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Ignorácia rizika je ľudská, nemusí ale potešiť vašu peňaženku
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veľmi vzrušujúcej fázy. Viacero ekonomických úda-
jov naznačuje, že konjunktúra v mnohých krajinách  sa 
nevyvíja až tak dobre. V rovnakej dobe sa ceny akcií špl-
hajú posledné roky až na drobné korekcie stále smerom 
nahor. Tu sa realita jednoducho nevníma. 

Má to psychologické dôvody. Je už dávnejšie potvrdené, 
že ľudia sa len ťažko alebo vôbec neradi vysporadúvajú s ne-
gatívnymi skutočnosťami. Štúdie dokonca ukazujú, že väč-
šina ľudí striktne odmieta vziať na vedomie negatívne fakty.

Štúdia University College v Londýne priniesla ohro-
mujúci výsledok: 80% ľudí, ktorí sami seba popisujú ako 
optimistov, si nepripúšťajú akékoľvek negatívne správy. To 
znamená, že podľa tejto štúdie, mozog veľmi dobre spra-
cováva pozitívne správy o budúcnosti, no optimisti – čiže 
väčšina populácie – jednoducho „maskujú“ negatívne fak-
ty. Dôsledky takéhoto prístupu môžu byť bez zbytočného 
preháňania označené ako dramatické. Takéto zmýšlanie 
často viedlo v minulosti k celkovému zbedačeniu ľudí.

Zaoberajte sa rizikom iba vtedy keď ste ne neho správ-
ne pripravený

 Potláčanie rizika je na dennom poriadku. Ale takéto 
správanie nás vystavuje ďalším rizikám. Je v podstate jed-
noduchšie ignorovať všetky negatívne správy, ako si robiť 
vážne obavy.

No treba si uvedomiť, že naozaj odvrátiť sa dá nebezpe-
čenstvo iba v prípade, ak si ho uvedomíme a zaoberáme sa 
ním. No presne to väčšina populácie nerobí. Nečudujem sa 
teda, že sa história opakuje, a že mnoho investorov robí tie 
isté chyby opätovne.

Kritický alebo triezvy tón vyhlásení politikov je čoraz 
vzácnejší. Kvôli súčasnému reťazcu problémov – či už po-
litických alebo hospodárskych, sú naozaj dôležité otázky 
potláčané viac a viac do pozadia. Tak napríklad v dnešnej 
dobe už veľmi málo počúvame o problémoch v "perifér-
nych krajinách Eurozóny". V médiách momentálne domi-
nujú iné titulky. Z pohľadu politikov sa niet čomu čudovať. 
Odvrátenie pozornosti od skutočných problémov zlepšuje 
náladu a tým i ochotu míňať a zároveň maskuje malátnosť 
politikov pri riešení skutočných problémov a nastavovaní 
štrukturálnych reforiem.
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