30V Irena Moro

Slovenijo je ozavestila
o pomembnosti zlata
Želite investirati v plemenite kovine, zlato, platino, paladij, rodij ali srebro?
Potem se je na Slovenskem za to modro obrniti na gospo Ireno Moro
oziroma na njeno podjetje Moro, katerega lastnica in direktorica je. Gospa
je pri nas na začetku tretjega tisočletja prva začela trgovati z investicijskim
zlatom, veliko je prispevala k vzpostavitvi visokih standardov na tem
področju in izobrazila je številne ljudi – zdaj tudi nas.
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Družba Moro, danes mednarodno priznan
trgovec z zlatom in drugimi plemenitimi
kovinami, obstaja od leta 1993, od leta
2005 pa trguje z investicijskim zlatom
tako v Sloveniji kot tudi na območju pre
ostale Evrope. V Sloveniji in na Hrvaškem
zastopa največje svetovne kovnice, med
njimi več 825 let staro avstrijsko kovnico
Austrian Mint in švicarsko kovnico Argor
Heraeus SA. Podjetje trguje po standardih
London Bullion Market Association
(LBMA), člana londonske borze zlata,
in World Gold Council (WGC), organi
zacije za razvoj svetovnega trga zlata.
1. Gospa Moro, kdaj in zakaj vas je
zlato pritegnilo s podjetniškega
vidika?
Preden sem se na začetku tega tisočletja
vrnila v Slovenijo, sem se v glavnem šolala
v Nemčiji in Švici. Podjetje Moro je obsta
jalo že prej, in sicer sem se ukvarjala pred
vsem z naložbami v umetnine. A pri sli
kah je več težavnih dejavnikov. Na trgu
vedno ne dosežeš želene cene in zlasti
v času krize jih je teže prodati, zato je
priporočati umetnine kot naložbo zelo
specifično. Poleg tega se pri njih rade
pojavijo tudi težave z ugotavljanjem prist
nosti, izvora. Zaradi vsega tega sem se leta
2001 usmerila v zlato, ker je to dolgoročna
naložba, lahko tudi za več generacij, in ker
se je po napadu na WTC v New Yorku

pokazalo, da bo njegova cena na svetov
nem trgu narasla. Takrat sem bila v Švici
z več strokovnjaki, največ jih je bilo iz
banke UBS, in so me priporočili. Švicarski ekonomist in poslovnež Marc Faber,
svetovni finančni guru, pa je bil tisti, ki je
vplival name. Dejal mi je, da je za poslov
no žensko bolje, da priporoča naložbe
v zlato, ker so delnice preveč tvegane,
ljudem pa z zlatom dejansko daješ nekaj
dobrega. Zato naše podjetje tudi slepo
ne stremi k dobičku, ampak k temu, da je
med nami in naložbenikom win-win situ
acija. Tako da nismo klasično podjetje,
ki si na trgu na vsak način prizadeva po
čim večjem dobičku in tovrstni velikanski
uspešnosti. Meni je zelo pomembno,
da stranka za razumno ceno vedno dobi
dobro naložbo. No, saj je pomembno tudi
to, da bo čim prej zaslužila, čeprav to
pravzaprav ni namen zlata.
2. Kaj pa je namen zlata?
Zlato je zadnjih nekaj tisoč letih plačilno
sredstvo po vsem svetu in skozi zgodovino
se je pokazalo, da gre za eno najpomem
bnejših plemenitih kovin na tem planetu.
Zelo iskano je za naložbe, zlasti za čase,
ko nastopijo težke ekonomske razmere.
Povrhu tega je investicijsko zlato otipljiva
oblika denarja, ni ga težko prenašati –
no, če bi imeli sto kilogramov ali več,
potem že –, ima veliko vrednost in pomeni
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vrhunec denarne likvidnosti. Lastniku
omogoča finančno varnost in pa, kar je
najpomembneje, pri njem povsem odpade
tveganje izgube glavnice. Naložbenikom
ga priporočamo kot sredstvo diverzifika
cije, s čimer se zmanjša skupno tveganje
naložbenikovega portfelja. Več študij je
dokazalo, da alokacija od 10 do 15 odstot
kov finančnega imetja v fizično zlato daje
boljši dolgoročni rezultat rasti vrednosti
naložbenega portfelja posameznega vla
gatelja. Skratka, namen investicijskega
zlata je, da ga imaš za varnost. Na primer,
v življenju se lahko zgodi, da v nekem tre
nutku hitro potrebuješ denarna sredstva,
del svojih sredstev pa si v preteklosti vložil
v investicijsko zlato, ki je hitro likvidno.
To pomeni, da ga lahko zamenjaš za
denarna sredstva za poplačilo drugih
obveznosti ali pa za nakup nečesa, kar si
želiš ali potrebuješ. Poleg tega Slovenci
radi potujemo in številni se, zadnja leta
žal v kar velikem številu, tudi izselijo,
in če s seboj vzamejo investicijsko zlato
v države EU, ZDA, Kanado, Avstralijo
ali na Novo Zelandijo, je tam enako lik
vidno kot pri nas in prav tako neobdav
čeno. S seboj morajo vzeti račun in
dokazilo o izvoru zlata. Zlato je neobdav
čena naložba tudi zato, da se tako prepre
či črna trgovina z njim. World Gold Coun
cil spremlja vse tokove zlata, tudi med
centralnimi bankami, tako da so med

