
POVZETEK STRATEŠKE KONFERENCE

Spoštovani!

Pred več kot 200 podjetniki in ostalimi udeleženci so govorci na konferenci ponazorili 
resnost današnje situacije in pričakovanja za prihajajoča leta. Kot smo obljubili, vam  
pošiljamo povzetek informacij in poudarjamo, da le-te lahko postanejo koristne šele takrat, 
ko jih uporabimo v svojem življenju.



V naslednjih letih pričakujemo višjo inflacijo, ki lahko  zaradi rusko – ukrajinske vojne dobi še 
dodaten pospešek. Pred velikim izzivom so centralne banke, ki s postopnim dvigovanjem 
obrestnih mer že odgovarjajo na inflacijo. To postavlja v neugodni položaj gospodarstvo, ki je 
pri razvoju odvisno od kreditov in drugih oblik financiranja. Hitrejši dvig obrestnih mer tako 
niža gospodarsko aktivnost in njene rezultate. Podjetja z nizko gospodarsko rastjo in nižjimi 
dobički so v neugodnem položaju tudi zaradi prekinjenih dobavnih verig nekaterih surovin. 
Dodatni, negativni vpliv, poleg ukrajinske vojne povzročajo še napetosti med Tajvanom in 
Kitajsko ter trenja na Balkanu.



Vse omenjeno bo vplivalo na kapitalske trge, ki jih dodatno bremeni še ohladitev rasti na 
Kitajskem in prevrednotene vrednosti preteklih let. Posledice so vidne tudi na kripto trgih, 
kjer na padce vrednosti vpliva še manjša likvidnosti teh trgov, negotova dejanska vrednost 
projektov in valut na kripto borzah ter negotova davčna zakonodaja.



Poleg negativne plati zatečene situacije obstaja tudi pozitivna stran. Redki so posamezniki, ki 
gojijo spoštovanje do stvari, ki jih imamo v izobilju. Ogromne količine zavržene hrane bodo 
zamenjale tehtne odločitve o tem, kaj zares potrebujemo. Hkrati bodo investicije v 
samooskrbo tako energije kot hrane postale pomembnejše kot kadarkoli. Onesnaženost 
zraka, poplave, globalno segrevanje in suše nas niso opozorile tako resno, kot nas bodo 
visoke cene hrane in energentov. Predvidevamo tudi, da bodo investicije na področju zelenih 
energij, novih tehnologij in surovin imele večji potencial za rast v prihodnosti. 
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Zlato je že več tisoč let hranilec vrednosti. Tokrat verjamemo, da bo investicijsko fizično 
zlato odigralo več vrst zaščite. Ne samo varnost pred rastočimi cenami, temveč tudi zaščito 
pri menjavi valut. Mnogo bank se bo namreč odločilo za menjavo v digitalne valute, pri čemer 
se lahko zgodi, da bodo ljudje izgubili del svojega premoženja.



Srebro je surovina, ki je zaradi številnih patentov in več deset tisoč načinov uporabe skoraj 
tako pomembna kot nafta. Je ena redkih surovin, ki jo lahko v investicijske namene 
skladiščijo tako fizične kot pravne osebe. Poleg izjemne rasti povpraševanja, predvsem v 
industrij, je srebro nezamenljiv vir in surovina (nove tehnologije, čipi, sončne panele, vetrnice, 
farmacija…), poleg tega pa ima še monetarno vrednost – uporablja se kot denar. 



''Obstaja tudi zelo omejena stvar, ki je za vse nas enako omejena, to je čas. Vsem nam je 
odmerjen na minute, dneve ali leta, ne da se ga dokupiti ali vrniti. V sodobnem času smo 
dodali leta življenju, vendar smo ob tem pozabili dodati življenje letom. Ne bojmo se 
prihodnosti, saj bo v nas prebudila željo po sodelovanju in podjetnosti, ki vzame tam, kjer na 
videz ni nič ter iz tega naredi delo in zaslužek. Pred leti, ko smo doživeli resno gospodarsko in 
finančno krizo, smo ugotovili, da so večjo možnost preživetja imeli tisti ljudje in podjetja, ki so 
gojili vrednote. Takrat smo se odločili, da bo pojem Valores (v latinščini “vrednote”) nosilo 
tudi ime našega podjetja.'' je konferenco zaključila predavateljica Irena Linasi Rogač. 



Peter Herman: Inflacija in rast cen v prihodnje

Nov val podražitev so napovedovali že pred časom, vendar se je izkazalo, da nas pravzaprav 
glavni val čaka že jeseni. Ker številne države ustavljajo izvoz kmetijskih pridelkov, je finančno 
obremenjena prehranska veriga. Slovenski kmetje so zaradi skoraj štirikratne podražitve 
gnojil v stiski. Ob prehranski draginji pa se dražijo tudi drugi esencialni izdelki, surovine, 
storitve in energenti. Gre za cenovni šok, kakršnega pomnimo iz leta 2008, a bo ta trajal dlje, 
napovedujejo ekonomisti.
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Vir (VIDEO): https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/skokovita-rast-cen-blaga-hrane-in-storitev-glavni-

val-podrazitev-prihaja-sele-jeseni/628222   



Matjaž Štamulak: Problematika dviga obrestnih mer in odziv surovinskega trga

Christine Lagarde poudarja, da bo zvišanje obrestnih mer v tretjem četrtletju letošnjega leta. 



Vir: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/lagarde-zvisanje-obrestnih-mer-v-tretjem-cetrtletju/626966
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Tudi S & P 500 je v petek za nekaj ur zdrsnil v medvedje območje. Medved praviloma 
pomeni tudi recesijo. Že osmi zaporedni negativen teden za Dow Jones.


Vir: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/borzni-komentar/negativen-niz-kot-ga-ni-bilo-ze-skoraj-sto-let/628146
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Kako torej zaščititi svoje premoženje pred izgubo kupne vrednosti in ohraniti 
prihranke?



Irena Linasi Rogač: Finančne rešitve spremenjenih razmere



Povzetek: Energetska, prehranska in finančna neodvisnost ter spremembe vrednot.



Zaščita valute z Zlatom 
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Srebro – surovina prihodnosti



Uporablja se v novih tehnologijah, zeleni energiji, farmaciji – vse te investicije v zadnjem času 
dodatno naraščajo ob omejeni ponudbi fizičnega srebra in izjemno nizki ceni. 



Vrednote: Tudi na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu so poudarili pomembnost 
reorganizacije vrednot
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Novičnik »Finančni pogled in zanimivosti« ne predstavlja storitve naložbenega svetovanja. 
Njegova vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali ponudb nakupa, ampak je namenjeno 
informiranju javnosti o dogajanjih na finančnem področju. Pretekli donosi niso garancija za 
prihodnje donose. Za nasvete se posvetujte s finančnim svetovalcem.

“Ne moremo izbrati, kako bomo umrli,

lahko pa izberemo, kako bomo živeli.”

- Joan Baez
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