
Pokud nastane hyperinflace,                                                               

peníze rychle začnou ztrácet svou hodnotu, bude totiž úplně jedno jestli budou na 

některém s Vašich účtů, nebo doma pod polštářem. Raketově se začne zdražovat 

úplně vše a to od potravin, elektroniky, pohonné látky až po služby nezbytně nutné 

– energie, plyn, voda, svoz odpadů atd.   Není rozumné prodávat ani zlato ani 

nemovitosti, obrazy a šperky  - na jejich prodej dojde, až se situace uklidní. 
Problém v tomto období bývá právě v tom, že lidé peníze potřebují, o své totiž přišli.  Mají nějaké investice (například 

nemovitosti), ale nemají kupce. Všichni jsou na tom totiž zkrátka stejně a nemají peníze na nákup. Podobná situace je 

současně ve Španělsku, kde má trh s nemovitostmi velké problémy. Bez poptávky se cena nemovitostí výrazně snižuje 

a následně je málokdo ochotný prodat nemovitost hluboko pod cenou.  Zde vidím výhodu Investičního zlata. Zlato a 

stříbro není vázáno na místo. Trh s ním je globální - pokud ve státu zmítaném krizí nenaleznete kupce, světový trh se o 

Váš problém postará (pokud krize není globální).  Navíc se můžete zbavovat investice ve formě zlata po menších 

částech než u nemovitosti, kde získáte v jednom okamžiku velkou částku peněz, které nelze spotřebovat ihned a 

okamžitě na ně začíná působit zmíněná hyperinflace.  Na druhou stranu ve zlatě se nedá bydlet.  

  Abych to uzavřel - při hyperinflaci není rozumné zbavovat se dlouhodobých investic, nicméně musíte být připraveni 

na to, že Vás k tomu situace donutí. Je určitě lepší pod cenou prodat malé množství investičního zlata, než jednu celou 

nemovitost, tam je ta ztráta daleko větší. V případě potravin, je to tak, že držet velké množství potravin je téměř 

nemožné, potřebujete k tomu skladovací prostory, atd... Peníze, které rychlo ztrácí hodnotu, můžeme směnit za něco, 

co můžeme rychlo směnit zpět a to i za potraviny. Směňujeme jen tolik, kolik potřebujeme, nemovitost, když prodáme 

celou, zůstane nám objem peněz, které rychlo ztrácí svou hodnotu a pak zjistíme, že celé úsilí udržet si nějaký 

standart bylo zbytečné.  
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