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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava podro�je finan�nih naložb in tveganj, ki vplivajo na posamezne 

vrste naložb. V nalogi ugotavljamo poznavanje naložbenih tveganj pri slovenskih vlagateljih. 

Predstavljeni so tako razli�ni dejavniki, ki vplivajo na finan�ne naložbe, kot tudi razli�ne 

strategije zmanjševanja tveganj pri investiranju. Predstavljene so razli�ne možnosti 

investiranja in var�evanja ter tveganja, povezana z njimi. Opravljena je tudi raziskava o 

poznavanju in razumevanju tveganj med vlagatelji v Sloveniji. Na podlagi podatkov, 

pridobljenih s pomo�jo ankete, ugotavljamo, da ne moremo trditi, da vlagatelji v Sloveniji 

dobro poznajo in razumejo tveganja, ki so povezana s posameznimi naložbami.  

Klju�ne besede: investicijska tveganja, tveganja, naložbe, obvladovanje tveganj. 

SUMMARY 

The dissertation examines financial investments and the risks investors are exposed to. We 

analyse the knowledge of these risks amongst Slovene investors and explore the different 

factors that influence financial investment. We also describe various investment and saving 

options and look at ways of reducing investors’ exposure to risk. We have performed a survey 

on the knowledge and understanding of risk among investors in Slovenia. The results suggest 

that we can not confirm investors know and appreciate the risks related to individual 

investments. 

Keywords: investment risks, investments, risk management.  

UDK: 657.424(043.2) 
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1 UVOD 

Kljub temu, da smo si ljudje med seboj zelo razli�ni in imamo v življenju zelo razli�ne cilje, 

nas povezuje dejstvo, da so, tako za uresni�itev dolo�enih ciljev kot zadovoljitev elementarnih 

potreb, potrebna sredstva, ki jih (v ve�ini primerov) moramo privar�evati. Var�evanje 

oziroma izgradnja premoženja za dosego dolo�enega cilja je proces, ki lahko traja tudi ve� let. 

V tem obdobju pa premoženje posameznika ogroža kar nekaj dejavnikov, ki se jih 

var�evalci/investitorji velikokrat ne zavedajo oziroma ne poznajo v celoti. Tradicionalno 

velja, da sodijo ban�ni depoziti in državne obveznice med manj tvegane naložbe. Ravno zato 

Jesenkova (2003, 13) predlaga, da naj tovrstne naložbe predstavljajo glavnino našega 

premoženja. Po drugi strani pa za delnice in delniške vzajemne sklade velja, da je možnost 

izgube in zmanjšanja premoženja precej ve�ja. Posledi�no naj bi naložbe po njenem mnenju 

predstavljale le manjši del našega portfelja. V svojem delu definira tveganje kot »možnost, da 

se zgodi nekaj, kar nismo pri�akovali.«  

Za lastnike delnic in delniških vzajemnih skladov predstavlja seveda najve�je tveganje 

volatilnost na trgih oziroma padci te�ajev, ki so lahko posledica zmanjšanja povpraševanja ali 

drugih dejavnikov. Za lastnike obveznic in tiste, ki svoj denar zaupajo bankam v obliki 

depozitov, predstavljata tveganje inflacija in spreminjanje višine obrestnih mer. Na vrednost 

premoženja ravno tako vplivajo spremembe valutnih te�ajev, politi�ne odlo�itve ipd. 

Poleg vsega naštetega ne moremo izklju�iti možnosti nenadnih in nepri�akovanih dogodkov 

ter možnosti razli�nih prevar. Za nobeno izmed naložb ne moremo trditi, da je dobra ali slaba, 

saj ima vsaka oblika var�evanja tako prednosti kot slabosti. Uspešnost oz. donosnost naložbe 

narekujejo predvsem trenutne gospodarsko-ekonomske razmere in predvidevanja o dogajanju 

v prihodnosti. V obdobju pred zadnjo gospodarsko krizo so delniške investicije tako v doma�e 

kot v tuje trge dosegale precej visoke donosnosti, nasprotno pa so se v �asu recesije za boljšo 

naložbo izkazale obveznice in ban�ni depoziti. V letih 2012 in 2013 jedro krize vsekakor 

predstavljajo zadolženost velikih gospodarstev, utemeljen strah pred bankrotom dolo�enih 

držav zaradi nezmožnosti odpla�evanja dolgov, negotova prihodnost evropske skupne valute 

in strah pred visoko inflacijo. V takih okoliš�inah tudi obveznic in depozitov ne moremo 

smatrati kot popolnoma varnih naložb.  

Zelo težko je opredeliti natan�no stopnjo tveganja posamezne naložbe. Primer numeri�nega 

razvrš�anja naložb glede na stopnjo tveganosti je npr. lestvica vzajemnih skladov (Triglav 

2012). Stopnja tveganja je pojem, ki ga vsak posameznik lahko interpretira na lasten na�in. 

Na to vsekakor vplivajo njegove pretekle izkušnje, znanje s podro�ja ekonomije in financ ter 

razumevanje aktualnega dogajanja. Medtem ko nekatera izmed teh dogajanj lahko s 

pravilnimi informacijami predvidimo in se proti njim ustrezno zavarujemo, so naše zmožnosti 

predvidevanja nekaterih dogodkov (politi�ne odlo�itve, naravne nesre�e) zelo omejene. Ko se 

kot posamezniki odlo�amo o na�inih var�evanja oziroma o razpršitvi lastnega portfelja, je 
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klju�no poznavanje tako trenutnih razmer kot tudi poznavanje prednosti in slabosti razli�nih 

možnosti var�evanja, ki so nam na voljo. 

Z osamosvojitvijo Slovenije in njenim kasnejšim vstopom v EU so se državljanom pove�ale 

možnosti razli�nih na�inov var�evanja in investiranja. Ljubljanska borza je bila ustanovljena 

26. decembra 1989, trgovanje pa se je za�elo 3 mesece kasneje (Ljubljanska borza 2012). Prvi 

slovenski vzajemni sklad Galileo je za�el s trženjem leta 1992 (KD skladi 2012). Danes ima 

slovenski vlagatelj na razpolago veliko razli�nih možnosti. Razvoj ra�unalniških in 

telekomunikacijskih tehnologij nam je prinesel tako nove finan�ne produkte (opcije, 

terminske pogodbe, hedge sklade, platformsko trgovanje), kot tudi bistveno olajšal dostop do 

teh produktov. Poleg tega se je na slovenskem tržiš�u v zadnjih 10 letih bistveno pove�alo 

število ponudnikov finan�nih produktov (bank, zavarovalnic, družb za upravljanje) (SURS 

2012a). So�asno se z ve�anjem ponudbe ve�a tudi število ponudnikov, katerih delovanje ni v 

skladu s slovensko zakonodajo, kar lahko predstavlja visoko stopnjo tveganja za možnost 

prevare. Med najbolj znanimi so t. i. denarne verige oziroma ponzijeve sheme, kjer vlagatelje 

privabljajo z obljubljanjem zelo visokih donosov. Nekatere izmed teh družb so se že izkazale 

za goljufive in marsikateri Slovenec je bil ob svoje premoženje. Da družbe, ki ponujajo 

finan�ne produkte, delujejo v skladu s slovensko zakonodajo, skrbi ATVP (2012a). 

Razli�ne možnosti investiranja nudijo možnosti za manjše ali ve�je dobi�ke. Velja domneva, 

da so višje potencialne donosnosti povezane tudi z višjimi tveganji, medtem ko varnejše 

naložbe posledi�no prinašajo manjše donosnosti. Od za�etka krize leta 2008 je opazen trend 

umikanja iz delniških naložb (delnice, delniški vzajemni skladi) v naložbe, ki jih tradicionalno 

smatramo kot varnejše, kot so ban�ni depoziti, denarni vzajemni skladi in obveznice. 

Trenutne statisti�ne raziskave kažejo, da imamo Slovenci zelo velik del premoženja v bankah 

v obliki depozitov in da je ban�ni depozit še vedno najbolj priljubljena oblika var�evanja 

(SURS 2012b). Tudi naložbe, ki jih veliko vlagateljev dojema kot varne, lahko v dolo�enih 

okoliš�inah postanejo še bolj tvegane kot delniške ali druge naložbe. Celo ban�nega depozita 

ne moremo namre� smatrati za popolnoma varno naložbo, saj v primeru propada banke ali 

devalvacije valute izgubimo premoženje. Trenutno velja v Sloveniji jamstvo države za ban�ne 

depozite do višine 100.000 EUR (Banka Slovenije 2012). Poleg tega nam ban�ni depozit, 

katerega obrestne mere ne presegajo inflacije, dolgoro�no zmanjšuje kupno mo�. Kot lastniki 

obveznic pa smo vedno soo�eni s tveganjem, da dolžnik ne bo zmožen vra�ila dolga. Da 

državne obveznice, ki so do nedavnega veljale za varno naložbo, lahko postanejo zelo 

tvegane, lahko vidimo na primeru delnega odpisa grškega dolga v letu 2012. 
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1.1. Namen, cilji in temeljna teza raziskave 

Namen teoreti�nega dela magistrske naloge je pregled literature, ki obravnava investicijska 

tveganja, predstavitev razli�nih investicijskih tveganj in njihov vpliv na posamezne naložbene 

produkte. Ravno tako je namen naloge predstaviti razli�ne investicijske strategije, s katerimi 

je možno zmanjšati izpostavljenost tveganjem pri investiranju in var�evanju. Glavni namen 

empiri�nega dela naloge je ugotoviti, kako var�evalci v Sloveniji poznajo in razumejo 

razli�na investicijska tveganja ter njihov vpliv na posamezne naložbene skupine. 

Glavni cilj teoreti�nega dela magistrske naloge je opredeliti dejavnike, ki predstavljajo 

tveganje za var�evalce in investitorje, ter ugotoviti vpliv tveganih dejavnikov na razli�ne 

naložbene produkte. Glavni cilj empiri�nega dela je, s pomo�jo anketne raziskave, dokazati, 

da var�evalci v Sloveniji dobro poznajo tveganja, ki so povezana z njihovimi naložbami.  

Ostali cilji magistrske naloge so: 

− pregledati razli�ne strategije, ki pomagajo pri zmanjševanju investicijskih tveganj, 
− ugotoviti, ali obstaja razlika v dojemanju tveganosti depozitov in delnic glede na 

izobrazbo ter višino mese�nega dohodka med anketiranci.  

Temeljna teza je slede�a:  

Var�evalci poznajo in razumejo, katera tveganja najbolj vplivajo na razli�ne oblike finan�nih 

naložb. 

Temeljno tezo bomo ovrednotili s pomo�jo naslednjih hipotez: 

H1: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v gotovini najbolj ogroža inflacija. 

H2: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da so vezane vloge najbolj izpostavljene inflaciji in 

spremembam obrestnih mer. 

H3: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da imata najve�ji vpliv na vrednost obveznic obrestna 

mera in inflacija. 

H4: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da je vrednost finan�nega premoženja v obliki delnic 

najbolj izpostavljena tveganju padca borznih te�ajev. 

H5: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da je vrednost finan�nega premoženja v obliki plemenitih 

kovin najbolj izpostavljena tveganju padca borznih te�ajev. 

Postavljeno temeljno tezo in hipoteze utemeljimo na podlagi ugotovitve, da je vsaka oblika 

var�evanja oz. investiranja povezana tudi z dolo�enimi tveganji. Nekateri dejavniki vplivajo 

le na dolo�eno kategorijo naložb, drugi pa na ve� naložbenih skupin. S pomo�jo analiziranih 

podatkov ugotavljamo, ali var�evalci razumejo, katera so tveganja, ki najbolj ogrožajo 

posamezno naložbeno kategorijo. Analiziramo razumevanje tveganja za naložbene kategorije:  

1. gotovina in vloge na vpogled, 
2. vezane vloge, 
3. obveznice, 
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4. delnice, 
5. plemenite kovine. 

Da bomo lahko potrdili pomožne hipoteze, ki pravijo, da ve�ina var�evalcev razume tveganja, 

povezana s posamezno naložbo, smo si kot mejo zadali, da je vsaj 67 % anketirancev ozna�ilo 

enega izmed dejavnikov, ki najbolj vplivajo na vrednost posamezne naložbe. Ker je 

var�evanje oz. finan�no premoženje tema, s katero se sre�uje vsak posameznik, smo 

predpostavili, da vsaj dve tretjini populacije razumeta in poznata vplive, ki jih imajo razli�na 

investicijska tveganja na finan�no premoženje.  

Poleg tega bomo v nalogi ugotavljali, ali obstajata povezava med razumevanjem tveganj in 

stopnjo izobrazbe ter povezava med razumevanjem tveganj in višino mese�nih dohodkov. Vse 

analize in interpretacije rezultatov temeljijo na sprejeti 5-% stopnji zna�ilnosti.  

1.2. Predvidene metode raziskovanja 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoreti�ni in empiri�ni del. V teoreti�nem delu bo uporabljen 

deskriptivni pristop raziskovanja: metoda deskripcije, kompilacije in komparativna metoda. 

Ve�inoma so uporabljeni sekundarni viri iz tujih in doma�ih znanstvenih �lankov, 

verodostojnih internetnih virov ter drugih publikacij. 

V empiri�nem delu bomo uporabili anketno raziskovanje in dobljene rezultate analizirali s 

pomo�jo opisne statistike. Hipoteze bomo preverjali s pomo�jo z-testa (Spiegel in Stephens 

1999, 219), ki nam pove, ali lahko potrdimo posamezno hipotezo. Povezavo med starostjo in 

razumevanjem tveganj ter višino dohodkov in razumevanjem tveganj bomo preverjali s 

pomo�jo hi-kvadrat testa (�2), ki se uporablja za preverjanje domnev o povezanosti med 

dvema nominalnima spremenljivkama (Spiegel in Stephens 1999, 261).  

Ravno tako bomo s pomo�jo hi-kvadrat testa ugotavljali, ali obstaja povezava med 

dojemanjem tveganja naložb na eni strani in starostjo oz. višino mese�nih dohodkov na drugi 

strani. Vzor�ni podatki, ki bodo uporabljeni pri hi-kvadrat testu, bodo predstavljeni v 

kontingen�nih tabelah.  

1.3. Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Raziskava je omejena na polnoletne prebivalce Republike Slovenije. Omejitev predstavlja 

vzorec anketirancev, ki ga ne moremo smatrati kot reprezentativen vzorec za celotno 

populacijo. Velja omeniti tudi dejstvo, da je anketa opravljena v �asu, ko je na borznih trgih 

precej negotovosti, gospodarstvo pa se nahaja na meji recesije. Posledi�no se to odraža tudi na 

odnosu populacije do tveganih naložb. To dokazujejo tudi podatki Agencije za trg vrednostnih 

papirjev (2012b), ki je v letu 2012 beležila neto odlive iz vzajemnih skladov. 
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2 INVESTICIJSKA TVEGANJA 

V literaturi lahko najdemo veliko definicij investicijskega tveganja. Izraz »naložbeno 

tveganje« se v literaturi nanaša predvsem na vrednostne papirje, kot so delnice, obveznice in 

izvedene finan�ne inštrumente (Jesenek, 2003; Jagri� in Strašek; 2008 ter Kleindienst, 2001). 

Kljub temu so tveganju izpostavljene tudi tiste oblike var�evanja, ki jih na�eloma dojemamo 

kot popolnoma varne (gotovina, vezane vloge). Jesenkova (2003, 15) o tem meni:  

»Zmotno bi bilo razmišljanje, da naše prihranke, naložene v domnevno najvarnejše naložbe, prav 

ni� ne ogroža. Denar na ra�unu pri komercialnih bankah je v nevarnosti v tistem trenutku, ko se 

banka znajde v likvidnostnih težavah. To se sicer ne zgodi pogosto, ker je poslovanje bank pod 

nadzorom ustreznih nadzornih organov, pri nas Banke Slovenije, pa vendar smo v preteklosti že 

zasledili takšne primere.« 

Medtem ko Jesenkova (2003, 14) definira tveganje kot možnost, da se zgodi nekaj, kar nismo 

pri�akovali, Kleindienst (2001, 137) investicijsko tveganje opisuje kot tveganje, da bo donos 

dolo�ene investicije nižji ali druga�en od pri�akovanega. V literaturi zasledimo veliko 

tveganj, ki lahko vplivajo na premoženje. Nekatera izmed teh tveganj imajo vpliv na vse vrste 

naložb, nekatera pa vplivajo le na posamezno skupino. Jagri� in Strašek (2008, 13) pojem 

tveganja, podobno kot Kleindienst, povezujeta s pri�akovano donosnostjo. V svojem delu 

navajata splošno pravilo, ki pravi, da je tveganje pri naložbah z visoko potencialno 

donosnostjo ve�je kot pri naložbah z nizko potencialno donosnostjo. Povezavo med 

tveganjem in donosnostjo interpretirata tudi tako, da bo posamezni investitor pripravljen 

sprejeti ve�je tveganje samo ob višji pri�akovani donosnosti. 

Razli�ne na�ine var�evanja in investiranja Jesenkova (2003, 14) deli na 6 nivojev, kjer so v 

spodnjem nivoju investicije, ki predstavljajo zelo majhno tveganje, vendar je tudi pri�akovana 

donosnost nizka. Vsak višji nivo prinaša pove�ano tveganje, s tem pa tudi ve�jo potencialno 

donosnost. Avtorica meni, da bi glavnino portfelja posameznika morale predstavljati naložbe 

z nizkim tveganjem, visoko tvegane naložbe pa naj bi zajemale le majhen del portfelja. Da je 

pravilna razpršitev premoženja zelo pomembna, ugotavlja tudi Kleindienst (2001, 34), ki 

pravi: 

 »Odlo�itev o strateški razporeditvi premoženja ni le najpomembnejša odlo�itev posameznika, ki 

razmišlja o vlaganju prihrankov v razli�ne finan�ne naložbe, temve� najpomembnejša finan�na 

odlo�itev v življenju sploh. Tako donosnost kot tveganje posameznikovih prihrankov bosta 

namre� odvisna predvsem od nje.« 

Balkovec (2000, 18) v svojem delu omenja, da na odlo�itve ljudi vplivajo tri sile: pohlep, 

strah in �redni nagon. Opozarja na to, da je treba iskati ravnotežje med temi ekstremi: med 

pohlepom in brezbrižnostjo, med strahom in pretiranim pogumom ter med �rednim 

obnašanjem in individualizmom. 
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Kleindienst (2001, 35) ugotavlja, da je temeljni cilj razporeditve premoženja v tem, da se, z 

ustrezno izbiro investicij, doseže ustrezna donosnost ob sprejemljivem tveganju. Po njegovem 

mnenju se strateška razporeditev razlikuje od posameznika do posameznika, saj je treba 

upoštevati tako notranje kot zunanje dejavnike. Med notranje dejavnike lahko štejemo starost 

posameznika, njegove želje, potrebe in cilje, višino njegovih prihodkov, vpliv ekonomske 

celice (družina, otroci, partner) ter navsezadnje tudi posameznikovo znanje o posameznih 

naložbah. Med najpomembnejše zunanje dejavnike, ki vplivajo na odlo�itev o strateški 

razporeditvi premoženja, štejemo vsekakor ekonomski cikel in splošne gospodarske razmere. 

Dolo�ena tveganja so prisotna le v posameznem delu cikla, zato je temu treba prilagoditi tudi 

portfelj. 

2.1. Vrednotenje tveganj 

Pojem varnosti je na podro�ju var�evanja in investicij precej relativen. Po eni strani za 

dolo�eno skupino naložb obstajajo razli�ni kazalniki, ki definirajo stopnjo tveganosti, vendar 

se tovrstni kazalniki ve�inoma naslanjajo na podatke iz preteklosti. Po drugi strani pa ima 

vsak posameznik svoj pogled, znanje in izkušnje o dolo�eni investiciji, zato tudi tveganje 

dojema na svojstven na�in. Ocena tveganosti dolo�ene naložbe s strani posameznega 

investitorja oz. var�evalca je torej odvisna od dveh dejavnikov: subjektivnega odnosa do 

tveganja ter objektivnih okoliš�in in dejstev. 

2.1.1. Subjektivni odnos do tveganja 

Jesenkova (2003, 14) meni, da imamo ljudje razli�ne nagnjenosti k sprejemanju tveganj. 

Navaja tudi ugotovitev, da je investicija sprejemljiva zgolj, �e lahko pri�akujemo dovolj 

visoko popla�ilo glede na zavestno tveganje. Podobno razmišlja tudi Kleindienst (2001, 67), 

ki meni, da ve�ina ljudi tveganja ne mara. To pa ne pomeni, da se mu skušajo izogniti, ampak 

so ga v dolo�eni meri pripravljeni sprejeti, �e pri�akujejo dovolj visoko nadomestilo v obliki 

donosov. Na posameznikovo subjektivno percepcijo tveganja vplivata dva elementa: 

nagnjenje k tveganju ter znanje in izkušnje o finan�nih investicijah.  

Investitorji in var�evalci se med seboj razlikujejo po znanju in poznavanju razli�nih 

možnostih investiranja. �e investitor dobro pozna in razume prednosti ter slabosti dolo�ene 

skupine investicij oz. posamezne investicije, bo najverjetneje takšno investicijo dojemal kot 

manj tvegano od nekoga, ki je na omenjenem podro�ju manj pou�en. Pomembno vlogo pri 

dojemanju tveganja imajo tudi predhodne izkušnje investitorjev. Razo�aranje nad naložbo oz. 

izguba sredstev bo najverjetneje zelo vplivalo na vlagateljevo percepcijo o tveganosti naložbe. 

V prihodnosti bo tak vlagatelj na to skupino naložb gledal previdneje. Kleindienst (2001, 67) 

ugotavlja, da obstaja povezava med posameznikovim nagnjenjem k tveganju ter njegovim 

znanjem in izkušnjami o finan�nih inštrumentih, kar opisuje takole: 
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 »Seveda se posamezniki mo�no razlikujejo po tem, koliko tveganja so pripravljeni prevzeti. 

Medtem ko se nekateri zlahka odlo�ijo, da pomemben del prihrankov razporedijo v delnice in ga 

tako izpostavijo vsakodnevnim nihanjem te�ajev na trgu, drugim že misel na to, da bi vrednost 

njihovih prihrankov, �etudi manjšega dela, nihala iz dneva v dan, ne da spati. Med slednje se 

obi�ajno uvrš�ajo posamezniki, ki delnic in njihovih zna�ilnosti ne poznajo v zadostni meri – 

povsem naravno je, da se ljudje najbolj bojimo tistega, �esar ne poznamo.« 

Avtor nadalje ugotavlja, da je ravno odnos do tveganja najve�ja subjektivna ovira, s katero se 

mora spopasti investitor. 

Poleg omenjenih elementov, ki vplivajo na posameznikovo percepcijo tveganja, je treba 

upoštevati tudi premoženjsko stanje posameznika ter njegove želje in cilje. Kleindienst (2001, 

41) ugotavlja, da so delnice izrazito dolgoro�na naložba in namenjene uresni�evanju 

dolgoro�nih ciljev. Za finan�ne cilje krajših ro�nosti pa avtor priporo�a manj tvegane 

naložbene skupine, kot so obveznice in denarne rezerve. Ravno zato je po njegovem mnenju 

(Kleindienst 2001, 42) dolžina obdobja var�evanja klju�na spremenljivka, ki odlo�a o 

razpršitvi portfelja. 

Kazalnik, ki meri pri�akovanja potrošnikov glede prihodne ekonomske situacije v državi, 

finan�nem stanju gospodinjstev in pri�akovani brezposelnosti, je kazalnik zaupanja 

potrošnikov (SURS 2012c). Meritve izvaja Statisti�ni urad Republike Slovenije s pomo�jo 

anket. Podobne meritve izvaja ve�ina nacionalnih statisti�nih uradov po svetu. Eden izmed 

najpomembnejših kazalnikov je ameriški kazalnik zaupanja (Consumer Confidence Index – 

CCI). Kazalnik meri stopnjo optimizma prebivalstva v ZDA in ga pri dolo�anju referen�nih 

obrestnih mer upošteva tudi doma�a centralna banka. Ker so ZDA najve�je svetovno 

gospodarstvo, rezultati CCI kazalnika vplivajo na razpoloženje var�evalcev in investitorjev po 

vsem svetu. Poleg omenjenega kazalnika je v ZDA pomemben tudi michiganski indeks 

zaupanja potrošnikov, ki ga pripravlja Univerza v Michiganu. Eden izmed najbolj poznanih 

kazalnikov State Street Investor Confidence Index pa raziskuje spremembe v strukturi 

portfelja investitorjev in na podlagi teh podatkov sklepa o razpoloženju med investitorji.  

Skub�eva (2009, 48) ugotavlja, da je Evropska unija od ZDA prevzela na�in merjenja 

zaupanja potrošnikov l. 1972. Nadzor nad izvajanjem meritev ima Evropska komisija, ki je l. 

1985 uvedla tudi kazalnik zaupanja v gospodarstvo, ki meri pri�akovanja tako na strani 

potrošnikov kot tudi na strani proizvajalcev. 

2.1.2. Objektivno vrednotenje tveganj 

Kleindienst (2001, 142) ugotavlja, da je ocenjevanje tveganja zahtevno opravilo, ki velikokrat 

presega znanje zasebnih investitorjev. Zato je torej ocenjevanje tveganja ve�inoma naloga 

borznoposredniških hiš in bonitetnih agencij.  



8�
�

Ocenjevanje tveganosti delnic, indeksov, surovin in izvedenih finan�nih inštrumentov je 

domena borznoposredniških hiš, ki se tudi ukvarjajo s posredovanjem teh finan�nih 

inštrumentov. Po ugotovitvah Kleindiesta (2001, 94) se tveganje obi�ajno izraža s 

standardnim odklonom donosnosti. Ta meri stopnjo nihanja te�aja vrednostnega papirja v 

dolo�enem obdobju. Ve�ja kot je stopnja nihanja, bolj velja vrednostni papir za tveganega. 

Standardni odklon se v praksi meri na mese�ni osnovi, uporablja pa se preteklih 50 obdobij. 

Pri oceni tveganosti posamezne delnice si investitorji pomagajo z uporabo CAPM modela 

(Capital Assets Pricing Model), ki je eden izmed najbolj razširjenih modelov za ocenjevanje 

tveganosti. Ta naj bi investitorju pomagal dolo�iti povezavo med tveganostjo vrednostnega 

papirja in njegovo donosnostjo. Womach in Ying (2003,5) ugotavljata, da CAPM model 

predpostavlja, da je donosnost vrednostnega papirja enaka donosnosti netveganih naložb, 

pove�ani za dodatno donosnost, ki jo investitorji dobijo z investiranjem v bolj tvegane 

vrednostne papirje. Mishkin (2004, 8) ponazarja formulo CAPM modela kot: 

����� � �� � 	�
����� � ��
pri �emer pomeni: 

E(ri) = pri�akovana donosnost vrednostnega papirja i, 

rf  = donosnost netveganih naložb, 

�i = beta kazalnik vrednostnega papirja i, 

rm = splošna donosnost borznega indeksa. 

CAPM model nam pove, kolikšna bi morala biti minimalna pri�akovana donosnost delnice, 

glede na njeno volatilnost. Za izra�un CAPM modela je potreben tudi kazalnik beta, ki kaže 

spremembo te�aja posamezne delnice v razmerju do ostalih delnic na trgu. Kleindeinst (2001, 

144) opisuje, da kazalnik beta v svoji osnovi pove, kako se te�aj dolo�enega vrednostnega 

papirja odziva na splošne spremembe te�ajev delnic na dolo�enem trgu. Vrednost 1 tako pove, 

da je tveganje neke delnice enako tveganju povpre�no tvegane delnice na trgu, medtem ko 

beta, ve�ja (manjša) od 1, pove, da je delnica nadpovpre�no (podpovpre�no) tvegana. 

Kazalnik beta za dolo�en vrednostni papir in za celotni portfelj izra�unamo po slede�i formuli 

(Kleindeinst 2001, 145): 

��� � ���� � � � 	���� � ���

pri �emer pomeni: 

ri = donosnost delnice i v obdobju, 

rf = netvegana obrestna mera (obi�ajno obrestna mera na kratkoro�ne državne vrednostne 

papirje ali državne obveznice), 

� = konstanta, 
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� = beta, 

rm = donosnost tržnega premoženja (v praksi splošnega borznega indeksa). 

Tveganost portfelja vrednostnih papirjev pa lahko izra�unamo po formuli: 

	� ���	� ����
pri �emer pomeni: 

ßp = beta celotnega portfelja, 

ßi = beta posamezne delnice, 

Wi = delež delnice i v celotnem portfelju. 

Ena�bo CAPM modela lahko ponazorimo tudi grafi�no s pomo�jo koordinatnega sistema, 

kjer so na abcisi navedene vrednosti beta kazalnika, na ordinati pa pri�akovana donosnost 

vrednostnega papirja (slika 1). Premica ponazarja vrednosti ena�be CAPM modela in jo 

imenujemo kot premica pri�akovanih donosnosti (Security Market Line).  

Slika 1: Grafi�ni prikaz ena�be CAPM modela 

Vir: Mishkin 2004. 
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Po mnenju Kleindiensta (2001, 145) je najve�ja težava pri merjenju tveganja delnic ta, da se 

tveganje ocenjuje na podlagi preteklih gibanj te�ajev, investitorje pa zanima predvsem, kako 

se bo delnica gibala v prihodnosti.  

Oceno tveganja obveznic oz. kreditno sposobnost izdajatelja obveznic pa opravljajo 

neodvisne bonitetne agencije, med katerimi so najbolj znane: Moody's, Standard & Poors ter 

Fitch. Roubini in Mihm  (2010, 196) ugotavljata, da s tem, ko pripisujejo ocene hipotekarnim 

posojilom, korporacijskim obveznicam in državnim dolgovom, kopi�ijo ogromno mo�. 

Navaja, da so se bonitetne hiše v zgodovini dramati�no spremenile, saj so v za�etku služile 

denar od investitorjev, za katere so opravljale storitve ocenjevanja posameznih naložb. 

Kasneje so agencije uvedle nov poslovni model in za�ele zara�unavati izdajateljem obveznic 

in ni� ve� vlagateljem. Po mnenju Roubinija in Mihma (2010, 197) pa gre v tem primeru za 

velik konflikt interesov, saj izdajatelji iš�ejo tisto agencijo, ki jim je pripravljena podeliti 

najvišjo oceno. Dolo�ena agencija lahko torej, v želji po dobi�ku, podeli višjo oceno, kot bi si 

jo obveznica sicer zaslužila. Roubini in Mihm (2010, 65) ravno v tem sistemu ocenjevanja 

vidita enega izmed krivcev za gospodarsko krizo l. 2008, saj so bonitetne agencije številnim 

tveganim hipotekarnim kreditom podeljevale najvišje bonitetne ocene, kar je omogo�alo 

investicijskim bankam, da so omenjene hipotekarne kredite in iz njih izpeljane inštrumente 

prodale naprej zasebnim vlagateljem. Roubini in Mihm (2010, 65) stanje pred za�etkom krize 

opisujeta takole:  

»Teoreti�no bi morale bonitetne agencije, kot so Moody's, Fitch, Standard & Poors, sprožiti 

alarm. Toda zanašanje na njih je, kot da bi se zanašali na lisico, da bo pazila na kokošnjak.« 

Kazalnika, ki bi primerjal in ovrednotil tveganost razli�nih naložbenih skupin med seboj, 

nismo zasledili. V literaturi lahko zasledimo številne primerjave tveganosti razli�nih naložb. 

Eno od njih navaja Jesenkova, ki razli�ne investicijske možnosti razvrš�a v 5 nivojev glede na 

tveganost. Tabela 1 prikazuje naložbe glede na stopnjo tveganja, kot jih razvrš�a Jesenkova 

(2003, 14). Nivo 1 in 2 predstavljata manj tvegane naložbe, zato naj bi, po mnenju omenjene 

avtorice, predstavljale glavnino portfelja posameznika. V nivojih 3 in 4 se nahajajo naložbe s 

srednjo visoko stopnjo tveganja, v 5. nivoju so visoko tvegane naložbe.  

Tabela 1:Naložbene skupine glede na stopnjo tveganosti 

NIVO NALOŽBE 

5. opcije, hedge skladi, terminske pogodbe 

4. agresivno rasto�e delnice in vzajemni skladi, obveznice z visoko 

obrestno mero 

3. visoko kvalitetne obveznice, delnice vzajemni skladi, nepremi�nine 

2. državne obveznice, življenjsko zavarovanje 

1. zavarovane hranilne vloge, blagajniški zapisi, denarni skladi. 

Vir: Jesenek 2003. 
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2.2. Vrste investicijskih tveganj 

Vsaka posamezna naložba je izpostavljena razli�nim tveganjem, ki so v dolo�enem delu 

ekonomskega cikla lahko razli�no intenzivna in razli�no vplivajo na posamezne naložbene 

skupine. Med najpogostejša investicijska tveganja lahko uvrstimo: 

� obrestne mere in tveganja, povezana z njimi, 
� valutna tveganja, 
� tveganje inflacije, 
� likvidnostno tveganje, 
� poslovna tveganja, 
� tržna tveganja, 
� politi�na tveganja, 
� tveganje prevare. 

2.2.1. Obrestne mere in tveganja, povezana z njimi 

Var�evalci in potrošniki se z razli�nimi obrestnimi merami najpogosteje sre�ujejo pri 

opravljanju ban�nih poslov, saj so od obrestnih mer odvisne tako anuitete vseh kreditov kot 

tudi višina obresti vezanih sredstev, ki se pripišejo glavnici ob izteku dogovorjenega obdobja. 

�eprav se zdi popolnoma samoumevno, da je treba za uporabo tujega kapitala pla�ati 

dolo�eno ceno v obliki obresti, zgodovinsko gledano temu ni bilo vedno tako. Znani so 

primeri iz stare zaveze, ko posojilodajalcu ni bilo dovoljeno obra�unavati obresti. V srednjem 

veku so zara�unavanje obresti interpretirali kot služenje denarja s pomo�jo �asa. �as pa je bila 

dobrina, ki je bila, po takratnem prepri�anju, izklju�no v božji lasti. Zaradi tega so vsakogar, 

ki je kršil to pravilo, izob�ili iz cerkve. Samuelson in Nordhaus (2002, 467) opredeljujeta, da 

so obrestne mere, ki jim pogosto pravimo tudi »cena denarja«, v odstotkih izražen znesek, ki 

ga moramo pla�ati za uporabo izposojenega denarja. Bajt in Štiblar (2002, 325) pa obrestno 

mero definirata kot nadomestilo za odlog potrošnje v prihodnost in dodatno za tveganje pri 

tem.  

Poznamo veliko vrst obrestnih mer, ki se razlikujejo po izdajatelju, valuti, ro�nosti, na�inu 

zavarovanja. Ena izmed najpomembnejših obrestnih mer je po mnenju Krugmanna (2009, 

173) obrestna mera za rezervni denar, ki jo opisuje kot »obrestno mero, po kateri si banke �ez 

no� posojajo rezerve«. Obrestna mera za rezervni denar je po navedbah avtorja pomembna 

predvsem zaradi tega, ker se njena sprememba praviloma odrazi tudi na ostalih obrestnih 

merah, kot so: obrestne mere za komercialne kredite, obrestne mere za podjetja in obrestne 

mere za hipotekarne kredite. Za prebivalce evroobmo�ja je pomembna klju�na obrestna mera 

za obmo�je evra, ki jo dolo�a svet ECB-ja. Klju�na obrestna mera za obmo�je evra 

predstavlja ceno financiranja ban�nih poslov v evroobmo�ju in vpliva tudi na ostale obrestne 

mere. 
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Ravno tako je za rezidente evroobmo�ja vsekakor zelo pomembna obrestna mera EURIBOR 

(Euro Interbank Offered Rate), ki predstavlja obrestno mero, s katero si banke znotraj 

evroobmo�ja medsebojno posojajo denar. Euribor predstavlja temelj za obrestne mere 

komercialnih bank, tako za posojila kot za depozite. Poznamo ve� vrst EURIBOR-a (Euribor, 

2012), ki se razlikujejo po ro�nosti od 1 tedna do 12 mesecev, komercialne banke pa 

najpogostejše operirajo s 3- in 6-mese�nim euriborjem. Višina euriborja se dolo�a dnevno, in 

sicer tako, da 57 sistemskih bank iz evroobmo�ja sporo�i vrednost, pri kateri je pripravljena 

posoditi denar, nato pa se izra�una povpre�je. Na višino euriborja najbolj vplivata ponudba in 

povpraševanje po denarju, vpliv na euribor pa imajo tudi inflacija in pri�akovanja o 

gospodarski rasti. LIBOR (London Interbank Offered Rate) pa je skupno ime za obrestne 

mere, za posojila razli�nih ro�nosti in valut, ki si posojajo banke po svetu. Poznamo namre�

razli�ne vrste liborja: libor  za 10 svetovnih valut, vsak pa ima 15 ro�nosti, kar pomeni 150 

razli�nih obrestnih mer (Bbalibor 2012). Na�in izra�unavanja liborja je podoben kot pri 

euriborju, le da v procesu sodelujejo banke iz celega sveta.  

Da so obrestne mere ena izmed najbolj opazovanih in pomembnih spremenljivk v ekonomiji, 

ugotavljata Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 84). Navajata, da obrestne mere vplivajo 

na ekonomske odlo�itve tako podjetij kot gospodinjstev. Samuelson in Nordhaus (2002, 503) 

poudarjata pomembno vlogo obrestnih mer v denarnem transmisijskem mehanizmu, ki ima 

glavno vlogo blaženja nihanj, ki se dogajajo v gospodarskih ciklih. V svojem delu navajata, 

da je ameriška centralna banka Zvezne rezerve (FED) do osemdesetih let 20. stoletja nadzirala 

ve�ino obrestnih mer, med drugim je dolo�ala tudi najvišjo dovoljeno obrestno mero za 

depozite. Ugotavljata, da sistem nadzorovanih obrestnih mer v konkuren�nem gospodarstvu 

ni mogel preživeti, zato se danes obrestne mere dolo�ajo na denarnih trgih. Centralne banke 

po svetu na obrestno mero lahko najbolj vplivajo preko ponudbe denarja v obtoku (Samuelson 

in Nordhaus 2002, 504). Centralna banka lahko z zmanjšanjem koli�ine denarja v obtoku 

povzro�i primanjkljaj ponudbe denarja, kar privede do pove�anja obrestnih mer in posledi�no 

do zmanjšanja kreditne ekspanzije. Za tak korak se centralne banke odlo�ajo predvsem v 

obdobju pregrevanja gospodarstva, ko obstaja strah pojava inflacije zaradi velike koli�ine 

denarja v obtoku. Omenjena avtorja (2002, 504) še opozarjata, da zaradi zmanjšanja kreditne 

aktivnosti in investicij, ki so posledica višjih obrestnih mer, pride do upada povpraševanja po 

finan�nih naložbah in nepremi�ninah, kar ima za posledico padanje cen na trgu. Po letu 2008 

so, zaradi gospodarske krize, centralne banke po svetu zelo hitro in agresivno znižale temeljne 

obrestne mere, da bi ponovno spodbudile gospodarstvo. Kot primer velikega nihanja obrestnih 

mer lahko navedemo obrestno mero ameriške centralne banke v 80-ih letih prejšnjega stoletja, 

ko je samo v dobrih treh letih obrestna mera posko�ila s 6 % na 19 %. Po navedbah 

Nordhausa in Samuelsona (2002, 436) se je centralna banka za ta korak odlo�ila, da bi omejila 

inflacijo; to ji je sicer uspelo, je pa povišanje obrestnih mer sprožilo recesijo. 

Od obrestnih mer je vsekakor odvisna višina obresti za depozite var�evalcev (ob 

predpostavki, da gre za variabilno obrestno mero). Še bolj kot na vezane vloge pa imajo 
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spremembe obrestnih mer vpliv na vrednost obveznic. Jesenkova (2003, 17) ugotavlja, da 

spremembe obrestnih mer najbolj vplivajo na dolžniške vrednostne papirje (obveznice, 

komercialne zapise, menice), in dodaja, da so nihanjem obrestnih mer najbolj izpostavljeni 

dolžniški vrednostni papirji z daljšo ro�nostjo. Pri dolo�anju vrednosti in donosnosti obveznic 

imajo najve�jo vlogo bonitetne hiše, ki redno ocenjujejo gospodarske subjekte. �e bonitetne 

agencije dodelijo dobro oceno gospodarskemu subjektu, je to sporo�ilo potencialnim kupcem 

obveznic, da gre za kredibilnega kreditojemalca, kar se bo odrazilo v nižjih zahtevanih 

donosnostih. Trenutno ima precej evropskih držav precejšnje probleme zaradi previsokih 

obrestnih mer, ki jih morajo pla�evati za lastne obveznosti. Zaradi visokega dolga so 

bonitetne agencije v obdobju 2010–2012 številnim evropskim državam znižale bonitetne 

ocene. Zaradi slabše ocene so kupci na trgu obveznic zahtevali višje donosnosti, kar 

predstavlja problem za številne države. 

2.2.2. Valutna tveganja 

Eden izmed dejavnikov, ki je bistveno pripomogel k hitrejši globalni rasti, je bil razcvet 

mednarodne trgovine. Številna gospodarstva so lahko prodajala presežke in kupovala dobrine, 

ki so v narodnem gospodarstvu primanjkovale. Skoraj vsaka država ima tudi svojo lastno 

nacionalno valuto, ki predstavlja obenem tudi državni simbol. Eden izmed pogojev za razvoj 

mednarodne trgovine je delujo� devizni trg, kjer lahko udeleženci trgujejo s tujimi valutami, 

ki jih kasneje lahko uporabijo v mednarodnem trgovanju. Samuelson in Nordhaus (2002, 679) 

navajata, da danes poznamo dva najbolj razširjena valutna sistema, in sicer drse�i te�aj, kjer 

se vlade na�eloma ne vmešavajo v gibanje te�aja in se le-ta giblje glede na vplive ponudbe in 

povpraševanja, ter stalni ali trdni te�aj, kjer je razmerje doma�e do tujih valut stalno. 

Krugmann (2009, 108) pa navaja še tretjo možnost, in sicer sistem prilagodljive vezave, kjer 

poskušajo vlade z aktivnim sodelovanjem na deviznih trgih stabilizirati valutna nihanja, ki so 

prisotna v sistemu drse�ih te�ajev. Danes so glavne svetovne valute v sistemu drse�ih te�ajev, 

na katerega pa velikokrat vplivajo tudi vlade in centralne banke.  

Razlike v valutnih razmerjih so s pridom uporabljali že beneški trgovci, ki so izkoriš�ali 

razli�ni menjalni te�aj med zlatom in srebrom v Evropi in na Daljnem vzhodu. Danes številni 

investitorji poskušajo izkoristiti valutna nihanja z namenom ustvarjanja dobi�ka. Trgovanje z 

valutami oz. forex trgovanje se dogaja na zato posebej organiziranih trgih. Te�aji se dolo�ajo 

glede na ponudbo in povpraševanje, pri �emer imajo najve�ji vpliv centralne banke in veliki 

hedge skladi.  

Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 30) navajata dve možnosti, kako lahko denar izgubi 

vrednost. Prva možnost je izguba kupne mo�i denarja, kar definirata kot inflacijo (ve� v 

poglavju o inflaciji). Druga možnost je izguba intervalutarne vrednosti oz. devalvacija. 

Devalvacijo definirata kot posledico inflacije in ukrep ekonomske politike (1998, 33). Ker v 

sistemih s fiksnimi valutnimi te�aji ne pride do avtomati�ne uskladitve glede na inflacijo, 
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lahko država, da bi prepre�ila kr�enje izvoza, s pomo�jo intervencije doma�e centralne banke, 

zniža vrednost doma�ega denarja. Avtorja navajata (1998, 34), da inflacija ni vedno vzrok za 

devalvacijo valute. Do devalvacije lahko pride zaradi poskusa pove�anja konkuren�nosti v 

gospodarstvu. Devalvacija državne valute pa lahko nastane kot odziv na devalvacijo v drugi 

državi.  

Spremembe valutnih te�ajev so lahko postopne in sledijo dolgoro�nemu trendu, lahko pa se 

te�aj v kratkem �asu zelo spremeni. Kot primer lahko navedemo dogajanje s švicarskim 

frankom v obdobju 2009–2011. Te�aj franka se je postopoma do avgusta 2011 dvigal, kar je 

vplivalo na številne upnike, ki so imeli kredite nominirane v tej valuti. Poleg tega je mo�an 

frank ogrožal švicarsko gospodarstvo, ki je zelo izvozno naravnano. Zato se je švicarska 

centralna banka odlo�ila za intervencijo in te�aj franku znižala za približno 20 %.  

Valute so velikokrat tar�a razli�nih špekulacij. Eden izmed najbolj poznanih primerov je 

manipulacija in depreciacija britanskega funta, ki jo je poleti l. 1992 izzval Quantum Fund – 

hedge sklad v lasti Georgea Sorosa. Ta je izkoristil svoj ugled v finan�nem svetu in z uporabo 

publicitete ter razli�nih izvedenih finan�nih inštrumentov prisilil Veliko Britanijo, da je 

sprejela drse�i te�aj za svojo valuto. Britanski funt je kmalu za tem depreciral za približno   

15 %. Paul Krugmann (2009, 126) meni, da je George Soros izkoristil šibko stanje velike 

Britanije, ki je takrat uveljavljala politiko fiksnih deviznih te�ajev, in s svojimi špekulacijami 

samo pospešil izstop funta iz sistema fiksnih te�ajev ter prehod na drse�e te�aje. 

Paul Krugmann (2009, 90) navaja še ostale države, ki so bile prisiljene devalvirati svoje 

valute, kot npr. Tajska l. 1997 – vrednost tajske valute baht je v nekaj mesecih padla za 50 %. 

Poznan je tudi primer Argentine, ki je do l. 2002 vzdrževala fiksni te�aj z ameriškim 

dolarjem. Zaradi gospodarskih težav ni mogla ve� vzdrževati razmerja z dolarjem in 

argentinski peso je v kratkem �asu izgubil 70 % svoje vrednosti. 

Valutnemu tveganju ni izpostavljen le tisti investitor, ki ima v svoji lasti tuje valute, ampak 

vsakdo, ki ima v svojem portfelju takšne naložbe, ki so nominirane v tuji valuti. Tveganje 

predstavlja tudi dolg v tuji valuti. Za rezidenta evroobmo�ja predstavlja lastništvo vrednostnih 

papirjev, ki trgujejo na borzah izven evroobmo�ja, tveganje v primeru padca te�aja tuje 

valute. Ravno tako so valutnemu tveganju izpostavljeni investitorji v plemenite kovine in 

surovine, saj se njihova cena praviloma izraža v ameriških dolarjih.  

2.2.3. Tveganje inflacije 

Inflacija oz. stopnja inflacije je vsekakor ena izmed najbolj opazovanih spremenljivk v 

narodnem gospodarstvu. S pojavom inflacije oz. naraš�anju ravni cen, kot jo definirata 

Samuelson in Nordhaus (2002, 406), se sre�ujejo tako potrošniki pri vsakodnevnih nakupih 
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kot tudi var�evalci oz. investitorji. Po ugotovitvah avtorjev se stopnja inflacije meri z uporabo 

cenovnih indeksov, ki izražajo spremembo cene košarice razli�nih dobrin in storitev v 

dolo�enem obdobju. Košarico sestavljajo razli�ne dobrine, ki jih posamezniki potrebujejo v 

vsakdanjem življenju. Te dobrine so med seboj razli�no ovrednotene. Statisti�ni uradi po 

vsem svetu pa merijo spremembo cen teh dobrin v razli�nih �asovnih intervalih in prilagajajo 

sestavo potrošne košarice. Žižmond idr. (2005, 169) navajajo, da je raven cen, ki jo 

uporabljajo za izra�unavanje tveganja inflacije, izražena kot tehtano povpre�je cen blaga in 

storitev v gospodarstvu, kjer se posamezne podskupine cen lahko gibljejo v nasprotni smeri. 

Indeks prikazuje povpre�no gibanje cen. �e se splošna raven cen zvišuje, govorimo o 

inflaciji, �e pa pada, govorimo o deflaciji. Poznamo tudi pojem dezinflacija, ki pomeni 

padanje inflacijskih stopenj.  

Po ugotovitvah Žižmonda idr. (2005, 170) je najpogosteje uporabljen kazalec inflacije indeks 

cen življenjskih potrebš�in (ICŽP oz. CPI – Consumer Price Index), ki prikazuje stroške 

košarice proizvodov in storitev povpre�nega gospodinjstva. Poznamo tudi harmonizirani 

indeks cen življenjskih potrebš�in (HICŽP oz HICP – Harmonised Index of Consumer 

Prices), ki meri porabo povpre�nega potrošnika in ne gospodinjstev. Žižmond idr. (2005, 171) 

ugotavljajo, da omenjeni indeks upošteva tudi porabo nerezidentov (ve�inoma turistov). 

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebš�in omogo�a boljšo primerjavo med državami 

�lanicami Evropske unije. Nasprotno pa Maloney (2008, 64) trdi, da je CPI neverodostojen 

na�in merjenja inflacije (ugotovitve se nanašajo na CPI v ZDA), saj se sestava košarice 

proizvodov spreminja na tak na�in, da se prikazuje nižja stopnja inflacije, kot je v resnici.  

Eden izmed na�inov merjenja inflacije je tudi BDP deflator, ugotavljajo Žižmond idr. (2005, 

172), ki predstavlja razliko med nominalnim in realnim BDP-jem. BDP deflator meri 

spremembe cene vseh komponent BDP-ja: trošenja gospodinjstev, porabe države, investicij in 

neto izvoza. Žižmond idr. (2005, 172) omenjajo še indeks cen proizvajalcev (ICP, oz. PPI – 

Producer Price Index), ki meri cene blaga na ravni prodaje proizvajalca.  

Druga�en pogled nam na inflacijo da Müller (2007, 76), ki v svojem delu lo�uje dve vrsti 

inflacije: statisti�no in realno inflacijo. Po njegovem mnenju naj bi bila inflacija, ki jo merimo 

s pomo�jo cenovnih indeksov, le statisti�ni izra�un, ki pa ne daje vedno najbolj to�ne slike. 

Nadalje navaja, da je pravo merilo inflacije t. i. realna inflacija, ki predstavlja razmerje med 

spremembo BDP-ja v narodnem gospodarstvu in spremembo koli�ine denarja v obtoku. 

Njegove ugotovitve se nanašajo na teze t. i. monetaristi�ne teorije, ki jo je razvil Milton 

Friedman, ki ga citirata Samuelson in Nordhaus (2002, 625), in inflacijo opisuje takole:  

» Inflacija je vedno in povsod monetarni pojav, saj jo povzro�a ali jo more povzro�iti le hitrejša rast 

koli�ine denarja v primerjavi z outputom.«  

Po navedbah omenjenih avtorjev (2002, 587) moderna teorija inflacije predpostavlja ve�

vzrokov za pojav inflacije in ne le porast koli�ine denarja v obtoku. Avtorja tako navajata, da 
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lahko do inflacije pride že samo zaradi pri

inflacija, nadalje se inflacija lahko pojavi zaradi

inflacija povpraševanja. Inflacija pa se lahko poja

na višje stroške proizvodnje in posledi

kot inflacija stroškov. Podobno razmišlja tudi Mishkin (2004, 10), ki pravi

pove�evanje denarja v obtoku zelo pomemben faktor, ki vp

potrebš�in. Da sta koli�ina den

povezani, lahko razberemo tudi iz spodnjih slik. Slika 2

potrebš�in in rast denarnega agregata M2 v ZDA v obdobju od l. 19

Slika 2: Primerjava med rastjo denarnega agregata M2 
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Na sliki 3 lahko opazujemo povezanost med rastjo stopnje inflacije in rastjo koli�ine denarja v 

obtoku v 14 državah. Ugotovimo, da imajo države z najvišjo stopnjo inflacije tudi najvišjo 

stopnjo rasti denarja v obtoku. 

Slika 3: Stopnja inflacije in rast denarja v obtoku

Vir: Mishkin 2004. 

Inflacija spremlja tržno gospodarstvo že od samega za�etka, ugotavljata Samuelson in 

Nordhaus (2002, 580). Deutch (2007, 49) navaja prve primere inflacije že v obdobju rimskega 

cesarstva, ko so razli�ni vladarji zmanjševali težo kovancem ter zlatnikom in srebrnikom 

dodajali baker in cink ter tako razvrednotili denar. Samuelson in Nordhaus (2002, 581) lo�ita 

tri vrste inflacije glede na njeno intenzivnost: nizko inflacijo, ko cene le po�asi rastejo in 

ljudje zaupajo denarju, pospešeno inflacijo ter hiperinflacijo, ki ima lahko katastrofalne 

posledice za gospodarstvo. Najbolj znani primeri gospodarstev, ki so doživela hiperinflacijo, 

so ZDA med državljansko vojno, Nem�ija v obdobju Weimerske republike, Madžarska v 20. 

stol. ter navsezadnje hiperinflacija v Jugoslaviji konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Ravno 

zaradi slabih izkušenj so se številna gospodarstva zavezala, da bodo skrbela za stabilnost cen. 

Cenovna stabilnost je tudi glavni cilj, ki si ga je postavila ECB, kot vrhovni organ monetarne 

politike v evroobmo�ju. ECB se zavzema, da bi se inflacija v evroobmo�ju gibala okoli 2 % 

(2013).  
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Krugman (2009, 30) je prepri�an, da je zmerna inflacija zelo blagodejna za gospodarstvo, saj 

omogo�a kroženje denarja oz. potrošnjo in prepre�uje, da bi se gospodarstvo ujelo v t. i. 

likvidnostno past. Po navedbah Samuelsona in Nordhausa (2002, 580) je glavni ekonomski 

u�inek inflacije prerazdelitev premoženja. V obdobju inflacije prihaja do prerazporeditve 

premoženja od dolžnikov k upnikom, saj inflacija vpliva na realno vrednost premoženja. 

Inflaciji so vsekakor najbolj izpostavljeni vsi dolžniški papirji (obveznice, menice, 

komercialni zapisi), še posebej tisti z nespremenljivo obrestno mero. V obdobju visoke 

inflacije denar izgublja svojo kupno mo�, kar pomeni, da so še posebej izpostavljene vezane 

vloge in gotovina.  

Inflacija vpliva tudi na finan�ne trge. Pove�ana kreditna aktivnost in ve�ja ponudba denarja 

vplivata tudi na pove�ano povpraševanje po delnicah, surovinah, kar se odraža v višjih cenah 

omenjenih finan�nih naložb. Nasprotno temu pa v obdobju deflacije, ko se skr�ita kreditna 

ponudba in masa denarja, prihaja do manjšega povpraševanja po delnicah, surovinah in 

nepremi�ninah. Posledi�no za�nejo njihove cene padati. Faber (2010, 9) meni, da investitorji s 

tem, ko svoja sredstva selijo med naložbenimi skupinami, tudi povzro�ajo inflacijske oz. 

deflacijske pritiske na razli�ne naložbene skupine, ki lahko privedejo do balonov in kasneje 

tudi zlomov. Beg investitorjev iz ene naložbene skupine v drugo povzro�i deflacijske pritiske 

na eni in inflacijske pritiske na drugi strani. Kot primer navaja dogajanje v ZDA v prejšnjem 

desetletju, ko se je ob koncu tiso�letja veliko investitorjev odlo�alo za nakup delnic 

tehnoloških podjetij, kar je pripeljalo najprej do balona in kasneje zloma indeksa NASDAQ. 

Investitorji so po poku t. i. pikacom balona iskali novo naložbeno priložnost in jo našli v 

nepremi�ninah oz. v hipotekarnih obveznicah. Na hipotekarni trg ZDA so selili ve�ino svojih 

sredstev, kar se je odražalo tudi v naraš�ajo�i ceni nepremi�nin, ki ji je kasneje sledil zlom. 

Velja, da so v obdobju inflacije primernejše in tudi varnejše vse kapitalske naložbe, med 

katere spadajo razli�ne delnice, nepremi�nine, surovine, plemenite kovine ter umetnine. V 

obdobju deflacije, ko se kupna mo� denarja pove�uje, pa veljajo gotovina in  razli�ni 

dolžniški papirji za varnejšo naložbo. Med najbolj priljubljene naložbe, ki tradicionalno 

veljajo za dobro zaš�ito pred inflacijo, spadajo plemenite kovine in nepremi�nine. Deutsch 

(2007, 107) pa meni, da zlato in srebro nista bila vedno oblika premoženja, ki je posameznika 

zaš�itila pred inflacijo. Deutsch (2007, 107) pravi:  

»Do leta 1971 – torej do Nixonove odprave kritja z zlatom – je bilo zlato merilo oz. dejanski 

denar … Od leta 1971 pa se ta odnos popolnoma obrne, ker zdaj merilo ni ve� zlato oz. denar, 

temve� dolar … �e je bilo zlato prej (pred l. 1971, op. avtorja) zaš�ita pred deflacijo, danes služi 

kot zaš�ita pred inflacijo.«  
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2.2.4. Likvidnostno tveganje 

Kleindienst (2001, 184) definira likvidnostno tveganje kot možnost, da investitor ne more 

prodati svoje naložbe po tržni vrednosti v kratkem �asu. Vzrok likvidnostnega tveganja je 

najpogosteje pomanjkanje povpraševanja po dolo�eni vrsti vrednostnega papirja. Kleindienst 

(2001, 184) ugotavlja, da so likvidnostnemu tveganju zelo izpostavljene obveznice, delno pa 

tudi delnice. Investitor, ki bi želel prodati delnico ali pa obveznico, zanju pa ni povpraševanja, 

ima na voljo dve možnosti: lahko ju ponudi po ceni, ki je nižja od tržne ali notranje vrednosti, 

lahko pa �aka na ustrezno povpraševanje. Jagri� in Strašek (2008, 15) menita, da je mogo�e 

likvidnostno tveganje ublažiti s tem, da izbiramo �im bolj likvidne trge, zato vlagateljem 

svetujeta, da je velik spread (razlika med ponujeno in povpraševano ceno) v povezavi z 

majhnim prometom indikator za nizko likvidnost. Opazovati je treba tudi globino trga, tj. 

kompletno povpraševanje.  

Poleg finan�nih instrumentov, ki kotirajo na organiziranem trgu (delnice, obveznice, 

derivativi), so likvidnostnemu tveganju izpostavljene tudi nepremi�nine, ki veljajo za slabše 

likvidno naložbo. Prodaja nepremi�nine je navadno postopek, ki lahko traja dlje �asa. 

Prodajalec nepremi�nine se soo�a najprej s povpraševanjem na trgu, saj mora dobiti kupca, ki 

je pripravljen nepremi�nino kupiti po ceni, ki ustreza obema. Nadalje je treba še urediti vso 

potrebno dokumentacijo (npr. najem hipotekarnega kredita, notarske storitve, vpis v zemljiško 

knjigo), kar lahko traja ve� dni. Še bolj kot lastniki nepremi�nin se z likvidnostnim tveganjem 

soo�ajo lastniki razli�nih umetnin, ki bi želeli svojo umetnino prodati in s tem ustvariti 

dobi�ek. Trg umetnin velja za zelo nelikvidnega, saj so zbiratelji, ki si želijo to�no dolo�eno 

umetnino, relativno redki. 

Z likvidnostnim tveganjem se soo�ajo tudi vsi lastniki vezanih vlog na bankah. V primeru, da 

bi želel lastnik take vloge pred�asno dostopati do svojih sredstev, mu banka navadno dolo�i 

odpovedni rok ali pa mu zara�una stroške pred�asnega odstopa od pogodbe.  

2.2.5. Poslovna tveganja 

Poslovna tveganja predstavljajo kategorijo tveganj, ki so jim izpostavljeni vrednostni papirji, 

katerih izdajatelj je bodisi podjetje bodisi država. Najpogostejša vrednostna papirja, ki jih 

izdajajo podjetja, so delnice in obveznice, države in lokalne skupnosti pa izdajajo obveznice 

in menice. V obeh primerih uspešnost ekonomskega subjekta vpliva na vrednost posameznega 

vrednostnega papirja. Kleindienst (2001, 142) ugotavlja, da na ceno delnic in obveznic 

vplivata dve osnovni skupini dejavnikov, in sicer tisti dejavniki, ki vplivajo na dolo�eno 

podjetje (nesistemati�ni dejavniki), ter dejavniki, ki vplivajo na vsa podjetja v gospodarstvu 

(sistemati�ni dejavniki). 
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Nesistemati�ni dejavniki 

Kleindienst (2001, 142) navaja, da lahko nesistemati�ne dejavnike razdelimo v dve 

podskupini, in sicer na poslovno tveganje in finan�no tveganje. Za lastnika delnice predstavlja 

poslovno tveganje podjetja možnost, da podjetje ne bo uresni�evalo svojih ciljev o prodaji, 

razvoju in širitvi ter bo tako postalo manj konkuren�no. Posledica slabših poslovnih rezultatov 

bo zmanjšano zanimanje investitorjev za delnico podjetja, kar posledi�no pomeni padec cene 

delnice. Finan�no tveganje predstavlja možnost, da podjetje zaide v likvidnostne težave. 

Nelikvidnost podjetja izzove odprodajo delnic in obveznic s strani investitorjev ter posledi�no 

padec cene. Jesenkova (2003, 17) navaja, da se lahko ob objavi slabih rezultatov cena delnice 

zniža tudi do 60 % v enem samem trgovalnem dnevu. Kleindienst (2001, 142) ugotavlja, da 

nesistemati�ni dejavniki tvorijo približno polovico celotnega tveganja povpre�ne delnice. 

Splošni oz. sistemati�ni dejavniki  

Bistvena zna�ilnost splošnih oz. sistemati�nih dejavnikov je po mnenju Kleindiensta (2001, 

142) ta, da so to dejavniki, na katere posamezno podjetje ne more vplivati. Med te dejavnike 

avtor uvrš�a spremembe obrestnih mer, inflacijo, gospodarsko rast, poslovni cikel, deželna 

tveganja, vojno in naravne katastrofe. Vsi ti dejavniki vplivajo na celotno gospodarstvo. 

Nekatere dejavnike lahko podjetje predvidi in se ustrezno zaš�iti, nekatere dogodke, kot so 

npr. naravne katastrofe, pa je skorajda nemogo�e predvideti.  

Vsekakor je eden izmen pomembnih dejavnikov tudi poslovni cikel, ki ga Samuelson in 

Nordhaus (2002, 433) definirata kot »nihanje celotnega narodnega outputa, dohodka in 

zaposlenosti, ki obi�ajno traja 2 do 10 let z gospodarskim razcvetom (ekspanzijo) ali 

kr�enjem (kontrakcijo) v ve�ini sektorjev gospodarstva«. Kot ugotavljata omenjena avtorja, je 

ekonomska zgodovina gospodarstev zgodovina rasti in padcev. Samuelson in Nordhaus 

(2002, 435) ugotavljata, da v ekonomski znanosti obstaja veliko teorij, ki poskušajo razložiti, 

zakaj prihaja do poslovnih ciklov, ki pa jih je možno razdeliti v dve skupini: zunanje 

(eksterne) in notranje (interne) teorije. Zunanje teorije ekonomskih ciklov pravijo, da na 

gospodarska nihanja vplivajo dejavniki, ki niso del ekonomskega sistema. Avtorja navajata le 

nekaj izmed dejavnikov: vojne, revolucije, volitve, cene nafte, migracije, odkritja novih virov, 

znanstveni napredki ipd. Nasprotno pa notranje teorije zatrjujejo, da so gospodarska nihanja 

del ekonomskega procesa in kot taka že vgrajena v sistem. Pojavljajo se torej neodvisno od 

zunanjih dejavnikov.  

Samuelson in Nordhaus (2002, 436) navajata nekaj pomembnih teorij, ki vplivajo na 

agregatno ponudbo in povpraševanje ter s tem sprožajo ekonomske cikle: 

− Denarna teorija zagovarja dejstvo, da je za poslovne cikle kriva neprimerna koli�ina 

denarja v obtoku. Glavni zagovornik te teorije je Milton Friedman. Po njegovem mnenju 
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naj bi koli�ina denarja v obtoku neposredno vplivala na output gospodarstva. Krugman 

(2009, 30) meni, da je veliko ekonomistov prepri�anih, da do velike depresije ne bi 

prišlo, �e bi centralna banka ukrepala in pomagala z denarnimi injekcijami. 

− Teorija multiplikatorja in aceleratorja pravi, da zunanje šoke razširja mehanizem 

multiplikatorja in akceleratorja. Teorija se delno navezuje na monetarno teorijo, saj je 

emisija denarja v veliki meri odvisna od multiplikatorja. 

− Politi�ne teorije navajajo, da so vzroki gospodarskih nihanj predvsem prora�unske in 

fiskalne narave. Številni politiki se, v želji po ponovni izvolitvi, poslužujejo ukrepov, ki 

kratkoro�no prinašajo pozitivne u�inke, dolgoro�no pa lahko precej negativno vplivajo na 

gospodarstvo. Najbolj tipi�ni ukrep, ki prinaša le kratkoro�no rast, je povišanje pla�

delavcem, kar se kratkoro�no odraža v pove�anem povpraševanju. Dolgoro�no pa tak 

ukrep, zaradi pove�anih stroškov dela, odganja investitorje. 

− Teorija ravnotežnih poslovnih ciklov vzrok za gospodarska nihanja vidi predvsem v 

napa�ni percepciji gibanja cen in pla�. Po omenjeni teoriji so vzrok za gospodarske krize 

predvsem nesorazmerne pla�e in cene. 

− Teorija realnih poslovnih ciklov in teorija ponudbenih šokov trdita, da gospodarska 

nihanja sprožajo šoki v agregatni ponudbi in ne v povpraševanju. Vzroki za nihanja so 

najpogosteje šoki produktivnosti v enem sektorju, ki se kasneje razširijo na preostalo 

gospodarstvo. Ena izmed najbolj znanih teorij je teorija Kondratijevih valov, ki nosi ime 

po ruskem ekonomistu Nikolaju Kondratijevu. Faber (2010, 101) navaja, da teorija iš�e 

vzroke za gospodarske cikle, ki naj bi trajali 48–60 let, v agregatni ponudbi. Eden izmed 

najbolj znanih predstavnikov te teorije je Joseph Schumpeter, ki izhaja iz avstrijske 

ekonomske šole. Kot primer krize izzvane na ta na�in Samuelson in Nordhaus (2002, 

437) navajata naftni šok v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je zaradi premajhne 

ponudbe nafte zaradi embarga njena cena posko�ila, kar je imelo negativne posledice na 

gospodarstvo in zaposlenost. 

Blaženje ekonomskih ciklov je ena izmed glavnih nalog ekonomske politike, ravno zato so 

ekonomisti razvili orodja za napovedovanje, ki pomagajo predvideti gospodarske spremembe 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 437). Eden izmed pripomo�kov je ekonometri�ni model, ki ga 

avtorja definirata kot »sistem ena�b, ki predstavlja obnašanje gospodarstva, ocenjeno na 

podlagi podatkov iz preteklosti«. S pomo�jo teh modelov je mogo�e dokaj natan�no 

predvideti prihodnja gospodarska gibanja. 
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Poslovni cikli vsekakor zelo vplivajo na vrednostne papirje, denar in ostalo premoženje. V 

obdobju konjunkture se navadno zaradi ponovnega zagona gospodarstva in pove�ane 

kreditne aktivnosti ve� povprašuje po delnicah, surovinah in nepremi�ninah, kar potiska ceno 

omenjenih naložb navzgor. V fazi konjunkture, še posebej pa v fazi pregretosti, je velikokrat 

prisoten pojav inflacije, kar lahko zmanjšuje realno vrednost denarja, vezanih vlog in 

obveznic. V obdobju recesije prihaja do padca vrednosti delnic, surovin in nepremi�nin. V 

tem delu cikla je pogostejši pojav deflacije, ki pove�uje vrednost denarnim naložbam 

(gotovina, vezane vloge, obveznice, menice).  

2.2.6. Tržna tveganja 

Tveganje, da bo cena vrednostnega papirja v trenutku, ko ga želimo prodati, nižja od nakupne 

cene, je eno izmed glavnih tveganj. Tržnemu nihanju in z njim povezanimi tveganji so 

izpostavljeni vsi vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu: delnice, 

obveznice, surovine, vzajemni skladi, plemenite kovine, izvedeni finan�ni inštrumenti. Poleg 

naštetih vrednostnih papirjev lahko tudi za vezane ban�ne vloge (tiste z variabilno obrestno 

mero) trdimo, da so izpostavljene tržnemu tveganju, saj se vrednost referen�ne obrestne mere 

dolo�a na osnovi ponudbe in povpraševanja, od tega pa je posledi�no odvisna višina obresti, 

ki jih dobi lastnik vezane vloge. Ponudba in povpraševanje dolo�ata tudi razmerje med tujimi 

valutami, kar za imetnika tuje valute predstavlja tveganje. �eprav se z nepremi�ninami in 

umetninami ne trguje na organiziranem trgu, je njihova vrednost odvisna od ponudbe in 

povpraševanja, kar pomeni, da njihova cena niha.  

Kljub temu, da se pojem tržnega tveganja najpogosteje povezuje z borznim trgovanjem, 

lahko ugotovimo, da je tržno tveganje bolj ali manj prisotno pri vseh vrstah investicij. Nekje 

se z njim sre�ujemo neposredno (npr. vrednost delnice na borzi), drugje pa posredno (višina 

obresti za vezane vloge). Vzroki za nihanje borznih cen so lahko razli�ni. Jesenkova (2003, 

17) ugotavlja, da je cena delnice, ki trguje na organiziranem trgu, odvisna tako od poslovanja 

podjetja kot od povpraševanja po delnici s strani investitorjev. Omenja dve vrsti tveganj, ki 

vplivajo na ceno vrednostnih papirjev: tveganje poslovnega neuspeha podjetja in tveganja, 

povezana s tržno ceno. 

Ker se z vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu, njihova vrednost dnevno niha. V 

ozadju so sile ponudbe in povpraševanja, ki vplivajo na ceno vrednostnega papirja. Pove�ana 

ponudba v razmerju do povpraševanja ustvari negativne pritiske na ceno vrednostnega 

papirja in obratno. 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, zaradi katerega prihaja do nesorazmerij med 

ponudbeno in povpraševalno stranjo, so novice o podjetjih in makroekonomskem okolju. 

Kleindienst (2001, 138) ugotavlja, da se tržni udeleženci v veliki meri pretirano odzivajo na 

novice, ki bi utegnile vplivati na dolo�eno podjetje ali sektor. Nadalje navaja, da so gibanja 
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te�ajev na srednji in še posebej na kratek rok v veliki meri rezultat psiholoških in tehni�nih 

dejavnikov.  

Jagri� in Strašek (2008, 18) navajata pet kategorij naložbenih informacij: 

� Informacije o ekonomskih in ostalih teko�ih dogodkih. Te informacije po mnenju 

avtorjev omogo�ajo osnovno oceno okolja, saj investitorju pomagajo razumeti ozadja 

geopoliti�nih dogajanj. 

� Sektorske in podjetniške informacije, ki investitorja seznanjajo z dogajanjem in trendi v 

dolo�enem podjetju ali sektorju. 

� Informacije o alternativnih investicijskih instrumentih, ki ponujajo informacije o 

možnostih investiranja v derivative, nepremi�nine ipd. 

� Cenovne informacije ponujajo informacije in analize o cenah vrednostnih papirjev. 

� Informacije o osebnih naložbenih strategijah ponujajo investitorju razli�na priporo�ila o 

investicijskih strategijah ter razli�nih nakupih in prodajah.  

Poleg naložbenih informacij, ki v veliki meri vplivajo na odlo�itve investitorjev, predstavljajo 

pomemben vir informacij tudi ekonomski in finan�ni indikatorji (Jagri� in Strašek 2008, 19). 

Kot najpomembnejši indikator izpostavljata BDP, ki predstavlja najširše merjenje ekonomske 

aktivnosti in s tem gospodarske rasti. Navajata še nekaj pomembnih indikatorjev, kot so 

število novih naro�il in izdanih gradbenih dovoljenj, podatki o trgu dela, podatki o industrijski 

proizvodnji, poro�ila o brezposelnosti, poro�ila o pri�akovanih cenovnih trendih ipd. 

Jagri� in Strašek (2008, 85) navajata, da lahko iz zgodovinske analize borznih nihanj 

ugotovimo, da je približno le eno �etrtino najve�jih premikov borznih indeksov možno 

povezati in pojasniti s pomembnimi politi�nimi ali ekonomskimi dogodki. Kot primer 

navajata padec ameriškega borznega indeksa Dow Jones dne 19. oktobra 1987. Tega dne je 

indeks padel za 22,61 %, kar je najve�ji zabeležen premik v zgodovini tega indeksa. Kljub 

temu padec ni bil v povezavi z nobeno dolo�eno novico. 

Jagri� in Strašek (2008, 85) menita, da imajo za investitorje veliko ve� pomena informacije o 

gospodarskih razmerah. Pri tem pa poudarjata, da ima ve�jo težo kot sama novica odstopanje 

dejanskih rezultatov od pri�akovanih. Za razumevanje te�ajnih premikov je treba poznati 

pri�akovanja investitorjev, saj velja, da se pri�akovani podatki že odražajo v ceni dolo�enega 

vrednostnega papirja. 

Kot klju�no skupino informacij, ki ima najve�ji vpliv na te�aje vrednostnih papirjev, Jagri� in 

Strašek (2008, 89) navajata informacije o dobi�kih podjetij. Jesenkova (2003, 58) ugotavlja, 

da so investitorji pozorni na vse detajle v bilancah podjetij in že majhno odstopanje od 
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pri�akovanj ima vpliv na te�aj vrednostnega papirja. Prognoze dobi�kov podjetij, ki jih 

opravljajo za to specializirane institucije, pa se velikokrat izkažejo za neto�ne, navajata Jagri�

in Strašek (2008, 89). Kljub temu pa so te informacije najpomembnejše za investitorje.  

Jagri� in Strašek (2008, 90) navajata še zadnjo kategorijo informacij, ki vplivajo na dejanja 

investitorjev: informacije o priporo�ilih. Borznoposredniške hiše imajo v svojih vrstah 

zaposlene analitike, ki objavljajo priporo�ila o nakupih ali prodajah dolo�enih vrednostnih 

papirjev. Objava javnega nakupnega priporo�ila s strani ugledne borzne hiše utegne spodbudi 

k nakupu marsikaterega investitorja, kar se bo odrazilo v višji ceni vrednostnega papirja. Pri 

tovrstnih informacijah avtorja izpostavljata možen konflikt interesov med analitikom in 

izdajateljem vrednostnega papirja.  

2.2.7. Politi�na tveganja 

Samuelson in Nordhaus (2002, 281) takole opisujeta vlogo vlade v gospodarstvu: 

»Trgi so v zadnjih dveh stoletjih dokazali, da so mogo�en pogonski stroj gospodarstev razvitih 

držav. Kljub temu pa so se vlade v skorajda vseh evropskih in severnoameriških državah pred 

kakšnim stoletjem za�ele vmešavati v ekonomsko dejavnost, da bi popravile opažene tržne 

slabosti in neravnotežja ekonomske mo�i. Ve�ja vladna vpletenost je prinesla velikansko 

pove�anje vloge države v ekonomskem življenju, tako pri deležu narodnega dohodka, 

namenjenem transferom in socialnim pla�ilom, kot pri zakonskem in neposrednem nadzoru nad 

ekonomsko dejavnostjo.«  

Jesenkova (2003,18) opisuje politi�no tveganje kot možnost, da vlada posamezne države 

sprejme ukrepe, ki lahko negativno vplivajo na dobi�ke podjetij. Zaradi medsebojne 

povezanosti podjetij imajo lahko takšni ukrepi tudi širše globalne u�inke. Med take dogodke 

lahko uvrstimo volitve, uvedbe davkov in carin ter spremembe v lastniški strukturi 

gospodarskih subjektov (nacionalizacije in denacionalizacije).  

Jagri� in Strašek (2008, 85) ugotavljata, da so volitve pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na 

gibanje trgov. Po njunem mnenju naj bi volitve vplivale na štiriletni gospodarski cikel. V 

prvem letu po volitvah so borzni rezultati navadno slabši, v volilnem letu in letu pred tem pa 

je zna�ilna rast na borzah, saj po mnenju avtorjev poskuša vlada vplivati na ugodno 

poslovanje trgov in si s tem pridobiti glasove volivcev. Kot dokaz Jagri� in Strašek (2008, 85) 

navajata podatke za ZDA od leta 1832 do danes: skupni porast ameriške borze je v prvem in 

drugem volilnem letu znašal 236 odstotkov, v tretjem in �etrtem letu pa kar 703 odstotke. 

Samuelson in Nordhaus (2002, 282) opredeljujeta tri glavne instrumente, s katerimi lahko 

vlada vpliva na zasebno ekonomsko dejavnost: davki, vladni izdatki in regulacija. 
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Davki 

Samuelson in Nordhaus (2002, 282) ugotavljata, da se dav�ni sistem uporablja za odvra�anje 

ali spodbujanje ekonomskih subjektov k dolo�eni dejavnosti preko stopnje obdav�itve. Jagri�

in Strašek (2008, 15) definirata dav�no tveganje kot možnost, da vlada nepri�akovano 

spremeni dav�no zakonodajo. Med nezaželene dav�ne spremembe uvrš�ata: ukinitev dav�nih 

oprostitev, zmanjšanje možnih dav�nih odbitkov, pove�anje dav�nih stopenj in ra�unovodske 

spremembe, ki povzro�ajo zmanjšanje dobi�ka. Za vlagatelje in var�evalce je vsekakor zelo 

pomembna stopnja obdav�itve njihovih prihodkov. V Sloveniji so tako obdav�eni prihodki iz 

naslova obresti, rent, najemnin in dividend. Ravno tako je pri prodaji vrednostnih papirjev 

treba pla�ati davek na dobi�ek, �e je prodajna cena vrednostnega papirja višja od nakupne. 

Samuelson in Nordhaus (2002, 459) ugotavljata, da davki vplivajo tako na ekonomsko 

u�inkovitost kot na porazdelitev dohodka, �eprav imajo dav�ni multiplikatorji manjši u�inek 

od multiplikatorjev izdatkov. Višji davki bodo imeli kot posledico manjše povpraševanje 

zaradi nižjih dohodkov, kar bo vplivalo tudi na zmanjšano število investicij, zaradi �esar 

lahko pride do umiritve rasti ali padca na trgih vrednostnih papirjev. 

Vladni izdatki 

Leto 1930 štejemo za rojstvo makroekonomije. Njen utemeljitelj je John Maynard Keynes 

(1883–1946), angleški ekonomist in o�e keynesjanske šole ekonomije. Svoje ideje je razvil v 

obdobju velike depresije v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko so se ZDA soo�ale z visokim 

razkorakom med aktualnim in potencialnim outputom. Keynes je trdil, da se gospodarstvo 

lahko najlažje oživi s pove�anim povpraševanjem. Vlogo sprožilca pa naj bi odigrala država 

oz. vlada z novimi investicijami v infrastrukturo in odpiranjem novih delovnih mest. Njegova 

teorija se je v obdobju velike depresije izkazala za uspešno, še dodatno pa je k zagonu 

ameriškega gospodarstva pripomogla vklju�itev ZDA v 2. sv. vojno.  

Številne vlade so se v drugi polovici 20. stoletja posluževale keynesijanskih prijemov in s 

svojimi intervencijami blažile ekonomske cikle. Neizogibna posledica politike državne 

intervencije je pove�an javni dolg na eni in inflacijski pritiski na drugi strani. Zaradi 

previsokega javnega dolga, ki ga države niso bile možne odpla�evati, je bilo kar nekaj držav v 

zadnjih 50 letih prisiljenih razglasiti bankrot. Rogoff in Reinhart (2008, 26) omenjata med 

drugim naslednje primere državnih bankrotov: Indija (l. 1969, l. 1972, l. 1985), Indonezija (l. 

1998. l. 2000), Poljska (l. 1981), Rusija (l. 1998), Argentina ( l. 1989, l. 2001). 

V primeru državnega bankrota postanejo državne obveznice, ki sicer veljajo za varno naložbo, 

ni�vredne. Navadno sledita tudi mo�na depreciacija valute in mo�an padec gospodarske 

aktivnosti, kar se odraža na borznih trgih.  
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Protekcionizem 

Samuelson in Nordhaus (2002, 696) ugotavljata, da se številne države, ne glede na dokazane 

prednosti proste trgovine, ki jih ta prinaša nacionalni ekonomiji, poslužujejo razli�nih 

prijemov z namenom zaš�ite dolo�enega sektorja doma�ega gospodarstva. Najpogosteje se 

protekcionisti�na politika izvaja v obliki carin in uvoznih kvot. Samuelson in Nordhaus 

(2002, 698) navajata, da so številne vlade stoletja uporabljale tako carine kot kvote in s tem 

vplivale na razvoj dolo�enih panog. Uvedba carine pomeni pla�ilo dodatnega davka na 

uvoženo blago. �e je davek na uvoženo blago dovolj visok, lahko popolnoma prepre�i 

trgovanje z dolo�enim izdelkom. V omenjenem primeru govorimo o prohibitivni carini. Kvote 

imajo po ugotovitvah Samuelsona in Nordhausa (2002, 699) enake kakovostne u�inke kot 

carine. Avtorja (2002, 701) ugotavljata, da ima uvedba carin tri u�inke: spodbuja 

neu�inkovito doma�o proizvodnjo, potrošnike pripravi do tega, da zmanjšajo nakupe 

ocarinjenih dobrin pod u�inkovite ravni, in pove�a vladne carinske dohodke. Pri tem 

opozarjata, da prva dva od teh dveh u�inkov nujno povzro�ata izgubo u�inkovitosti v 

gospodarstvu. Kot primer neu�inkovitosti protekcionizma navajata primer Brazilije, ki je l. 

1984 prepovedala uvoz ve�ine tujih ra�unalnikov, da bi s tem zaš�itila doma�o ra�unalniško 

panogo. Posledica prepovedi so bili slabše zmogljivi ra�unalniki, ki so dosegali tudi 2- do 3-

kratnik cene primerljivih zahodnih ra�unalnikov.  

Krugman (2009, 66) pa ugotavlja, da državne intervencije, namenjene zaš�iti in razvoju 

dolo�enega sektorja, lahko prinesejo tudi pozitivne u�inke. Kot primer navaja razvoj Japonske 

v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Japonska vlada je postopoma izbirala panoge, ki jih je 

želela razviti, in jim na za�etku nudila zaš�ito pred tujo konkurenco. Ko se je dolo�ena 

panoga dovolj razvila, da je lahko samostojno konkurirala na svetovnem trgu, se je japonska 

vlada posvetila naslednji panogi.  

2.2.8. Tveganja prevare 

Ker sta pohlep in želja po denarju prisotna, odkar obstaja �lovek, je popolnoma razumljivo, da 

so se takšne in druga�ne oblike prevar pojavljale skozi vso zgodovino. Ena izmed 

najzgodnejših oblik prevare je bilo razvrednotenje kovancev v starem veku. S tem, ko so 

kovancem zmanjševali vsebnost plemenitih kovin in jih nadomeš�ali z manj vrednimi 

kovinami, je prišlo do devalvacije kovancev, ki jo Deutsch (2007, 50) opisuje takole: 

 »Iz enega rimskega funta, ki je tehtal 327 gramov, so skovali 40 aureusov. Okoli l. 23 pr. n. št. je 

cesar Avgust izvedel reformo kovancev. Temu vedno pravijo »reforma« kovancev, ne pa prevara 

s kovanci. Zahteval je izklju�no pravico do kovanja in dal iz enega funta skovati 42 aureusov. S 

tem je teža aureusa padla z za�etnih 8,2 grama zlata na 7,8 grama ... Neron je uvedel še en, prav 

zahrbten trik, ko je poslabšal �istost denarija (srebrnika, op. avtorja). Denarij je bil sprva narejen 

iz prakti�no 97–98 % srebra. V �asu Nerona so delež �istega srebra zmanjšali na 90–94 % ... V 

�asu Septima Senerusa (193–211 n. št.) pa se je vsebnost srebra zmanjšala na 50 %.« 
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Eden izmed najpogostejših na�inov prevar je tudi t. i. ponzijeva shema oz. ponzijeva 

piramida, ki je pri nas poznana pod pojmom piramidni sistem. V Sloveniji je bilo registriranih 

že kar nekaj primerov tovrstne goljufije (Catch the Cash, Dadas, Finanzas Forex), v 

svetovnem merilu pa je bila najodmevnejša ponzijeva shema, ki jo je vodil Bernard Madoff. 

Sander (2010, 1) navaja, da je ime dobila po italijanskem priseljencu v ZDA, Charlesu 

Ponziju. V svojem delu navaja definicijo piramidnega sistema, kot jo uporablja ameriška 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (SEC): 

»V klasi�nem piramidnem sistemu skušajo udeleženci zaslužiti denar izklju�no z rekrutiranjem 

novih udeležencev v svoj program. Bistvo teh sistemov so obljube o visokih dobi�kih v kratkem 

�asu, pri �emer ni treba narediti ni�esar drugega kot to, da nekomu predamo svoj denar in ostale 

nagovarjamo, naj storijo enako. Goljufi, ki organizirajo piramidni sistem, v�asih storijo vse za to, 

da program prikažejo kot legalno oglaševanje na ve� nivojih. Toda �eprav ti ustanovitelji trdijo, 

da se prodajajo zakoniti izdelki ali storitve, pa ti goljufi denarne prilive s strani novih udeležencev 

preprosto porabijo za izpla�ila zgodnjih vlagateljev. Piramida se slej ko prej sesuje, saj na neki 

to�ki piramida postane prevelika. Ustanovitelj ne more pridobiti toliko novih vlagateljev, da bi 

izpla�al stare in na koncu ljudje ostanejo brez denarja.«

Prevare se lahko dogodijo tudi znotraj povsem legalnih organizacij. Prevzemi podjetij so 

lahko dobra priložnost za prevarante, ena izmed najvplivnejših afer je bila afera Enron v 

ZDA, kjer so bili delni�arji oškodovani za približno 11 milijard ameriških dolarjev, zaposleni 

pa so ostali brez svojih pokojninskih prihrankov. Leta 2012 so ugotovili tudi nelegalno 

manipuliranje obrestne mere LIBOR s strani bank, za kar poteka še kazenski postopek. 

2.3. Obvladovanje in zmanjševanje tveganj 

Želja vsakega var�evalca in investitorja je najti takšno naložbo, ki mu bo prinašala �im višje 

donose ob zmanjšanih tveganjih. Kleindienst (2001, 34) navaja najpogostejšo napako 

zasebnih vlagateljev: ti namre� preve� �asa in pozornosti namenijo izbiri posameznih naložb, 

odlo�itev o strateški razporeditvi premoženja pa postavijo na stranski tir. Avtor tudi navaja 

študije, ki so pokazale, »da strateška razporeditev premoženja dolo�i kar med 90 in 95 

odstotki celotne dolgoro�ne donosnosti in tveganja prihrankov oziroma finan�nega 

premoženja«. Po njegovih ugotovitvah je za povpre�nega vlagatelja nesmiselno, da vse svoje 

prihranke vloži v le eno naložbeno skupino. S pravilno razporeditvijo premoženja se lahko 

izognemo slabostim, ki jih imajo dolo�ene naložbe, hkrati pa izkoristimo vse prednosti 

posamezne vrste naložbe.  

Womach in Ying (2003, 3) ugotavljata, da je ravno razpršitev portfelja klju�nega pomena pri 

zmanjševanju volatilnosti. Po njunem mnenju je koncept razpršitve eno izmed glavnih na�el 

sodobne teorije investiranja. Slika 4 prikazuje, kako se s pove�evanjem števila vrednostnih 

papirjev zmanjšuje celotna volatilnost portfelja, s tem pa tudi stopnja tveganja. 
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si investitor razdeli znesek, ki ga namerava investirati v manjše tranše in vrednostni papir 

kupuje v �asovnih intervalih. Namen strategije je isti kot pri strategiji povpre�enja, in sicer 

zmanjšati povpre�no nakupno ceno.  

2.3.2. Metoda hitrega vstopa in izstopa 

Metoda je po mnenju Kleindiensta (2001, 376) primernejša za izkušenejše vlagatelje in tiste, 

ki razpolagajo z ve�jo koli�ino denarja, ki bi ga želeli vložiti. Pri tej metodi mora investitor 

vstopiti na trg, ko so te�aji nizki, in izstopiti takrat, ko cena doseže vrh. Ker je zelo težko 

napovedati primeren trenutek vstopa in izstopa, velja omenjena metoda za izredno tvegano, 

zato jo Kleindienst (2001, 376) priporo�a zgolj najizkušenejšim vlagateljem. Po drugi strani 

pa metoda omogo�a veliko ve�je dobi�ke kot metoda rednega vlaganje enakega zneska. 

2.3.3. Metoda spremljanja strateške sestave premoženja

Na strateško sestavo premoženja po mnenju Kleindiensta (2001, 376) vplivajo številni 

dejavniki, ki so lahko bodisi notranje (višina prihodka, družinska situacija, nepri�akovani 

stroški) bodisi zunanje narave (ekonomski cikel, inflacija, sprememba valute). Strateška 

sestava premoženja naj bi se prilagajala omenjenim dejavnikom. Na�eloma velja, da ob 

za�etku var�evalnega obdobja strateška sestava vsebuje ve� tveganih (npr. delnice) in manj 

netveganih naložb (denarne rezerve). S približevanjem zaželenemu cilju se to razmerje vedno 

bolj popravlja v korist varnejših naložb. Ob koncu var�evalnega obdobja naj bi tako 

vlagateljev portfelj vklju�eval zgolj varne naložbe.  

2.3.4. Pasivna strategija 

Jagri� in Strašek (2008, 93) ugotavljata, da je namen pasivnih strategij doseganje donosnosti 

trga. Strategija zahteva relativno malo �asa za upravljanje portfelja, pa tudi stroški, povezani s 

transakcijami, so nizki. Najbolj poznani pasivni strategiji sta strategija »kupi in drži«, ki 

predpostavlja rast trgov na dolgi rok, ter investiranje v indeksne sklade, ki posnemajo gibanje 

razli�nih indeksov. Pasivna strategija je primerna za za�etne vlagatelje in tiste, ki nimajo 

veliko �asa, da bi se ukvarjali s aktivnim spreminjanjem svojega portfelja.  

2.3.5. Sektorska rotacija 

Sektorska rotacija upošteva ekonomske cikle in predpostavlja, da so v dolo�enih obdobjih 

nekatere panoge bolj dobi�konosne od drugih. Namen strategije sektorske rotacije je vlaganje 

v tiste panoge, ki so v trenutnem obdobju gospodarskega cikla najbolj perspektivne. Jagri� in 

Strašek (2008, 95) omenjata dva cikla, in sicer borzni ter poslovni ciklus. Poslovni ciklus se 

obnaša podobno kot borzni, le da ima �asovni zamik, kar pomeni, da lahko s spremljanjem 
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borznega nihanja napovemo dogajanja v gospodarstvu. Metoda se je izkazala za uspešno, 

vendar je za uporabo omenjene strategije potrebnega veliko znanja, zato je priporo�ljivo 

prepustiti upravljanje strokovnjaku. Ker zamiki med borznim in poslovnim ciklom lahko 

trajajo ve� let, strategija ni pomembna za kratkoro�na vlaganja.  

2.3.6. Cikli�ne strategije 

Metode cikli�nih strategij so v svoji osnovi zelo podobne metodi sektorske rotacije, saj 

predvidevajo, da se borzni te�aji gibljejo v ciklusih. Jagri� in Strašek (2008, 104) poleg 

borznega in poslovnega cikla vpeljeta še obrestni cikel, ki poteka z zamikom za poslovnim 

ciklom. Cikli�no strategijo lahko razdelimo na procikli�no in anticikli�no strategijo.  

Procikli�na strategija poskuša izkoristiti trenutni trend, zato se investitorji, ki sledijo tej 

strategiji odlo�ajo za nakup vrednostnih papirjev iz tistih sektorjev, ki so trenutno v fazi rasti. 

Nevarnost procikli�ne strategije je vstop na trg ravno na vrhu borznega te�aja.  

Anticikli�na strategija pa zagovarja nakup vrednostnih papirjev iz tistih sektorjev, ki so 

trenutno podcenjeni in se jim, v skladu s teorijo ekonomskih ciklov, v prihodnosti napoveduje 

rast. Jagri� in Strašek (2008, 107) navajata, da je hipoteza anticikli�ne strategije, da imajo 

pri�akovanja investitorjev najmo�nejši vpliv na te�aje. Pri�akovanja investitorjev pa ne 

odražajo vedno realne vrednosti vrednostnih papirjev, zato utegnejo biti pretirana. Investitorji, 

ki sledijo anticikli�ni strategiji, izkoriš�ajo dejanja investitorjev, ki so osnovana na nerealnih 

pri�akovanjih. 

2.4. Napake investitorjev 

Kleindienst (2001, 389) ugotavlja, da sta dve najusodnejši napaki investitorjev premajhna 

razpršenost premoženja in neustrezna strateška razporeditev premoženja glede na osebne 

finan�ne cilje. Poleg teh dveh klju�nih napak omenja še psihološke vidike, ki utegnejo 

vplivati na napa�ne odlo�itve investitorjev. Ti vidiki so: 

� Pretirana samozavest pri ocenjevanju svojih zmožnosti in znanja. Kleindienst (2001, 389) 

meni, da ve�ina investitorjev meni, da lahko premaga trg, kar seveda ne drži. Usodno se 

lahko zmotijo tudi najboljši poznavalci delnic. 

� Pretirani optimizem je lahko v kombinaciji s pretirano samozavestjo zelo uni�ujo�a 

kombinacija, saj podatki o preteklih donosih niso nikakršna garancija za prihodnost. 

Pri�akovanja o neskon�ni rasti so v preteklosti povzro�ila borzne in nepremi�ninske 

balone (NIKKEI l. 1989, NASDAQ l. 2000 in ameriški nepremi�ninski balon l. 2007) 
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� Dajanje pretiranega pomena zaporednim dogodkom. Veliko investitorjev se po mnenju 

Kleindiensta (2001, 390) pri investicijskih odlo�itvah opira na pretekle dogodke na trgu 

kapitala in se za investicijo odlo�ajo na podlagi preteklih donosov. Sledenje trendu pa 

pomeni zanemarjanje temeljnih dejavnikov in pravil investiranja, kar ima lahko uni�ujo�e 

posledice. 

� Odpor proti dejanskim izgubam. Kleindienst (2001, 389) ugotavlja, da investitorji, ob 

nenadni potrebi po likvidnosti, raje odprodajo pozitivne naložbe in no�ejo realizirati 

dejanskih izgub, kar ni nujno najboljša odlo�itev. 

� Pretirana usmerjenost h kratkoro�nim dogodkom je ena izmed slabih lastnosti predvsem 

manj izkušenih investitorjev. Kleindienst (2001, 389) meni, da je ena izmed odlik 

izkušenih vlagateljev ta, da ne vsakodnevno gledajo v te�ajnico in da znajo zanemariti 

dnevna nihanja. Vrednostni papirji, še posebej delnice, so namenjeni dolgoro�nejšemu 

investiranju, zato ni priporo�ljivo sprejemati odlo�itev na podlagi dogodkov, ki imajo le 

kratkoro�ni zna�aj.  

� Obžalovanje napa�nih dejanj. Kleindienst (2001, 391) ugotavlja, da ljudje bolj obžalujejo 

posledice napa�nih dejanj kot pa izgubljene priložnosti zaradi pasivnosti (oportunitetne 

izgube). Marsikateri investitor se ravno zaradi slabih izkušenj ne odlo�i za investicijo. 

� Pohlep lahko prinese investitorju ve� tveganja kot pa koristi, saj so možnosti visokih 

donosov povezane z visokimi tveganji in možnostjo izgube premoženja, na kar mora biti 

investitor pripravljen. 

� Nestrpnost je ravno tako ena izmed slabih lastnosti neizkušenih vlagateljev, saj je 

investiranje in var�evanje igra tako na dolgi kot na kratki rok. Kdor se po enem letu 

zaradi razo�aranja umakne iz dolgoro�ne investicije, bo najbrž v prihodnosti obžaloval 

izgubo, ki bi jo lahko dosegel s tem, �e bi vztrajal v investiciji. 

� Preplah in navdušenje. Kleindienst (2001, 392) ugotavlja, da je preplah povsem �loveška 

reakcija investitorjev, ko pride do ve�jih padcev na borznih trgih. Podobno je evforija 

logi�na posledica v obdobju visoke rasti te�ajev. Tako preplah kot evforija sta ve�inoma 

posledica neracionalnega razmišljanja in sta zelo nevarna za investitorja. V primerih 

panike in evforije pride do efekta �rednega nagona, ko želijo vsi investitorji bodisi 

prodati ali pa kupiti dolo�eno naložbo, kar še pove�a nihanja na trgu. Podobno razmišlja 

tudi Balkovec (2000, 18), ki ugotavlja, da je �redni nagon, poleg straha in pohlepa, eden 

izmed treh najnevarnejših dejavnikov, ki vpliva na naše odlo�itve. Opozarja tudi, da se v 

ozadju skrivajo manipulacije medijev in razli�nih interesnih skupin. 

� �ezmerno odzivanje na nove informacije. Ko investitorji izvejo informacije, ki se 

neposredno nanašajo na njihove naložbe, obstaja velika možnost, da jih bodo 
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interpretirali neracionalno in jim pripisali ve�ji pomen, kot jih imajo informacije v 

resnici. 

Kleindienst (2001, 394) zaklju�uje, da je najve� napak investitorjev psihološkega izvora, 

najhujši napaki (napa�na strateška sestava premoženja in slaba razpršitev) pa sta predvsem 

posledica pomanjkljivega znanja. Avtor zato priporo�a posvetovanje s finan�nim svetovalcem 

pred odlo�itvijo o investiranju.  

2.5. Naložbe in tveganja, povezana z njimi 

Z osamosvojitvijo Slovenije l. 1991 in ustanovitvijo ljubljanske borze l. 1989 so bila 

investitorjem široko odprta vrata k razli�nim naložbam. Danes lahko prihranke plemenitimo 

na številne na�ine. V nadaljevanju bomo opisali najpogostejše naložbe oz. na�ine var�evanja 

in investiranja: 

� gotovina in vloge na vpogled, 
� vezane vloge in knjižni denar, 
� obveznice, 
� delnice, 
� vzajemni skladi, 
� plemenite kovine, 
� izvedeni finan�ni inštrumenti, 
� valutno trgovanje, 
� hedge skladi, 
� nepremi�nine,  
� umetnine. 

2.5.1. Gotovina in vloge na vpogled 

Z gotovino in denarjem na teko�ih ra�unih se vsakodnevno sre�ujemo, vendar se le redko 

vprašamo o njegovem izvoru, pomenu in vrednosti. Samuelson in Nordhaus (2002, 466) denar 

definirata kot »karkoli, kar uporabljamo kot splošno sprejet posrednik menjave ali pla�ilno 

sredstvo«. Denar naj bi, glede na definicijo, ki jo podajata Samuelson in Nordhaus (2002, 

473), opravljal tri funkcije, in sicer: funkcijo menjalnega sredstva, funkcijo merilca in 

funkcijo hranilca vrednosti oz. zaklada.  

Samuelson in Nordhaus (2002, 466) ugotavljata, da je denar s svojo vlogo posrednika v 

menjavi nadomestil barter gospodarstvo oz. blagovno menjavo, kar je pripomoglo k bistveno 

lažji in hitrejši menjavi ter trgovini. Praprotnik (2012, 16) pa meni, da denar ni nastal zaradi 

potrebe po lažji menjavi dobrin, ampak da je denar uvedla dolo�ena javna avtoriteta predvsem 
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za uzakonjenje dolžniških obligacij. Civilizacije so skozi zgodovino kot denar uporabljale 

razli�no blago: od školjk, platna, bakra, živine, železa do zlata in srebra. Radford (1945, 199) 

opisuje, kako je v nemških koncentracijskih taboriš�ih med drugo svetovno vojno prišlo do 

prehoda iz barter menjave na denarno gospodarstvo, kjer so cigarete opravljale vlogo denarja. 

Zlato in srebro sta vse do 19. stoletja predstavljali ve�ino takratnega denarja. Omenjeni kovini 

sta po navedbah Alana Greenspana, ki ga v svojem delu povzema Müller (2007, 217), postala 

denar predvsem zaradi svojih lastnosti, kot so homogenost, deljivost in trajnost. Denar se 

danes pojavlja najpogosteje v obliki bankovcev (papirnati denar) ali kot zapis na dolo�enem 

ra�unu (knjižni denar). 

Bajt in Štiblar (2002, 434) navajata, da pri denarju razlikujemo dve vrednosti: notranjo in 

zunanjo. Notranja vrednost denarja predstavlja vrednost dobrine, iz katere je denar (zlato, 

baker, železo, papir). Zunanja vrednost denarja pa je vrednost, ki je zapisana na denarju 

samem (npr. 10 $, 5 €). Denar lahko razdelimo v ve� skupin, in sicer: blagovni, papirnati in 

knjižni denar. Blagovni denar ima vrednost sam po sebi (npr. žito, školjka, zlato), papirnati 

denar ima zelo majhno notranjo vrednost, medtem ko je notranja vrednost knjižnega denarja 

enaka ni�, saj knjižni denar fizi�no sploh ne obstaja. Kupno mo� knjižnemu in papirnatemu 

denarju  zagotavlja njuna zunanja vrednost.  

Kot v svoji knjigi ugotavljata Bajt in Štiblar (2002, 438), je bil vse do nastanka papirnatega 

denarja ves denar v obliki blagovnega denarja, kar je pomenilo, da je imel denar svojo 

notranjo vrednost oz. da je imel svojo uporabno vrednost. Nastanek papirnatega denarja, kot 

ga poznamo danes, sega v sredino 17. stoletja. Iz tega obdobja izhajajo papirnata potrdila o 

hrambi zlata (ang. certificate), ki jih je izdal londonski zlatar. Glavni motiv povpraševanja po 

omenjenih certifikatih je bil predvsem v manjšem tveganju pri poslovanju s papirnatim 

denarjem. Ko se je za�elo za pla�ilo namesto zlata samega uporabljati omenjene certifikate, so 

se ti monetizirali oz. pretvorili v denar. Potrdila o hrambi so bila torej prvi primer papirnatega 

denarja. Ta potrdila so bila tudi zamenljiva za blagovni denar, kar pomeni, da je lahko lastnik 

potrdila o hrambi od depozitarja kadarkoli zahteval zamenjavo za blagovni denar (zlato, 

srebro).  

Po navedbah avtorjev Bajta in Štiblarja (2002, 438) je bila naslednja faza v razvoju denarja 

prehod iz zamenljivih na nezamenljive bankovce. 

Koli�ina denarja v obtoku zelo vpliva na gospodarstvo, saj lahko premajhna koli�ina povzro�i 

padanje cen in deflacijo, prevelika denarna emisija pa ima kot posledico inflacijske pritiske. V 

svoji knjigi sta Samuelson in Nordhaus (2002, 467) citirala: »Skozi vso zgodovino je denar 

zatiral ljudi na dva na�ina: ali ga je bilo preve� in je bil zelo nezanesljiv ali pa je bil zanesljiv 

in zelo redek (John Kenneth Galbraith, obdobje negotovosti 1977).« Emisija denarja je po 

ugotovitvah Bajta in Štiblarja (2002, 439) v rokah tako bank kot tudi posameznih 

gospodarskih celic. Papirnat denar emitirajo centralne banke, poslovne banke pa emitirajo 
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knjižni denar. Posamezne gospodarske enote pa z emitiranjem menic tudi ustvarjajo ponudbo 

denarja. Navajata, da je emisija denarja v monopolni lasti države oz. centralne banke. Da se 

gospodarstvo ne bi posluževalo ostalih oblik denarja, država razglasi svoj denar za zakonito 

pla�ilno sredstvo, s �imer zavezuje vsakega državljana, da tak denar sprejme za pla�ilo 

storitev ali blaga. Bajt in Štiblar  tudi ugotavljata (2002, 439), da je bil prehod iz zamenljivega 

v nezamenljivi denar nujen, saj razpoložljive koli�ine zlata niso zadostovale za kritje vsega 

denarja, ki bi bil potreben glede na pove�ano rast proizvodnje, kar je povzro�ilo deflacijske 

pritiske in zniževalo gospodarsko rast. Zato so ukinili zamenljivost bankovcev za zlato in tako 

omogo�ili neomejeno emisijo denarja. Pri tem pa avtorja poudarjata, da je tak sistem vzdržen, 

dokler obtok denarja ostane v okvirih potrebnega in se tako zunanja vrednost denarja ne 

zmanjšuje oz. cene ne naraš�ajo. 

Nasprotno mnenje pa je v svojem znanem eseju »Zlato in gospodarska svoboda«, ki je izšel l. 

1966 v biltenu The Objectivist, napisal Alan Greenspan, dolgoletni guverner ameriške 

centralne banke FED. Esej, ki ga je v svoji knjigi objavil tudi Müller (2007, 217), pravi: 

»Prost, na zlatu temelje� ban�ni sistem omogo�a, da se glede na potrebe gospodarstva odobri 

kredit in tako ustvarja bankovce (valuto) ter dobroimetja. Ampak obseg posojil, ki jih lahko 

izvede, ni poljuben. Uravnotežiti ga mora s svojimi rezervami in trenutnim stanjem svojih 

investicij.« …» Brez zlatega standarda prihrankov ni mogo�e zavarovati pred razlastitvijo zaradi 

inflacije in ni ve� zanesljivega sredstva za shranjevanje vrednosti.« 

V omenjenem eseju nadalje ugotavlja, da v odsotnosti zlatega standarda ni mogo�e 

kontrolirati koli�ine denarja ter regulirati zadolževanja gospodarstva. 

Koli�ino denarja v obtoku izražamo z denarnimi agregati. Bajt in Štiblar  (2002, 441) navajata 

štiri denarne agregate: M0 (oz. primarni denar), ki predstavlja gotovino in rezerve bank na 

ra�unih pri centralni banki, M1 (oz. transakcijski denar) predstavlja gotovino in vloge na 

vpogled pri poslovnih bankah, M2 in M3 izražata še ostale vezane vloge, tako v doma�i kot 

tujih valutah.  Danes papirnati denar in kovanci predstavljajo le majhen del celotne koli�ine 

denarja, veljajo pa za najbolj likvidno obliko, saj jih lahko takoj zamenjamo za blago, kar 

pomeni, da služijo prvenstveno kot menjalno sredstvo in bistveno manj kot hranilec vrednosti. 

Samuelson in Nordhaus (2002, 473) v svojem delu izpostavljata, da visoka stopnja 

likvidnosti, ki jo zagotavlja posedovanje gotovine, ni zastonj. V omenjenem primeru 

govorimo o oportunitetnih stroških, ki nastanejo s tem, ko se imetnik gotovine odpove 

obrestim, ki bi jih dobil, �e bi denar vezal na banki. 

Na povpraševanje po gotovini vsekakor po besedah Žižmonda in soavtorjev (2005, 232) 

vplivajo tako obrestna mera kot prihodki gospodarstva. Velja, da je povpraševanje po 

likvidnem denarju pozitivna funkcija dohodka in negativna funkcija obrestne mere. 

Papirnati denar ogroža padanje njegove kupne mo�i v obdobjih inflacije. Nasprotno pa velja 

gotovina za zelo dobro naložbo v deflacijskih �asih, ko cene padajo, kar pomeni, da naraš�a 
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kupna mo� denarja. Pri posedovanju papirnatega denarja se pojavlja tudi vprašanje varne 

hrambe (tveganje kraje, izgube ali uni�enja papirnatega denarja), poleg tega so lastniki tujih 

valut izpostavljeni valutnim tveganjem zaradi nihanja valutnih te�ajev.  

2.5.2. Vezane vloge in knjižni denar 

Ban�ni depozit je eden izmed najbolj razširjenih in priljubljenih na�inov var�evanja. Po 

ugotovitvah Statisti�nega urada RS imajo gospodinjstva v Sloveniji najve�ji delež prihrankov 

(39,2 %) ravno v obliki vezanih vlog na bankah (Statisti�ni urad 2012b). Ko gotovino 

zaupamo banki v hranjenje, se papirnati denar spremeni v knjižnega. Bajt in Štiblar (2002, 

440) v svojem delu ugotavljata, da je nastanek knjižnega denarja podoben nastanku 

zamenljivih bankovcev. Knjižni denar definirata kot vpis deponiranja gotovine v knjigah 

banke v korist deponenta. Nadalje ugotavljata, da so banke že zgodaj ugotovile, da za 

zadovoljujo�e poslovanje ni potrebno, da so izdani bankovci 100-odstotno pokriti z 

deponiranim zlatom.  

Osnovna zna�ilnost sodobnega knjižnega denarja je po ugotovitvah Bajt in Štiblar (2002, 442) 

ta, da nima notranje vrednosti. V nasprotju s papirnatim denarjem, ki ima v primerjavi s svojo 

zunanjo vrednostjo zelo majhno notranjo vrednost, je notranja vrednost knjižnega denarja 

enaka ni�, saj le-ta fizi�no sploh ne obstaja. Samuelson in Nordhaus (2002, 477) ugotavljata, 

da imajo v sodobnem sistemu banke v obliki rezerv le majhen del deponiranega denarja. 

Odstotek, ki ga mora imeti poslovna banka v obliki gotovine, pa zakonsko dolo�a centralna 

banka, saj je to eden izmed njenih inštrumentov za reguliranje ekonomskih ciklov. Poslovne 

banke imajo po navedbah omenjenih avtorjev (2002, 477) le 10 % vseh vlog v obliki rezerv, 

ki predstavljajo gotovino za potrebe dnevnih transakcij in depozite pri centralni banki. 

Nadalje navajata, da je tak sistem u�inkovitejši od sistema s 100-% ban�nimi rezervami, ker 

slednji nima u�inka na ponudbo denarja in zatorej tudi negativno u�inkuje na gospodarstvo.  

Bajt in Štiblar (2002, 440) ugotavljata, da knjižni denar izdajajo poslovne banke. Da ne bi 

prišlo do nekontrolirane emisije denarja s strani bank, skrbi centralna banka, ki predpisuje 

minimalno rezervo, ki jo morajo imeti centralne banke v gotovini. Nadalje navajata, da v 

sodobnem gospodarstvu gotovina in knjižni denar tvorita edinstveni monetarni sistem, za 

delovanje katerega skrbi centralna banka, ki jo je pooblastila država. To pomeni, da je ves 

knjižni denar praviloma neomejeno zamenljiv za bankovce. Stopnja rezerv, ki jih dolo�i 

centralna banka, pa niha glede na stanje gospodarstva. V obdobjih nizkega povpraševanja po 

gotovini in urejenih gospodarskih razmerah je bankam potrebna manjša stopnja rezerve. V 

obdobjih gospodarske negotovosti pa morajo praviloma centralne banke predpisati višjo 

stopnjo obveznih rezerv.  

Samuelson in Nordhaus (2002,480) definirata tak sistem kot sistem z delno rezervo oz. 

frakcionalno ban�ništvo. Ocenjujeta, da sistem z emisijo denarja prinaša gospodarstvu veliko 
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prednosti, ima pa tudi slabosti. Nadalje ugotavljata, da imajo banke v lasti le manjši delež 

denarja, ki ga dolgujejo svojim komitentom. Zato menita, da obstaja realna možnost, da v 

primeru ve�jega zahtevka po zamenjavi v papirnati denar banka tega ne bo sposobna izvršiti. 

Omenjenemu dogodku pravimo ban�na panika ali preplah (ang: bank run). ZDA so se z 

ve�jimi ban�nimi preplahi sre�ale v letih 1893, 1895, 1907 in v obdobju velike depresije v 30. 

letih prejšnjega stoletja, ko so ban�ne panike potisnile v prepad ve� kot 9000 bank. Da bi se 

izognili podobnim scenarijem, so banke uvedle zaš�itni mehanizem – jamstvo za depozite. 

Kot ugotavljata  Roubini in Mihm (2010, 166), ideja o državnem jamstvu za depozite izvira že 

iz 19. stoletja, ZDA pa so jamstvo za depozite sprejele med Veliko depresijo. To so naredile s 

pomo�jo posebnega sklada, ki so ga ustanovile. V Sloveniji so s 1. 1. 2011 zajam�ene vse 

vloge do višine 100.000 EUR na podlagi Sklepa o sistemu jamstva za vloge (Sklep o sistemu 

jamstva za vloge, Uradni list RS, št. 97/10, 26/12, 75/12). 

Ugotovimo torej, da so ban�ni depoziti med varnejšimi na�ini var�evanja. Na povpraševanje 

po knjižnem denarju najbolj vpliva realna obrestna mera, ki predstavlja nominalno obrestno 

mero, popravljeno za inflacijo. Povpraševanje po knjižnem denarju je padajo�a funkcija 

realne obrestne mere. Vsekakor pa vrednost knjižnega denarja ogrožata negativna realna 

obrestna mera in možnost ban�nih preplahov, kar lahko pripelje do za�asne nezmožnosti 

banke pri zamenjavi knjižnega denarja za papirnati denar. Med tveganja, ki so jim 

izpostavljeni imetniki vezanih vlog, lahko še vsekakor prištejemo likvidnostno tveganje in 

valutna tveganja v primeru lastništva tujih valut. 

2.5.3. Obveznice 

Prvotne oblike obveznic izhajajo že iz Mezopotamije (Enmuro 2012). Iz obdobja 2400 pr. n. 

št. izvira kamnita tabla, na kateri je zaveza o pla�ilu dolo�ene koli�ine koruze, ki je bila v 

tistih �asih uradno pla�ilno sredstvo. Obveznice, kot jih poznamo danes, so se pojavile v 13. 

stoletju v Italiji (Fool 2012). Takratna Italija je bila razdeljena na številne mestne države, ki so 

se bojevale med seboj. Ker pa je bilo vzdrževanje vojaškega aparata prevelik zalogaj in davki 

niso zadoš�ali, so države za�ele s prodajo prvih obveznic bogatejšim meš�anom in si tako 

zagotovile dodaten kapital. 

Jesenkova (2003, 61) definira obveznice kot dolžniške vrednostne papirje, kjer z nakupom 

obveznice denar dejansko posodimo vladi, podjetju, lokalni skupnosti oz. kakšnemu drugemu 

izdajatelju. Obveznice so po mnenju Filipi�a in Markovi�-Hribernikove (1998, 62) najbolj 

tipi�en primer dolgoro�nih dolžniških vrednostnih papirjev. Skupna lastnost vseh dolžniških 

vrednostnih papirjev je ta, da predstavljajo terjatev v pisni obliki, s katero se izdajatelj obveže, 

da bo imetniku vrednostnega papirja v dolo�enem �asu vrnil posojen znesek, pove�an za 

obresti. 
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Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 62) lo�ita dve veliki skupini obveznic: klasi�ne in 

ostale obveznice. Klasi�ne obveznice pa je možno nadalje razdeliti na državne, ob�inske, 

hipotekarne, ban�ne in podjetniške obveznice. Njihova delitev je izpeljana na osnovi 

izdajatelja obveznice. Jesenkova (2003, 62) deli obveznice med tiste, ki imajo fiksno 

dolo�eno obrestno mero, in tiste z variabilno obrestno mero. Nadalje deli obveznice na tiste, 

pri katerih dobiva lastnik letne obresti, ob dospelosti pa še glavnico, in tiste, kjer se obresti 

sprotno pripisujejo in se glavnica, skupaj z obrestmi, izpla�a ob zapadlosti (ang: zero-coupon 

bonds). Nadalje deli obveznice glede na �as njihove dospelosti na kratkoro�ne (dospelost do 5 

let), srednjero�ne (dospelost od 5 do 12 let) in dolgoro�ne, ki imajo dospelost daljšo od 12 let. 

Na�eloma velja, da imajo dolgoro�ne obveznice obi�ajno višje donose od kratkoro�nih, so pa 

bolj izpostavljene tveganju gibanja obrestnih mer in inflacije. 

Po navedbah Jesenkove (2003, 65) na ceno obveznice vpliva ve� spremenljivk: obrestne 

mere, ponudba in povpraševanje, boniteta izdajatelja, dospelost idr. Še posebej je pomembno, 

ali nam bo izdajatelj obveznosti lahko redno izpla�eval obresti in vrnil glavnico ob dospelosti. 

Ocena sposobnosti izdajatelja obveznosti, da bo povrnil sredstva, se imenuje kreditna 

boniteta. Na splošno velja, da imajo najvišjo kreditno boniteto državne obveznice razli�nih 

podjetij. Za oceno kreditne bonitete skrbijo razli�ne bonitetne hiše, od katerih so najve�je in 

najbolj poznane Moody's Standard & Poor's ter Fitch.  

Na ceno obveznice vpliva tudi obrestna mera, ki je obratno sorazmerna s splošno ravnjo 

obrestnih mer. Kot ugotavlja Jesenkova (2003, 66), je za trg obveznic najugodnejša zmerna in 

enakomerna rast. Isto�asno opozarja, da lahko strma gospodarska rast privede do inflacije in 

visokih obrestnih mer, kar zmanjšuje vrednost obveznic. 

Lastniki obveznic se soo�ajo predvsem s kreditnim tveganjem, saj vedno obstaja možnost 

nezmožnosti pla�ila s strani izdajatelja. Nadalje je prisotno tveganje negativne realne obrestne 

mere, ko obveznica izgublja kupno mo�, in tveganje padca vrednosti obveznice v primeru 

naraš�anja obrestnih mer. Madura (2007,159) omenja še likvidnostno tveganje, ki lahko 

ogrozi vrednost obvezniškega portfelja. Na�eloma velja, da so državne obveznice zelo varna 

oblika naložbe, saj je možnost pla�ilne nesposobnosti države zelo majhna. »Kljub temu pa 

zgodovina beleži kar nekaj primerov, ko države niso bile sposobne vra�ati svojih dolgov,«

pravi Jesenkova (2003, 67). Trenutno se s težavami odpla�evanja dolgov spopadajo t. i. PIIGS 

države (Portugalska, Irska, Italija, Gr�ija in Španija). Štiri od navedenih držav so morale 

zaprositi EU in ostale mednarodne inštitucije za pomo�, da bi se izognile pla�ilni 

nesposobnosti. 

V obveznice lahko investiramo neposredno z nakupom pri izdajatelju ali posredno preko 

borznega posrednika. Širšemu krogu vlagateljev pa je najdostopnejša možnost investiranja v 

obveznice preko obvezniških vzajemnih skladov. Poleg teh na�inov velja omeniti, da 

obveznice sestavljajo tudi portfelj razli�nih življenjskih zavarovanj in pokojninskih na�rtov. 

Obveznice veljajo za varnejšo naložbo, še posebej, �e ima njihov izdajatelj najvišjo bonitetno 
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oceno. Med vlagatelji so priljubljene predvsem zaradi izpla�ila obresti, ki so navadno višje od 

obresti za vezane vloge v bankah. Lastniki obveznic so, poleg tveganja kreditne sposobnosti 

izdajatelja, podvrženi tveganju inflacije in tveganju višanja obrestnih mer. Oba pojava se 

navadno pojavita v obdobju gospodarske konjunkture. V obdobju recesije, ko prihaja navadno 

do deflacije in padanja obrestnih mer, pa se lahko obveznice izkažejo za zelo donosno 

naložbo.  

2.5.4. Delnice 

Prvotne oblike lastniških vrednostnih papirjev in delitve lastnine najdemo že v �asu Rimskega 

imperija. Takratne družbe, imenovane publicani, so izdajale potrdila o lastništvu in s tem 

pridobile dodaten kapital za nove projekte.  V Evropi so prvi primer organiziranega trgovanja 

z delnicami predstavljale delnice družbe Dutch East India Company, ki je v 17. stoletju v 

Amsterdamu javno prodajala svoje delnice z namenom pridobivanja dodatnega kapitala za 

financiranje novih odprav (Indipendent investor  2012). Po besedah dr. Šimeta Ivanjka, ki ga 

povzemata �adež in Cvetkova (2012, 7), »je izum delni�arstva v zgodovini �loveštva za 

družbeno ekonomski razvoj sodobne civilizacije pomembnejši od izuma parnega stroja in 

temelji na ve�ni ideji nujnega skupnega ustvarjanja in pravi�ne delitve tako doseženih 

koristi«. V nasprotju z obveznicami spadajo delnice v skupino lastniških vrednostnih papirjev. 

Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 63) jih definirata kot potrdila, ki govorijo o deležu v 

lastnini družbe. Delnica daje njenemu imetniku dolo�ena korporacijsko pravna upravi�enja, in 

sicer premoženjsko pravne in �lanske pravice. Kot najpomembnejšo premoženjsko pravico 

navajata pravico do udeležbe na dobi�ku oz. pravico do dividende.  

Jesenkova (2003, 46) ugotavlja, da obstajata dve glavni skupini delnic: navadne oz. redne in 

prednostne delnice. Kljub temu, da ve�ina prednostnih delnic nima glasovalne pravice, imajo 

njihovi lastniki prednost pred navadnimi delni�arji pri izpla�ilu dividend in pri popla�ilu 

terjatev iz ste�ajne mase v primeru ste�aja podjetja. Avtorica prednostne delnice (2003, 48) 

definira kot hibrid med delnico in obveznico, saj lastnikom v ve�ini primerov dajejo obljubo o 

fiksnih izpla�ilih dividend (v kolikor podjetje ustvari dobi�ek in izpla�uje dividende).  

Delnice lahko, po navedbah �adeža in Cvetkove (2012, 11), pridobimo na dva na�ina, in sicer 

kot novo izdane delnice, ki jih izda delniška družba ob ustanovitvi ali pri pove�anju 

osnovnega kapitala družbe, ali pa jih kupimo od drugega delni�arja na sekundarnem trgu – 

borzah. Ker donosnost delnice in njena vrednost nista znani vnaprej in nihata, veljajo na 

splošno delnice za bolj tvegane finan�ne naložbe. 

Po ugotovitvah Jesenkove (2003, 57) obstaja vrsta dejavnikov, ki vplivajo na gibanje cen 

delnic. Ponudba in povpraševanje investitorjev po delnicah vsekakor zelo vplivata na gibanje 

cen, saj se v primeru velikega števila odprodaj ustvari presežek v ponudbi, kar povzro�i padec 

cene delnic. Na odlo�itve o nakupu oz. prodaji delnic dolo�enega podjetja vsekakor vplivajo 
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tudi poslovni rezultati podjetja ter projekcije bodo�ih pri�akovanih poslovnih rezultatov, ki jih 

obi�ajno pripravljajo analitiki v okviru investicijskih hiš. Zelo velik vpliv na gibanje cene 

posamezne delnice imajo tudi objave podjetja o možnih združitvah, odkupih delnic, širitvi 

poslovanja ipd. Med pomembne dogodke, ki vplivajo na gibanje cen delnic, štejemo tudi 

vladne ukrepe, saj ima vsaka vlada s svojo zakonodajno pravico lahko velik vpliv na 

gospodarstvo. Pomembne so tudi objave razli�nih subjektov, kot sta centralna banka in 

statisti�ni urad, saj te dajejo širšo sliko o stanju gospodarstva ter pri�akovanih gibanjih v 

prihodnosti.  

Podobno kot obveznice lahko tudi delnice razdelimo v ve� skupin glede na njihovo tveganost. 

Najve� zaupanja med investitorji uživajo t. i. Blue chipi. To so delnice najprestižnejših 

podjetij, navaja Jesenkova (2003, 52), ki izkazujejo stabilne prihodke in dobi�ke, visoke 

bonitetne ocene ter ve�inoma redno izpla�ujejo dividende. Med bolj varne delnice sodijo po 

mnenju avtorice tudi delnice vseh podjetij, ki ponujajo produkte oz. storitve, katerih 

povpraševanje je konstantno, ne glede na gospodarske cikluse. Po drugi strani pa med najbolj 

tvegane delnice spadajo delnice novoustanovljenih podjetij. Za njih velja, da cena delnic 

lahko zelo niha, da je možnost ste�aja takega podjetja bistveno ve�ja kot pri ostalih podjetjih, 

nudijo pa investitorjem bistveno ve�je možnosti dobi�ka kot delnice uveljavljenih podjetij.  

Po ugotovitvah Statisti�nega urada RS (Statisti�ni urad 2012b) predstavljajo naložbe v delnice 

tretjo najve�jo skupino finan�nega premoženja slovenskih gospodinjstev, takoj za vezanimi 

ban�nimi vlogami in gotovino. Delnice so med vlagatelji priljubljen na�in dolgoro�nega 

investiranja, predvsem zaradi možnosti visokih donosov in izpla�ila dividend. V Sloveniji je 

delniški trg še razmeroma mlad, je pa razvoj ra�unalniške tehnologije in trgovalnih platform 

postopek trgovanja še dodatno poenostavil. 

2.5.5. Vzajemni skladi 

Zaradi zmanjšanja tveganj gibanja borznih te�ajev in lažjega investiranja v delniške ter 

obvezniške trge so se razvili vzajemni skladi. »Vzajemni sklad je investicijski sklad, ki ga 

upravlja družba za upravljanje. Zbrana sredstva upravitelji sklada investirajo v skladu z 

naložbeno politiko sklada,« pravi Jesenkova (2003, 72). »Enota vzajemnega sklada je 

udeležba v premoženju vzajemnega sklada, ki ga ta vlaga v razli�ne oblike naložb z namenom 

razpršitve tveganj. Vzajemne sklade upravljajo posebne družbe za upravljanje, zato so ti 

primerni za vlagatelje, ki nimajo �asa, znanja ali izkušenj, da bi se s tem ukvarjali sami,« 

ugotavljata �adež in Cvetkova (2012, 9). 

Vlaganje v vzajemni sklad velja za varnejšo obliko investiranja kot nakup posameznih delnic, 

saj z nakupi enot vzajemnega sklada postanemo lastnik dela portfelja, ki vsebuje veliko 

število razli�nih obveznic ali delnic. Seveda tudi vsi vzajemni skladi niso enako tvegani. 

Premoženje vlagateljev je lo�eno od premoženja družbe za upravljanje, ugotavlja Jesenkova 
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(2003, 72), in je na zahtevo vlagatelja vedno izpla�ljivo. Na tveganost vzajemnih skladov 

najbolj vpliva njihova naložbena politika: sklad, ki vlaga pretežno v delnice hitro rasto�ih 

podjetij, lahko smatramo za veliko bolj tveganega kot sklad, ki ima v svojem portfelju 

pretežno depozite in državne obveznice z najvišjo bonitetno oceno. Jesenkova (2003, 81) 

sklade deli na delniške sklade, ki se dodatno še delijo glede na panogo ali na geografsko 

usmerjenost, obvezniške sklade, sklade denarnega trga in indeksne sklade, ki posnemajo 

gibanje dolo�enega borznega indeksa. Obstajajo pa tudi mešani vzajemni skladi, ki v svojih 

portfeljih združujejo razli�ne kombinacije naložb. �adež in Cvetkova (2012, 6) navajata, da 

so prednosti vlaganja v vzajemne sklade predvsem dostopnost (majhni vložki) in aktivno 

upravljanje portfelja. Poleg tega so vzajemni skladi zelo likvidni, saj se denar izpla�a 

vlagatelju v nekaj dnevih. Med slabosti vzajemnih skladov pa navajata predvsem visoke 

stroške pri dolo�enih skladih in nezmožnost vplivanja na naložbeno politiko dolo�enega 

sklada. 

Na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada, poleg gibanja te�ajev, vplivajo tudi stroški, 

ki so povezani z njegovim vodenjem in upravljanjem. Jesenkova (2003, 73) deli stroške na 

neposredne (vstopne in izstopne provizije) in posredne (upravljavski stroški). Pri tem moramo 

upoštevati še oportunitetne stroške izgube dobi�ka zaradi neizpla�anih dividend, saj ve�ina 

delniških vzajemnih skladov ne izpla�uje dividend lastnikom enot vzajemnih skladov. Prvi 

slovenski vzajemni sklad je bil ustanovljen l. 1992, danes pa lahko dostopamo do zelo 

velikega števila skladov. 

Posebno kategorijo skladov predstavljajo tudi t. i. ETF skladi (Exchange-traded-funds). 

Jesenkova (2003, 98) omenja, da bi jih najbolj natan�no opisali kot indeksni sklad, katerega 

delnice kotirajo na borzi. Nadalje navaja, da so ETF skladi registrirani kot odprte investicijske 

družbe, ki jim je zakonodajalec dovolil, da se lahko z njihovimi delnicami trguje na 

sekundarnem trgu. Za razliko od vzajemnih skladov ETF skladi niso aktivno upravljani, saj 

imajo v svoji sestavi enake delnice kot indeks, katerega gibanje želijo posnemati. Avtorica 

ugotavlja (2003, 100), da ni smiselno primerjati odprtih vzajemnih skladov z ETF skladi, saj 

vsaki služijo drugim namenom. Kot navaja, so vzajemni skladi namenjeni dolgoro�nejšemu 

var�evanju, ETF skladi pa naj bi praviloma bolj služili izkoriš�anju kratkoro�nih gibanj 

borznih cen.  

2.5.6. Plemenite kovine 

Civilizacije po svetu so za blagovni denar, ki je opravljal vlogo menjalnega sredstva, najprej 

uporabljale razli�ne predmete: školjke, živino, pšenico, poldrage kamne in razli�ne kovine. 

S�asoma so prišle do spoznanja, da niso vsi predmeti primerni za blagovni denar, ki naj bi 

opravljal tako menjalno funkcijo kot funkcijo hranilca vrednosti. Blagovni denar je moral biti 

predvsem trajen in nepokvarljiv, homogen in deljiv, poleg tega pa je moral predstavljati 

luksuzno blago, ki so si ga vsi želeli, pravi Müller (2007, 217). Zlato in srebro sta najbolj 
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ustrezali tem pogojem in tako sta tiso�letja opravljala funkcijo blagovnega denarja, saj so že v 

Egiptu l. 1500 pr. n. št. uporabljali zlato kot menjalno sredstvo (Elementum 2012). Jesenkova 

(2003, 120) navaja, da je bila Velika Britanija prva država, ki je uvedla zlati standard, kar 

pomeni, da je bil njen denar vezan in zamenljiv v zlato po fiksni ceni. Kmalu so ji sledile še 

druge države. Po drugi svetovni vojni je v veljavo stopil Bretton-Woodski sporazum, ki je 

predvideval fiksne te�aje vseh valut v primerjavi z ameriškim dolarjem, ta pa je postal 

zamenljiv za zlato. Bajt in Štiblar navajata (2002, 443) da se je sistem obdržal do leta 1973, 

ko je prevelika emisija dolarjev v primerjavi z zalogami zlata, zaradi potrebe financiranja 

vietnamske vojne, onemogo�ila zamenjavo dolarjev za zlato. Od takrat nobeno gospodarstvo 

ni imelo ve� zlatega standarda, fiksne te�aje valut pa so zamenjali razli�ni sistemi drse�ih 

te�ajev. Kljub temu imajo danes številne centralne banke po vsem svetu zlate rezerve (World 

Gold Council 2012). 

Med plemenite kovine poleg zlata in srebra uvrš�amo tudi platino in paladij, ki pa se v 

zgodovini nista pojavljala kot pla�ilno sredstvo. Zlato in srebro se razlikujeta v deležu, ki ga 

potrebuje industrija. Ve�ina izkopanega zlata se porabi za naložbene namene, medtem ko se 

glavnina izkopanega srebra porabi za industrijske namene. Müller (2007, 139) ugotavlja, da se 

je cena zlata vedno dvignila takrat, ko je bila realna obrestna mera negativna ali kadar se je 

bližala ni�li. Nadalje ugotavlja, da je zlato vedno predstavljalo zaš�ito proti inflaciji. Erb in 

Harvey (2012, 4) pa menita, da zlato ne predstavlja dobre zaš�ite pred inflacijo oz. da cena 

zlata ne sledi stopnji inflacije. Ko primerjata ceno zlata in stopnjo inflacije v ZDA (na podlagi 

CPI indeksa), ugotavljata, da se je cena zlata v obdobju od l. 1975 do l. 2012 gibala neodvisno 

od stopnje inflacije. 

Ceno zlata se oblikuje na odprtem trgu, kjer je s 300-letno tradicijo najpomembnejša borza v 

Londonu, pravi Jesenkova (2003, 123). V plemenite kovine lahko investiramo na ve�

razli�nih na�inov. Lahko jih kupimo v fizi�ni obliki ali pa kupujemo papirnato zlato, kjer 

dobimo potrdilo o hranjenju (certifikat), ali pa vlagamo v sklade, ki svoja sredstva razpršijo 

med razli�ne plemenite kovine. Ena izmed možnosti pa je tudi nakup delnic rudnikov, ki 

plemenite kovine kopljejo.  

2.5.7. Izvedeni finan�ni inštrumenti 

Kot navajata Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 72), pod pojmom izvedeni finan�ni 

inštrumenti razumemo skupino finan�nih inštrumentov, katerih vrednost je odvisna od 

vrednosti drugega finan�nega inštrumenta. Ugotavljata, da izvedene finan�ne oblike, kot 

poimenujeta izvedene finan�ne inštrumente, same po sebi niso samostojne in svojo podobo 

dobijo šele ob navezavi na konkretno finan�no obliko, ki je lahko delnica, obveznica, 

surovina, valuta, delniški indeks ipd.  
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Po ugotovitvah avtorja so se izvedeni finan�ni inštrumenti razvili predvsem zaradi potrebe po 

zavarovanju pred nihanji razli�nih borznih te�ajev. Kljub temu pa navaja, da so enega izmed 

teh inštrumentov – terminsko pogodbo – poznali že flamski trgovci v 12. stoletju ter japonski 

fevdalci v 17. stoletju, ugotavljata Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 72). Mishkin 

(2004, 309) navaja, da so razmere na borznih trgih v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja postale 

zelo nepredvidljive. Volatilnost se je pove�ala in pojavila se je potreba po zmanjševanju 

tveganj predvsem med institucionalnimi vlagatelji, kar je privedlo do razvoja izvedenih 

finan�nih inštrumentov. Med najbolj znanimi izvedenimi finan�nimi inštrumenti so opcije, 

standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe ter zamenjava. 

Opcije 

Jesenkova (2003,105) ter Filipi� in Markovi�-Hribernikova (1998, 72) opcije definirajo kot 

pogodbo med dvema strankama, kjer si kupec z nakupom opcije pridobi pravico, da lahko v 

dolo�enem �asovnem obdobju po vnaprej dolo�eni ceni kupi ali proda blago, ki je predmet 

pogodbe. Prodajalec opcije pa se zaveže, da bo, v primeru, �e kupec opcije želi uveljavljati 

svojo opcijsko pravico, kupcu prodal ali od njega kupil blago po vnaprej dolo�eni ceni. 

Namen opcij je zaš�ita oz. zavarovanje pred velikimi in nepri�akovanimi nihanji na borzi. 

Opcije delimo v dve skupini: nakupne opcije, ki dajejo lastniku opcijske pogodbe pravico, da 

lahko v dolo�enem obdobju kupi blago po dogovorjeni ceni, in prodajne opcije, ki dajejo 

imetniku pravico, da dolo�eno blago proda po vnaprej dogovorjeni ceni. Opcije so �asovno 

omejene, saj po izteku �asovnega obdobja njihova vrednost pade na ni�. V tem �asu imajo 

opcijske pogodbe svojo ceno, ki je odvisna od primarnega inštrumenta in datuma zapadlosti. 

Terminske pogodbe  

Terminske pogodbe so znane že iz 12. stoletja, saj so trgovcem omogo�ale, da so zaš�itili svoj 

dobi�ek pred nihanji cen surovin in valutnimi nihanji. Terminsko pogodbo skleneta dve 

stranki: kupec in prodajalec. Prodajalec se zaveže, da bo kupcu na dolo�en dan po vnaprej 

dolo�eni ceni dostavil in prodal dolo�eno blago (surovina, delnice, valuta). Kupec pa se 

zavezuje, da bo blago na dan dobave pla�al po vnaprej dogovorjeni ceni. Vmesni �len med 

prodajalcem in kupcem so investitorji, ki trgujejo z razli�nimi terminskimi pogodbami z 

namenom, da bi ustvarili dobi�ek z razliko med pogodbeno in borzno ceno. Predmet 

terminskih pogodb so lahko delnice, obveznice, tuje valute, lahko pa tudi surovine (nafta, žito, 

baker). 

Zamenjava 

Filipi� in Markovi�-Hribernikovva (1998, 72) navajata, da so zamenjave ali swap operacije 

inštrumenti, pri katerih pride do zamenjave med dvema pogodbenima strankama. Predmet 
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zamenjave so najpogosteje  razli�ne obveznosti pla�evanja, zato se ve�ino zamenjav opravlja 

z obrestnimi merami ali valutami. 

Izvedene finan�ne inštrumente uvrš�amo med zelo tvegane finan�ne inštrumente, saj se z 

njimi pogosto trguje s pomo�jo finan�nega vzvoda, kar še dodatno pove�a možnost izgube. 

Poleg tega so dobi�ki iz prodaje omenjenih inštrumentov obdav�eni po višji dav�ni stopnji 

(40-%) kot pa dobi�ki, ki jih ustvarimo pri prodaji delnic ali vzajemnih skladov.  

2.5.8. Ostale oblike investiranja 

Nepremi�nine 

Investiranje v nepremi�nine je med številnimi vlagatelji zelo priljubljeno, saj si lahko z 

investicijo v nepremi�nino zagotovijo pasivni denarni tok iz naslova najemnin. Cene 

nepremi�nin se dolo�ajo glede na ponudbo in povpraševanje, ki pa se glede na lokacijo lahko 

zelo spreminja. Nihanje cen nepremi�nin ima lahko zelo negativne posledice za gospodarstvo, 

saj nepremi�ninski trg navadno predstavlja velik delež državnega BDP-ja. ZDA, Irska in 

Španija so primeri držav, ki so doživele pok nepremi�ninskih balonov in strm padec cen 

nepremi�nin, kar je imelo uni�ujo�e posledice za gospodarstvo. Ena izmed slabosti 

nepremi�nin je tudi njihova nelikvidnost, saj postopek nakupa in prodaje nepremi�nine lahko 

poteka ve� tednov, v�asih tudi ve� mesecev.  

Forex 

Forex je mednarodni izraz za medvalutno trgovanje. Namen forex trgovanja je ustvariti 

dobi�ek s pomo�jo nihanja valutnih te�ajev. Zveza potrošnikov opozarja, da gre pri forex 

trgovanju za zelo tvegane na�ine plemenitenja premoženja, saj na gibanje te�ajev vpliva 

ogromno število dejavnikov, ki jih je zelo težko predvideti. Na forexu lahko trgujejo 

posamezniki osebno ali pa svoja sredstva prepustijo upravljavcem premoženja.  

Hedge skladi 

Jesenkova (2003, 87) opisuje hedge sklade kot alternativno skupino investicij, kamor spadajo 

tudi skladi tveganega kapitala in upravljani terminski skladi. Med drugim navaja, da v 

literaturi težko zasledimo jasno definicijo hedge sklada. Najve�krat se opisujejo kot skladi, ki 

imajo v svojih portfeljih vse vrste vrednostnih papirjev, med drugim tudi izvedene finan�ne 

inštrumente. Pri poslovanju lahko uporabljajo tehniko prodaje na kratko in uporabo 

finan�nega vzvodja. Dostop do hedge skladov je zelo omejen, saj k njim lahko pristopijo le 

vlagatelji, ki imajo po navedbah Jesenkove (2003, 89) vsaj 1 milijon ameriških dolarjev 
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premoženja ali 200.000 dolarjev letnih dohodkov. Ker hedge skladi uporabljajo številne 

finan�ne inštrumente in strategije, lahko v vseh tržnih razmerah ustvarjajo donos, kar naj bi 

bil namen hedge skladov. Kljub temu pa donosi niso zagotovljeni in vrednost lahko tudi pade. 

Umetniški predmeti  

Ena izmed alternativnih oblik investiranja je tudi nakup razli�nih umetniških predmetov, kot 

so slike, preproge, kipi, glasbeni inštrumenti, kovanci ipd. Na splošno velja, da se njihova 

vrednost s �asom pove�uje, kar ponuja investitorju možnost zaslužka. Pri naložbah v 

umetnine obstaja tveganje pristnosti in vrednotenja slednje pri nakupu, pri prodaji pa obstaja 

tveganje zmanjšanega povpraševanja, saj je trg umetnin veliko manjši in manj likviden v 

primerjavi z ostalimi finan�nimi trgi. 
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3 EMPIRI�NA ANALIZA: POZNAVANJE INVESTICIJSKIH TVEGANJ 

VLAGATELJEV V SLOVENIJI 

Po podatkih Statisti�nega urada RS so imela slovenska gospodinjstva konec leta 2011 kar 

39,2 % svojega finan�nega premoženja v ban�nih vlogah in 17,6 % v gotovini. Še posebej 

zanimiv je naraš�ajo� delež finan�nega premoženja, ki ga imajo slovenska gospodinjstva v 

obliki gotovine. Ta se je namre� od leta 2001 do 2011 pove�al s 4,1 % na 17,6 %. Podatki 

ATVP-ja pa kažejo, da se, kljub naraš�ajo�emu številu vlagateljev v vzajemne sklade (od 

129.985 januarja 2005 do 458.341 septembra 2011), skupna sredstva v vzajemnih skladih 

zadnja leta zmanjšujejo. V letu 2012 je bilo v vzajemne sklade registriranih ve� odlivov kot 

pa prilivov (ATVP 2012b). Statisti�ni podatki, ki jih objavlja KDD, pa kažejo, da se je število 

lastnikov ra�unov za trgovanje z vrednostnimi papirji zmanjšalo s 695.042 konec leta 2007 

(31. 12. 2007) na 482.570 dne 30. 9. 2012 (KDD 2012). Vzroke za tako strukturo finan�nega 

premoženja gre iskati predvsem v konzervativni naravnanosti vlagateljev in slabih izkušnjah z 

vrednostnimi papirji v preteklih letih. Gospodinjstva še vedno najbolj zaupajo ban�nim 

depozitom.  

Temeljna teza magistrske naloge pravi: Var�evalci poznajo in razumejo, katera tveganja 

najbolj vplivajo na razli�ne oblike finan�nih naložb. V raziskovalnem delu magistrske naloge 

želimo ugotoviti, kako posamezniki gledajo na posamezne vrste naložb in kako dojemajo ter 

razumejo tveganja, ki so povezana s posameznimi naložbami. Raziskavo smo izvedli s 

pomo�jo ankete. Cilj raziskave je dokazati, da var�evalci v Sloveniji poznajo tveganja, ki so 

povezana z njihovimi naložbami. Znanje var�evalcev o izpostavljenosti tveganju je ve�je pri 

tistih naložbah, ki so bolj zastopane v njihovem portfelju (gotovina, depoziti, delnice). Slabše 

pa poznajo tveganja pri investiciji v obveznice, surovine, plemenite kovine in izvedene 

finan�ne instrumente. Ugotoviti želimo tudi, ali velja domneva, da imajo var�evalci glavnino 

svojih sredstev razpršenih v naložbe, ki jih sami dojemajo kot varne.

3.1. Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov za anketno raziskavo o poznavanju investicijskih tveganj je potekalo preko 

anketnega vprašalnika. V nadaljevanju navajamo podatke o anketnemu vprašalniku, vzor�enju 

in anketiranju.  
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Anketni vprašalnik 

Vprašalnik vsebuje 9 vprašanj, ki se nanašajo na razporeditev premoženja pri posameznikih, 

na njihovo oceno tveganja posameznih naložbenih skupin in na razumevanje izpostavljenosti 

tveganju pri posameznih naložbenih kategorijah. Anketni vprašalnik je vseboval 5 sklopov, in 

sicer: 

� vprašanja o anketirancu (starost, spol, izobrazba, dohodek),
� vprašanja o razpršenosti finan�nega premoženja,
� vprašanja, vezana na oceno tveganosti posameznih naložb,
� vprašanja o razumevanju trenutne gospodarske situacije ter
� vprašanja o razumevanju izpostavljenosti tveganjem pri posameznih naložbah.

Anketni vprašalnik je predstavljen v prilogi. 

Vzor�enje 

Vzor�ni okvir za anketiranje so predstavljali polnoletni prebivalci Republike Slovenije. 

Anketa je bila anonimna. Kot cilj smo si zastavili od 300 do 400 izpolnjenih anket. Cilj je bil 

tudi dobiti �im bolj raznoliko strukturo anketirancev, tako po starosti, izobrazbi kot tudi po 

višini mese�nih dohodkov.  

Anketiranje 

Anketiranje je potekalo preko spleta s pomo�jo spletnega anketnega orodja Mojaanketa.si. Za 

tak na�in anketiranja smo se odlo�ili zaradi prakti�ne uporabe spletnega orodja. Anketiranje je 

potekalo med januarjem in majem 2012. Zaradi neznanega števila posredovanih anket ne 

moremo ugotoviti stopnje odzivnosti. 
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3.2. Analiza rezultatov

3.2.1. Opis vzorca 

Raziskava je bila usmerjena med polnoletne prebivalce Republike Slovenije. Na anketo je 

odgovorilo 362 anketirancev. Kot je razvidno s slike 5, je bilo med anketiranci 162 moških 

(44,8 %) in 200 žensk (55,2 %). Po podatkih SURS-a (SURS 2012d) je bilo na dan 1. 7. v 

Sloveniji 49,5 % moških (1015430) in 50,5 % žensk (1037066). Razmerje med spoloma lahko 

v vzorcu smatramo kot reprezentativno.  

Slika 5: Zastopanost spolov v anketnem vzorcu 
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Kot je razvidno s slike 6, je bilo 160 anketirancev (44,2 %) v starosti med 18 do 29 let, 121 

anketirancev je bilo starih med 30 in 39 let (33,4 %). 54 udeležencev (14,9 %) je bilo v �asu 

anketiranja starih med 40 in 49 let. V starostnem obdobju od 50 do 59 let je bilo zajetih 22 

anketirancev (6,1 %). 5 anketirancev (1,4 %) je bilo starejših od 60 let. Povpre�na starost 

anketirancev je 33,7 let. Po podatkih SURS-a (SURS 2012d) je bila povpre�na starost v 

Sloveniji na dan 1. 7. 2011 38,8 let. Ker so med anketiranci le polnoletne osebe, je vzorec 

težko reprezentativen glede na starost udeležencev, kar kaže tudi razlika med zgornjima 

podatkoma. 

Slika 6: Starostna zastopanost anketirancev 

S slike 7 lahko razberemo, da ima 170 anketirancev (47 %) univerzitetno diplomo, 63 

anketirancev (17,4 %) je zaklju�ilo višjo šolo, 42 anketirancev pa (11,6 %) ima zaklju�eno 

srednješolsko izobraževanje. 29 anketirancev (8 %) ima magisterij, 19 anketirancev (5,2 %) je 

zaklju�ilo poklicno izobraževanje, 18 (5 %) pa jih ima nedokon�ano višješolsko 

izobraževanje. Med anketiranci jih je 12 (3,3 %) z doktoratom, 8 anketirancev (2,3 %) ni 

opredelilo izobrazbe, 1 udeleženec (0,2 %) pa ima zaklju�eno osnovno šolo. Po podatkih 

SURS-a (SURS 2012d) ima najve� prebivalcev RS (531751 oz. 30,5 % zaklju�eno srednjo 

splošno oz. strokovno šolo, 435108 oz. 25 % prebivalcev pa ima zaklju�eno osnovno šolo. 

Samo 143029 oz. 8,2 % prebivalcev ima diplomo). Ugotovimo, da je splošna stopnja 

izobrazbe v anketnem vzorcu druga�na oz. precej višja in da s tega stališ�a vzorec ponovno ni 

reprezentativen. 
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Slika 7: Izobrazbena struktura anketirancev 

Slika 8 predstavlja višino osebnih dohodkov anketirancev. Med anketiranci je najbolj 

zastopana skupina, ki mese�no zasluži neto med 700 € in 1200 € (174 oz. 48 % anketirancev). 

Sledi skupina anketirancev, ki mese�no zasluži med 1200 € in 2000 € (102 oz. 28,2 % 

anketirancev). Manj kot 700 € zasluži 69 (19,1 %) anketirancev. Najmanj zastopana (17 oz. 

4,7 % anketirancev) je skupina anketirancev, ki mese�no zaslužijo ve� kot 2000 €. Po 

podatkih SURS-a (SURS 2012e) se je povpre�na neto pla�a med januarjem in avgustom 

2011, ko je bila izvedena raziskava, gibala med 969,92 € in 987,03 €. Povpre�en dohodek 

anketirancev je primerljiv s povpre�nim dohodkom populacije v Sloveniji. 

Slika 8: Povpre�ni mese�ni dohodki anketirancev 

��

��

���

��

�

��

��

�



�	��


	��


��	��


��	��


�	��


��	��


�	��


�	��


�	��


� �� �� �� � ��� ��� ��� ��� ��

��������

����������

�������

�� ��� ���

�������������� ��� ���

�������� ���

�����!��� ���

�������� ���

�����������

��

���

���

��

��	��
 �	��
 �	��
 �	��

�

��

��

��

�

���

���

���

���

��

���

"#$%�&'(����) ���) � ����) ����) � ����) *+,�&'(�����)



50�
�

3.2.2. Razpršenost finan�nega premoženja 

Slika 9 prikazuje število anketirancev, ki imajo del svojih finan�nih sredstev razpršenih v 

posamezni naložbi. Najve� anketirancev (287, oz. 79,3 %) ima del svojega premoženja v 

obliki gotovine in vlog na vpogled. Drugi najpogostejša oblika finan�nega premoženja so 

vezane ban�ne vloge, ki jih poseduje 157 (43,4 %) anketirancev. Tretja najbolj zastopana 

kategorija, kjer imajo anketiranci razpršeno svoje finan�no premoženje, so delnice in delniški 

vzajemni skladi (138 oz. 38,1 % anketirancev). 70 anketirancev (19,3) var�uje tudi v 2. 

pokojninskem stebru, 49 (13,5 %) anketirancev ima v lasti plemenite kovine, 30 (8,3 %) pa 

obveznice in obvezniške vzajemne sklade. Samo 10 (2,8 %) anketirancev plemeniti 

premoženje s pomo�jo izvedenih finan�nih inštrumentov. 

Slika 9: Razpršenost premoženja med anketiranci 

Rezultate s slike 9 smo raz�lenili še na spol. Slika 10 predstavlja, kakšen je odstotek moških 

(žensk), ki imajo del svojega finan�nega premoženja v posamezni naložbeni kategoriji. 

Ugotavljamo, da imajo moški v vseh naložbenih kategorijah ve�ji odstotek zastopanosti, kar 

lahko interpretiramo, da imajo moški anketiranci bolj razpršeno premoženje kot ženske. 

Najve�je razhajanje med spoloma je v kategoriji gotovine in vlog na vpogled, najmanj pa se 

spola razhajata pri lastništvu obveznic in plemenitih kovin. 
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Slika 10: Razpršenost portfelja premoženja glede na spol 

3.2.3. Vir naložbenih informacij 

Slika 11 prikazuje, na podlagi kakšnih informacij se anketiranci odlo�ajo o razpršitvi 

premoženja. Pri vprašanju je bilo možnih ve� odgovorov. Najve�je število anketirancev (297 

oz. 82 %) se je pri odlo�itvi o razpršenosti svojega finan�nega premoženja opiralo na lastno 

znanje in izkušnje. 62 (17,1 %) anketirancev se je za nasvet o razpršenosti obrnilo k prijatelju 

ali znancu, 59 (16,3 %) pa jih je nasvet poiskalo pri profesionalnem svetovalcu. Med 17 

anketiranci (4,7 %), ki niso odgovorili na nobeno izmed naštetih možnosti, jih je najve�

izpostavilo pomanjkanje sredstev kot glavni vzrok nerazpršenosti portfelja.  

Slika 11: Vir informacij 
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3.2.4. Dejavniki, ki bi najbolj ogrozili vrednost finan�nega premoženja 

Slika 12 prikazuje, kateri dejavniki bi najbolj ogrozili oz. zmanjšali vrednost premoženja 

posameznikov. Po mnenju anketirancev je inflacija tisti pojav, ki bi najbolj ogrozila njihovo 

premoženje. Tako meni 115 (31,8 %) anketirancev. Devalvacija evra bi najbolj ogrozila 

premoženje 84 (23,2 %) anketirancem. 69 (19,1 %) anketirancem predstavlja padec borznih 

te�ajev najve�je tveganje, 59 (16,3 %) anketirancem pa bi višji davki najbolj zmanjšali 

vrednost finan�nega premoženja. Sprememba obrestnih mer bi najbolj vplivala na premoženje 

le 35 (9,6 %) anketirancem. 

Slika 12: Dejavniki, ki bi najbolj ogrozili vrednost premoženja 

3.2.5. Možnost pojava tveganih dogodkov v naslednjih 3 letih 

Anketiranci so ocenjevali, kakšna je možnost pojava naslednjih dogodkov v prihodnjih 3 

letih. Možnost pojava posameznega dogodka so ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni, da je možnost pojava zelo majhna, 5 pa, da je možnost pojava zelo velika. Na sliki 13 

lahko razberemo, da najve� anketirancev meni, da je možnost uvedbe novih davkov zelo 

visoka, saj so anketiranci možnost uvedbe novih davkov in višjih dav�nih stopenj ocenili s 

4,03. Drugi najverjetnejši dogodek je po mnenju anketirancev padec te�ajev vrednostnih 

papirjev na svetovnih borzah. Dogodek so anketiranci ocenili s 3,78. Možnost pojava inflacije 

so ocenili s 3,48. Možnost zvišanja obrestnih mer so anketiranci ocenili z oceno 3,2. Najmanj 

verjeten dogodek je po mnenju anketirancev sprememba valutnega sistema. Dogodek so 

ocenili z oceno 2,62. 
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Slika 13: Prihajajo

3.2.6. Ocena stopnje tveganosti naložb

Slika 14 prikazuje, kako anketiranci dojemajo tveganost posa

vprašanju so anketiranci ocenjevali tveganost posam

predstavlja zelo varno naložbo, 5 pa zelo tvegano n

var�evanja ocenjujejo gotovino in vloge na vpogled. Na 

posedovanja gotovine in vlog na vpogled z 2,07. Raz

0,03 to�ke. Gotovini in vlogam na vpogled sledijo vezane vl

anketiranci ocenili z 2,27. Razlika med

kovine veljajo za tretjo najvarnejšo

oceno znaša 0,18 to�ke. Najve

obveznicah, kjer ta znaša 0,23 to

naložbo s povpre�no oceno 3,42. Povpre

vzajemnih skladov pa 3,65. Pri izvedenih finan

spolov 0,02 to�ke, pri vzajemnih skla

delnice kot najbolj tvegane 

tveganje. 

Anketiranci so izvedene finan�

in delnic. Ker spadajo izvedeni finan

kategorije, bi vzrok za takšne rezultate iskali v n

veliko razširjenost var�evalnih produktov, ki jih ponujajo zavarovalnice, l

so anketiranci smatrali naložbene police za izvedene fi
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Prihajajo�i dogodki v naslednjih 3 letih

Ocena stopnje tveganosti naložb

prikazuje, kako anketiranci dojemajo tveganost posameznih naložb. 

vprašanju so anketiranci ocenjevali tveganost posamezne naložbe na lestvici od 1 do 5, kjer 

predstavlja zelo varno naložbo, 5 pa zelo tvegano naložbo. Anketiranci za 

evanja ocenjujejo gotovino in vloge na vpogled. Na lestvici so ocenili tveganost 

posedovanja gotovine in vlog na vpogled z 2,07. Razlika med oceno moških in žensk znaša 

ke. Gotovini in vlogam na vpogled sledijo vezane vloge. Ta na�

anketiranci ocenili z 2,27. Razlika med moško in žensko oceno znaša 0,09 to

najvarnejšo naložbo z oceno 2,49. Razlika med moško in žensko 

ke. Najve�ji razpon med moško in žensko oceno zasledimo pri 

obveznicah, kjer ta znaša 0,23 to�ke. Anketiranci so obveznice ocenili kot 

no oceno 3,42. Povpre�na ocena izvedenih finan�nih inštrumentov je 3,62, 

vzajemnih skladov pa 3,65. Pri izvedenih finan�nih inštrumentih znaša razhajanje med oceno 

ke, pri vzajemnih skladih pa 0,04 to�ke. Anketiranci ocenjujejo naložbe v 

delnice kot najbolj tvegane – ocena 4,32, kjer oba spola popolnoma enako ocenjuje

Anketiranci so izvedene finan�ne inštrumente ozna�ili za manj tvegane od vzajemnih skladov 

ajo izvedeni finan�ni inštrumenti med najbolj tvegane naložbene 

kategorije, bi vzrok za takšne rezultate iskali v nepoznavanju finan�nih derivativov. Glede na 

evalnih produktov, ki jih ponujajo zavarovalnice, lahko sklepamo, da 

nketiranci smatrali naložbene police za izvedene finan�ne inštrumente. 
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i dogodki v naslednjih 3 letih

meznih naložb. Pri tem 

ezne naložbe na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

aložbo. Anketiranci za najvarnejšo obliko 

ci so ocenili tveganost 

lika med oceno moških in žensk znaša 

oge. Ta na�in var�evanja so 

ceno znaša 0,09 to�ke. Plemenite 

naložbo z oceno 2,49. Razlika med moško in žensko 

ji razpon med moško in žensko oceno zasledimo pri 

eznice ocenili kot �etrto najvarnejšo 

nih inštrumentov je 3,62, 

nih inštrumentih znaša razhajanje med oceno 

ke. Anketiranci ocenjujejo naložbe v 

ocena 4,32, kjer oba spola popolnoma enako ocenjujeta 

ili za manj tvegane od vzajemnih skladov 

ni inštrumenti med najbolj tvegane naložbene 

nih derivativov. Glede na 

evalnih produktov, ki jih ponujajo zavarovalnice, lahko sklepamo, da 

ne inštrumente. 
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Slika 14: Ocena tveganosti posameznih naložb 

Kot je razvidno s slike 14, anketiranci dojemajo delnice kot najbolj tvegano obliko 

investiranja. V poglavju 3.3 (Ugotovitve) bomo s pomo�jo koresponden�ne analize poskušali 

ugotoviti, ali se dojemanje tveganosti investiranja v delnice spreminja glede na starost, 

izobrazbo in višino mese�nih prihodkov pri anketirancih.  

3.2.7. Razumevanje tveganj, ki vplivajo na finan�no premoženje

V nadaljevanju smo ugotavljali, kako anketiranci razumejo vpliv posameznih dogodkov na 

dolo�eno naložbeno skupino. Raziskavo smo omejili na 5 naložbenih skupin, in sicer: 

gotovina in vloge na vpogled, vezane vloge, delnice, obveznice ter plemenite kovine. Pri 

vsaki izmed zgoraj navedenih naložb (na�inov var�evanja) so morali anketiranci izbrati 

dogodek (pojav), ki bi po njihovem mnenju najbolj ogrozil posamezno naložbeno kategorijo. 

Anketiranci so lahko izbirali med 4 dogodki, pri �emer so se morali odlo�iti za tistega, ki ima 

po njihovem mnenju najve�ji vpliv. Dogodki so bili: 

� višja stopnja inflacije, 

� sprememba obrestnih mer, 

� padec borznih te�ajev , 

� sprememba valutnih te�ajev.  
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Slika 15 prikazuje, kako anketiranci dojemajo izpostavljenos

tveganim dogodkom. 228 (63

vpogled najbolj ogroža inflacija, 

najbolj vpliva sprememba obrestnih mer,

ogrožajo spremembe valutnih te

te�ajev vplival na premoženje v gotovini.

Slika 15: Izpostavljenost gotovine 

Ugotovimo, da kar 63 % anketirancev razume, da je inflacija tisti dejavn

premoženje v obliki gotovine. Vzrok za relativno vi

iš�emo v negativnih izkušnjah v obdobju hiperinflacije v SFRJ v 80

stoletja.  
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prikazuje, kako anketiranci dojemajo izpostavljenost gotovine in 

63 %) anketirancev je mnenja, da papirnati denar 

vpogled najbolj ogroža inflacija, 64 (17,70 %) jih meni, da na višino premoženja v gotovi

najbolj vpliva sprememba obrestnih mer, za 58 (16 %) anketirancev pa gotovino najbolj 

ogrožajo spremembe valutnih te�ajev. Po mnenju le 12 (3 %) anketirancev bi padec borznih 

ajev vplival na premoženje v gotovini.

: Izpostavljenost gotovine in vlog na vpogled tveganim dogodkom

% anketirancev razume, da je inflacija tisti dejavnik, ki najbolj ogroža 

premoženje v obliki gotovine. Vzrok za relativno visoko stopnjo razumevanja tveganja lahko 

kušnjah v obdobju hiperinflacije v SFRJ v 80-
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in vlog na vpogled 

anketirancev je mnenja, da papirnati denar in vloge na 

meni, da na višino premoženja v gotovini 

anketirancev pa gotovino najbolj 

anketirancev bi padec borznih 

vlog na vpogled tveganim dogodkom

% anketirancev razume, da je inflacija tisti dejavnik, ki najbolj ogroža 

soko stopnjo razumevanja tveganja lahko 

-ih letih prejšnjega 
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Slika 16 prikazuje, kako anketiranci razumejo izpostavljenost vezanih vlog tveganju. Najve� –  

208 (57,5 %) –  jih ocenjuje, da na vrednost vezanih vlog najbolj vpliva sprememba obrestnih 

mer. 112 (30,9 %) anketirancev meni, da vezane vloge najbolj ogroža inflacija. Da tveganja, 

ki so povezana s spremembami valutnih te�ajev, najbolj vplivajo na vrednost vezanih vlog, 

meni 30 (8,3 %) anketirancev. 12 (3,3 %) anketirancev pa meni, da bi bil padec borznih 

te�ajev tisti dejavnik, ki bi najbolj ogrozil vrednost vezanih vlog. 

Slika 16: Izpostavljenost vezanih vlog tveganim dogodkom 

Dejavnik, ki najbolj vpliva na vrednost premoženja v vezanih vlogah, je realna obrestna mera, 

ki je odvisna tako od obrestnih mer, ki jih banke ponujajo za depozite, kot tudi od inflacije. 

�e je realna obrestna mera negativna (do �esar pogosto prihaja v obdobjih visoke inflacije), se 

premoženju v vezanih vlogah zmanjšuje kupna mo�. Tega se zaveda ve�ina anketirancev 

(88,4 %), ki meni, da tako inflacija kot spremembe obrestnih mer najbolj vplivajo na vrednost 

vezanih vlog. 
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Slika 17 prikazuje, kateri dogodki po mnenju anketirancev najbolj vplivajo na vrednost 

obvezniških naložb. Na vprašanje je odgovorilo 362 anketirancev. 172 (47,5 %) anketirancev 

meni, da premoženje v obliki obvezniških naložb (obveznice, obvezniški skladi in indeksi) 

najbolj ogroža padec borznih te�ajev. Da na vrednost obvezniških naložb najbolj vpliva 

inflacija, meni 78 (21,5 %) udeležencev, 74 (20,5 %) pa je mnenja, da vrednost obvezniških 

naložb najbolj ogrožajo spremembe obrestnih mer. 38 (10,5 %) anketirancev pa meni, da 

vrednost obvezniških naložb najbolj ogrožajo tveganja, ki so povezana z medvalutnimi 

nihanji. 

Slika 17: Izpostavljenost obvezniških naložb tveganim dogodkom 

Na vrednosti obveznic najbolj vpliva obrestna mera, ugotavlja Jesenkova (2003, 65). Tega se 

zaveda le manjšina (20,4 %) anketirancev. Ve�ina anketirancev (47,5 %) namre� meni, da na 

vrednosti obveznic vplivajo borzni te�aji. Vzrok takemu razmišljanju lahko iš�emo v 

nepoznavanju razlik med delniškimi in obvezniškimi produkti.  
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Slika 18 prikazuje, kako anketiranci razumejo izpos

delniškim naložbam (delnicam, delniškim vzajemnim s

najve�je tveganje predstavlja padec borznih te

%) anketirancev meni, da je tveganje pojava inflaci

delniških naložb. Da so delniške naložbe najbolj iz

mer, meni 13 (3,6 %) anketirancev, 6 (1,7

vlaganju v delniške naložbe izpostavlja nihanja na 

Slika 18: Izpostavljenost delniških naložb tveganim dogodkom

Velika ve�ina anketirancev (85,6

od nihanj borznih te�ajev. Delniške naložbe so v portfelju anketirancev 

sliko 9), poleg tega pa smo bili v letih 2008

dejstvi lahko razumemo kot vzrok visoki stopnji

naložbe. 
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Slika 18 prikazuje, kako anketiranci razumejo izpostavljenost delniških naložb tveganju. Da 

delniškim naložbam (delnicam, delniškim vzajemnim skladom in delniškim indeksom) 

je tveganje predstavlja padec borznih te�ajev, meni 310 (85,6 %) udeleženc

%) anketirancev meni, da je tveganje pojava inflacije tisto, ki lahko najbolj vpliva na vrednost 

delniških naložb. Da so delniške naložbe najbolj izpostavljene tveganju sprememb obrestnih 

%) anketirancev, 6 (1,7 %) anketirancev pa kot najve

vlaganju v delniške naložbe izpostavlja nihanja na medvalutnih trgih.

Izpostavljenost delniških naložb tveganim dogodkom

ina anketirancev (85,6 %) razume, da je vrednost delniških naložb najbolj odvisna 

ajev. Delniške naložbe so v portfelju anketirancev precej zastopane

g tega pa smo bili v letih 2008–2009 pri�a padcem borznih te

dejstvi lahko razumemo kot vzrok visoki stopnji razumevanja tveganj, ki vplivajo na delniške 
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tavljenost delniških naložb tveganju. Da 

delniškim indeksom) 

udeležencev. 33 (9,1 

je tisto, ki lahko najbolj vpliva na vrednost 

postavljene tveganju sprememb obrestnih 

v pa kot najve�je tveganje pri 

Izpostavljenost delniških naložb tveganim dogodkom

naložb najbolj odvisna 

ajev. Delniške naložbe so v portfelju anketirancev precej zastopane (glej 

a padcem borznih te�ajev. Omenjeni 

razumevanja tveganj, ki vplivajo na delniške 
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Slika 19 prikazuje, kako anketiranci razumejo in dojemajo tv

naložbami v plemenite kovine. 165 (45,6

najbolj izpostavljene nihanju na svetovnih trgih. 90 (25

plemenitih kovin najbolj ogrožajo valutna nihaja, 80

plemenite kovine najbolj ogroža inflacija. Samo 27 (7,4

plemenitih kovin najbolj vplivajo spremembe obrestnih me

. 

Slika 19: Izpostavljenost naložb v plemenite kovine tvegani

Plemenite kovine so v portfeljih anketirancev slabše zastopane (glej slik

predpostavljamo, da anketiranci posledi

kovin kot ostalih surovin najbolj odvisna od gibanj
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prikazuje, kako anketiranci razumejo in dojemajo tveganja, ki so povezana z 

naložbami v plemenite kovine. 165 (45,6 %) udeležencev ugotavlja, da so plemenite kovine 

ihanju na svetovnih trgih. 90 (25 %) anketirancev meni, da vrednost 

bolj ogrožajo valutna nihaja, 80 (22 %) anketirancev pa je mnenja, da 

j ogroža inflacija. Samo 27 (7,4 %) anketirancev meni, da na vrednost 

nitih kovin najbolj vplivajo spremembe obrestnih mer. 

: Izpostavljenost naložb v plemenite kovine tveganim dogodkom

portfeljih anketirancev slabše zastopane (glej slik

predpostavljamo, da anketiranci posledi�no slabše razumejo, da je vrednost tako plemenitih 

kovin kot ostalih surovin najbolj odvisna od gibanja borznih te�ajev.
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eganja, ki so povezana z 

%) udeležencev ugotavlja, da so plemenite kovine 

%) anketirancev meni, da vrednost 

%) anketirancev pa je mnenja, da 

%) anketirancev meni, da na vrednost 

: Izpostavljenost naložb v plemenite kovine tveganim dogodkom

portfeljih anketirancev slabše zastopane (glej sliko 9), zato 

no slabše razumejo, da je vrednost tako plemenitih 
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3.3. Ugotovitve 

V nalogi smo postavili temeljno tezo, ki pravi, da var�evalci v Sloveniji poznajo in razumejo, 

katera tveganja najbolj vplivajo na razli�ne oblike finan�nih naložb. Da bi lahko ovrednotili 

temeljno tezo, smo testirali naslednje hipoteze: 

H1: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v gotovini najbolj ogroža inflacija. 

H2: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da so vezane vloge najbolj izpostavljene inflaciji in 

spremembam obrestnih mer. 

H3: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da imata najve�ji vpliv na vrednost obveznic obrestna 

mera in inflacija. 

H4: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da je vrednost finan�nega premoženja v obliki delnic 

najbolj izpostavljena tveganju padca borznih te�ajev. 

H5: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da je vrednost finan�nega premoženja v obliki plemenitih 

kovin najbolj izpostavljena tveganju padca borznih te�ajev. 

Hipoteze bomo preverjali s pomo�jo z-testa. Z-test nam omogo�a preverjanje domnev o 

populacijskih parametrih. Želimo izvedeti, ali ugotovitve, ki se nanašajo na anketni vzorec, 

veljajo za celotno populacijo. Postavili smo hipotezo, da ve�ina var�evalcev (ve�ino smo 

opredelili kot najmanj 2/3 oz. 67 % populacije) razume vpliv tveganih dogodkov na 

posamezno naložbeno kategorijo. V našem primeru bomo uporabili formulo za preverjanje 

domnev za deleže, ki se glasi: 

� � � � ��
���� � ���

Kjer je p delež ugodnih rezultatov, �H predstavlja mejno vrednost in je v našem primeru 

konstanten (�H=0,67), n pa predstavlja velikost vzorca, ki znaša n = 362. Z uporabo te formule 

bomo dobili eksperimentalno vrednost testne statistike (ze) in jo primerjali s kriti�no 

vrednostjo. Pri velikosti vzorca n = 362 in 95-% stopnji zna�ilnosti (� = 0,05) znaša kriti�na 

vrednost zk = 1,645.  

�e velja, da je IzeI � IzkI in imata vrednosti enak predznak, ni�elno hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo alternativno hipotezo. 

TESTIRANJE H1: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v gotovini najbolj ogroža 

inflacija. 
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Kot je razvidno s slike, je 63 % anketirancev mnenja, da je inflacija tisti dejavnik, ki najbolj 

ogroža premoženje v obliki gotovine in vlog na vpogled. Iz tega sledi, da je vrednost p = 0,63. 

Oblikujemo ni�elno in alternativno hipotezo: 

H0: p � 0,67 

H1: p > 0,67 

Sledi, da je testna vrednost z = -1,58.  

H0 ne moremo zavrniti s 95-% stopnjo zna�ilnosti in zato ne moremo trditi, da se ve�ina 

var�evalcev zaveda, da premoženje v gotovini najbolj ogroža inflacija. 

TESTIRANJE H2: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v vezanih vlogah najbolj 

ogrožajo inflacija in spremembe obrestnih mer.  

Kot je razvidno s slike, je 30,9 % anketirancev mnenja, da je inflacija tisti dejavnik, ki najbolj 

ogroža premoženje v obliki vezanih vlog. 57,5 % anketirancev pa meni, da so spremembe 

obrestnih mer tiste, ki najbolj vplivajo na vrednost vezanih vlog. Iz tega sledi, da je vrednost p 

= 0,88. (0,309 + 0,575). 

Oblikujemo ni�elno in alternativno hipotezo: 

H0: p � 0,67 

H1: p > 0,67 

Sledi, da je testna vrednost z = 12,30.  

H0 lahko zavrnemo s 95-% stopnjo zna�ilnosti in zato lahko potrdimo alternativno hipotezo, 

da se ve�ina var�evalcev zaveda, da premoženje v vezanih vlogah najbolj ogrožajo inflacija in 

spremembe obrestnih mer. 

TESTIRANJE H3: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v obliki obveznic najbolj 

ogrožajo inflacija in spremembe obrestnih mer.  

Kot je razvidno s slike, je 21,5 % anketirancev mnenja, da je inflacija tisti dejavnik, ki najbolj 

ogroža premoženje v obliki obveznic. 20,4 % anketirancev pa meni, da so spremembe 

obrestnih mer tiste, ki najbolj vplivajo na vrednost obveznic. Iz tega sledi, da je vrednost p = 

0,42. (0,215 + 0,204). 
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Oblikujemo ni�elno in alternativno hipotezo: 

H0: p � 0,67 

H1: p > 0,67 

Sledi, da je testna vrednost z = -9,64.  

H0 ne moremo zavrniti s 95-% stopnjo zna�ilnosti, zato ne moremo trditi, da se ve�ina 

var�evalcev zaveda, da premoženje v obveznicah najbolj ogrožajo inflacija in spremembe 

obrestnih mer.  

TESTIRANJE H4: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v delnicah najbolj ogroža 

padec borznih te�ajev.  

Kot je razvidno s slike, je 85,6 % anketirancev mnenja, da je padec borznih te�ajev tisti 

dejavnik, ki najbolj ogroža premoženje v obliki delnic. Iz tega sledi, da je vrednost p = 0,86.  

Oblikujemo ni�elno in alternativno hipotezo: 

H0: p � 0,67 

H1: p > 0,67 

Sledi, da je testna vrednost z = 10, 42.  

H0 lahko zavrnemo s 95-% stopnjo zna�ilnosti in potrdimo lahko alternativno hipotezo, da se 

ve�ina var�evalcev zaveda, da premoženje v obliki delnic najbolj ogroža tveganje padca 

borznih te�ajev.  

TESTIRANJE H5: Ve�ina var�evalcev se zaveda, da premoženje v plemenitih kovinah 

najbolj ogroža padec borznih te�ajev.  

Kot je razvidno s slike, je 45,6 % anketirancev mnenja, da je padec borznih te�ajev tisti 

dejavnik, ki najbolj ogroža premoženje v plemenitih kovinah. Iz tega sledi, da je vrednost p = 

0,47.  

Oblikujemo ni�elno in alternativno hipotezo: 

H0: p � 0,67 

H1: p > 0,67 

Sledi, da je testna vrednost z = -7,62.  

H0  ne moremo zavrniti pri 95-% stopnji zna�ilnosti, zato ne moremo trditi, da se ve�ina 

var�evalcev zaveda, da premoženje v plemenitih kovinah najbolj ogroža tveganje padca 

borznih te�ajev.  
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V nadaljevanju naloge nas zanima, ali obstaja povezava med višino mese�nih dohodkov in 

razumevanjem tveganj pri posameznih naložbah. Za ta namen bomo uporabili kontingen�no 

analizo oz. hi-kvadrat test, ki ga izra�unamo po formuli: 

�� ��� � � �  ���� ��
!
�"#

V zgornji formuli predstavlja k število celic v kontingen�ni tabeli, oznaki f pa se nanašata na 

omenjene frekvence. Kontingen�na analiza omogo�a ugotavljanje povezanosti med dvema 

nominalnima spremenljivkama. V našem primeru je ena spremenljivka višina mese�nih 

prihodkov, kjer so anketiranci razporejeni v 4 skupine (glej sliko 8), druga spremenljivka pa 

se nanaša na vprašanja o razumevanju tveganj in povezave z naložbami (glej slike 15–19) in 

je odgovor na vprašanje, ali je anketiranec ozna�il tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na vrednost 

posamezne naložbe. Za vsako izmed naložb (gotovina, vezane vloge, obveznice, delnice, 

plemenite kovine) bo opravljen hi-kvadrat test v povezavi z višino mese�nih dohodkov. Vsaka 

izmed petih kontingen�nih tabel bo sestavljena iz 2 stolpcev in 4 vrstic. Ker imajo vse tabele 

enako število vrstic in stolpcev, imajo tudi enake stopinje prostosti (M = 3). Vse analize in 

interpretacije rezultatov temeljijo na sprejeti 95-% stopnji zna�ilnosti. Trditve o povezanosti 

spremenljivk torej temeljijo na sprejetem 5-% tveganju. (� = 0,05) 

Glede na znana M in � iz tabel dolo�imo kriti�no vrednost, ki znaša �2
kriti�na = 7,81

Dolo�imo ni�elno in alternativno hipotezo: 

H0: fi = f 'i  

H1: fi � f 'i, 

kjer sta fi in f'i dejanska in hipoteti�na frekvenca v kontingen�ni tabeli (ni�elna domneva torej 

predpostavlja neodvisnost med spremenljivkama v kontingen�ni tabeli). 

V primeru, ko bo eksperimentalna vrednost ve�ja od kriti�ne vrednosti, lahko ovržemo 

ni�elno hipotezo in potrdimo alternativno hipotezo. Velja omeniti, da je vrednost �2 lahko le 

pozitivna in da posamezne kontingen�ne tabele niso primerljive med seboj.  

V tabeli 2 so navede absolutne vrednosti anketirancev, ki so mnenja, da je visoka inflacija tisti 

dejavnik, ki najbolj vpliva na vrednost premoženja v obliki gotovine in vlog na vpogled. Kot 

potrjuje �2 statistika, višina mese�nega prihodka ni statisti�no zna�ilno povezana z 

razumevanjem tveganj, ki jim je izpostavljeno premoženje v obliki gotovine in vlog na 

vpogled. 
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Tabela 2: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v obliki gotovine 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

RAZUMEVANJE

TVEGANJ 

GOTOVINA

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

DA 43 110 67 8 228

NE 26 64 35 9 124

SKUPAJ 69 174 102 17 362

�2 = 2,19 (sig = 0,534) 

V tabeli 3 so navede absolutne vrednosti anketirancev, ki so mnenja, da so tako visoka 

inflacija kot spremembe obrestnih mer tista glavna dejavnika, ki najbolj vplivata na vrednost 

premoženja v obliki vezanih vlog. Kot potrjuje �2 statistika, višina mese�nega prihodka ni 

statisti�no zna�ilno povezana z razumevanjem tveganj, ki jim je izpostavljeno premoženje v 

obliki vezanih vlog. 

Tabela 3: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v obliki vezanih vlog 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

RAZUMEVANJE

TVEGANJ 

VEZ. VLOGE

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

DA 61 157 88 14 320

NE 8 17 14 3 42

SKUPAJ 69 174 102 17 362

�2 = 1,62 (sig = 0,655) 
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V tabeli 4 so navede absolutne vrednosti anketirancev, ki so mnenja, da so tako visoka 

inflacija kot spremembe obrestnih mer tista glavna dejavnika, ki najbolj vplivata na vrednost 

premoženja v obveznicah. Kot potrjuje �2 statistika, višina mese�nega prihodka ni statisti�no 

zna�ilno povezana z razumevanjem tveganj, ki jim je izpostavljeno premoženje v obveznicah. 

Tabela 4: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v obliki obveznic 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

RAZUMEVANJE

TVEGANJ 

OBVEZNICE

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

DA 31 77 36 8 152

NE 38 97 66 9 210

SKUPAJ 69 174 102 17 362

�2 = 2,67 (sig = 0,445) 

V tabeli 5 so navede absolutne vrednosti anketirancev, ki so mnenja, da je padec borznih 

te�ajev tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na vrednost premoženja v delnicah. Vsebinsko sicer 

lahko ugotovimo rahlo povezanost glede na to, ali osebe z višjimi mese�nimi dohodki bolj 

razumejo tveganja, katerim so izpostavljene naložbe v delnice. A tovrstno vsebinsko 

ugotavljanje ni statisti�no potrjeno, saj rezultati �2 statistike kažejo, da te povezave ne 

moremo dokazati ob sprejeti stopnji. 
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Tabela 5: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v delnicah 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

RAZUMEVANJE

TVEGANJ 

DELNICE

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

DA 54 148 92 16 310

NE 15 26 10 1 52

SKUPAJ 69 174 102 17 362

�2 = 5,82 (sig = 0,121) 

V tabeli 6 so navede absolutne vrednosti anketirancev, ki so mnenja, da je padec borznih 

te�ajev tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na vrednost premoženja v plemenitih kovinah. Kot 

potrjuje �2 statistika, višina mese�nega prihodka ni statisti�no zna�ilno povezana z 

razumevanjem tveganj, ki jim je izpostavljeno premoženje v obliki plemenitih kovin. 

Tabela 6: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v plemenitih kovinah 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

RAZUMEVANJE

TVEGANJ 

PL. KOVINE

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

DA 29 77 50 9 165

NE 40 97 52 8 197

SKUPAJ 69 174 102 17 362

�2 = 1,33 (sig = 0,722) 
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V nalogi želimo tudi ugotoviti, ali obstaja povezava med stopnjo izobrazbe in razumevanjem 

tveganj, ki so povezana z dolo�eno naložbo. Podobno kot v zgornjih primerih bomo uporabili 

Pearsonov hi-kvadrat test. Anketiranci so razdeljeni v 8 kategorij glede na stopnjo izobrazbe 

(glej sliko 7). V spodnjih kontingen�nih tabelah bo torej 8 stolpcev in dve vrstici (analogno s 

prejšnjimi tabelami). Iz tega izhaja, da je M = 7. Pri upoštevanju � = 0,05 lahko od�itamo 

kriti�no vrednost, ki znaša 14,067. V kolikor bo eksperimentalna vrednost ve�ja od kriti�ne 

vrednosti, lahko ovržemo ni�elno in potrdimo alternativno hipotezo. Za lažjo ponazoritev v 

kontingen�nih tabelah smo anketirance razvrstili v 8 razredov glede na njihovo stopnjo 

izobrazbe: 

1. razred: osnovnošolsko izobraževanje 

2. razred: poklicno izobraževanje 

3. razred: srednješolsko izobraževanje 

4. razred: nedokon�ana višja šola 

5. razred: višja šola 

6. razred: diploma 

7. razred: magisterij 

8. razred: doktorat 

V tabeli 7 so predstavljene absolutne vrednosti anketirancev, ki poznajo in razumejo, katera 

tveganja najbolj ogrožajo premoženje v obliki gotovine ter vlog na vpogled. Anketiranci so 

razdeljeni v 8 razredov glede na njihovo stopnjo izobrazbe. Rezultati hi-kvadrat testa kažejo, 

da ne moremo potrditi, da je stopnja izobrazbe povezana z razumevanjem tveganj, ki najbolj 

ogrožajo premoženje v obliki gotovine in vezanih vlog. 

Tabela 7: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v obliki gotovine in vlog na vpogled 

STOPNJA IZOBRAZBE 

RAZUMEVANJE 

TVEGANJ 

GOTOVINA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

DA 0 8 25 12 40 115 17 8 225

NE 1 11 17 6 23 55 12 4 129

SKUPAJ 1 19 42 18 63 170 29 12 354

�2 = 7,472 (sig = 0,3814) 
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V tabeli 8 so predstavljene absolutne vrednosti anketirancev, ki poznajo in razumejo, katera 

tveganja najbolj ogrožajo premoženje v obliki vezanih vlog. Rezultati hi-kvadrat testa kažejo, 

da ne moremo potrditi, da je stopnja izobrazbe povezana z razumevanjem tveganj, ki najbolj 

ogrožajo premoženje v vezanih vlogah. 

Tabela 8: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v vezanih vlogah

STOPNJA IZOBRAZBE 

RAZUMEVANJE 

TVEGANJ 

DEPOZITI 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

DA 1 15 35 17 56 151 28 11 314

NE 0 4 7 1 7 19 1 1 40

SKUPAJ 1 19 42 18 63 170 29 12 354

�2 = 5,624 (sig = 0,5843) 

V tabeli 9 so predstavljene absolutne vrednosti anketirancev, ki poznajo in razumejo, katera 

tveganja najbolj ogrožajo premoženje v obveznicah. Rezultati hi-kvadrat testa kažejo, da ne 

moremo potrditi, da je stopnja izobrazbe povezana z razumevanjem tveganj, ki najbolj 

ogrožajo premoženje v obveznicah. 
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Tabela 9: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v obveznicah 

STOPNJA IZOBRAZBE 

RAZUMEVANJE 

TVEGANJ 

OBVEZNICE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

DA 0 9 18 6 22 80 12 3 150

NE 1 10 24 12 41 90 17 9 204

SKUPAJ 1 19 42 18 63 170 29 12 354

�2 = 5,992(sig = 0,5406) 

V tabeli 10 so predstavljene absolutne vrednosti anketirancev, ki poznajo in razumejo, katera 

tveganja najbolj ogrožajo premoženje v obliki delnic. Rezultati hi-kvadrat testa kažejo, da ne 

moremo potrditi, da je stopnja izobrazbe povezana z razumevanjem tveganj, ki najbolj 

ogrožajo premoženje v delnicah. 

Tabela 10: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v delnicah  

STOPNJA IZOBRAZBE 

RAZUMEVANJE 

TVEGANJ 

DELNICE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

DA 1 16 34 16 55 143 26 11 302

NE 0 3 8 2 8 27 3 1 52

SKUPAJ 1 19 42 18 63 170 29 12 354

�2 = 2,227 (sig = 0,9462) 

V tabeli 11 so predstavljene absolutne vrednosti anketirancev, ki poznajo in razumejo, katera 

tveganja najbolj ogrožajo premoženje v obliki plemenitih kovin. Rezultati hi-kvadrat testa 



70�
�

kažejo, da ne moremo potrditi, da je stopnja izobrazbe povezana z razumevanjem tveganj, ki 

najbolj ogrožajo premoženje v plemenitih kovinah. 

Tabela 11: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in razumevanjem 

dejavnikov, ki ogrožajo premoženje v plemenitih kovinah 

STOPNJA IZOBRAZBE 

RAZUMEVANJE 

TVEGANJ 

PL. KOVINE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

DA 0 6 19 7 34 74 14 7 161

NE 1 13 23 11 29 96 15 5 193

SKUPAJ 1 19 42 18 63 170 29 12 354

�2 = 5,614 (sig = 0,5855) 

Nadalje želimo ugotoviti, ali obstaja povezava med višino mese�nih prihodkov in 

dojemanjem stopnje tveganosti pri depozitih in delnicah. Ravno tako želimo ugotoviti, ali je 

dojemanje stopnje tveganosti pri depozitih in delnicah povezano s stopnjo izobrazbe. Za ta 

namen uporabimo Pearsonov hi-kvadrat test. Ena spremenljivka je v našem primeru višina 

mese�nih dohodkov (stopnja izobrazbe), drugo spremenljivko pa predstavlja ocena tveganja 

posamezne naložbe na lestvici od 1 do 5 (glej sliko 14). 

Za tabeli 12 in 13 velja, da je M = 12. Iz tega lahko, ob upoštevanju � = 0,05, od�itamo 

kriti�no vrednost, ki znaša �2
kriti�na = 21,026. Kot lahko razberemo iz preglednic 12 in 13, ne 

moremo ugotoviti povezave med dojemanjem stopnje tveganosti depozitov oz. delnic ter 

višino mese�nih prihodkov, kar potrjujejo tudi rezultati hi-kvadrat testa.  
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Tabela 12: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov ter dojemanjem 

stopnje tveganosti pri vezanih vlogah 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

OCENA 

STOPNJE 

TVEGANJA 

DEPOZITI 

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

1 11 45 35 9 100

2 26 49 29 4 108

3 16 42 27 3 88

4 8 22 7 1 38

5 3 5 1 0 9

SKUPAJ 64 163 99 17 343

�2 = 16,131 (sig = 0,1853) 
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Tabela 13: Kontingen�na tabela med višino mese�nih prihodkov in dojemanjem 

stopnje tveganosti pri delnicah 

VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

OCENA 

STOPNJE 

TVEGANJA 

DELNICE 

MANJ KOT 

700 € 
700 €–1200 € 1200 €–2000 € 

VE� KOT 

2000 € 
SKUPAJ 

1 1 0 1 0 2

2 1 3 1 1 6

3 8 16 14 2 40

4 31 64 34 8 137

5 26 84 51 6 167

SKUPAJ 67 167 101 17 352

�2 = 9,501 (sig = 0,6596)
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Za tabeli 14 in 15 velja, da je M = 28. Iz tega lahko, ob upoštevanju � = 0,05, od�itamo 

kriti�no vrednost, ki znaša �2
kriti�na = 41,337.  

Tabela 14 prikazuje kontingen�no tabelo med stopnjo izobrazbe in dojemanjem stopnje 

tveganosti pri vezanih vlogah. Iz rezultatov, ki smo jih dobili s pomo�jo hi-kvadrat testa, 

lahko potrdimo alternativno hipotezo, ki pravi, da obstaja povezava med stopnjo izobrazbe in 

dojemanjem stopnje tveganosti vezanih vlog. Zaklju�imo lahko, da ljudje z višjo izobrazbo 

vezane vloge dojemajo kot varnejše od ljudi z nižjo izobrazbo.  

Tabela 14: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in dojemanjem stopnje 

tveganosti pri vezanih vlogah 

STOPNJA IZOBRAZBE 

OCENA 

STOPNJE 

TVEGANJA

DEPOZITI 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

1 0 0 8 5 13 54 12 4 96

2 0 4 14 6 24 46 9 4 107

3 0 7 9 5 18 41 4 2 86

4 0 5 7 2 6 15 1 2 38

5 1 2 2 0 0 3 1 0 9

SKUPAJ 1 18 40 18 61 159 27 12 336

�2 = 51,807 (sig = 0,0040)

Da bi ugotovili, kako mo�na je ta povezava, uporabimo formulo za izra�un Cramerjeve V 

vrednosti oz. Cramerjevega phi, 

$% � & ����' � ��
ki nam pove, kako mo�no sta povezani dve nominalni spremenljivki. N predstavlja velikost 

vzorca, k pa manjšo vrednost med številom stolpcev in vrstic. V našem primeru znaša n = 336 

in  k = 5.  
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Izra�unana vrednost � = 0,1963. 

Vrednost Cramerjevega phi se giblje v intervalu od 0 do 1. Velja, da je vrednost nad 0,1 

dovolj velika, da lahko govorimo o relativno veliki povezanosti med spremenljivkama 

(AcaStat 2013). 

Glede na izra�unano vrednost Cramarjevega phi (�=0,1963) lahko govorimo o povezanosti 

med stopnjo izobrazbe in dojemanjem stopnje tveganosti za vezane vloge. 

Tabela 15 prikazuje kontingen�no tabelo med stopnjo izobrazbe in dojemanjem stopnje 

tveganosti delnic. Kot lahko razberemo iz rezultatov hi-kvadrat testa, ne moremo potrditi 

povezave med tema dvema spremenljivkama. 

Tabela 15: Kontingen�na tabela med stopnjo izobrazbe in dojemanjem 

tveganosti pri delnicah 

STOPNJA IZOBRAZBE 

OCENA 

STOPNJE 

TVEGANJA

DELNICE 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2 0 1 1 2 2 0 0 0 6

3 0 2 4 0 11 17 4 2 40

4 0 7 19 8 24 58 10 6 132

5 1 8 17 8 25 89 13 4 165

SKUPAJ 1 18 41 18 63 164 27 12 344

�2 = 30,045 (sig = 0,3611)

Od petih hipotez, ki se nanašajo na razumevanje vplivov tveganih dogodkov na vrednost 

finan�nih naložb, lahko potrdimo dve in zavrnemo tri hipoteze. Ugotovimo, da var�evalci 

poznajo in razumejo tveganja, ki vplivajo na vrednost vezanih vlog ter premoženja v delnicah, 

slabše pa poznajo in razumejo tveganja, ki vplivajo oz. ogrožajo tveganje v gotovini, 

obveznicah ter plemenitih kovinah.  
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Nadalje lahko zaklju�imo, da ne obstaja povezava med višino mese�nih prihodkov in 

dojemanjem stopnje tveganosti ban�nih depozitov in delnic. Potrdili smo povezavo med 

stopnjo izobrazbe in dojemanjem stopnje tveganosti vezanih vlog. Pri analizi povezave med 

stopnjo izobrazbe in dojemanjem tveganosti delniških produktov korelacije med 

spremenljivkama ne moremo potrditi. 
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4 SKLEP 

Temeljna teza, ki smo si jo postavili v magistrski nalogi, pravi, da var�evalci v Sloveniji 

poznajo in razumejo, katera so tista tveganja, ki najbolj vplivajo (ogrožajo) na višino 

finan�nega premoženja. Tezo smo ovrednotili skozi 5 hipotez: od tega smo potrdili 2 in 3 

zavrgli. Iz tega lahko zaklju�imo, da ne velja domneva, da ve�ina var�evalcev v Sloveniji 

relativno dobro pozna in razume, kateri dejavniki (tveganja) najbolj vplivajo na razli�ne vrste 

naložb. Nadalje lahko ugotovimo, da je poznavanje tveganj, ki so jim izpostavljene naložbe, 

ve�je pri naložbah, ki so bolj zastopane v portfeljih. Po podatkih SURS-a (SURS 2012b) 

predstavlja ban�ni depozit najpogostejši na�in var�evanja med slovenskimi gospodinjstvi, na 

drugem mestu (glede na višino sredstev) pa se nahajajo naložbe v delnice in ostale vrednostne 

papirje. V empiri�ni raziskavi smo ugotovili najvišjo stopnjo razumevanja tveganj ravno pri 

naložbenih kategorijah vezane vloge in delnice. Slabše razumevanje dejavnikov, ki vplivajo 

na vrednost obveznic in plemenitih kovin, pa bi lahko interpretirali s tem, da je stopnja 

zastopanosti tovrstnih naložb v portfeljih precej nizka. Razlog v slabšem razumevanju 

obvezniških produktov in tveganj, ki so z njimi povezana, ti�i najbrž v slabem lo�evanju 

razlik med obveznicami in delnicami. 

Ker smo razpolagali z vzorcem, ki ga lahko ozna�imo za reprezentativnega glede na višino 

mese�nih prihodkov anketirancev, smo poskušali ugotoviti, ali obstaja povezava med 

razumevanjem in poznavanjem tveganj ter višino mese�nih prihodkov. Enako smo poskušali 

tudi s spremenljivko stopnjo izobrazbe, �eprav nismo razpolagali z reprezentativnim vzorcem. 

S pomo�jo Pearsonovega hi-kvadrat testa smo opravili 10 testiranj, vendar v nobenem 

primeru nismo mogli zavrniti ni�elne hipoteze, ki pravi, da ne obstaja povezava med 

spremenljivkama. Ugotovimo lahko, da niti višina mese�nih prihodkov niti stopnja izobrazbe 

nista povezani s poznavanjem in razumevanjem investicijskih tveganj, ki so jim izpostavljene 

finan�ne naložbe. Vzrok za takšno ugotovitev bi lahko iskali v odsotnosti finan�nega 

izobraževanja tako na osnovnošolski, srednješolski kot tudi na višješolski (univerzitetni) 

ravni. Predpostavljamo, da je bil nivo znanja anketirancev rezultat njihove lastne 

angažiranosti, kar potrjuje tudi dejstvo, da se je ve�ina anketirancev za obstoje�o razpršitev 

portfelja odlo�ila na podlagi lastnega znanja in izkušenj, le manjši del pa se pred odlo�itvijo o 

investiranju prej posvetuje s profesionalnim svetovalcem.  

Poleg omenjenih raziskav smo ugotavljali, ali obstaja povezava med dojemanjem stopnje 

tveganosti depozitov oz. delnic na eni ter višino mese�nih prihodkov oz. stopnjo izobrazbe na 

drugi strani. Rezultati hi-kvadrat testa so pokazali, da obstaja povezava le med stopnjo 

izobrazbe in dojemanjem stopnje tveganosti za vezane vloge. Ugotovitev lahko interpretiramo 

na na�in, da ljudje z višjo stopnjo izobrazbe bolj zaupajo naložbam v obliki vezanih vlog (oz. 

jih smatrajo za manj tvegane) kot pa ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe.  
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Empiri�na analiza razumevanja investicijskih tveganj vlagateljev v Sloveniji je pokazala, da 

vlagatelji relativno dobro poznajo in razumejo, katera tveganja najbolj vplivajo na finan�ne 

naložbe. Na razumevanje tveganj ne vplivata ne višina mese�nih prihodkov ne stopnja 

izobrazbe. Stopnja znanja in poznavanja investicijskih tveganj med vlagatelji v Sloveniji je 

torej odvisna predvsem od njihove lastne angažiranosti pri iskanju informacij in preteklih 

izkušenj. Ravno zaradi tega bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi izobraževalnih vsebin s 

podro�ja osebnih financ v šolski sistem. 



�
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  
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Anketni vprašalnik 

1. SPOL (M/Ž) 

2. STAROST 

3. STOPNJA IZOBRAZBE 

• osnovnošolsko izobraževanje 

• poklicno izobraževanje 

• srednješolsko izobraževanje 

• nedokon�ana višja šola 

• višja šola 

• diploma 

• magisterij 

• doktorat 

4. VIŠINA MESE�NIH PRIHODKOV 

• manj kot 700 € 

• 700 €– 1200 € 

• 1200 €–2000 € 

• Ve� kot 2000 € 

5. RAZPRŠENOST PORTFELJA: V katerih izmed spodaj naštetih oblik imate razpršeno 

svoje finan�no premoženje? (Možnih je ve� odgovorov) 

• Gotovina in vloge na vpogled 

• Vezane vloge (depoziti) 

• Vzajemni skladi 

• Delnice 

• Obveznice 

• Življenjska zavarovanja 

• Drugi pokojninski steber 

• Plemenite kovine 

• Izvedeni finan�ni instrumenti (derivativi) 

6. RAZPRŠITEV: na podlagi �esa ste se odlo�ili za takšno razpršitev portfelja? 

• Na podlagi lastnega znanja in izkušenj 

• Na podlagi nasveta prijatelja/znanca 

• Na podlagi nasveta profesionalnega svetovalca 

• Drugo 
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7. OCENA TVEGANJA: Kako ocenjujete višino tveganja v naslednjih naložbah? (možen je 

en dogovor za vsako naložbeno kategorijo posebej) 

 Zelo visoko 

tveganje (5)

Visoko 

tveganje (4)

Zmerno 

tveganje (3)

Majhno 

tveganje (2)

Ni tveganja 

(1) 
Gotovina      

Depoziti      

Delnice in 

delniški skladi  
     

Obveznice in 

obvezniški skladi 
     

Drugi pokojninski 

steber 
     

Plemenite kovine      

Izvedeni finan�ni 

inštrumenti 
     

8. MOŽNOST POJAVA DOGODKOV: Kakšna je po vašem mnenju verjetnost dogodkov v 

naslednjih 5 letih? (možen je en dogovor za vsako naložbeno kategorijo posebej) 

Zelo 

verjetno (5) 
Verjetno (4) Možno (3) 

Malo 

verjetno (2) 

Skoraj 

nemogo�e 

(1) 

Padec 

borznih te�ajev 

     

Visoka 

inflacija 

     

Devalvacija 

doma�e valute 

     

Sprememba 

obrestnih mer 

     

Višji davki      
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9. RAZUMEVANJE TVEGANJ: Katerim tveganjem so po vašem mnenju najbolj 

izpostavljene spodaj naštete naložbe? (ozna�ite samo en odgovor za vsako naložbo posebej) 
Padec 

borznih te�ajev 

Valutne 

spremembe 

(devalvacija) 

Visoka 

inflacija 

Sprememba 

obrestnih mer 

Gotovina     

Depoziti     

Delnice      

Obveznice     

Plemenite kovine     


