlatega standarda pomeni večanje obsega denarja na drugi strani pridobitev več zlata, kar 

dviga raven povpraševanja, posledica tega pa je višja cena zlata na trgu, kar zopet spodbudi 

interes rudarstva. Večja količina zlata poveča ponudbo denarja, dokler valuta ne doseže 

ustrezne ravni, na kateri se cena zlata izravna in rudarstvo omeji produkcijo (White 2011). To 

imenujemo samoregulacija sistema. V okviru sistema fiduciarnega (fiat) denarja njegovo 

tiskanje nima naravnega samoregulativnega mehanizma. 

V obdobju zlatega standarda so imele ZDA najmočnejšo gospodarsko rast v svoji zgodovini. 

Od ustanovitve so bile ZDA na nekakšni obliki zlatega ali kovinskega standarda 78 let (1792–

1971) in letna gospodarska rast je bila v povprečju 3,9%. Od leta 1971, ko so ZDA prešle na 

sistem fiat denarja, se je gospodarska rast v povprečju znižala na stopnjo 2,8% na leto (Kadlec 

2012). Primerjalno pomeni nižja stopnja rasti gospodarstva za približno 8 bilijonov USD 

manjši obseg ekonomije, kot če bi leta 1971 zlati standard ne bil opuščen. 

Zlati standard bi preprečil vladi, da z dodatnim tiskanjem denarja rešuje finančne družbe. Za 

financiranje preteklih reševanj finančnih družb, kot so Bear Stearns  (29 milijard USD) in 

AIG (180 milijard USD), je FED ustvaril ogromne količine novega fiat denarja. V aprilu 2008 
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je znašala letna stopnja rasti ponudbe denarja 1,5 %. Po avgustu 2009 pa se je povzpela na 

14,3 %. Med decembrom 2007 in decembrom 2008 je bilanca stanja FED-a izkazala medletno 

rast sredstev (državne obveznice) v višini 152,8 %. Ta velika širitev ponudbe denarja državi 

grozi z visoko inflacijo. 

V okviru zlatega standarda so v ZDA beležili znatno višje stopnje rasti dohodka, hkrati je bila 

brezposelnost nižja. V desetletjih pred razpadom Bretton-Woodskega dogovora (1950–1968) 

je realni dohodek zaposlenega rasel z 2,7% letno stopnjo. Od opustitve zlatega standarda se je 

ta stopnja znižala na 0,2 % letno. Če bi zlati standard ostal v veljavi in bi se rast prihodkov 

nadaljevala, bi bil dohodek družine srednjega razreda višji za 50 %. Tudi brezposelnost je po 

opustitvi zlatega standarda narasla s 5 % na 6 % in več. 

Mnogi politiki, poslovneži in organizacije podpirajo vrnitev k zlatemu standardu. 

Republikanski senator Ron Paul je svoje politično delovanje v kongresu podredil cilju 

vnovične uveljavitve zlatega standarda v ZDA in vlado, ki dopušča nekritično tiskanje 

denarja, označil za »moralno enako ponarejevalcu, ki nezakonito tiska valuto.« 

 

 Slabosti 4.4.2

Če bi valuta temeljila na zlatu, bi bila izpostavljena tržnim nihanjem cene zlata ter s tem ne bi 

omogočala stabilnosti cen. Leta 1980 je znašala z inflacijo prilagojena cena zlata 2.337 USD 

za unčo, kar je precej več od današnje cene (1.406 USD za unčo dne 20. aprila 2013).
12

 

Takšna nihanja bi lahko slabo vplivala na gospodarstvo, saj bi lahko vsako večje zvišanje ali 

znižanje vrednosti zlata privedlo do porasta ali padca splošne ravni cen blaga po vsej državi, 

kar bi nedvomno destabiliziralo gospodarstvo. 

Dobro voden fiat denarni sistem je najboljši način obvladovanja inflacije. Leta 1981, ko je za 

posledicami naftnega šoka letna inflacija zrasla na 10,3 %, je le-to s pomočjo denarnih politik 

FED do leta 1983 znižal na obvladljivih 3,2 %. 

V režimu zlatega standarda lahko gospodarska rast presega rast ponudbe denarja, saj je le-ta 

pogojena z obsegom zlata. Posledično lahko pride do pojava deflacije in s tem krčenja obsega 

ekonomije. Med letoma 1913 in 1971, ko so bile ZDA zavezane zlatemu standardu, se je v 

dvajsetih letih prejšnjega stoletja pojavila deflacija, po mnenju predsednika FED-a, Bena 

Bernankeja, »dolžina in globina deflacije v poznih 20. letih in začetku leta 1930 močno 

nakazuje denarno poreklo in tesno povezavo ... med deflacijo in zavezo k zlatemu standardu« 

(Bernanke in Harold 1991).  Odkar so ZDA opustile zlati standard v letu 1971, se je deflacija 

pojavila zgolj leta 2009 (-0,4 %).  
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 Podatki dosegljivi na: Inflation adjusted Annual Average Gold Prices, 

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Gold_Inflation.asp 
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Zlati standard in z njim povezane omejene denarne politike so bili glavni krivci za  pogosto 

finančno paniko, propade bank in dolžino trajanja velike depresije. Samo med finančno 

paniko leta 1933 je moralo 4.000 bank začasno ali dokončno ustaviti poslovanje. Številni 

ekonomisti trdijo, da je prav zaveza zlatemu standardu preprečila vladi ZDA hitrejšo 

stabilizacijo gospodarstva po zlomu borze leta 1929 in podaljšala veliko depresijo. Šele leta 

1933, ko so ZDA v celoti odstopile od zlatega standarda, je gospodarstvo začelo okrevati. 

Zlati standard bi omejil možnost intervencij centralnih bank na monetarnem področju ob 

pojavu recesije in/ali depresije. V sedanjem sistemu fiat denarja se lahko centralna banka z 

uporabo ustrezne denarne politike odzove na finančno krizo z nižanjem obrestnih mer v 

obdobju recesije ali, nasprotno, z njihovim dvigom v obdobju inflacije ter interventnimi 

emisijami denarja v gospodarstvo, ko je to potrebno. Zlati standard bi resno oviral izvajanje 

denarnih politik. Po letu 2008 so centralne banke EU, Velike Britanije in ZDA z namenom 

reševanja gospodarstva z dodatnimi emisijami pomagale finančnim institucijam pred 

propadom. Po mnenju Nobelovega nagrajenca ekonomista Paula Krugmana »bi brez 

posredovanja centralnih bank (FED-a v ZDA) svetovna ekonomija doživela močan deflacijski 

val, ki bi svet pahnil v drugo veliko depresijo«.  

Vrnitev na zlati standard bi omejila sposobnost vlade za reševanje brezposelnosti. Po mnenju 

ekonomistov zlati standard ne dovoljuje reševanja težav brezposelnosti s pomočjo monetarnih 

politik. V okviru trenutnega sistema fiduciarnega denarja lahko centralna banka poveča 

ponudbo denarja z nakupom državnih obveznic in vlada lahko uporabi ta denar za pomoč 

brezposelnim preko javnih del. Ekonomisti ocenjujejo, da so v ZDA leta 2009 z emisijami 

denarja preprečiti izgubo približno treh milijonov delovnih mest (Romer 2012).  

Vrnitev na zlati standard lahko destabilizira in celo zlomi gospodarstvo prenekatere države. 

Ko so Združene države Amerike prešle iz fiduciarnega denarnega sistema na zlati standard po 

koncu državljanske vojne leta 1879, je prehod povzročil veliko deflacijo. Glede na trenutno 

ranljivost gospodarstva ZDA in posledično vsega sveta bi deflacija, kot posledica prehoda na 

zlati standard, pomenila resno grožnjo svetovnemu gospodarstvu. Po mnenju ekonomista 

Barryja Eichengreena
13

 bi bil to »recept za katastrofo«. 

Zlati standard bi povečal okoljsko in kulturno škodo. Vrnitev na zlati standard bi povzročila 

povečano povpraševanje po zlatu in povečala rudarsko dejavnost. Veliko rudnikov zlata 

uporablja okoljsko sporne postopke separacije rude s pomočjo cianida, ki uničuje naravo in 

zastruplja podtalnico. Za proizvodnjo 1 unče zlata predelajo do 70 ton rudnine. Poleg tega je 

skoraj 50 % svetovne proizvodnje zlata v deželah, kjer so pogosto kršene posestne pravice.   

Vrnitev na zlati standard bi bila velika izguba časa, denarja in virov. Pridobivanje zlata je 

drago in zamudno. Po podatkih največjega proizvajalca zlata na svetu, podjetja Barrick Gold, 
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 Glej: Eichengreen, Barry. 2011. A critique of Pure Gold. dosegljivo na: 

http://nationalinterest.org/article/critique-pure-gold-5741  
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znašajo stroški pridobivanja unče zlata okrog 900 USD v letu 2011 in se naglo približujejo 

ceni 1.000 USD (Sjuggerud 2012). Delo in energija, vložena v pridobivanje zlata, od 

rudarjenja, rafiniranja in skladiščenja, nimajo realnega učinka na gospodarstvo. Neposredni 

stroški, povezani z izdajanjem papirnatega fiduciarnega denarja (papir in stroški s tiskom) so 

veliko nižji. Ekonomist Milton Friedman je v 70. letih prejšnjega stoletja ocenjeval, da bi 

morale ZDA za ponoven prehod na zlati standard odšteti 1,5 % BDP. 

Ponudba denarja v režimu zlatega standarda je občutljiva na nihanja ponudbe proizvodnje 

zlata. V okviru zlatega standarda bi bila ponudba denarja odvisna od obsega proizvodnje 

zlata. V obdobju velikih odkritij zlata v Kaliforniji, Afriki in Avstraliji je prišlo zaradi 

povečane ponudbe zlata na trgu do inflacije. Nasprotno od navedenega je ob pomanjkanju 

zlata prišlo do deflacije (Frankel 2010). Za primer navajam najdbo zlata v Kaliforniji, ki je 

povzročila denarni šok in posledično dvig cen. Višje cene dobrin so bile razlog za 

nekonkurenčnost na mednarodnem trgu in s tem trgovinski primankljaj ZDA.  

Z zlatom podprta valuta se ne bi povečevala dovolj hitro, da bi omogočala zdravo mero 

mednarodne trgovine in gospodarske rasti. Pri sedanji stopnji pridobivanja zlata z rudarjenjem 

se svetovna količina zlata povečuje s stopnjo 1,5 % do 2,2 % na leto, kar pa ne sledi stopnji 

svetovne gospodarske rasti. Po mnenju ekonomista UBS, Paula Donovana, naj bi v času 

konjukture znašala nominalna stopnja rasti svetovne trgovine približno 6 %. Če bi prišlo do 

uveljavitve mednarodnega zlatega standarda, te stopnje rasti ne bi bilo mogoče ohraniti.  

Vrnitev k zlatemu standardu bi lahko škodila nacionalni varnosti z omejevanjem  financiranja 

obrambe. V času vojne je potrebno s hitro ekspanzijo denarja vzpostaviti obrambno 

pripravljenost države, česar v režimu zlatega standarda ne bi bilo mogoče izvesti. V ZDA so 

se zlatemu standardu za namene oboroževanja odrekli v času državljanske vojne (predsednik 

Lincoln je ukazal natisniti 450 mio USD denarja brez kritja ''fiat'', ki so ga poimenovali 

''greenback'') (Noll 2012). Podobno so ZDA financirale svoje delovanje v drugi svetovni vojni 

z novo natisnjenim denarjem, ki ga ni bilo mogoče zamenjati za zlato, s prodajo vojnih 

obveznic in velikim proračunskim primanjkljajem.  

Vrnitev na zlati standard bi bilo zelo težko izvedljiva, če ne celo nemogoča zaradi omejene 

količine zlata na eni strani in velike količine denarja v obtoku. V Združenih državah Amerike 

so imeli leta 2012 po podatkih World Gold Councila 8.133,5 tone zlatih rezerv. Glede na 

tržno vrednost, ki se giblje okoli 1.600 USD za unčo (marec 2013), pomeni, da bi lahko izdali 

zgolj 420 milijard USD v zlatu. Ob dejstvu, da je trenutno v obtoku 2,6 bilijona USD, bi 

prilagajanje in vezava na zlato pomenila potrebo po povečanju obsega zlatih rezerv in/ali 

drastično povišanje vrednosti zlata ali krčenje ponudbe denarja, ki bi pripeljala do deflacije. 

Celotna svetovna količina do sedaj izkopanega zlata – približno 170.000 ton – bi po sedanji 



 

 

38 

tržni ceni predstavljala vrednost 9,6 biljona USD, kar ne bi zadostovalo niti za pokritje 16,3 

bilijona USD javnega dolga Združenih držav Amerike.
14

  

Številni ugledni ekonomisti nasprotujejo ponovni vzpostavitvi zlatega standarda. Nobelov 

nagrajenec ekonomist Paul Krugman (2009) je poziv k vnovični vzpostavitvi zlatega 

standarda označil za »skrajno smešno slabo idejo«,  bivši predsednik Zveznih rezerv Ben 

Bernanke (2012) je dejal, da »zlati standard ni izvedljiv tako iz praktičnih kot tudi iz 

političnih razlogov«. V raziskavi, v katero je bilo vključenih 50 ekonomskih strokovnjakov, 

profesorjev in asistentov z "elitnih raziskovalnih univerz", nihče ne verjame, da bi režim 

zlatega standarda kakorkoli izboljšal položaj povprečnega Američana v smislu večje 

stabilnosti cen in stopnje brezposelnosti.  

 

                                                
14

 Glej: US Department of the Treasury. dosegljivo na: 

http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt_1112.pdf 
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 NOVA SVETOVNA FINANČNA ARHITEKTURA IN VLOGA ZLATA 5

Svet se danes sooča s krizo neprimerljivih razsežnosti. Finančni sistem se bori za preživetje in 

začasni ukrep, po katerem so segle vlade, je tiskanje neomejenih količin denarja. To velja 

tako za ZDA in Evropo kot tudi za vsa ostala pomembnejša gospodarstva. Obenem se kot 

protiutež uvaja sistem restrikcij monetarnih politik, ki vodi v krčenje porabe in s tem 

gospodarstva (Roubini 2010). 

Obstajata le dve možni posledici teh dejanj: 

• začasno reševanje finančnega sistema s tiskanjem velikanskih količin ničvrednega 

denarja bo neizbežno privedlo do pojava inflacije ali zelo verjetno hiperinflacije; 

• če trik s hiperinflacijo ne uspe, bo po vsej verjetnosti prišlo do deflacijskega zloma 

gospodarstva in s tem do razpada finančnega sistema. 

Oba možna scenarija imata pozitivne posledice za ceno zlata. V Weimarski republiki se je v 

20. letih prejšnjega stoletja cena unče zlata dvigala s 100 mark na 100 bilijonov mark. V 

primeru deflacijskega zloma bank pa lahko predvidimo, da ob restriktivni politiki denarja v 

obtoku primanjkuje, zato postane zlato plačilno sredstvo in pravi hranitelj vrednosti. 

Skupna vrednost zlata, proizvedenega v letu 2012, je znašala približno 100 milijard evrov 

(2.500 t po ceni 40.000 EUR/kg) kar je zanemarljivo v primerjavi z obsegom na novo 

natisnjenega denarja centralnih bank – samo v letu 2012 so ZDA z QE3 dovolile mesečno 

stimulacijo v višini 85 milijard USD oziroma 1 bilijon USD letno. Odzvala se je tudi 

Evropska centralna banka z mehanizmom EFSF, v katerega je namenila 780 milijard EUR. 

Tudi drugod po svetu so se centralne banke vključile v ''valutno vojno'' in prav tako z 

dodatnim tiskanjem povečevale obseg denarja ter s tem sledile padanju vrednosti valut.  

Na drugi strani proizvodnja oziroma pridobivanje zlata stagnira. Odpiranje novih rudnikov ne 

sledi povečanemu povpraševanju (glej Graf 4). Z uvajanjem novih tehnologij se je sicer prag 

rentabilnosti rudnikov znižal na vsega 0,5g zlata na tono predelane zemljine, vendar so se 

hkrati zaostrile zahteve odnosa do okolja in standardi zaposlovanja. Priča smo največjim 

stavkam rudarjev v Južni Afriki, prepovedi trgovanja s ''krvavim'' zlatom iz Konga itd. Povrh 

vsega pa k dvigovanju cene prispevajo tudi centralne banke, ki so se iz neto prodajalcev 

prelevile v kupce. Ponudba fizičnega zlata tako že več desetletij ne dohaja povpraševanja.  
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Graf 4: Letna proizvodnja, povpraševanje in primanjkljaj 

Vir: Sharelynx gold 2013 

 

Svet se premika korak po korak na poti k de facto zlatemu standardu, brez glamuroznih 

srečanj voditeljev držav skupine G20, ki bi idejo najavljali in izražali podporo projektu. 

Remonetizacija zlata se kaže v povečanem povpraševanju po zlatu s strani centralnih bank, ki 

je v lanskem letu presegel 534 ton, največ po letu 1964 (WGC 2013).   

Ni skrivnost, da Kitajska nakupom plemenite kovine posveča precej pozornosti, želijo namreč 

povečati delež zlata v svojih deviznih rezervah precej nad sedanjim 1,6 %. Rusija ravno tako 

pospešeno povečuje delež zlata v portfelju deviznih rezerv. V zadnjem desetletju ga je več kot 

podvojila. Podobne tendence se pojavljajo tudi na tihoocenskem območju, v zalivu in Latinski 

Ameriki (WGC 2013).  

Dodatno napetost na trgu je povzročila odločitev nemške Bundesbanke, da del svojih rezerv 

zlata, ki jih je v 60. letih prejšnjega stoletja zaradi grožnje hladne vojne skladiščila v New 

Yorku in Parizu, vrne v trezorje v Nemčiji.  

Vsa ta dinamika na področju monetarnega zlata nakazuje nestabilnost in ranljivost 

mednarodnega monetarnega sistema. Kot odgovor in rešitev se nakazuje remonetizacija zlata 

kot skupnega denominatorja svetovnih valut. 
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 Mednarodni finančni sistem in mednarodni denarni sistem 5.1

Mednarodni denarni sistem je skupek pravil, konvencij in institucij, ki urejajo izvajanje 

denarnih politik, njihovo usklajevanje (ali ne-usklajevanje), nadzirajo menjalne tečaje in 

zagotavljajo mednarodno likvidnost. Ta je tesno povezan z mednarodnim finančnim 

sistemom, katerega delovanje je odvisno predvsem od načinov, s katerimi zagotavlja 

likvidnost.  

Mednarodni monetarni sistem je v bistvu povezovalni mehanizem med nacionalnimi 

monetarnimi sistemi (Ribnikar 1997, 37).  

Zbašnik (2001, 89) pravi: »Mednarodna skupnost potrebuje v naprej dogovorjene mehanizme, 

instrumente in povezave, ki omogočajo financiranje mednarodnih transakcij z vsestransko 

spremenljivimi sredstvi. Slednji obenem nudijo rešitve pri problemih likvidnosti, stabilnosti in 

prilagajanju narodnega gospodarstva. Prvi organizirani mednarodni monetarni sistem je bil 

sistem zlate veljave.«  

Cilji mednarodnega denarnega sistema so zagotavljanje stabilnosti deviznih tečajev, 

spodbujanje odpravljanja plačilnobilančnih neravnotežij in zagotavljanje normalnega dostopa 

do mednarodne likvidnosti (Mrak 2002, 299).  

Glede na to, da ima mednarodni denarni sistem več ciljev, obstaja več možnih kriterijev za 

njegovo opredelitev. Dva osnovna kriterija za klasifikacijo mednarodnih denarnih sistemov 

sta sistem deviznega tečaja, na katerem temelji posamezni mednarodni denarni sistem, in 

način, na katerega mednarodni denarni sistem zagotavlja mednarodne denarne rezerve (Mrak 

2002, 299). Vsak konkreten mednarodni denarni sistem je nujno kombinacija sistemov iz ene 

in druge klasifikacije, pri čemer ni nujno, da je ta kombinacija vedno povsem enaka. Na 

primer: sistem zlate valute je bil sistem popolnega fiksnega deviznega tečaja z zlatom kot 

edino obliko mednarodnih denarnih rezerv. Lahko pa bi enak sistem fiksnega deviznega 

tečaja deloval brez kakršnekoli povezave z zlatom oziroma bi deloval izključno na osnovi 

mednarodnih deviznih rezerv v obliki ene ali več nacionalnih valut.  

S številnimi ukrepi ameriški dolar tudi po razpadu sistema iz Bretton Woodsa še naprej 

prevladuje v mednarodnem denarnem sistemu. Velika gospodarstva pa se temu dejstvu 

čedalje odločneje upirajo in težijo k "večpolarnosti" rezervne valute. 

Enostavno zunanje financiranje in pozitivna donosnost dolarja prispevata k ohlapni 

zunanjeproračunski politiki ZDA. To je pojav, ki ga včasih imenujejo "pretirani privilegij". 

Vendar se je treba zavedati, da je ta privilegij zadolževanja potrebno uravnotežiti z enako 

mero "pretiranega vračila". Dejansko, kot izdajatelj rezervne valute, ZDA zagotavljajo 

likvidnost po vsem svetu, še posebej v času krize. Na vrhuncu finančne krize leta 2008 se je 

neto položaj Združenih držav znižal za 19 % BDP. Ta neto odliv dolarjev v tujino pa je bila 

cena za to (Gourinchas, Rey in Govillot 2010).    
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 Dilema rezervne valute po Robertu Triffinu
15

 5.2

Vsak mednarodni monetarni in finančni sistem temelji na eni ali več mednarodnih valutah, ki 

zagotavljajo delovanje gospodarskih subjektov v svetovnem okolju in s pomočjo katerih se 

opravljajo obračuni, plačila ter so hkrati tudi hranilec vrednosti. Ko so te mednarodne valute 

tudi domače plačilno sredstvo, zagotavljanje globalne likvidnosti temelji na eni ali več 

"ključnih držav". In ko ključne države delujejo kot monopol ali skoraj popolni monopol, se 

sčasoma nagibajo k izkoriščanju velike odvisnosti drugih držav od svoje domače valute. Z 

izkoriščanjem tega "pretiranega privilegija" so ključne države razvile politike spodbud za 

blaženje finančnih šokov (npr. financiranje vojne) ali modeliranja rasti (npr. na podlagi 

čezmerne porabe), ki pa so izvedljive le ob pogoju, da ostali svet brezpogojno zahteva 

likvidno in varno valuto. Vendar če postane politika preveč kratkoročna in introvertna, le-to 

negativno vpliva na druge države (npr. inflacijski pritiski ali relativno nizka donosnost) in na 

daljši rok lahko, če ne sprejme primernih ukrepov, postanejo nevzdržne ter s tem ogrozijo 

delovanje mednarodnega finančnega sistema. 

Že nekaj časa (ali celo zelo dolgo) to vedenje ne ogroža mednarodnega statusa ključnih valut. 

To pa ne zgolj zaradi dejstva, da v svetu ni alternativnih možnosti, ampak tudi zato, ker so 

nekatere sistemske države po svetu razvile spodbude za zahtevke sredstev, denominiranih v 

osnovnih valutah. Takšne države z "IMS periferije" imajo navadno modele rasti, ki se ujemajo 

z nasprotnim predznakom od ključnih držav in na ta način lahko proizvajajo negativne 

eksternalije: presežki na tekočem računu in kopičenje rezerv v nasprotju s pravili za časa 

Bretton-Woodskega dogovoraprispevajo k pretirano nizki donosnosti in trgovinskemu 

neravnotežju v sedanjem času. 

Zato nastaja neravnotežje, ki bi lahko prej ali slej postalo resnična dilema, saj vključuje 

kratkoročne notranje politike držav izdajateljic rezervnih valut na eni strani ter dolgoročno 

stabilnost mednarodnega denarnega in finančnega sistema na drugi strani. 

V realnem svetu se dilema odslikava na sledeč način. Ko imajo ZDA neugodno 

zunanjetrgovinsko razmerje z drugo državo (vzemimo za primer Francijo), ga poravna z 

dolarji. Francozi, ki prejemajo te dolarje, jih prodajo svoji centralni banki, ta pa ECB in 

prejmejo v zameno evre. ECB na podlagi tega posla v obtok sprosti evrsko protivrednost 

prejetih dolarjev. Ker ECB dolarjev ne potrebuje na računu, jih investira nazaj v ZDA. Torej 

isti dolarji povečajo kredit ECB, medtem ko še vedno podpirajo kredit v ZDA. Država s 

ključno valuto je na ta način v varljivem položaju, ko ji nikoli ni potrebno poplačati svojih 

mednarodnih dolgov. Denar, ki ga plača tujim posojilodajalcem oz. upnikom se v obliki 

nakupa državnih obveznic vrne nazaj kot bumerang. Delovanje mednarodnega monetarnega 

sistema lahko poenostavljeno prikažemo kot otroško igro, v kateri po vsakem krogu 

zmagovalci vrnejo svoje frnikole poražencem. Odkritje te skrivnosti ob spoznanju, da v 
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 V Belgiji rojeni ameriški ekonomist (1911-1993), ki je prvi opozoril na mogoča valutna nesorazmerja v 

Bretton-Woodskem dogovoru. 
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ozadju ni nikakršnega prilagajanja oz. poravnave, ima velik psihološki vpliv na ves svet. To je 

čudovita skrivnost primanjkljaja brez solz, ki nekako daje nekaterim ljudem (napačen) vtis, da 

lahko dajejo, ne da bi vzeli, posojajo brez zadolževanja in kupijo brez plačila. To stanje je 

posledica kolektivne napake zgodovinskih razsežnosti (Triffin 1960). 

 

 Posebne pravice črpanja – SDR in nabor valut 5.3

Posebne pravice črpanja (Special Drawing Rights – SDR) so dodatne devizne rezerve, ki jih 

opredeljuje imetje pri Mednarodnemu denarnemu skladu (IMF). SDR ni valuta, toda 

predstavlja terjatev do valute države članice MDS, za katero se lahko zamenja. Zamenljive so 

le v evre, japonske jene, britanske funte ali dolarje. SDR lahko dejansko predstavlja 

potencialno terjatev do deviznih rezerv držav članic MDS, ki so običajno nominirane v teh 

valutah.  

SDR so nastale leta 1969 kot dopolnilno sredstvo, ki naj bi kompenziralo primanjkljaj 

svetovne valute, dolarja, in posledično zlata (v veljavi je bil Bretton-Woodski sporazum). 

Vrednost SDR je danes opredeljena s košarico tehtanega povprečja štirih glavnih valut: 

ameriškega dolarja, evra, britanskega funta in japonskega jena. 

Mednarodni denarni sklad dodeljuje imetja na računih SDR posameznim državam v skladu z 

višino kvot, ki jih določijo skladno z ekonomskim položajem v svetovnem merilu in državam 

ni potrebno dati protivrednosti niti v svojem niti v tujem denarju. Znesek dodeljenih SDR je 

obveznost z neznanim rokom zapadlosti. Država bi morala ta sredstva vrniti, če bi izstopila iz 

tega sistema ali če bi se države članice z večino glasov odločile za odpravo tega sistema. 

Vrnila pa bi jih s plačilom v konvertibilni valuti.  

Ko države ta sredstva uporabijo, nastane razlika med dodeljenimi SDR in imetji SDR, za 

katero plačujejo stroške oziroma obresti. Če ima država več imetij SDR, kot jih ji je bilo 

dodeljenih, potem prejema obresti. Pri tem se znesek vseh dodeljenih SDR knjiži na pasivni 

strani bilance stanja centralne bank, imetja SDR pa na aldivni strani. Posamezna država 

oziroma njena centralna banka lahko uporabi imetja SDR tako, da jih prenese na drugo 

centralno banko in dobi od nje njeno nacionalno valuto, lastno valuto ali valuto neke tretje 

države. Mednarodni denarni sklad določi, katere države so tiste, ki prejemajo SDR, to so 

seveda tiste s plačilnobilančnim presežkom.  

Vrednost SDR
16

 je bila prvotno določena z isto količino zlata (0,888671 gramov zlata) kot 

ameriški dolar, torej je bil en SDR enak enemu ameriškemu dolarju. S propadom Bretton-

Woodskega sistema fiksnih deviznih tečajev pa ni bilo več razloga za določanje vrednosti 

SDR s fiksno vrednostjo v zlatu. Tako se je z julijem 1974 vrednost začela določati z 
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 povzeto po Wikipediji, dosegljivo na: http://en.wikipedia.org/wiki/Special_drawing_rights 
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vrednostjo košarice valut. Danes jo sestavljajo: USD (41,9%), EUR (37,4%), JPY (9,4%) in 

GBP (11,3%) (IMF 2013). 

 

 Pojav novih centrov ekonomske moči in nova valutna razmerja 5.4

Mednarodni finančni sistem, ki temelji na dolarju, bo preživel na dolgi rok samo ob pogoju, 

da ZDA zadržijo vlogo daleč največjega gospodarstva na svetu (t.j. da raste vsaj z enako 

stopnjo, kot je povprečna stopnja svetovne gospodarske rasti), glavnega finančnega trga in da 

so prevladujoči motor inovativnosti na področju tehnologije in industrijskih procesov. Žal je 

ta primat resno ogrožen na več področjih. 

1. Kitajsko gospodarstvo se hitro vzpenja na lestvici najuspešnejših držav po kazalcu 

paritete kupne moči. Tri desetletja gospodarske liberalizacije in neprekinjene absorpcije 

svojega podeželskega prebivalstva v proizvodnem sektorju, skoncentriranem v urbanih in 

obalnih območjih, je pripeljalo do povečanja tržnega gospodarstva. Vzpon na prvo mesto, 

ki je bilo predvideno do leta 2040, naj bi se po novem zgodil že v letu 2027
17

. 

2. Evropa, čeprav po naključju, je danes po širitvi na vzhod še tesneje povezana in 

monetarna unija, za katero so se nekateri bali, da bo zaradi ozkih nacionalnih interesov 

razpadla, skozi krizo dozoreva. Trenutne težave zagotavljajo priložnost za reformo 

upravljanja EU in spodbujajo pripravljenost članic za bolj federalno ureditev (Gros et al. 

2010). 

3. Relativna velikost finančnih trgov se je v zadnjem desetletju dramatično spremenila, kar 

nakazuje podatek, da je Wall Street izgubil skoraj polovico svojega globalnega deleža. 

Finančni sistem se premika od "središčnega" modela z New Yorkom in Londonom v 

centru k mrežnemu modelu, kjer bo več finančnih centrov utrdilo medsebojne povezave 

in bodo povezani sposobni opravljati obsežne operacije, ki so se do nedavnega opravljale 

samo v enem od središč. 

4. Globalna finančna kriza in recesija sta pripeljali do fiskalne krize in rastočega javnega 

dolga v razvitih državah, kot posledica intervencij države in centralne banke pri reševanju 

bančnega in finančnega sektorja. Proticiklične fiskalne spodbude in izguba davčnih 

prihodkov zaradi naraščajoče brezposelnosti in upada prihodkov pa zadolževanje le še 

povečuje (Roubini 2010). 

V svoji zadnji oceni IMF napoveduje rast deleža javnofinančnega dolga v BDP v razvitih 

gospodarstvih s sedanjih 90 odstotkov na 110 odstotkov v letu 2015, kar pomeni porast slabih 

40 % glede na stanje pred krizo. Med državami G-7 se bo delež javnega dolga v BDP povečal 

na raven, ki bo višja od tiste po drugi svetovni vojni (IMF 2013). 
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 Glej: Goldman Sachs GDP projections 2009, dosegljivo na http://www.goldmansachs.com/our-

thinking/archive/brics-at-8/brics-the-long-term-outlook.pdf  



 

 

45 

Empirični dokazi so jasni: visok javni dolg v razmerju do BDP, ki presega 90 %, povzroči 

zmanjšanje stopnje gospodarske rasti za najmanj 1 %. Posledično (pre)nizka gospodarska rast 

vodi v dodatno zadolževanje ali inflacijo. 

Glede na obseg potrebnega fiskalnega prilagajanja zgodovinske izkušnje kažejo, da vlade raje 

posegajo po monetizaciji dolga in inflaciji kot po višjih davkih ali politično bolečih 

zmanjšanjih socialnih transferjev. 

Nasprotno so države v vzponu prevedrile finančno krizo in recesijo z zanemarljivo 

obremenitvijo njihovega fiskalnega položaja, stoječega na močnih makroekonomskih 

temeljih. 

Recesija je v ospredje postavila napetosti med obsegom in volatilnostjo svetovnih kapitalskih 

tokov, kar zahteva vzpostavitev večjih mednarodnih rezervnih skladov. Te napetosti se še 

povečujejo zaradi razvoja v smeri večpolarnega sveta, ki spominja na prvi val globalizacije, ki 

je potekal na prelomu 20.  stoletja in dosegel vrhunec tik pred prvo svetovno vojno. V tem 

obdobju si je več valut redno delilo vlogo svetovne rezervne valute (Eichengreen in Temin 

2010). 

Z zgodovinskega vidika je dejanski večpolarni svet bolj pravilo kot izjema, posledično je tudi 

sistem vzporednih valut bolj naraven v primerjavi s položajem, v katerem se je svet znašel po 

drugi svetovni vojni. 

 

 Vloga zlata v novi svetovni rezervni valuti 5.5

Centralne banke še vedno posedujejo velik del zalog zlata. V tem smislu lahko zlato štejemo 

kot neke vrste fiat denar z drugačnimi karakteristikami. Tisti, ki podpirajo osrednjo vlogo 

zlata kot globalno obračunsko enoto, trdijo, da je zlato edina oblika denarja, ki ni v domeni 

vlade, zato ni podvržen zlorabam v politične namene. Taka lastnost je ključnega pomena v 

sedanjih časih, ko se vlade zadolžujejo, zato je pričakovati inflacijo, ki bo dolg odpravila. 

Teza je podprta z zgodovinskimi izkušnjami, ki kažejo, da so bile skoraj vse hude 

javnofinančne krize v veliki meri sanirane z inflacijo (Aizenman in Marion 2009). 

Lahko trdimo, da je v večpolarnem ekonomskem svetovnem okolju z decentraliziranim 

mednarodnim finančnim sistemom  enotna rezervna valuta države, katere relativni ekonomski 

delež upada, vir globalnega sistemskega tveganja ter izpostavlja svetovno gospodarstvo hudi 

nestabilnosti.  

Sprejemljive rešitve za nastalo situacijo se kažejo v večvalutnem sistemu brez večjih posegov 

vlade ali v novi mednarodni valuti, ki bi jo podprla največja gospodarstva. Prva možnost je 

prevladujoča, vendar le v primeru, če ne bi mogli doseči mednarodnega soglasja o reformi 
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mednarodnega denarnega sistema. Vendar ta rešitev sama po sebi ne zagotavlja stabilnosti, saj 

je izpostavljena tržnim mehanizmom nihanj tečajev valut. 

Za drugo alternativo kandidat že obstaja: SDR, ki je bila kot rezervna valuta ustvarjena leta 

1969 v okviru Mednarodnega denarnega sklada. To je v bistvu virtualna obračunska enota, ki 

se uporablja pri transakcijah med centralnimi bankami. 

Sedanji režim valut, ki podpirajo SDR, pa ni več neustrezen. Vrednost SDR je bila prvotno 

opredeljena kot protivrednost 0,888671 grama čistega zlata, kar je v času sprejetja 

predstavljalo vrednost 1 USD. Po razpadu sistema iz Bretton Woodsa leta 1971 je bila v letu 

1974 ponovno opredeljena enota SDR kot košarica valut, v kateri so danes evro, japonski jen, 

britanski funt in ameriški dolar. Sestava košarice se revidira vsakih pet let z namenom 

zagotavljanja odražanja relativnega pomena valut v svetovnih trgovinskih in finančnih 

sistemih. 

SDR ni valuta v ožjem pomenu besede, niti zahtevek do sredstev Mednarodnega denarnega 

sklada, temveč je potencialna terjatev do konvertibilnih valut članic MDS. V tem smislu gre 

za obliko fiduciarnega denarja (ali bolj natančno, likvidnosti), katerega podporo določi svet 

guvernerjev MDS in je razdeljen med države članice v sorazmerju z njihovimi kvotami. 

Skupni obseg pravic črpanja znaša do 204 bilijonov EUR (kar ustreza več kot 300 bilijonom 

USD). Največje knjiženje SDR do sedaj, v višini 161 bilijonov EUR, se je zgodilo 28. avgusta 

2009 skladno z odločbo, ki so jo voditelji držav G20 sprejeli v aprilu 2009 in ki določa MDS 

ključno vlogo pri reševanju številnih kriznih žarišč svetovnega gospodarstva (IMF 2009). 

Vendar pa ta povečana ponudba SDR ni dovolj velika za reševanje temeljnih neravnovesij in 

za zagotavljanje alternative dolarskim sredstvom v rezervah centralnih bank.  

Prenova mednarodnega monetarnega sistema okoli povsem novo ustvarjene valute z urejeno 

institucionalno podporo je zaradi nepremostljivih političnih ovir neizvedljiva naloga. Po drugi 

strani zgolj povečevanje izdaje SDR tudi ne bi bila primerna rešitev. Sam SDR je podprt z 

gospodarstvi članic MDS. Če bi želeli, da bi bil SDR  alternativna svetovna rezervna valuta, 

bi moral močno povečati obseg izdaje z dodatno podporo in ureditvijo – "trdo" različico SDR. 

Svetovna gospodarstva želijo ustvariti novo košarico valut SDR, v kateri pa bi našla svoje 

mesto tudi valuta, katere vrednost je v veliki meri nepovezana z vrednostjo fiat valut. 

Zlato predstavlja naravno izbiro z deležem, ki ga MDS že ima na zalogi. Glede na obseg 

zlatih rezerv MDS bi v košarici valut zlato smiselno predstavljalo 20 do 25% utež. Po grobi 

oceni velikosti deviznih rezerv centralnih bank, ki znaša okrog 8,4 triljona USD (junij 2010), 

pa bi za potrebe diverzificirane košarice valut, v kateri bi imele  poleg zlata z 20% utežjo še 

valute: EUR 20%, JPY 8%, USD 30%, CNY 15% in 7% ostale valute (indijska rupija, 

švicarski frank in angleški funt), za dobesedno uravnoteženje  v letu 2013 potrebovali 25.000 

ton zlata oziroma 10-krat toliko, kot ga danes poseduje (OMFIF 2013). 
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Vendar pa bi IMF moral posedovati le del tega zlata, ki bi zadostovalo za izmenjavo zlata za 

devize ob povpraševanju s strani centralnih bank držav članic. V bistvu ''trdi'' SDR ne bi 

pomenil fiksne cene zlata v kateri koli valuti, vendar pa bi bil delno vezan na obračunsko 

enoto, neodvisno od nepredvidljivosti nacionalnih monetarnih politik. 

Vsekakor bi tekel prehod na novo rezervno valuto postopoma oziroma bi ritem narekovale 

centralne banke držav z velikimi sredstvi, nominiranimi v dolarjih, ki bi jih z repo posli 

prenesli v SDR in za protivrednost prevzele vrednostne papirje, nominirane v SDR. Na ta 

način bi se bančni sistemi in gospodarstva posameznih držav lažje prilagodili novemu 

večpolarnemu svetu in bi se lažje spoprijela z novimi izzivi. 

Mednarodni denarni sistem kot ekonomski epicenter se premika proti vzhodu, obenem pa želi 

odpraviti sedanje pomanjkljivosti s krepitvijo mednarodnega plačilnega sredstva z zlatom 

(Arner, Buckley in Ross 2010). 

Medtem ko je teorija o vrednotenju zlata še vedno nedoločljiva in je s tem tudi cena zlata 

odvisna od zgodovinsko potrjene vloge hranitelja vrednosti, se njeni vlogi sidra v novi 

finančni arhitekturi ni mogoče izogniti iz treh razlogov: 

a) svet se giblje v smeri večpolarne ekonomske konfiguracije od prve faze globalizacije na 

prelomu XX. stoletja dalje; 

b) vloga ameriškega dolarja kot rezervne valute povzroča obsežne tenzije med stabilnostjo 

ameriškega gospodarstva in potrebo po likvidnosti na vse bolj povezanem svetu; 

c) stara zahodna gospodarstva se soočajo z rastjo javnega dolga in javnofinančne krize ter s 

tveganji, povezanimi z njihovo odpravo. Vlade želijo dolgove odpraviti z inflacijo, da jim 

ne bi bilo potrebno posegati po vzvodih, ki zmanjšujejo socialne pravice, podaljšujejo 

pokojninsko dobo in ukinjajo druga upravičenja. 

Na splošno lahko mednarodni monetarni sistem (ki je najpomembnejši sestavni del globalne 

finančne arhitekture) deluje na sistemu fiksnih (ali pol-fiksnih) tečajev med glavnimi valutami 

ali jih prepusti trgu. 

 

 Zlato in nova bančna regulativa Basel III 5.6

Na nastanek kreditne krize v drugi polovici leta 2007 je med drugim vplival tudi bančni odziv 

na minimalne kapitalske zahteve. Banke so se množično pričele posluževati procesa 

sekuritizacije ali listinjenja, v okviru katerega so z združevanjem terjatev in prodajo le-teh na 

medbančnem trgu sredstva odstranile iz svoje bilance stanja ter posledično znižale raven 

zahtevanega kapitala. Sekuritizirana posojila so pogosto poimenovana kot s premoženjem 

zavarovani vrednostni papirji (angl. asset backed securities, skrajšano ABS-ji) in so nato 

prodana naprej kot kompleksni finančni instrtumenti oziroma izvedene obveznice (angl. 

callateredized debt obligations, skrajšano CDO-ji) (McIlroy 2008).   
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Hiter tehnološki napredek, razvoj inovacij na področju bančnih storitev, globalizacija in 

internacionalizacija povzročajo spremembe v delovanju bančnega sektorja. Slednje se kažejo 

v številnih novih produktih in storitvah, ki pa s seboj prinašajo zahteve po  spremembah 

metodologij izračunavanja kapitalske vrednosti in drugih finančnih kazalcev, na katerih 

temeljijo pokazatelji resnične tveganosti poslovanja bank.   

Leta 1974 je bil ustanovljen Baselski odbor za reguliranje bank in nadzorne prakse (BCBS), 

ki naj bi oblikoval standarde nadzora v bančnih poslih in neformalno priporočal uporabo le- 

teh. Prvi kapitalski sporazum, izdan leta 1988, znan kot Basel I, zaradi omenjenih sprememb 

ni zadoščal novoustvarjenim potrebam, zato je Odbor leta 2004 izdal nova priporočila 

kapitalskih standardov. Nastop krize 2008 je nakazal na nove pomanjkljivosti in pospešil 

pripravo novega nabora standardov Basel lll, ki so zagledali luč lansko poletje. 

V skladu z Minskym
18

 (1992), »finančni sistem niha med robustnostjo in ranljivostjo, kar 

povzroča poslovne cikle«. Rast trga vodi v to, da finančne institucije odobravajo posojila 

dvomljivim posojilojemalcem, kar pogosto spremlja ustvarjanje novih finančnih 

instrumentov. Gospodarstvo tako v obdobju blaginje postaja vse bolj krhko. Gre za hipotezo 

finančne nestabilnosti, ki dobro povzema nastanek finančne krize.  

Evropska komisija, ena od treh evropskih zakonodajnih institucij, je objavila svoj predlog 

direktiv za izvajanje sporazuma Basel III v EU dne 20. julija 2011. Predlog, znan kot Uredba 

o kapitalski ustreznosti (CRR), in Direktiva (CRD IV) v besedilu eksplicitno ne vključujeta 

zlata med kakovostna visoko likvidna sredstva, namenjena za pokrivanje 30-dnevne 

kratkoročne likvidnosti (liquidity buffer ratio), ampak nalagata Evropski bančni agenciji 

(EBA) presojo, katero premoženje izpolnjuje pogoje za vključitev v likvidnostni sklad. 

Drugi dve zakonodajni instituciji, ki sta že izdali svoj osnutek besedila, sta odločneje podprli 

vključitev zlata. V Evropskem parlamentu se je vodja pogajalske skupine za pripravo Uredbe, 

poslanec Evropske Ljudske stranke, Avstrijec Othmar Karas, v svojem poročilu Evropski 

bančni agenciji izrecno zavzel za zlato kot visoko kakovostno likvidno sredstvo. Da se 

oblikovalci globalnih finančnih politik vse bolj zavedajo vloge in uporabnosti zlata, kaže 

dejstvo, da je leta 2011 Evropski parlament izglasoval vključitev zlata v razred visoko 

likvidnih zavarovanj v okviru regulative evropske tržne infrastrukture. 

Novi kapitalski standard Basel III priporoča tristebrno sestavo, ob zahtevah po kakovosti 

kapitalske ustreznosti in poostrenem regulatornem nadzoru ter tržni disciplini. Cilj 

kapitalskega sporazuma je učinkovitejša obravnava kreditnega in operativnega tveganja ter 

uporabnost tehnik za upravljanje z omenjenimi tveganji in drugimi finančnimi inovacijami. 

Najpomembnejši del nove regulative pa predstavljajo zahteve po likvidnosti in pripravljenost 

na izredne tržne razmere z ustanavljanjem likvidnostnih bufferjev. 

                                                
18

 Hyman P. Minsky (1919–1996), ameriški profesor ekonomije, je razvil teorijo o značilnosti finančne krize, kot 

posledici nihanja in krhkosti finančnega sistema. 
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Basel III je tako ključni regulativni odgovor na krizo ter velik korak na poti k oblikovanju 

močnejšega in varnejšega finančnega sistema. Poenostavljeno Basel III prinaša okrepitev 

regulativnega okvira, ki ga uvaja že Basel II na ravni posameznih institucij, in dodatno 

vzpostavlja makrobonitetno okolje s tem, ko sistemsko tveganje definira v dveh dimenzijah. 

In sicer v njegovi časovni dimenziji (za blažitev procikličnosti) in preseku (z obvladovanjem 

povezanih tveganj). 
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 SKLEP 6

Zlato je že od nekdaj denar, tako kot evro, dolar, funt ali jen. To ni valuta ali menjalni medij, 

ker ga nihče neposredno ne menja za blago, storitve ali premoženje, in formalno od leta 1971 

dalje ni podlaga drugim valutam. Če bi nudilo podporo današnjim valutam, bi bilo močno 

podcenjeno. Zlato je danes špekulacija, da mu bo nekega dne spet priznan status denarja 

(Spahn 2001). 

Zlato je hranitelj kupne moči v razmerju do drugih valut po tržnih tečajih. V teh dneh okoli 

1.450 USD za unčo z dolarjem, 1.200 EUR za unčo z evrom, 980 GBP za unčo s funtom in 

120.000 JPY za unčo z jenom. V sedanjem monetarnem sistemu, v katerem so vse valute 

nezavarovane, dojemanje cene zlata izhaja iz njenega statusa kot potencialne valute, ki bi 

lahko nekega dne zopet predstavljalo oporo papirnatemu (fiat) denarju. 

 Ko je zlato denar ali formalno podpira valuto, ga ljudje hranijo. Danes ima zlato status 

investicije. Ker je njegova notranja vrednost v primerjavi s papirnatimi valutami danes nizka 

in obstaja verjetnost, da se bo kratkoročno še znižala, predstavlja nakupno priložnost 

portfeljskim investitorjem. 

Predpostavimo, da cena določa količino denarja namenjenega plačilu dobrine, storitve ali 

sredstev, vendar pa sprememba cene ne vpliva na spremembo uporabne vrednosti blaga, 

storitev ali sredstev. Torej uporabna vrednost neke dobrine v nekem okolju ob dani količini 

ostaja enaka ali celo na daljši rok pade, toda njena cena lahko močno poraste, če se ponudba 

denarja poveča bolj kot povpraševanje po njej. Čim več denarnih enot je na voljo za nakup 

ene dobrine, višja bo raven cene, ob kateri se bosta ponudba in povpraševanje izenačila. To 

pomeni, da pričakovanja povečanega ali zmanjšanega povpraševanja v konkurenčnem okolju 

le delno racionalizirajo bodoče gibanje cene. V sedanjem monetarnem sistemu valute 

predstavljajo nedoločljiv zahtevek do premoženja in kupna moč valute je nedoločljivo 

bogastvo. Pri tem se je potrebno zavedati, da valuta sama po sebi ni bogastvo. 

Če premoženje predstavlja sedanjo in prihodnjo kupno moč in ocena prihodnje vrednosti 

blaga, storitev in premoženja temelji na oceni količine denarja v obtoku, potem morajo biti 

dobrine v ravnotežju s količino denarja. Udeleženci takšne ekonomske politike morajo 

določiti: a) s kakšnim denarjem želijo biti plačani za svoje delo in b) s kakšnim denarjem 

želijo varčevati.  

Družba, v kateri je v obtoku denar, ki je primerno cenjen in je primeren za varčevanje, je 

družba blagostanja. Kadar pa je denar upravljan subjektivno, za doseganje posameznih 

političnih ciljev, njegova vrednost postane izkrivljena v razmerju do dobrin. Sedanja razlika 

med vlaganjem v produkcijska sredstva, denominirana v papirnati valuti brez kritja, ter  

menjava teh valut v zlato, določa razliko med nominalnim in realnim donosom produkcijskih 

sredstev. Analogno bodo vlagatelji v večino finančnih sredstev, denominiranih v 
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prezadolženih valutah, danes prejeli nominalne relativne donose, medtem ko imetniki zlata 

ohranjajo absolutno kupno moč. 

Politiki bodo breme poplačila javnofinančnih dolgov odpravili skozi monetarno inflacijo, 

proces, privlačen za volivce. Takšen pristop k reševanju sedanje krize bo prilagodil ceno dela 

doma, posledično dvignil zaposlenost in prekinil odtekanje kapitala v dežele v razvoju 

(Krugman 2009). S tem bo Zahod uspešno zmanjšal ponudbo svojega denarja ekonomijam v 

razvoju in si pocenil uvoz blaga in surovin. 

Razvite zahodne ekonomije bodo oživele, ker bodo cene blaga, storitev, delovne sile, sredstev 

in obveznosti znižane oz. prilagojene realnim vrednostim. Nominalne cene bodo 

neprepoznavne, ampak dostopnost dobrin na vseh ravneh dohodka se bo izboljšala. Zadolžene 

države bodo očistile bilance dolgov in njihovi proizvodni dejavniki bodo ponovno 

konkurenčni v svetovnem merilu. 

Ključ do uspešnega prehoda je verodostojna ponastavitev monetarnega sistema. Zlato 

predstavlja privzeto zavarovanje za denar, saj ima dolgo in uveljavljeno zgodovino v tej vlogi. 

Vse, kar bi bilo potrebno za izvedbo te ponastavitve, je pravična porazdelitev zlata med 

globalnimi monetarnimi avtoritetami (ki poteka zdaj?) in dogovor o vzdržnem menjalnem 

razmerju s papirnatimi valutami. Centralne banke bi morale svoje naložbe zamenjati za novo 

valuto po  primerno visokem tečaju, da bi pritegnil dovolj zlata za pokritje nezavarovanega 

dela kredita v bančnem sistemu. To bo visoka številka.   

Za države Evropske unije bo recept ponastavitve zajemal predhodno konsolidacijo oziroma 

združevanje dolgov (Grauwe 2013), temu pa bo sledila predhodno navedena inflacijska 

ponastavitev z zlatom v glavni vlogi.  
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