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Bitan je cilj i plan koji pojedinac posjeduje, ako netko ima cilj koji želi ostvariti sa svojom 
imovinom onda je mogu�e da upravlja svojim novcem i reagira da bi ostvario svoje 
namjere. Vremenska perspektiva i jasni ciljevi nam daju sigurnost. Investicija sama po 
sebi nije rizi6na, nego investitor koji nesvjesno zbog svojih emocija radi sam protiv sebe. 

Veliki broj političkih i ekonomskih utjecaja utje-
če na cijenu dionica i reakcije pojedinaca na trži-
štu kapitala. Kriza i stanje predrecesije u  SAD-
u, ima velik utjecaj,  kako na cijeli svijet,  tako i 
na našem tržištu. 

Kako to da je netko tko je išao u investiciju 
da bi se osigurao, izgubio i ono malo ušteñevi-
ne? 

Odgovor je vrlo jednostavan. Ako netko ne 
zna što želi i kako će to ostvariti, onda će sigurno završiti gdje ga 
struja odnese.  Još je dobro ako pliva u rijeci koja ga vodi ka do-
brom rezultatu, ali većina ljudi koja investira ili štedi radi to na za 
njih pogrešnom mjestu. 

Tako često puta vidimo i čujemo kako roditelji otvaraju razne 
štednje u bankama za svoju djecu, kako bi im osigurali odreñena 
sredstva, dok nam je svima poznato da što smo mlañi to možemo 
sa višim udjelom naše imovine sudjelovati u dionicama. 

Takoñer često puta vidimo koji su u dobnoj skupini kada si ne 
smiju dozvoliti ‘pogrešan korak na burzi,’ a to je iznad 45 godina, 
da investiraju u investicijske fondove zemalja u razvoju koji nose 
visoke prinose, ali i visoki stupanj rizika. 

POGREŠKE IZ NEZNANJA
Upravo iz neznanja tih činjenica ljudi rade pogreške. Tako ćemo 
čuti ljude kako govore da je upravo sada štednja u banci ‘jako’ ispla-
tiva, jer banke isplaćuju kamatu od cca 6%. Iako se to čini zani-
mljivim, moramo uzeti u obzir inflaciju koja je cca 5% ove godine 
i već smo na samo 1% dobiti. Ako znamo da smo svjedoci porasta 
troškova života,  onda  ćemo biti svjesni da takvim načinom štednje 
ne postižemo ništa osim odražavanja ili laganog gubitka vrijednosti 
naše imovine. Zbog toga takvima predlažemo obvezničke fondove 
koji su likvidni. Što znači da investitor može u svakom trenutku 
doći do svoje imovine, a ostvaruju dobit od cca 8%. Ovakav fond 
može biti dobar izbor za kratkoročne investicije i čuvanje novaca. 

KAKO DO ODEKIVANE DOBITI?
Kako bi od neke investicije mogli očekivati odreñenu dobit i 
prosjeke, ona mora imati svoje performanse koje dokazuju da je 
u prošlosti ostvarila rezultate koje sada od nje očekujemo. Tako 
odreñeni fondovi koji prate indekse kao što su S&P imaju svoje 
zakonitosti po kojima rade i djeluju, a samim time i sa preciznošću 
možemo izračunati očekivane rezultate koje su ostvarili posljed-
njih 50 - tak godina. Velika je zabluda očekivati dobit od 15 do 20% 
na 5 do 10 godišnjem periodu od investicije koja se nije dokazala 
u takvim performansama tokom svoje povijesti. Dobiti od 15 do 
20% možemo očekivati samo od investicija koje su se dokazale u 
takvim performansama tokom posljednjih svjetskih kriza. Ako je 
fond ostvario dobit 12 do 15% u prosjeku u vrijeme velikih svjet-
skih kriza i recesija, onda možemo stajati iza tvrdnji da je takva 
investicija sigurna. Osim ulazne provizije koju investicijski fond 
zaračunava prilikom uplata, još su bitnije neke druge vrijednosti 
kao što su: 

1. volumen kapitala kojim odreñeni management upravlja, 
2. broj investitora koji su prisutni,
3. kakve rezultate management ostvaruje u razdobljima velikih 

svjetskih recesija i kriza. 

ZAKLJUDNO
Bitno je posavjetovati se sa stručnom osobom prilikom investiranja 
u vrijednosne papire, jer u današnjem informacijskom svijetu vrlo 
je lako moguće da čujemo neistinite i krive informacije koje nam 
mogu ugroziti financijsku situaciju. Dok nas s jedne strane novina-
ri  obasipaju sa morem informacija koje u vrijeme korekcija mogu 
zvučati jako uznemirujuće i navesti nas na povlačenje novaca sa 
tržišta, s druge strane moramo znati osnove i biti informirani prije 
nego što ulazimo u neku investiciju. Tek tada možemo na jedno-
stavan i lagan način iskoristiti prednosti koje nam nude razni oblici 
ulaganja u vrijednosne papire.

Financije i porezi
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Recesija ili ne

Kako vrijeme prolazi iz jednog razdoblja u ko-

jem smo svi bili svjedoci uzastopnog rasta na 

gotovo svim tržištima u razvoju, sada prolazi-

mo kroz jedno razdoblje koje nam je donijelo 

dosta nemira i pada indeksa. Svjedoci smo 

podrhtavanja tržišta regionalnih i doma*ih bur-

zi, indeksi koji su zadnjih godina i mjeseci vrto-

glavo rasli i donosili investitorima dobiti, sada 

su krenuli prema dolje. U Hrvatskoj se dogodio 

prvi IPO koji nije donio po0etnu dobit. 


