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"SMO NA ZAČETKU DRUGE VELIKE DEPRESIJE," JE PREPRIČAN AMERIŠKI ANALITIK JAMES TURK. 
 

OGLAS 

"Pričakovanja za 2010 so, da bo dolar zadela hiperinflacija," je svoj pogled na prihodnost ameriške 
valute razkril James Turk, znani ameriški finančni analitik, po rodu tudi Slovenec, ki je eden izmed 
glavnih gostov na 3. Kongresu plemenitih kovin. 

Kot pravi Turk, je dolar v padajočem trendu in misli, da bo kmalu dosegel točko, ko bo zaupanje v 
valuto povsem izgubljeno. "Zaupanje v dolar se mednarodno zelo zmanjšuje, države sklepajo 
bilateralne pogodbe, ne da bi uporabljale dolar," pravi. 

Hiperinflaciji se ne moremo izogniti 

Turk pravi, da evrorezerve temeljijo na dolarjih, zaradi česar bo v primeru hiperinflacije v ZDA, ki je, 
kot pravi, na vidiku, na težki preizkušnji tudi evro. "Če propade dolar, evro ne bo preživel," je 
prepričan. 

Po njegovem mnenju bi morale biti vrednosti valut vezane na zlato, vendar pa se v sedanji situaciji 
hiperinflaciji v ZDA ne moremo izogniti. "Ko valute nimajo kritja, ni nobene kontrole nad porabo 
denarja držav. Le porabljajo in ni konca. Tako, kot se sedaj dogaja v ZDA," je prepričan. 

Šok bomo čutili vsi 

"Če bo prišlo do kolapsa dolarja, bo šok zadel cel svet, ker je dolar svetovna valuta in težko je 
predvideti, kakšne bodo posledice, ker so v preteklosti propadale valute, ki so imele precej manjši 
pomen kot dolar, tako kot na primer v Argentini in Jugoslaviji," je previden Turk. 

Kot pravi, je ena stvar jasna. Ko politiki preveč zapravljajo in ne dobijo dovolj denarja za pokritje 
tega, potem to vodi v propad valute. "Trenutno ZDA ne vodijo nobene take politike, ki bi kazala na 
to, da se hočejo zavarovati pred padanjem dolarja." 

 
  

James Turk, po rodu sicer 

Slovenec, je prepričan v 

propad dolarja in začetek 

druge velike depresije. 



Kitajska se zaveda nevarnosti 

Glede ogroženosti Kitajske zaradi dolarskih rezerv je prepričan, da 
se Kitajci zavedajo velike nevarnosti. "Govoril sem z ljudmi na 
Japonskem in na Kitajskem in imajo zelo različen pogled na 
situacijo. Japonska je vesela, ker ima dolarje, Kitajska pa je zelo 
agresivna pri kupovanju različnih dobrih z dolarji, ker so spoznali, 
da dolar izgublja vrednost." 

"Kitajci kupujejo stvari povsod po svetu. V južni Afriki sem štirikrat 
na leto in vedno je tam polno ljudi iz Kitajske, ki iščejo investicije 
in kupujejo surovine in zemljo v Mozambiku, Zambiji in drugih 
državah in jih plačujejo z milijardami dolarjev." Prepričan je, da 
ima Kitajska precej agresivni program, da se znebi dolarjev, 
medtem ko je Japonska povsem drugačna pri tem in bodo imeli precej večje težave, če do tega 
pride. 

Zlato bo vredno toliko kot Dow Jones 

"Vrednost indeksa Dow Jones je bila v 30-ih letih pri 35 točkah, prav takšna pa je bila vrednost 
dolarja. V 80-ih letih se je Dow Jones dvignil na 800 točk, 800 dolarjev pa je bila vrednost tudi zlata," 
se na zgodovinske podatke sklicuje Turk. 

"Moja napoved leta 2003 je bila, da bo Dow Jones dosegel osem tisoč točk, prav toliko dolarjev pa 
bo potrebno odšteti tudi za zlato. Menim, da se bo zgodovina ponovila," predvideva. 

Prepričan je, da tudi sedaj delnice ne rastejo zaradi dobrega gospodarskega stanja, kajti 
nezaposlenost se veča višje porabe pa ni. "Rast delnic je le zgodnejše znamenje za hiperinflacijo," je 
prepričan. 

Kupujte stvari, ki imajo neko vrednost 

"Smo na začetku druge velike depresije, vendar pa je pomembno, 
kako se na depresijo pripravimo," svari Turk. 

"Pred hiperinflacijo se lahko posamezniki zaščitijo z nakupom 
oprijemljivih sredstev. Torej tistih, ki prinašajo nek denarni tok, ali 
zemljišč, ali delnic družb, ki proizvajajo proizvode, ki jih bodo 
ljudje vedno kupovali. S tem poskrbimo za investicije, likvidnost pa 
ohranimo z zlatom," svetuje Turk. 

"Težava je, da bo v času hiperinflacije tudi gospodarstvo 
prizadeto, čeprav bodo delnice rasle, vendar pa ne tako kot zlato. 
Je pa bolje imeti delnice dobre družbe, kot pa denar na računu," 
dodaja. 

Kriza lahko vodi tudi v vojno 

Po njegovem mnenju pocenitev dolarja ne bo imela večjega vpliva na mednarodno trgovino zaradi 
cenejših dobrin iz ZDA. "ZDA ne proizvajajo veliko proizvodov, zato padec dolarja ne bo imel velikega 
vpliva na izvoz," je prepričan. Kot pravi pa je velika nevarnost, kako bodo države reagirale na 
hiperinflacijo v ZDA. 
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"To lahko vodi tudi v vojno. Ne pravim, da se bo to zgodilo, vendar ko bo valuta propadla, Kitajska 
ne bo zadovoljna, niti ostali lastniki dolarja ne, zato menim, da prihajajo težki časi, na katere 
moramo biti pripravljeni," opozarja Turk, ki je tudi soavtor knjige Prihajajoči padec dolarja (The 
Coming Collapse of the Dollar), ki je izšla leta 2004. 

ZDA čaka nova valuta 

"Večina politikov se ne zaveda težav, ki jih prinaša sedanja politika, vendar pa se tega vse bolj 
zavedajo ostali državljani." 

"Američani bi morali začeti varčevati, tisti, ki so zadolženi, pa bi morali začeti vračati 
dolgove. Bernanake misli, da lahko reši gospodarstvo s črpanjem dolarjev v gospodarstvo, vendar pa 
se ne zaveda, da se igra zelo nevarno igro, ki vodi v propad dolarja in če bo uničil dolar, lahko uniči 
tudi gospodarstvo." 

"Bernanke bi moral zvišati obrestno mero," je prepričan Turk. "Ko 
je na čelo FEDa v 80-ih letih prišel Paul Volcker, je prepričal trg, 
da bo rešil dolar, ne glede na to, kaj se bo zgodilo z 
gospodarstvom. Obrestne mere je zviševal do te mere, da se je 
obrestna mera popravljena za inflacijo dvignila na šest do sedem 
odstotkov, kar je 2-3 krat več kot normalno. Gospodarstvo je sicer 
poslal v resno recesijo po tem, vendar trg je to razumel in 
pod Reaganom se je začelo obdobje nove rasti," razlaga primer 
dobrega ravnanja iz preteklosti. 

"Potrebno je očistiti slabe zadeve, ki so pripeljale do krize," 
poudarja Turk. 

Propad dolarja bo po mnenju Turka pripeljal do zamenjave 
dolarja. "Verjetno bodo naredili novo valuto in dali novo ime. Tudi v preteklosti je bilo tako v 
Argentini, v Jugoslaviji pa malo drugače zaradi razpada države. Lahko se zgodi, da bodo Američani 
imeli skupno valuto z Mehičani in Kanado." 

Ameriške banke imajo veliko moč 

"80 odstotkov Američanov ni hotelo, da bi država pomagala s pomočjo, vendar pa so banke kljub 
temu dobile denar. Veliko tega denarja je še vedno v bančnem sistemu. To kaže na to, kako močne 
so ameriške banke," opozarja. 

Prepričan je, da se večina Američanov zaveda, da morajo začeti varčevati, vendar tega se ne 
zavedajo politiki. "Mislim, da bodo Američani začeli razumevati, da bo potrebno varčevati, vendar bo 
potrebno varčevati zlato in ne dolarja." 

Vrniti se bo potrebno k temeljnim vrednotam 

"Veliko sem se o ravnanju z denarjem naučil od staršev. Moj oče je bil Slovenec. Naučili so me 
tradicionalnih slovenskih vrednot, kot so trdo delo, iskrenost in varčevanje, vendar veliko tega se je v 
svetu do danes izgubilo," Turk ponosno razlaga o slovenskih koreninah. 

"Morali se bomo vrniti k temeljnim vrednotam, zato je tudi nastala kriza. Napredek pride le s trdim 
delom in prihranki, ne pa z zapravljanjem in dolgovi," zaključuje. 
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