Z AOSTŘ E NO NA :

BOHATSTVÍ.
NA SKUTEČNÉ
BOHATSTVÍ?
Prý jsme konzervativní v přístupu k vydělaným
penězům. Ekonom ALEŠ MICHL exkluzivně pro
Harper’s Bazaar píše: „Prodám BMW.“

J

aký je náš vztah k bohatství a k čemu
vede? Koupil jsem si BMW. Je hezké. Mám ho rok a půl, ale stále si
říkám, sakra proč ho vlastně mám,
když Hyundai by bylo za půlku? Protože
od pradávna nemyslíme racionálně, máme
rádi trofeje a okázalou spotřebu. Postupně
to ale vede k okázalé zahálce.

Neriskujeme. Představte si nyní, že vám vědci ve stejné situaci nabídnou další dvě řešení:
Když bude přijat scénář C, 400 lidí zemře.
Když bude přijat scénář D, s pravděpodobností 33 procent nikdo nezemře
a s pravděpodobností 66 procent zemře 600
lidí.
Co si vyberete tentokrát?
ALE POPOŘADĚ:
Podle provedených pokusů naprostá většina lidí,
Představte si, že země čelí riziku epidemie neznámé
obvykle přes 70 procent, nyní volí D. Najednou jdeBývalý bankéř,
nemoci. Bohužel, vědci očekávají, že zabije šest set lime
do rizika. Vypadá to, že to stojí za to. Nemůžeme
novinář, nyní
externí poradce
dí. Navrhují dva scénáře, jak se k problému postavit:
si přece vzít na svědomí jistou smrt čtyř stovek lidí!
ministryně
Když bude přijat scénář A, 200 lidí bude zachráněPokud si scénáře v obou variantách přečtete ještě
financí
a spoluzakladatel
no.
jednou a pozorněji, zjistíte, že A je totožné s C a B je
fondu Quant,
Když bude přijat scénář B, s pravděpodobností
totožné s D. Jednou je problém líčen v pozitivním dukterý řídí
matematický
33 procent bude zachráněno šest set lidí, ale s pravděchu, podruhé v negativním. Jen trošku jinak zabarvený
algoritmus.
podobností 66 procent nebude zachráněn nikdo.
podtext stačí, aby většinu lidí svedl k popření sama sebe.
Pro co se rozhodnete?
V investicích a vůbec v přístupu k bohatství je to stejné –
Průlom ve výzkumu psychologie chování a rozhodování lidí „jen“ místo života jde o peníze. Ztráty se nám zdají větší než zisv ekonomii udělali svými pokusy nositel Nobelovy ceny 2002 ky téhož rozsahu. Jinými slovy, za každou jednu tisícikorunu ztráDaniel Kahneman a jeho kolega Amos Tversky. Kahneman je iz- ty mi klient vynadá více, než mě pochválí za každou tisícikoruraelsko-americký psycholog, který je spjat mimo jiné s katedrou nu zisku. Proto jsme v investicích konzervativní (většinou)... To
psychologie na Princetonské univerzitě. Američan Tversky byl ukazuje i srovnání s ostatními státy OECD – my Češi vkládáme
pak ve výzkumech něco jako Kahnemanovo dvojče – Nobelovy největší objem peněz do dluhopisů a nejméně ze všech zemí inceny se nedožil.
vestujeme do akcií. Naopak třeba Poláci, ti věří v akcie a do dluPokud volíte A, postupujete stejně jako většina lidí. Podle hopisů investují minimálně.
pokusů se pro scénář A obvykle rozhodne přes 70 procent liNové BMW je pěkné, ale škrábnuté BMW je hrůza... A můdí. V tomto případě se bojíme rizika ztráty. Jdeme na jistotu. že za to náš mozek, hlavně amygdala – to je ta část mozku, která
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BYZNYS
vyrábí strach. Reakce na nepříjemnou událost jsou díky ní velmi
pohotové a předbíhají náš rozum.
Ekonomické modely počítají s dokonalým člověkem, který
postupuje zcela racionálně a nikdy by se nenechal takto nachytat.
Standardní modely, na nichž je postavena ekonomická teorie, pasují člověka do role vševěda, který má perfektní informace a umí
je božsky vyhodnotit. Příklad s epidemií nám ale ukazuje, že ne
vždy tomu tak je. A navíc to člověk dělá nikoli náhodně, ale systematicky. To, že jsme se sekli, není náhoda. Říkám, ujedeme
takhle znovu – za to vám ručím.
Tohle nás dělá konzervativními v přístupu k vydělaným penězům. Čím víc jich máte, tím ten efekt je paradoxně větší.
Nechcete je ztratit.

BOHATSTVÍ NÁS ZPOMALUJE.

Německý filozof a ekonom Max Weber napsal v roce 1904 dílo
nazvané Protestantská etika a duch kapitalismu. Upozornil, že kapitalismus se nevyvinul ve vzduchoprázdnu, nýbrž souvisel s rozvojem protestantské etiky. Katolík byl povětšinou klidnější, vybaven menším pudem po zisku, sází více na co možná zajištěný
průběh života, i když s menšími příjmy, než na ohrožující, rozčilující, ale eventuálně slávu a bohatství přinášející život. Lidová
moudrost to formuje žertovně: buď dobře jíst, nebo klidně spát.
V daném případě protestanti rádi jedí, zatímco katolíci rádi spí.
Protestantská etika tak pomohla vytvořit „ducha kapitalismu“, díky němuž v šestnáctém a sedmnáctém století došlo k rozmachu
podnikání, obchodu a kapitalistickému rozvoji. Jenomže dnes
je to jinak – smysl neúnavného shonu, vydělávání peněz, práce
a obchodování již společnost nevidí.
Americký sociolog Thorsten Veblen již v roce 1899 rozlišil
vlastnosti vyšší třídy – šlechty a duchovenstva – a zbytku obyvatelstva. Napsal o tom knihu s názvem Teorie zahálčivé třídy
(Veblen 1899). Hned v úvodu o vyšší třídě, šlechtě a duchovenstvu, říká, že zaměstnání těchto tříd jsou sice patřičně odlišná, ale
vyznačují se společnou ekonomickou charakteristikou, jsou neproduktivní. Přičemž k těmto neproduktivním zaměstnáním vyš-

ších tříd patří podle něj vládnutí, válčení, bohoslužba a sport.
Vyšší třída se věnuje ve větší míře zahálce, užívání si života.
Život bez práce a užívání si peněz je oním svědectvím bohatství
a vznešenosti. Zahálka je podle Veblena neproduktivní využití času, nicméně vede k velké spotřebě, konzumu – když si kupujeme
věci, které ani tak nepotřebujeme. To, co bychom však měli mít
vrozené, je pozitivní postoj k práci a produkci – což vyšší třída
vinou své zahálky postupně ztrácí, a škodí tak ekonomice. Přitom
je to právě ona, kdo rozhoduje, jaký životní cíl bude celou společností uznán za odpovídající a vhodný.
Demonstrace společenského statusu měla významnou roli
i před kapitalismem. Dálkový obchod s luxusním zbožím známe
z historie. Starověký čínský obchod s nepraktickými obrovitými
bronzovými kotli měl právě funkci zdůraznit prosté majitelovo
předvádění „já na to mám“.
Veblen tohle všechno koncem devatenáctého století popsal
a shrnul, že ideálem je okázalé zahálení a okázalá spotřeba, a dochází tak k hromadnému mrhání tvořivou lidskou prací a ekonomickými zdroji. Plýtvání je potom ještě umocněno demonstrativní spotřebou – spotřebou, která nemá uspokojovat reálné potřeby,
ale pouze demonstrovat společenský status.

ZÁVĚR?

Nerozhodujeme se racionálně.
Ruší nás amygdala.
Bohatství je dobré, nicméně ubírá drajv a vede k okázalé spotřebě.
Život bez práce a užívání si peněz je oním svědectvím bohatství a vznešenosti.
Což ale neznamená, že se má vrátit prvobytně pospolná společnost – to byl podle marxistů prvotní stav lidské společnosti
před vznikem soukromého vlastnictví. Podle marxistů tehdy také
ještě neexistovalo třídní dělení společnosti, nadvláda nad druhými
lidmi, společenské vlastnictví...
Ale je dobré si to uvědomit, ne?
Prodám BMW. Koupím od Báry Mini.

NÁŠ VZTAH K BOHATSTVÍ
BOHATSTVÍ OD 50 000 KČ

Hranice bohatství začíná pro Čechy na částce
50 000 korun čistého měsíčního příjmu.
Data pocházejí z nejnovějšího průzkumu
společnosti Sazka. V porovnání s rokem
2009, kdy se také konala podobná sonda
mezi občany České republiky, se tato částka
nezměnila. A to i přesto, že průměrná mzda
za posledních osm let vzrostla o více než 20
procent.
●

DESET MILIONŮ KE ŠTĚSTÍ

Hodnota majetku bohatého člověka by podle
průzkumu měla být aspoň deset milionů
korun. „Pod pojmem ‚majetek‘ Češi vidí
zajištěné bydlení, tedy nemovitosti. Někdo si
představuje velkou vilu s bazénem, pozemky,
auto, ale i zlato a šperky. Dále také dostatek
peněz na plnění svých snů, na koníčky
a cestování,“ doplnila Kristina Hanušová
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z agentury GfK Czech, která průzkum pro
Sazku udělala. Zúčastnila se ho tisícovka lidí
od 18 do 65 let.
●

TOUHA PO BOHATSTVÍ

Celkem 71 procent Čechů by si přálo být
bohatými. Tato myšlenka láká o něco více
muže než ženy. Největší zájem zbohatnout
mají lidé do třiceti let z větších měst
a nezadaní. Za bohaté se považuje jen
nepatrná část obyvatel České republiky.
Nejčastěji to jsou lidé z vyšší věkové
kategorie – tedy mezi padesátým až
šedesátým pátým rokem života.
●

SCHŮDKY KE SPOKOJENOSTI

Češi mají jasnou představu, kolik by museli
vyhrát v loterii, aby se stali opravdu
bohatými. Pro dvacet dva procent lidí by
to bylo deset milionů korun, pro dalších

dvacet procent by k bohatství stačil rovný
milion. Třetí nejčastěji uváděnou hodnotou
je pět milionů. Zatímco u milionu korun
lidé spíše věří, že ho dokážou uspořit než
vyhrát, od částky tři miliony je pro ně
pravděpodobnější vyhrát v loterii.
●

PENÍZE A ZÁVIST

Stejně jako v roce 2009 si i tentokrát Češi
myslí, že bohatí mají mnohem více příležitosti
ještě více zbohatnout, mají více zábavy
a také svobody. Na druhé straně movití lidé
mají podle dotazovaných méně volného
času a lásky. Ve společnosti také panuje
skepse ohledně toho, jak bohatí lidé získají
své bohatství. Polovina lidí uvádí jako možný
způsob zbohatnutí nepoctivost, krádež nebo
korupci. Nejčistší cestou k bohatství je podle
průzkumu legální podnikání, výhra v loterii,
dědictví a také objev nebo vynález.
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