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 Velký podfuk – čísla o „inflaci“. 

Inflace není nic jiného, než znehodnocování peněz. Kouzlo tisku znehodnocených peněz bylo mocnáři objeveno už dávno. 

Peníze jsou natištěny (zlaté mince se okrajovaly nebo se jim potajmu zmenšoval obsah zlata). Zprvu se nic (zdánlivě) neděje, 

později se to začne projevovat růstem cen, a tím růstem cen se inflace běžně měří (když růst nemusí být nutně vyvolán jen 

tiskem peněz – projeví se zde kolísání sezónního zboží, růst cen některých komodit díky jejich rostoucí vzácnosti apod.) 

Za účelem srovnání se konstruují tzv. spotřební koše, kde by mělo být v rozumných proporcích zahrnuto zboží na trhu. Leč 

ouha!!! Tvrdí-li nám naši mocnáři, že inflace je mezi 2-3 %, je to prázdný žvást. Každý důchodce má jednak jiný „spotřební 

koš“ a kdo si trochu hlídá ceny, jistě mi dá zapravdu, že ta inflace je už někde kolem 10 a možná více %. Zdraží-li něco z 10 

Kč na 11 Kč, zdá se to málo, ale je to zdražení o 10 %. Další  záludnost je v tom, že ve spotřebním koši z nějakého 

„záhadného“ důvodu nejsou zahrnuty určité podíly z nemovitostí. A právě nemovitosti letí prudce nahoru, udává se běžně 

někde až 40 % za rok. Lidé prostě „mají“ tzv.“peníze“, logicky jim při používání zdravého selského rozumu nevěří a radši jimi 

přeplácejí nemovitosti, jakožto komoditu přece jenom trvalejšího rázu. Malým vkladatelům se pak výše vkladu 

znehodnocuje, úroky inflaci ani zdaleka nepokrývají, a pokud lidičkové vstoupí na trh cenných papírů, jsou zase postiženi 

vysokou mírou rizika, někdo možná vydělá, většina (jako obvykle) prodělá. Od té doby, co se peníze nemusí nutně tisknout 

a byl zaveden bezhotovostní styk, je navíc pouštění nekrytých peněz do oběhu daleko jednodušší. Ministryně práce a 

sociálních věcí toho umí perfektně využít a jen hlupáci důchodci, samoživitelky a pan Středula z odborů si myslí, že 

přídavkem nekrytých peněz stoupne životní úroveň. Blahoslaveni chudí, neboť skrze Ducha svatého je jejich království 

nebeské! 


