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Po mnoho generací ostrovní vláda fungovala, jak 
měla. Moudří a zdrženliví senátoři přicházeli 

a odcházeli, podporovali rozvoj obchodu 
a podnikání a nabádali občany ke spořivosti. 

Daně byly relativně snesitelné a regulace průmyslu 
mírná. S růstem produktivity rostl i zisk firem, ceny 
stabilně klesaly a kupní síla se zvyšovala. Za několik 

pokolení téměř každá rodina měla svou vlastní kánoi 
a některé měly dokonce dvě nebo i tři.

A protože na uživení celého ostrova již stačilo 
jen pár specializovaných rybářů, lidský a výrobní 

kapitál se uvolnil pro jiné účely. Vznikly nové 
služby a průmyslová odvětví, o nichž se původním 
třem trosečníkům ani nesnilo. Obchod výrobcům 
bambusového nábytku, bubnů či zázračných léčiv 

jen kvetl. Ostrovní společnost zbohatla natolik, že na 
západním pobřeží otevřela jistá herecká společnost 

první stálé divadlo. Premiérové představení Kdo chce 
být rybářem? si vysloužilo nadšené recenze kritiků.
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Časem někteří senátoři vystoupili s emocionálním argu-
mentem, že článek ústavy, který dává právo volit jen těm, kdo 
platí daně, je fundamentálně nedemokratický. Jménem civili-
zace a pokroku byla tato vazba odstraněna, a k volebním ur-
nám se tak dostala velká spousta voličů, pro něž nebylo roz-
vážné hospodaření s veřejnými prostředky zrovna prvořadé.

S růstem ekonomiky se prodlužovala i výplatní listina 
státu a funkce senátora tak získávala na prestiži a lákavosti. 
Senát, původně určen jen těm nejmoudřejším a nejuznávaněj-
ším stařešinům ostrova, začal vábit i nejrůznější egocentriky  
a všehoschopné kariéristy.

Jedním z nejnápaditějších adeptů na senátorské křeslo byl 
Frankie Rejnok. Frankie si povšiml jisté zvláštnosti v lidském 
charakteru a využil ji coby výtah k moci.

Zjistil totiž, že lidé milují, když jim někdo dává něco zadar-
mo, a naopak jen velice neradi platí daně. Napadlo jej tedy, že 
kdyby dokázal ostrovanům namluvit, že jim může dát něco, 
zač nebudou muset platit, získal by si jejich bezvýhradnou 
lásku a podporu. Vláda bohužel měla jen ty ryby, které vybra-
la na daních. Senátoři sami nerybařili. Dávat mohli lidem jen 
to, co jim brali. Jak by tedy mohli dát víc, než kolik mají?

Po jednom obzvlášť ničivém monzunu vycítil Frankie pří-
ležitost (pravý politik přece nenechá kvalitní krizi přijít na-
zmar).

„Drazí spoluostrované,“ vytruboval do davu, „nedávná bouře 
postihla náš lid nevýslovnou bolestí a strádáním. Řada našich 
občanů přišla o všechny své ryby či dokonce o střechu nad hla-
vou. Vláda proto nemůže stát stranou a jen nečinně přihlížet. 
Budu-li zvolen, ustavím vládní rekonstrukční program pro naše 
nejpotřebnější.“ Posluchače přitom ujistil, že ekonomická akti-
vita, kterou tyto výdaje nastartují, vše bohatě splatí.
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Naproti tomu jeho oponent nabídl lidem jen hospodárné 
nakládání s úsporami ostrova a slib, že je nezkrátí na jejich prá-
vech a svobodách.

A tak byl Frankie Rejnok zvolen drtivou většinou do funkce 
vrchního senátora.

Jeho vítězství nezměnilo nic na neúprosném faktu, že na jeho 
velkolepý program zkrátka není dost ryb. Frankie tedy přšel s vy-

chytralým plánem – vláda začne 
vydávat papírové peníze zvané 

šupiny, které si občané bu-
dou moci směnit za oprav-

dové ryby uložené na 
veřejném účtu u Good- 

manovy banky. Obchodovat bude 
možné přímo za ryby jako dosud, nebo pro-

střednictvím šupin.
Rozhořčený nejvyšší soudce se do věci okamžitě vlo-

žil a podotkl, že ústava nedovoluje vládě vyplácet z daňo-
vých ryb náhrady či odměny, které v ní nejsou výslovně uvedeny,  
a že o pravomoci vydávat papírové peníze v ní také není ani slovo.



ekonomické bajky128

Frankie tento problém vyřešil tak, že do funkce nejvyššího 
soudce nominoval svého kamaráda. Ten měl pro jeho plán větší 
pochopení a vyhlásil, že ústava musí být „živoucí dokument“  
a její principy si může každá nová generace vykládat po svém, 
aby se mohla vypořádat se situacemi, jež její autoři nepředvídali.

Ostrované se nejprve dívali na nové šupiny podezíravě. Byli 
zvyklí platit za zboží a služby opravdovými rybami. Po nějakém 
čase se však papírové peníze ujaly, protože byly snáze přenositel-
né a na rozdíl od ryb hezky voněly.

Frankieho poradci mezitím projížděli ostrov křížem krá-
žem a hledali, co by stálo za to profinancovat (každý projekt 
samozřejmě posuzovali objektivně a nezaujatě). Když připadli 
na projekt, který by mohl získat potencionální voliče, podpořili 
jej hromadou papírových peněz.

Nový ředitel Goodmanovy banky, Max Goodman VII., neměl 
šupiny příliš v lásce. Vzhledem k tomu, jak snadné je 
natisknout libovolné množ-
ství, říkal si, budou 
senátoři jen nesnad-
no vzdorovat jejich 
vábení. Dokud však 
vláda měla v trezoru 
dost ryb na vypla-
cení všech svých 
šupin, spal v noci 
vcelku klidně.

Jak se ovšem dalo 
čekat, klidný spánek 
mu nevydržel dlouho.

Frankie a jeho poradci pochopitelně brzy rozdali mnohem 
více šupin, než kolik mohli pokrýt skutečnými rybami. Když si 



1299. vláda projevuje tvůrčího ducha

pan Goodman všiml, že se vládní rezervy nebezpečně tenčí, vy-
pravil se do senátu a jal se tlouct na poplach.

„Frankie, zastav tu tiskárnu!“ zavolal na vrchního senátora.

„Na každých deset šupin, které jste natiskli, mám v trezoru 
jen devět ryb. Jestli si střadatelé uvědomí, že spousta šupin je 
nekrytých, nastane run na banku a já přijdu o všechno. Oka-
mžitě ty své šupiny přestaň tisknout, zvyš daně a doplň vládní 
rezervy.“
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Frankie a jeho dva hlavní poradci, Tony Ježovka a Pepe Sa-
sanka, vybuchli smíchy. „Zvýšit daně a seškrtat výdaje... to se 
povedlo! Tebe příště musím přibrat do předvolební kampaně! 
Nemáš ještě nějaké zábavné nápady?“

„Je mi líto, chlapci, ale vy opravdu nemáte na vybranou,“ ne-
nechal se vyvést z míry Goodman. „Jakmile si střadatelé uvědo-
mí, že jejich úspory nejsou v bance v bezpečí, přestanou spořit! 
Ryby si budou skladovat doma jako za starých časů. Banka ne-
bude mít kapitál, který by mohla půjčovat, a bez kapitálu ne-
budeme moci udržovat ani zařízení, na kterých dnes závisí naše 
životní úroveň, natož abychom financovali nové projekty! Celá 
ekonomika se může zhroutit!“
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„Nemaluj mořského 
ďasa na zeď,“ odbyl jej máv-
nutím ruky Frankie. 
„My počítáme se vším 
a máme plán na 
všechno. Střadatelé 
se především vůbec 
nemusejí dozvědět, 
že jejich úspory se 
tenčí. Mí ekono-
mičtí poradci mají 
titul z naší nové 
Ostrovní univerzity. 
Chodili na ni spo-
lečně se špičkovými 
fyziky a matemati-
ky. Nevěřil bys, co 
všechno tyhle hlavy 
študované nevymy-
slí. Nedávno se ovšem 
překonali. Myslím, že je načase, abychom tě zasvětili do malého 
tajemství. Zavolejte mi techniky,“ obrátil se na své poradce.

Záhy do Frankieho pracovny vpochodovali hubení vědci 
v bílých pláštích a na stůl položili tři běžné ryby a hromádku 
jakéhosi odpadu. „Takže,“ začal jeden. „Pročesávali jsme pláže  
a skládky po celém ostrově a sbírali odhozené rybí kůže a kostry, 
zvláště ty s nepoškozenou hlavou a ocasem. A teď sledujte to 
kouzlo.“

Následoval vír řezání, sekání, lepení a sešívání. Když se prach 
usadil, Goodman spatřil, že technici vyrobili ze tří běžných ryb 
čtyři menší, leč ucházející kousky!
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„Tajemství spočívá v lepidle,“ prozradil Frankie. „To naše ni-
kdy nepovolí, takže troubové... tedy chtěl jsem říct občané, ne-
budou mít ani ponětí, že něco nehraje. Naše nová ‚oficiální‘ ryba 
bude ode dneška krýt všechny vládní šupiny. Pusť mé chlapce na 
pár dní do trezoru a než se naděješ, bude problém s rezervami 
vyřešen.“

Goodman nepohnutě stál a uvažoval. Musel přiznat, že 
trik je to vskutku působivý. Koutky úst se mu zvedly v nepatr-
ném úsměvu. Už jej nebavilo pořád někoho odmítat, být pořád 
s někým vlivným na kordy. To nebyla žádná zábava a navíc jej 
pak nikdo neměl rád. Dobře věděl, že mu za zády říkají krkoun  
a držgrešle.

„Možná je to řešení,“ řekl si. „Možná je to vstupenka do klu-
bu oblíbených. Kdo má ryby, ten má moc... a kdo má moc, má 
ženy!“

Brzy se ale vzpamatoval. „Tihle lidé nejsou žádní kouzelníci,“ 
pomyslel si. „Ryby přeci nerostou na stromech. Senátoři umí jen 
vyrobit falešné kousky, čímž snižují hodnotu ostrovních úspor.“ 
A tak se je pokusil přivést 
k rozumu.

„To je nesmysl, lidé 
si uvědomí, že tady něco 
smrdí. Vždyť se podívejte, 
ta vaše oficiální ryba vypadá 
vedle té opravdové dočista 
neduživá. Lidi přeci nespadli 
z kokosové palmy, na tomhle 
ostrově se rybaří už pěk-
nou řádku let. Kvalitní rybu 
všichni hned poznají. Nebude 
snadné je oblbnout.“
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Frankie odpověděl svým nejuhlazenějším tónem: „S tím 
jsme samozřejmě také počítali. Zpočátku nebude oficiální ryba 
o mnoho menší. Z devíti běžných ryb naděláme jen deset oficiál-
ních, takže budou jen o deset procent menší. Navíc – a to je na 
celém plánu to nejgeniálnější – vydáme nařízení, které zakáže 
porovnávat oficiální ryby s těmi pravými.“

„Přesně tak,“ přisadil si Tony Ježovka. „Řekneme, že naši 
vědci objevili novou nemoc u nezpracovaných ryb, a uložíme li-
dem povinnost vyměňovat čerstvě chycené ryby za ty oficiální, 
dekontaminované.“
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Nato senátoři a technici Goodmanovi vylíčili, jak přesně 
pomocí dekontaminačního procesu lidem vysvětlí, proč ne-
jsou oficiální ryby tak chutné a výživné.

A aby lidi odstřihli od opravdových ryb úplně, založí Mi-
nisterstvo rybářství, které bude mít na chytání ryb monopol.

To už bylo na Goodmana příliš. „To vám nemůže projít! 
Jestli lidé přestanou sami rybařit a začnou spoléhat výhradně 
na vládu, bude celkový úlovek rok od roku nižší. Nakonec 
nám úplně vyschnou úspory!“

„Jak to můžeš tvrdit tak jistě,“ ohradil se Frankie Rejnok. 
„Naše ministerstvo bude mnohem produktivnější než chao-
tický a neřízený rybí trh. Do čela postavíme jen ty nejschop-
nější kamarády, tedy chtěl jsem říct manažery, a zvláštním 
bonusem odměníme toho, kdo prokáže největší oddanost 
společné věci. A navíc bude tohle vše fungovat jen do příštích 
voleb. Pak vymyslíme nějaké dlouhodobější řešení. Čestné ry-
bářské.“

„Mezitím,“ ozval se Pepe Sasanka, „budeš mít díky naší 
expanzivní politice dostatek ryb na pokrytí všech závazků  
i s úroky. A nám zase v rozpočtu zbude tolik peněz, že bude-
me konečně moci udělat něco pro lidi.“

Goodman se znovu zamyslel. „Stejně to nemůže fungovat. 
Lidi vycítí rybinu. Dostanou strach o své úspory a vyberou si 
účty do poslední mřenky.“

„I na tohle jsme pamatovali,“ uklidnil jej Tony Ježovka. 
„Vyhlásíme, že všechny vklady bude garantovat Vládní fond 
pojištění vkladů. Když budou mít lidé jistotu, že senát jejich 
rybky ochrání, proč by něco vybírali? Ty prosťáčky ani ve snu 
nenapadne, že ryb sice budou mít pořád stejně, ale že z nich 
někdo bude odsávat kupní sílu.“



1359. vláda projevuje tvůrčího ducha

„Tak co, Maxi,“ zapředl Frankie, naklonil se blíž a pevně stis-
kl bankéře kolem ramen. „Jdeš do toho s námi?“

Goodman byl v pokušení hodit vše za hlavu a spolčit se 
s partou vykutálených reformátorů, ale jeho poctivé já nako-
nec zvítězilo. Zatímco politici se starali jen o zdání solventnosti  
a svoji vlastní hrdinskou image, jemu šlo především o hodnotu 
úspor jeho zákazníků.

„V žádném případě!“ zahřměl. „Vždyť je to podvod... léčka! 
Pokud máte vy senátoři jedno společné, pak je to nepoctivost! 
To raději zavřu banku a řeknu lidem, aby si své úspory sklado-
vali doma.“

Senátoři během jeho tirády jen obraceli oči v sloup a krčili 
rameny. Nakonec to nevydrželi a zavolali na nebohého Maxe se-
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nátní stráž. Frank jim něco pošeptal a svalovci křičícího a kopa-
jícího Maxe vyvlekli na ulici.

„Škoda, že náš Maxík nechtěl spolupracovat,“ povzdechl si 
Frankie Rejnok. „Zavolejte mi Alana Greenhorna.“

Frankie znárodnil Goodma-
novu banku a Greenhorna jme-
noval novým ředitelem. Mi-
moto se jí od té chvíle muselo 
říkat Ústřední banka.

Následujícího rána bylo 
nalezeno tělo respektovaného 
bankéře Maxe Goodmana VII. 
zapletené v korálovém útesu. 
Vládní soudní lékař prohlásil, 
že Max zemřel přirozenou 
smrtí. Z nejvznosnějších síní 



1379. vláda projevuje tvůrčího ducha

na ostrově zněly celý týden oslavné řeči na zemřelého, svlažova-
né krokodýlími slzami. Senátor Rejnok nařídil honosný státní 
pohřeb. 

Když byl nyní ředitelem Ústřední banky Alan Greenhorn, 
mohl se Frankieho plán rozjet na plné obrátky. Přechod od pra-
vých ryb k těm „oficiálním“ byl brzy úspěšně dokončen...
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PONAUČENÍ

Jak jsem již zmínil, Spojené státy po většinu jejich ekonomické 
historie doprovázela stabilní deflace. Roku 1913 však přišel na 
svět Federální rezervní systém, tedy centrální banka. Bankovky, 
které začala vydávat a které slibovaly vyplatit držiteli zlato na 
požádání, nahradily dosavadní peníze v oběhu, které nabízely 
podobné záruky. Jakmile však Fed přišel na scénu, ceny začaly 
pomalu, leč neúprosně stoupat.

Fed dostal původně za úkol zajistit „elastickou peněžní na-
bídku“, to znamená, že měl zvyšovat, či naopak snižovat množ-
ství peněz v ekonomice podle úrovně hospodářské aktivity, aby 
udržel cenovou hladinu na relativně stabilní úrovni v časech 
dobrých i zlých.

Nicméně i kdyby platilo, že stabilní cenová hladina je žá-
doucí, což není, je dnes evidentní, že Fed svou roli naprosto 
nezvládl.

Za posledních 100 let ztratil dolar více než 95 procent hod-
noty. Tolik tedy k oné zmiňované cenové stabilitě. Dnes má 
Fed už jen jediný úkol – udržovat dostatečnou míru inflace, 
aby mohla vláda utrácet víc, než vybere na daních.

V době Velké hospodářské krize se prezident Roosevelt roz-
hodl, že vláda devalvuje dolar vůči zlatu. Protože však něco 
takového mohla udělat, jen pokud by ovládala celý zlatý trh, 
zakázala lidem vlastnit zlaté mince. Později povolila směňovat 
bankovky za zlato pouze bankám, pak jen cizím bankám a na-
konec nikomu.

A tak nám dnes zbyla v peněženkách a na bankovních účtech 
měna, která není krytá, nemá žádnou reálnou hodnotu a stát 
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ji může nafukovat podle libosti. Politici tak sice nemusejí čelit 
těžkým rozhodnutím ohledně veřejných výdajů a daní, my však 
jako společnost kráčíme po cestě, která dříve či později skončí 
destrukcí i té zbývající hodnoty, kterou dolar ještě má.




