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Úvod do problematiky 
 
Finančné trhy plnia rôzne funkcie. Snáď najdôležitejšou je vytváranie obrazu o bežiacich 

ekonomických procesoch. Silné prepojenie ekonomík na jednotlivých kontinentoch cez finančné trhy 
zároveň určuje, že stav najsilnejšej ekonomiky, ktorou je USA, významne ovplyvňuje aj stav ostatných 
ekonomík. Dôvodom je primárne vytváranie  dopytu po tovaroch a službách na svetovom trhu ale 
zároveň stav na finančných trhoch najsilnejšej ekonomiky poskytuje orientáciu o vývoji a tým 
ovplyvňuje aj rozhodovanie na ostatných hlavných finančných trhoch sveta, akými sú trhy 
v Nemecku,  Japonsku, či Veľkej Británii. V rokoch 1994 až 1999 hlavný index americkej ekonomiky 
Dow Jones sa strojnásobil a podobne indexy v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Veľkej 
Británii zaznamenali dvojnásobný rast. Podobný vývoj bol zaznamenaný aj v Kanade. V Austrálii index 
vzrástol o polovicu. Aj preto je možné pochopiť krízu finančných trhov v Európe len po pochopení 
súvislostí na rozhodujúcom trhu USA. Zároveň je možné konštatovať, že akákoľvek kríza na trhoch 
USA bude podstatne ovplyvňovať ekonomiku ostatných celosvetových trhov úmerne výkonu 
ekonomiky príslušného štátu.  

Ukazuje sa však, že odtrhnutie financií od reálnej ekonomiky s možnosťou produkcie peňazí 
bez nutnosti ich krytia ekonomickými procesmi reálnej produkcie vytvorili podmienky a predpoklady 
umožňujúce cielenú deformáciu obrazu ekonomických procesov a tvorbu nerovnováh na rôznych 
trhoch. Tým je k dispozícii nástroj na vytváranie novej kvality informácií a na ne naviazaný pohyb 
finančných, ekonomických a spoločenských procesov. Poskytovanie informácii pre verejnosť 
z finančných trhov je riadené princípom zasahovania emočných centier človeka s cieľom pôsobenia 
na symbolické prežívanie udalosti na individuálnej a kolektívnej úrovni. Tam, kde sú často cielene 
vytvorené predpoklady, informačné hry predstavujú podstatu manipulácie s cenou na trhu. 
Zjednocujúce mechanizmy pre vytváranie nerovnováh na trhoch predstavujú také nástroje, akými sú: 

1. vytváranie asymetrie v informáciách na trhu,  
2. negatívne stimulovanie trhu v prospech investorov,  
3. cielené zlyhanie funkcií organizátora a regulátora trhu  
4. vytváranie stavu morálneho hazardu pre spotrebiteľa 
5. vytváranie konfliktu záujmov u investora  

 
Typický príklad cieleného zlyhania funkcií štátu a regulátora predstavuje zrušenie Glass 

Steagallovho zákona z roku 1933 jeho postupným okliešťovaním, až jeho vecný zmysel zanikol v roku 
1999, čím bol znova vytvorený konflikt záujmu medzi investičným a spotrebným trhom, ako základ 
pre kolaps finančného systému. Podobne cielený proces je aj zrušenie povinnosti mať k dispozícii 
50% vlastných zdrojov pre uvoľnenie finančných prostriedkov na zaobstaranie si nehnuteľnosti, čím 
sa vytvára morálny hazard pre spotrebiteľa. Nielen že bola zrušená povinná hranica 50%, ale zároveň 
bol zrušený aj účel poskytnutia pôžičky, pričom poskytnuté prostriedky, pokiaľ boli ručené 
nehnuteľnosťou, mohol prijímateľ minúť na spotrebnom trhu. Americká hypotéka predstavoval nový 
inštrument komerčného bankovníctva. Na poli investičného bankovníctva sa objavili inovácia 
v podobe sekuritizovaných cenných papierov, kde boli hypotéky odtrhnuté od fyzickej nehnuteľnosti 
a rozpredané tretím subjektom. Posudzovatelia rizík v podobe ratingových agentúr Moody´s, 
Standard and Poor´s a Fitch Group, ktoré  udeľovali najvyššie ratingy týmto novým finančným 
nástrojom, vytvárali pozitívny obraz o kvalite cenných papierov. Médiá boli využívané na cielené 
šírenie často nepravdivých, či polopravdivých informácií, alebo informácií vytrhnutých z kontextu, 
ktoré umožňujú informovaným subjektom vytvoriť stav známy z odbornej literatúry ako stav 
polarizovaného davu. Akonáhle je vytvorený polarizovaný dav, sú vytvorené predpoklady tento dav 
presne cielenými informáciami ovládať a motivovať k rozhodnutiam, ktoré majú výlučne 
emocionálnu povahu založenú hlavne na negatívnych emóciách deštruktívnej povahy, ako sú obavy, 
závisť a chamtivosť (Goleman, 2003). Úlohou týchto informácií je potlačiť racionálnu zložku v 
rozhodnutí. Manipuláciou davu, ako kombinácia podmienok vytvorených organizátorom a 
regulátorom trhu s kombináciou šírenia informácií v médiách, je možné dosiahnuť stimuláciu 
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vybraného trhu, vytvoriť nerovnováhu na trhu, populárne označovanú ako bublinu a po dosiahnutí 
limitov trhu, informovaný investor (insider) cielene sťahuje investície z trhu v čase zisku. 
Následné straty z padajúceho trhu nechá na účtoch spotrebiteľov a neinformovaných investorov. 
Túto štruktúru beletristickým spôsobom spracoval John Grisham v svojom strhujúcom románe 
Porota. Ukazuje sa, že román len sebe vlastným spôsobom kombinácie pravdy a 
nedokázateľnej fikcie1 popisuje do značnej miery reálne praktiky kapitálového trhu. 

Pokusy matematickým spôsobom cez možnosti štatistickej matematiky modelovať chovanie 
sa finančných trhov a na základe nich dokázať predpovedať vývoj cien na trhoch a hlavne krach trhu, 
sa ukázali v 20tom storočí ako neriešiteľný problém. Modely využívané závery renomovaných 
ekonómov, nositeľov Nobelovej ceny pri ich aplikácií vo fonde pod názvom Long Term Capital 
Management vytvorili podmienky veľkého krachu burzy, čo bolo odvrátené len masívnym využitím 
verejných peňazí. Straty investorov však tento postup nenahradil. Je to preto, že tieto modely boli 
založené na zjednodušených princípoch slobodného rozhodovania človeka, ktorý je schopný nielen 
získať ale aj  posúdiť všetky potrebné vstupy a urobiť pre seba najlepšie rozhodnutie. HOMO 
ECONOMICUS2 sa ukázal ako príliš zjednodušený obraz rozhodovacieho procesu človeka. Posledné 
trendy v modeloch, integrujúcich také disciplíny, ako je teória chaosu, ekonomika, biológia 
a psychológia, či sociológia sa začínajú približovať k možnosti matematicky vytvárať modely, ktoré 
svojim priebehom začínajú popisovať reálne chovanie sa investorov na burze.  Teória chaosu ukazuje, 
že deterministické nelineárne systémy, ktoré je možné popísať, vytvárajú zo svojej podstaty od istého 
stavu nepredpovedateľné chaotické chovanie. Inými slovami, pod vrchnou vrstvou chaosu je možné 
nájsť opakujúcu sa štruktúru, ktorá chaos riadi. Využitie princípu chaosu na modelovanie ľudskej 
psychiky v Jungovom modeli ukazuje možnosti takéhoto prístupu (Schueler, 2012). Pavel Kohout 
(Kohout, 2010) na aplikovaných príkladoch Kirmanovho modelu chovania sa mravcov ukazuje 
(Kirman, 1993) , že je možné konštruovať modely, ktoré sú schopné popísať priebehy trhov. Pre účely 
tohto materiálu budeme tieto modely nazývať modely sociálnej polarizácie davu. Na rozdiel od 
bežných štatistických metód, tieto modely sa približujú k realite v tom zmysle, že chápu jednotlivých 
účastníkov davu ako subjekty navzájom prepojené informáciami, ktoré spätne ovplyvňujú ich 
chovanie. Aj malý impulz zacielený do citlivého miesta môže spôsobiť, že sa vytvorí pozitívna spätná 
väzba a dav zmení svoje chovanie. Sú to práve informácie, ktoré umožňujú sformovať dav, následne 
vytvoriť cielene polarizáciu davu a v ďalšom kroku príslušnou informáciou dosiahnuť, aby dav konal 
cieleným spôsobom. Je to nakoniec práca informačných služieb, kde sekcie zaoberajúce sa 
psychologickými operáciami stoja na najvyšších stupňoch v hierarchii riadenia týchto organizácií. 
Stačí si spomenúť na úvod procesov, ktoré médiá označili ako Arabskú jar. Agent v Dubaji cez sociálnu 
sieť vytvoril dav v Egypte. Tento dav následne zvrhol vládu Mubaraka a ako domino efekt došlo 
k podobným procesom v ďalších krajinách arabského sveta. S výraznými ľudskými tragédiami v Líbyi 
a v Sýrii. Dnes po jeden a pol roku sa situácia v Egypte opakuje v kvalitatívne inej rovine.  

Transakčná analýza predstavuje dnes prepracovanú disciplínu psychológie, ktorá vedeckými 
metódami analyzuje princípy a štruktúry hier a skúma nielen sociálnu rovinu transakcií, ale cez 
metódu sledovania účinkov aj rovinu psychologickú. Človek nemá možnosť bežný spôsobom vidieť  
elektrickú energiu. Po zapojení elektrického stroja sú zrejmé okamžite jej účinky. Psychologickú 
rovinu informačnej hry je možné sledovať výlučne cez jej účinky, či už sú to účinky na úrovni 
jednotlivca alebo účinky, ktoré majú kolektívny rozmer davu. Vysledovaním príslušnej informačnej 
hry je možné jej analýzou stanoviť jej všeobecnú štruktúru, ktorá je prekrytá vonkajšou javovo 
obsahovou vrstvou hry. Berne vo svojej populárnej publikácii Games people play analyzuje celý rad 
takýchto hier a ich štruktúr, ktoré ľudia zvyčajne nevedome medzi sebou používajú (Berne, 1964). 
Akonáhle je príslušná hra rozanalyzovaná a je známa jej štruktúra, potom je možné už v počiatočných 
                                                           
1
 Spôsob tvorby románu ako kombinácie pravdy a nepreukázateľnej fikcie popísal Frederick Forsyth v úvode 

románu Fantóm Manhattanu. Úspešnosť románu Krstný otec od Maria Puza je možné vysvetliť aj skutočnosťou, 

že autor je študovaný sociológ. 
2
 HOMO ECONOMICUS – je to jedinec, ktorý sa dokonale podriaďuje svojim chovaním piatim  axiómom 

mikroekonomickej teórie.  Sú to axiómy : chamtivosti, úplnosti, tranzitivity, konvexity, kontinuity 
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štádiách rozoznať hru a aktívnym vstupom do nej ju buď zastaviť, alebo nasmerovať jej účinky iným 
smerom. Aby bolo možné tento typ riešenia použiť pre spoločenskú aplikáciu, je potrebné najprv 
vytvoriť dav. Dnes už klasické dielo Le Bona (Le Bon, 2012) je v mnohých častiach vylepšené, ale stále 
poskytuje množstvo inšpirujúcich záverov a návodov. Je to nielen vytvorenie davu, ale aby bolo 
možné dav ovládať, je potrebné vytvoriť polarizovaný dav. Cielené vytváranie symbolov a cez ne 
presným načasovaním zasahované emocionálne centrá človeka umožňujú vytvorený polarizovaný 
dav vedomým spôsobom cielene manipulovať. Presne tak, ako to ukazuje na úrovni malého počtu 
ľudí – poroty počas súdu hrdina románu Johna Grishama pod názvom Porota. Autor ukazuje, ako 
následné informácie o výsledkoch rozhodovania poroty, šírené cez média vytvárajú informačnú bázu 
pre rozhodovanie veľkého davu investorov na burze, s ktorými prebieha manipulácia a ako je možné 
na burze s informáciami prístupnými len vybranému okruhu investorov zarobiť na úkor ostatných 
investorov. Štandardizované postupy transakčnej analýzy umožňujú stanoviť kritériá pre identifikáciu 
manipulačnej hry a poskytujú prostriedky a mechanizmy, ktoré umožňujú zastaviť pokračujúce účinky 
hry. Tieto prostriedky umožňujú na základe účinkov pomerne jasným spôsobom ex post popísať sled 
reálnych udalostí, vytvoriť kritériá pre identifikáciu informačnej hry, jej štruktúry a odvodiť 
predpokladaný ďalší vývoj. Pokiaľ je hra identifikovaná ešte počas jej úvodných fáz, je možné zistiť 
z jej štruktúry nielen ciele, ale aj prostriedky na prerušenie a zastavenie pokračujúcich účinkov 
informačnej hry. Pokiaľ je človek informovaný, alebo tak zdatný v analýzach, že vie rozoznať možnosť 
výskytu takejto informačnej hry dopredu, je schopný dokonca predísť devastujúcim účinkom svojim 
proaktívnym postupom. 

 Transakčná analýza postuluje, že zmyslom hier je zisk, či už je to materiálový zisk, napr. na 
burze alebo zisk v psychickej rovine, napríklad v počte volebných preferencií. Napríklad inflácia 
predstavuje štandardný nástroj politikov na riešenie zlej finančnej situácie v štáte, charakterizovanej 
poklesom príjmov vo vzťahu k úrovni záväzkov štátu. Inflácia v svojej podstate predstavuje skrytý 
daňový systém, ktorý Keynes naordinoval ako ekonomický nástroj na politické prežitie. Ak štátny 
dlh rastie neproporcionálne k rastu majetku alebo príjmov v štáte meraných rastom HDP, z troch 
možností financovania štátneho dlhu, politici siahajú štandardne ku kolotoču tlačenia peňazí pod 
pojmom kvantitatívne uvoľňovanie a následným znížením ich kúpnej sily vyrovnávajú ich 
nadhodnotenie. Prevenciou pred znehodnotením finančných aktív je ich presun do akcií až do 
obdobia, kedy dochádza k vyriešeniu rozhodujúcej fázy transformácie spoločnosti a procesy na 
trhoch umožnia stabilizáciu investičného prostredia  s dlhodobo vypočítateľnými ekonomickými 
parametrami, včítane investičného rizika. Napríklad v prípade finančnej krízy roku 2008, 
signalizovanej hypotekárnou krízou z roku 2007 na trhoch USA, transferovanou na globálne finančné 
trhy cez sekuritizované cenné papiere a štátny dlh, znamená proaktívne systémové riešenie presun 
finančných aktív v roku 2007 až 2009 na obdobie 10 až 15 rokov do vybraných akcií, zvlášť, ak pomery 
na trhu spôsobili dočasné podhodnotenie akcií a situácia umožňovala ich výhodný nákup. Parameter 
15 rokov je možné odvodiť od času, nutného na výskum a vývoj nových technológií a ich nasadenie 
do praxe, ako riešenie krízy s tvorbou nadštandardnej pridanej hodnoty. História stanovila dĺžku 
tohto parametra pri nasadzovaní IT technológií ako riešenie energetickej krízy v 70tych rokoch 
(Hamilton, 2009) aj pre riešenie obnoviteľných zdrojov energie (Hirsch, 2005). 

Pokiaľ budeme krízu chápať v širšom kontexte od roku 1995 s vrcholom v USA v roku 2008 na 
finančných trhoch a v Európskej únii vrcholiaca v rokoch 2010 a 2011 v podobe štátneho dlhu, je 
možné ukázať, že vznik jednotlivých nerovnováh na rôznych trhoch s príslušnou časovou 
postupnosťou napĺňa obsahovo model existenčnej krízy, tak ako ho vypracovali psychológovia 
(Kastová, 2010). Časový priebeh cien počas krachov jednotlivých trhov má totožný tvar spĺňajúci 
model sociálnej polarizácie s príslušnými parametrami tak, ako ho popísal Pavel Kohout (Kohout, 
2010). Vrcholy kríz, kedy dochádza ku krachu, logicky nadväzujú jeden na druhý nasledovne: 

 zlom a výraznejší rast na hlavnom indexu ekonomiky USA Dow Jones je viditeľný od roku 
1995 

 krach indexu burzy NASDAQ nastal 2.Q.2000 

 ceny na trhu s ropou začali výrazne rásť od roku 2001 
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 začiatkom septembra 2001 začali klesať ceny na finančnom trhu rýchlejšie ako v čierny 
štvrtok 1929 

 dňa 11. Septembra 2001 došlo k atentátu na symbol svetového obchodu World Trade 
Center v New Yorku 

 ohromné verejné výdaje boli realizované ako náklad na vojny v Afganistane a následne 
v Iraku ako odpoveď na atentát realizovaný medzinárodnou teroristickou sieťou Al Kaida 

 trh s nehnuteľnosťami narastal od roku 2001 a zaznamenal krach v júli 2006 

 trh s hypotekárnymi úvermi  zaznamenal krach v lete 2007, 

 krach na trhu s ropou sa odohral v júni 2008  

 kríza na finančnom trhu bola spustená pádom banky Lehman Brothers dňa 10. septembra 
2008, ktorá vyvolala paniku na finančných trhoch a zastavenie medzibankového trhu 
v septembri a začiatkom októbra 2008 

 investícia vo výške 5 mld USD do banky Goldman Sachs Warrenom Buffettom desať dní 
po páde banky Lehman Brothers predstavuje príklad úspešného spôsobu záchrany 
finančnej inštitúcie  

 začiatkom októbra 2008 kandidát na prezidenta USA navrhol program záchrany 
finančného sektora podľa príkladu záchrany banky Goldman Sachs, orientáciu ekonomiky 
na obnoviteľné zdroje energie a všeobecné zdravotné poistenie 

 začiatkom novembra plán záchrany finančného sektora začal fungovať a pozitívne ohlasy 
upevnili voličov v presvedčení, že Barack Obama je tou správnou osobou, informácia sa 
intenzívne šírila cez sociálne siete 

 prezidentské voľby vyhral Barack Obama nad MacCainom vo výraznom pomere 70:30, 
kým v lete bol tento pomer ešte zhruba 52:48. 

 Začiatkom roku 2009 finančník G. Sörös poukázal, že Grécko má skrytý dlh, ktorého 
splatnosť vyprší v priebehu roku a Grécko nebude schopné splácať dlhy, ukázalo sa, že je 
to dôsledok finančných operácií z roku 2002 

 V roku 2013 vyšlo najavo, že v roku 1999 Taliansko uzatvorilo zmluvy na finančné 
deriváty v hodnote 40 mld € a tým znížilo vykazovaný štátny dlh  

 V priebehu roku 2010 došlo k analýzam, podľa ktorých dochádza k ohrozeniu celého 
ekonomického priestoru EU, pokiaľ Grécko prejde nekontrolovaným krachom, t.j. 
ekonomiky Talianska a Španielska by sa dostali do situácie, kedy by neboli schopné splatiť 
svoje záväzky 

 Vytvorenie Dočasného a Trvalého eurovalu bolo riešením prijatým v rokoch 2011 a 2012 

 Posun k ustanoveniu vyššej ekonomickej integrácie EU sa udial v roku 2012 
a s procedurálnym  riešením počas roku 2013 

 2013 EU buduje štandardné ustanovizne štátu, akou je napr. úrad generálneho 
prokurátora 

 Očakáva sa ďalší prevod kompetencií z úrovne štátov na EU   
 

Je nutné zároveň konštatovať, že FED svojou politikou realizovanou množstvom peňazí 
v obehu a ich úrokovou sadzbou svojimi rozhodnutiami v rokoch 1994 až 2006 temer vždy prispel 
k vytváraniu nerovnováhy. Dôkazov je toľko, že tento postup FEDu, ktorému v tomto období 
predsedal Alan Greenspan, analytici neváhajú nazvať priamo ako Greenspanove bubliny (Sheehan, 
2009). Druhým subjektom, ktorému analytici vznik nerovnováh na finančných trhoch pripisujú aktívny 
diel zodpovednosti je investičná banka Goldman Sachs (Taibbi, 2009). Vytvoreniu nerovnováh na 
trhoch asistovala aj vláda USA zmenou legislatívy v takých významných zákonoch, ako je zmena 
zákona o bankách z roku 1933, daňového zákona, zmena v zákonoch spojených s vykazovaním 
povinných ukazovateľov ekonomiky ako je inflácia či tržby, povolenie vytvorenia konfliktu záujmu 
medzi funkciami investičného a komerčného bankovníctva v bankovom sektore zrušením Glass  
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                               Obrázok č.4 Priebeh vývoja na trhoch a ich postupnosť.  

 
Steagllovho zákona, vytvorenie podmienok na uvoľnenie úverovej disciplíny a vytvorenie nových 
produktov finančného trhu v podobe sekuritizovaných cenných papierov zahrňujúcich hypotekárne 
úvery, či zmena v zákone o osobnom bankrote (Taylor C.W., 2007,).  Zjednocujúci motív, spojený 
s krachom na príslušnom trhu, je vytvorenie stavu morálneho hazardu pre spotrebiteľa, v ktorom 
spotrebiteľ nevie o riziku, ktoré kúpou príslušného produktu na seba berie a keď ho nakoniec zistí, 
nemá nástroje a často ani vedomosti, aby riziko dokázal riadiť. Druhú, všeobecne prítomnú 
skutočnosť na krachujúcich trhoch predstavuje vytvorenie stavu negatívneho stimulovania trhu pre 
investora, čo spôsobuje rýchlu saturáciu možností príslušného trhu, prejavujúcu sa rýchlym rastom 
cien na trhu pred ich krachom. O kríze hovoríme vtedy, keď sa človek alebo spoločnosť  ocitne 
v zaťažujúcej nerovnováhe medzi subjektívnym významom problému a možnosťami zvládania , ktoré 
má k dispozícii. Keďže schopnosť formovať svoj život má pre človeka vysokú hodnotu, strata tejto 
kompetencie je vyjadrená emóciami obáv, strachu, úzkosti a môžu prejsť až do paniky. Človek sa 
dostane na hranicu svojej existencie ktorá vo vrcholovom bode krízy znamená kvalitatívnu zmenu, 
pokiaľ je kríza vyriešená konštruktívne, alebo návrat do pôvodného stavu, pokiaľ je riešenie krízy  
neúspešné. Pre pochopenie dejov v existencionálnej kríze a jej možných riešení  je nutné sa zaoberať 
takými skutočnosťami, akými je podstata človeka a jeho  vedomie. Vedomie vzniká ako schopnosť 
človeka rozoznávať protiklady a v nich interpretovať cez vnímanie vnútorných stavov človeka dobro 
od zla v kontexte meniacich sa vonkajších skutočností (Damasio, 2010). Vedomie vzniká až po 
narodení dieťaťa v procese jeho socializácie na základe vonkajších podnetov, v prvej fáze do troch 
rokov. Časť obsahov, hlavne osobne nepríjemných, človek vytesní do podvedomia. Na vytesnenie 
spotrebuje trvalo časť životnej energie. Počas krízy, kedy vonkajšie podnety preťažujú organizmus, je 
kompenzačná energia čiastočne použitá na riešenie životných problémov a vtedy sa do vedomia 
dostávajú obsahy, ktoré boli vytesnené do nevedomej a často zabudnutej časti bytia. Priliehavý 
termín k tomuto procesu predstavuje pravá generálna spoveď (Jung, 2000). Človek,  povedané 
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obrazne, je  ukrižovaný a musí sa vyrovnávať s morálnym aspektom vytesnených skutočností, ktoré 
náhle vstupujú z podvedomia do vedomia. Intenzita týchto zážitkov je tak vysoká, že sa v odbornej 
literatúre ujal pojem spirituálna smrť a znovuzrodenie (Grof, 2007). Už tento pojem naznačuje, že 
dochádza k rozpadu vedomia, osobnosť sa rozpadá a nastáva proces vytvárania nového vedomia 
osobnosti. Je to proces znovuzrodenia, v ktorom sa rodí nová osobnosť, či na kolektívnej úrovni, nové 
usporiadanie spoločnosti a prijíma sa nový hodnotový systém. Akonáhle dôjde k spontánnemu 
rozpadu ega, je zbytočné sa snažiť o ďalšiu intelektualizáciu procesu. Je to proces prírody, ktorý po 
prekročení prahovej hodnoty vonkajšej záťaže, podlieha vlastným zákonom. Proces je možné 
monitorovať, proces je možné mierne stimulovať, ale nakoniec je to príroda, ktorá rozhodne 
o výsledku, totiž, či dôjde k regresu, alebo osobnosť získa novú kvalitu práve tým, že vedomie 
obsiahne väčšiu časť nevedomia a hlavne, vytesnené obsahy sú vedomiu prístupné, čím sa integrujú 
do vedomia a zanikne ich projekcia. Človek je na nekončiacej ceste transformácie obsahov 
z nevedomia do vedomia a tým rozširovanie svojich schopností.   Mýtus ukrižovania Ježiša Krista 
a jeho zmŕtvychvstanie je presne najväčším mýtom moderných dejín človeka a Ježiš Kristus jeho 
symbolickou personifikovanou postavou, prežívajúcou tento mýtický proces.  

To, čo sa deje na individuálnej úrovni, je možné zažívať aj na úrovni kolektívnej. Úroveň 
kolektívneho nevedomia psychologického modelu Junga (Jung, 1960) umožňuje popisovať javy na 
úrovni davu. Tu je presne lokalizovaná druhá úroveň komunikácie, ktorú transakčná analýza nazýva 
psychologická úroveň (Schlegel, 2005). Jej rozhodujúci komunikačný nástroj predstavuje symbol, 
ktorý zasahuje emočné centrá, pričom postupnosť symbolov v čase vytvára štruktúru mýtu ako 
komplexnej informácie. Realizácia mýtu v symbolickej rovine môže naberať rôzne podoby v rovine 
sociálnej komunikácie, vyjadrovanej obsahom slov. Psychologická rovina, v ktorej je realizovaná 
štruktúra hier, je platná bez ohľadu na jej vecnú podobu v sociálnej rovine, ktorá sa líši okrem iného 
aj v dôsledku rozvoja používania nových technológií pri šírení informácií. Dnešná možnosť zvládania 
popisu tohto javu cez sociálne siete posúva možnosti cielenej tvorby davu a jeho ovládania 
modernými nástrojmi mediálnej komunikácie (Easly, 2010) (Jackson, 2008).  Zmysel existencionálnej 
krízy je zrušiť starý hodnotový systém a vytvoriť priestor na vznik nového progresívneho 
hodnotového systému, ktorý odráža zmenené vonkajšie podmienky. Tak na individuálnej ako na 
kolektívnej úrovni.  

Nakoniec je nutné si klásť otázku, či je možné verifikovať progresívnosť riešenia nového 
hodnotového systému a ak áno, akými parametrami je možné takýto nový systém merať?                
 

Základný cyklus  krízy existencionálneho charakteru obsahuje päť základných fáz: 
 

1. Prípravná fáza krízy – tu sa poznatky dávajú dokopy, prijíma sa množstvo podnetov, 
ale málo z ich sa katalogizuje a štruktúruje. V tejto fáze sa prejavuje rast vnútorného 
napätia  ako sprievodná emócia prežívania príslušnej osoby. 

2. Inkubačná fáza – problém v spoločnosti kvasí a vyhrocuje sa.  Sprievodnými 
emóciami sú nekľud, frustrácia, pochybnosť o vlastnej hodnote a kompetencii 

3. Krízová situácia -  charakterizovaná neschopnosťou pohnúť problémom, 
zablokovanie konania , úzkosť a točenie sa v bludnom kruhu  

4. Fáza vhľadu – jasné spoznanie problému, efekt „ aha“ a sprevádzajúca radosť 
a uľahčenie 

5. Fáza verifikácie – riešenie sa testuje, verifikuje a overuje. Táto fáza je sprevádzaná 
koncentráciou 
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Obrázok č.5 Model existenčnej krízy a transformačného procesu realizovaného od roku 1995 
 
 
 

Jav sociálnej polarizácie. 
 
Moderné prístupy založené na poznatkoch biológov, ekonómov a sociológov prekonali veľmi 

významne prvotné prístupy teórie davu popísané napr. Le Bonom (Le Bon, 2012). Pôvodné 
ekonomické teórie vychádzali z modelu racionálneho človeka, schopného získať dostatok informácii 
a na základe nich urobiť svoje vlastné, verilo sa, že slobodné rozhodnutie, ktoré malo sledovať jeho 
vlastný záujem. Model človeka známy aj pod pojmom Homo Economicus (Lea, 1994) sa ukázal ako 
príliš zjednodušujúcim modelom nepopisujúcim javy, v ktorých dochádza k rozhodovaciemu procesu 
človeka. Pokiaľ by sa ľudia chovali podľa modelu racionálneho človeka, potom sa jedná o slobodné 
rozhodovanie a to musí spĺňať kritériá normálneho (Gaussovského) rozdelenia.  

 Simon zistil, že v takých prípadoch, ako je štatistika použitých slov v próze, štatistika 
publikácií vedcov, distribúcia veľkosti miest podľa počtu obyvateľov, distribúcia príjmov ale aj ďalšie 
súbory vykazujú výrazne asymetrický typ distribúcie (Simon, 1955), výrazne odlišný od normálneho 
rozdelenia. Pri analýze racionálneho človeka Simon zistil, že predpoklady výrazne zjednodušujú 
skutočnosť, pričom schopnosti človeka urobiť racionálne rozhodovanie je výrazne limitované 
kapacitou nášho vedomia, napr. pri hre šach (Simon, 1955). Preto princípy ekonomiky založenej na 
racionálnom rozhodovaní človeka vedia popísať rovnovážne stavy, ale dynamiku zmien nie sú 
schopné zachytiť a ani predpovedať. Tieto modely nedokázali predpovedať krachy na trhoch a ani 
vytváranie ich nerovnováh. Bol to Keynes (Keynes, 1936,1973), ktorý poukázal na to, že bez 
zakomponovania do modelov ľudské emócie, nie je možné spoľahlivo vytvárať modely a cez predikcie 
z nich vytvárať dlhodobé ekonomické stratégie. Na príklade ekonóma Shillera je možné vidieť 
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postupnú adaptáciu tejto myšlienky do analýz trhov od roku 2000, kedy došlo k prvému vydaniu 
publikácie Irrational excuberance (Shiller, 2000), cez jeho druhú edíciu v roku 2005 až po publikáciu 
Animal spirits  vydanú spoločne s nositeľom Nobelovej ceny Akerloffom v roku 2009 (Akerlof, 2009,). 
Vysvetlenie krízy na finančných trhoch vysvetľuje Akerlof a Shiller už len interpretáciou cez inštinkty, 
emócie a mýty človeka. Dôvodom je, že sú to presne inštinkty a emócie človeka, ktoré v konečnom 
dôsledku s rozhodujúcou váhou vykonajú rozhodovací proces človeka. Pokiaľ by sa na rozhodovaní 
zúčastňoval len a výlučne rozum, výsledkom by bol chladný kalkul a človek by sa premenil na počítač, 
či robot. Na druhej strane, pokiaľ rozhodnutie prevezme výlučne emočná štruktúra, či afekt, slobodná 
voľba človeka je buď výrazne obmedzená, alebo dokonca ju nemá ( Spinoza B., 2004). Damasio 
uvádza základnú štruktúru rozhodovacieho procesu človeka tak, ako je zobrazená na obrázku číslo 3 
(Damasio, 2004). Z nej je jasné, že informácie vstupujú do dvoch centier spracovania, kognitívneho 
a emočného a navzájom sa ovplyvňujú. Pokiaľ je ale situácia vyhodnotená ako ohrozujúca, podľa 
stupňa ohrozenia  emočné centrá preberajú čiastočnú alebo úplnú kontrolu nad rozhodovacím 
procesom a na základe kvality vytvorených štruktúr, produkujú rozhodnutie. Emočné štruktúry a ich 
kvalita závisí od prežitého. Aktivujú sa pri vyhodnotení podobnej situácie.  

Na skupinových sedeniach zistil Berne, že v psychike človeka pri komunikácii dominujú tri 
výrazné štruktúry a existujú dva kanály komunikácie, sociálna úroveň a psychologická úroveň (Berne, 
1964). Kým sociálnu úroveň tvorí v prvom rade obsah slov a priama interpretácia viet, psychologická 
úroveň komunikácie predstavuje asociovaný význam informácie, zistiteľný cez emocionálne 
štruktúry človeka. Prenos informácií medzi ľuďmi sa deje tak, že obsah slov prenáša 7% informácií, 
emócie 65% a 28% je prenosom cez intenzitu, zafarbenie a kadenciu hlasu (Pease, 2004). To 
umožňuje pochopiť, prečo Jung zistil, že prežívanie človeka sa stále deje v rozhodujúcej časti cez 
emócie, komunikované v nevedomej rovine prenosu informácií. Sú to symboly, ktorých časová 
postupnosť a štruktúra vytvára mýty a sú to rituály, ktoré predstavujú realizáciu mýtov. Človek sa 
primárne učí cez emocionálne prežitie príslušnej alebo typickej udalosti (Immordino-Yang, 2007). 
(Damasio, 2010) (Damasio, 1990). Aj preto je zistené, že pri komunikácii je ďaleko dôležitejšia tá časť, 
ktorá je nositeľom emócií, ako samotný obsah poskytovanej informácie. Mnohé skutočnosti, ktoré 
pomáhajú odhaliť vlastnosti človeka a jeho chovanie sa v spoločnosti, bolo odhalené cez skúmanie 
biológov v ríši zvierat. Chovanie sa lovcov pri love na veľkú zver má svoju štruktúru a nástroje zhodné 
s moderným finančným trhom, len forma je výrazne rozdielna (Ridley, 1996). Podobne Berne zistil, že 
ľudia komunikujú cez štandardizované štruktúry, ktoré nazval hrami a ktoré sa po upevnení 
v nevedomí človeka opakujú. Je to objav plasticity mozgu, ktorý umožňuje vysvetliť, prečo 
opakovaním príslušných sekvencií a teda podnetov, si mozog vytvára špecializovanú štruktúru na 
biologickej úrovni (Doidge, 2011). V analytickej psychológii bol obsah týchto štruktúr nazvaných 
pojmom komplexy s určením ich typizovaných prejavov (Kastová, 2004). 

 
 

 

 

                
 

Obrázok č. 6. Znázornenie troch dominantných štruktúr v človeku a dve úrovne komunikácie. 
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Štúdiom chovania sa mravcov pri zabezpečovaní potravy biológovia zistili, že mravce si 
o potrave, o jej mieste a množstve vymieňajú informácie, ináč sa pozorované chovanie mravcov 
vysvetliť nedá. Pokiaľ je rovnaké množstvo potravy umiestnené na dvoch miestach v v rovnakej 
vzdialenosti od mraveniska, bežný prístup pri očakávaní, ako sa rozdelia mravce pre zabezpečenie 
potravy znamená, že po chvíli bude približne polovica mravcov zaisťovať potravu z jedného miesta 
a druhá polovica z druhého miesta. Pokiaľ je to miesto identické ale je prístup k nemu iba dvomi 
možnými cestami, opäť bežné očakávanie je, že sa rozdelenie počtu mravcov ustáli na približnej 
polovici. Pozorovania však tieto predpoklady nepotvrdili. Sú to informácie, ktoré si mravce medzi 
sebou vymieňajú, ktoré určujú ich rozdelenie a aj náhle zmeny v ich rozdelení. Pretože mravce majú 
tri možnosti. Nemeniť svoj názor a postupovať stále tou istou cestičkou. Druhá možnosť je, že mu iný 
mravec poskytne informáciu a pod jej vplyvom zmení cestičku k potrave. Treťou možnosťou je, že 
zmení názor bez toho, aby dostal dodatočnú informáciu. Bez znalostí týchto informácií nie je možné 
predpovedať chovanie mravcov, ktoré je náhodné. 

 Pokiaľ máme len jedno miesto, kde je uložená potrava a ktorá sa neustále dopĺňa, tak 
mravce vytvoria jednu cestičku medzi mraveniskom a potravou. Pokiaľ na vedľajšie miesto položíme 
cukor, tak pôvodne priama cestička medzi mraveniskom a potravou sa vychýli a mravce ju 
presmerujú tak, aby cestička išla cez miesto, kde sa nachádza cukor. To trvá dovtedy, kým mravce 
neodnesú cukor. Následne sa cestička znova vyrovná smerom k mravenisku. Tento experiment 
potvrdzuje, že umiestnením potravy a jej dopĺňaním je možné mravce naučiť dlhodobo na istý spôsob 
správania a následne tento spôsob, napríklad pomocou cukru modifikovať želaným spôsobom. 
Skúmanie chovania sa mravcov viedol k modelu využiteľnému aj pre trhy v ekonomike človeka 
(Kirman, 1993).   

Skúmanie chovania sa investorov na trhoch ukazuje, že je možné tento koncept s úspechom 
použiť za predpokladu, že nebudeme chápať chovanie sa investorov v súlade s princípmi štatistickej 
matematiky a princípmi mechaniky, na ktorých sú postavené súčasné zákony ekonómie (Kohout, 
2010). Inými slovami, ani investor sa nerozhoduje ako racionálny subjekt, ale kopíruje a mierne 
modifikuje rozhodovanie podľa pozorovaných rozhodnutí iných (Ormerod, 1998).  

 Pokiaľ pochopíme ekonómiu ako odraz živých organizmov, ktoré si medzi sebou vymieňajú 
informáciu, navyše obsah a frekvencia prenášaných informácií sa menia v čase, tak je možné 
vypracovať modely blížiace sa k reálne pozorovaným skutočnostiam. Napríklad, ak by sme 
akceptovali len informácie, ktoré sú prenesené obsahom slova a neakceptovali, že značná časť 
informácií je prenášaná cez psychologickú rovinu, ktorá navyše určuje dominantným spôsobom 
chovanie sa človeka, tak dospejeme k mylným záverom. Typický príklad predstavuje spis Gorila, kde 
rozhodujúcu rolu efektu tohto spisu je možné pripísať vyvolaným emóciám cez formu spracovania 
spôsobu šírenia informácie, ako na základe poskytnutých overených faktov. Nový prístup 
k ekonomike a ich zákonom musí vnímať skutočnosť, že systém je tvorený živými ľuďmi, korí si 
navzájom vymieňajú informácie, ktoré spätne pôsobia na ich rozhodnutia. Navyše, akonáhle sa 
kopírovaním chovania vytvorí dav, zaniká individualita, t.j. individuálne rozhodnutie je potlačené 
rozhodovaním davu. V dobe IT technológie sa nielen zvýšila rýchlosť v informovaní spoločnosti, ale 
vytvorili sa podmienky aj na rýchle reakcie jednotlivcov.  Aj malé reakcie majú schopnosť vyvolať 
rýchlu a búrlivú odozvu u ostatných investorov. Presne tak, ako to preukazuje moderná fyzika v teórii 
chaosu, že za istých podmienok povestné krídlo motýľa vyvolá mávnutím deje, ktoré spôsobia 
o niekoľko týždňov veternú smršť v značne vzdialenej krajine. Aj preto aplikáciu teórie chaosu na 
ekonomické procesy nazval symbolicky  Ormerod ekonomikou motýľa (Ormerod, 1998). Na 
princípoch akceptujúcich vzájomnú komunikáciu a spätnú reakciu na vyvolané deje na trhu je možné 
vytvoriť model, ktorý budeme nazývať v zhode s Pavlom Kohoutom (Kohout, 2010) modelom 
sociálnej polarizácie. Tento model (Kohout, 2009) preukazuje skutočnosť, že trhy nie sú dokonalé 
a efektívne a že informácie, šírené na trhoch ovplyvňujú chovanie investorov, čoho dôsledkom je 
vyššia volatilita trhu, ako to predpovedá model efektívneho trhu. Pomocou vstupných parametrov je 
možné rôzne modelovať priebeh trhu v čase a nájsť riešenie, ktoré je temer zhodné s realitou. 
Základná štruktúra sociálne polarizovaného trhu je ale rozdielna od chovania sa trhu, ktorý nie je 
ovplyvnený dynamikou vzájomných informácií, ktorých šírenie sa deje v rovine sociálnych sietí. 
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emócií. Pre naše potreby je tvar priebehu všeobecného modelu polarizovaného trhu základnou 
charakteristikou, ktorý hovorí, že sa nejedná o efektívny trh a je jedno, či hovoríme o ekonomických 
trhoch alebo o trhu politickom, t.j. o volebných preferenciách, či rozhodnutiach. Oba sú výsledkom 
činnosti a rozhodovania ľudí. Zavedenie do modelov predpokladu, že informácie, ktoré ovplyvňujú 
ľudí sa šíria cez sociálne siete umožňuje vytvoriť modely, ktoré zodpovedajú reálne pozorovaným 
javom v ekonomike alebo na politickej scéne. Podstatnou zmenou oproti modelu racionálneho 
človeka je skutočnosť, že človek je sociálnou bytosťou a vymieňa si informácie, ktoré ovplyvňujú 
a menia jeho chovanie (Ormerod, 2012). 

Experimenty spojené s rozhodovaním sa jednotlivcov, ktorí nie sú ovplyvnení informáciami 
od druhých a naopak, s umožnením získania spätnej väzby z rozhodovania ostatných účastníkov ináč 
rovnakého experimentu výberu skladby ukázal, že spätná väzba v podobe informácie významným 
spôsobom mení distribúciu výberu skladby (Salganik, 2009) (Salganik, 2008). Navyše, v priestore, 
ktoré je ovplyvnené spätnou väzbou zaniká kvalita poskytovaného produktu a vyššia váha je 
prikladaná popularite výberu vykonaného pred konkrétnym výberom jednotlivca. Dawkins zistil, že 
najlepšou stratégiou na prežitie v biologickej ríši je kopírovanie chovania (Dawkins, 1976). 
K identickým záverom došli aj organizátori počítačovej hry, kde z troch možných stratégií sa stratégia 
kopírovaním ukázala ako víťazná (Rendel, 2010). Vypracovanie vlastnej stratégie je spojené 
s neurčitosťou jej úspešného uplatnenia, ktorá je pomerne vysoká. Napríklad 87,5% všetkých 
podnikov po čase zaniká (Ormerod, 1994). Podobne, naše merania preukázali, že investície do akcií 
individuálnym investorom bez prijatia sofistikovaných stratégií majú len 12,5% tnú šancu na zisk 
(Lukášik, 2001). Opakovanie už použitej stratégie sa ukázalo tiež nie ako efektívne, nech už to bolo 
opakované použitie vlastnej stratégie, alebo odpozorovanej. To nakoniec preukazuje aj Collinsova 
štúdia najúspešnejších spoločností v histórii, kde podstatný spôsob podnikania predstavuje 
využívanie špičkových technológií overených trhom správnym spôsobom. Tým sa dokáže eliminovať 
riziko spojené s výskumom a vývojom nových technológií a produktov, kde pôvodné riziko 1:60 dnes 
vzrástlo na 1:300. Vyššie uvedený prístup je schopný cielene toto riziko obmedziť na 1:5 a menej. 
Sociálne siete a ich vlastnosti preto dnes predstavujú nástroj na šírenie informácií a cez ne aj cielené 
formovanie davu, jeho vlastností a spôsob ovládania davu presne šírenými informáciami. Aj keď je 
možné vytvoriť značné množstvo sietí s rôznou topológiou, praktický význam pre šírenie informácií 
majú siete s topológiou  bez ohraničenia (scale – free), sieť s topológiou označovanou ako sieť 
malého sveta a siete, ktoré sa aktivujú/ustanovujú náhodným spôsobom. (Watts, 2011)  Dynamika 
šírenia informácií je testovaná na robustnosť siete a na jej krehkosť. Prvá vlastnosť znamená, nakoľko 
je chovanie navzájom informačne prepojených subjektov odolná voči typu a intenzite šírenej 
informácie a druhá vlastnosť akými informáciami a s akou intenzitou je možné vyvolať zmenu 
v rozhodovaní a tým aj v chovaní jednotlivca a pod vplyvom spätnej väzby aj navzájom prepojených 
osôb. (Ormerod, 2012)  Aktivácia sociálnej siete je často založená na vytvorení novej spätnej väzby 
ako informácie pre ostatných členov navzájom prepojeného sociálneho súboru. Pre naše úvahy je ale 
potrebné vedieť, či cez tieto mechanizmy sociálneho prepojenia môžeme modelovať základné 
charakteristiky chovania sa subjektu, ktoré je viditeľné na trhoch v podobe časového vývoja cien 
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Obrázok č.7. Všeobecný model simulácie sociálne polarizovaného trhu (Kohout, 2009) 

a reálny priebeh indexu NASDAQ. 
 

a objemu investovaných prostriedkov a ako vieme tieto procesy cielene riadiť. Pokiaľ máme situáciu, 
že človek sa rozhoduje medzi dvomi základnými stavmi, napríklad rozhodnutie kúpiť stotožníme 
s optimistickým stavom alebo predať, rozhodnutie stotožníme so stavom pesimistickým, ( pričom ak 
trend trhu je rastúci, potom stav držať je stotožnený so stavom optimistu a opačne) Kohout ukazuje 
na simulácii, že podľa pomeru optimistov a pesimistov je vytvorený dav, ktorý je buď polarizovaný 
optimisticky, ak optimisti prevládajú alebo pesimisticky v opačnom prípade. Akonáhle sú zmeny 
nálady náhodné a nepredvídateľné a ani nie je možné stanoviť dobu ich trvania, potom je možné 
tieto zmeny stavov premietnuť do modelov trhov a cielene vytvárať priebehy cien na trhoch. Na 
obrázku číslo 6 je prevzatý priebeh počítačovej simulácie trhu (Kohout, 2010) a trhu Nasdaq s veľmi 
podobným priebehom. Tvar priebehu závisí od dynamiky procesov spojených so šírením informácie 
cez sociálnu sieť prepojených osôb. Spätne z tvaru priebehu cien na konkrétnom trhu a jej dynamiky 
je možné zistiť, či existuje prepojená sieť investorov, ktorá cieleným spôsobom riadi investičný proces 
na trhu a tiež zistiť, aká je dynamika tohto riadenia. Podobne, pokiaľ je k dispozícii distribúcia 
diskrétnych hodnôt, ktorá sa výrazne odlišuje od normálneho rozdelenia a spĺňa kritériá 
mocninového rozdelenia, je možné tvrdiť, očakávané javy budú ovplyvnené šírením informácií cez 
sociálne site, či už jednu, alebo viaceré.  

Ako človek bojuje so svojou impulzívnosťou (impulzmi stimulovanými emóciami) pri 
ekonomickom správaní? Najčastejšou stratégiou a efektívnou technikou sebaovládania je vyhnúť sa 
pokušeniu okamžitého uspokojenia tým, že človek vylúči možnosť ihneď minúť peniaze. Finančné 
inštitúcie, do ktorých človek ukladá svoje peniaze, jasne slúžia cieľu: 

1. ochrániť úspory jednotlivca pred odcudzením a iným ohrozením, 
2. ich najdôležitejšou funkciu je ochrániť úspory pred sebou samotným 

Finančné inštitúcie umožňujú človeku eliminovať riziko zlyhania a ušetriť energiu, ktorú musí 
vynaložiť na boj so sebou samým. Ušetria mu stres, ktorému sa vystavuje pri rozhodovaní medzi 
možnosťou peniaze minúť a nahradiť súčasné uspokojenie väčším úžitkom v budúcnosti. Akonáhle sú 
finančné zdroje usporené, prestanú byť psychologicky súčasťou zdrojov na uspokojovanie potrieb a 
človek si svoju spotrebu prispôsobuje reálnej finančnej situácii. Ekonomické správanie človeka je 
založené na dôvere v prijímané informácie a rozprávanie si úspešných príbehov s predpokladom, že 
sú vytvorené technické a ekonomické podmienky na realizáciu cieľov na príslušnom trhu. Informácie 
o úspešnom investovaní predstavuje základnú informáciu a tvorí impulz. K tomu pristupuje 
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racionalizácia rozhodnutia, založená na emotívnych impulzoch. Hodnota ekonomického rozhodnutia 
pre určitý finančný produkt - službu je postavená na očakávaní subjektívneho úžitku. Hodnota 
subjektívneho úžitku je daná emocionálnym prežívaním a pocitmi človeka. Väčšina ľudí si však 
potrebuje dodatočne nájsť dobrý dôvod pre svoje rozhodnutie, t.j. „racionalizovať ho“, aby si 
potvrdili jeho správnosť. Získajú tak pocit istoty, osobnej hodnoty, „ocenenia a pohladenia“ za to, že 
urobili dobré rozhodnutie. Na to potrebujú „racionálne argumenty“. Avšak aj väčšina tzv.racionálnych 
argumentov, ktoré účinne pôsobia na človeka, je postavená na iracionálnych procesoch. Preto 
argumenty apelujú na dôveru, vieru, pocity alebo ide o spoločenský tlak.  Ako vidíme, ľudská myseľ 
sa veľmi komplikovane prepracováva k základnému poslaniu investovania, lacno kúpiť , draho predať. 
Kým je na úrovni jednotlivca a deje sa nezávisle od ostatných účastníkov trhu, dovtedy je 
mikroekonomickou záležitosťou, založenou na individuálnom rozhodnutí jednotlivca. Akonáhle však 
si účastníci začnú navzájom vymieňať informácie do takej miery, že je rozhodovanie vzájomne 
ovplyvňované, potom rozhodnutia jedného typu prevážia a dôjde k polarizácii trhu s možnými 
makroekonomickými dôsledkami. Kapitálový trh sa skladá s obrovského počtu jednotlivcov. Moderná 
teória portfólia predpokladá, že každý z nich uskutočňuje racionálne rozhodnutie na podklade 
faktických údajov nezávisle na ostatných. V modeloch modernej teórie portfólia sa zavádzajú 
nasledovné predpoklady:  

• Veľké množstvo účastníkov trhu podáva nezávisle na sebe príkazy ku kúpe alebo predaju 
• Charakter týchto príkazov má vlastnosti normálneho rozdelenia 

 V praxi však takýto ideálny stav neplatí. Oproti teórii sú razantné zmeny kurzov častejšie, ako to z nej 
vyplýva a eufórie na trhoch sa striedajú s výraznými poklesmi. Príčinou je komunikácia a vzájomné 
ovplyvňovanie názorov, vzniká sociálna polarizácia alebo davové chovanie. Technológia internetu v 
kombinácii so sociálnymi médiami umožňuje šírenie informácie ďaleko efektívnejšie a rýchlejšie a 
veľmi významne dopĺňa klasické formy médií.  

 Sú to informácie, ktoré stimulujú trhy, sú to informácie, ktoré motivujú ľudí k rozhodnutiam. 
Dôležité ale je ešte predtým vytvoriť podmienky v technickej dostupnosti, v ekonomických zdrojoch a 
v legislatíve tak, aby príslušný trh bol v úvode pozitívne stimulovaný a vytvoril dôveru v trh. Následne 
aby bol trh primerane stimulovaný, t.j. aby došlo k polarizácii davu, pričom záver procesu je vždy 
vyberanie ziskov u informovaných investorov s tým, že polarizovanému davu zostávajú často aktíva s 
výrazne nižšou hodnotou oproti kúpnej cene. V zásade informovaný investor je vo väčšine prípadov 
osoba, ktorá disponuje inými informáciami ako trh, rozhodujúcimi pre uzatváranie obchodov pri 
príslušných cenách.  V prípade trhu s IT technológiami v rokoch 1995 až 2001 je možné vysledovať 
tieto skutočnosti krok po kroku a ukázať, v ktorom období došlo k budovaniu dôvery na investovanie 
do akcií IT sektora, ako boli vytvorené technické prostriedky pre spotrebný trh, ako bol trh 
stimulovaný, kde došlo k vytvoreniu podmienok morálneho hazardu a akými nástrojmi vyberali zisky 
informovaní investori. 
Z hľadiska teórie sociálnej polarizácie je možné proces rozdeliť nasledovne: 
 

•Je potrebné vytvoriť masovo prístupné technické prostriedky  pre vytvorenie trhu 
•Je potrebné vytvoriť dôveru v chovanie sa trhu pre postupné vytvorenie davu 
•Je potrebné nájsť stimuly na trhu pre dav tak, aby sa choval želaným spôsobom 
•Existuje nenulová pravdepodobnosť impulzu, ktorý zmení chovanie davu, ktorého výskyt je 
tým pravdepodobnejší , čím proces dlhšie trvá. 
•Tento impulz môže byť ako spontánny prejav interakcie z trhu, alebo môže byť vnesený 
umelo, ale podstatné je, že vytvára kladnú spätnú väzbu, ktorá v časovo krátkom období mení 
chovanie sa podstatnej časti sociálne prepojenej siete 
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Prípravná fáza krízy na finančných trhoch 
 
Na grafe priebehu Dow Jones indexu je evidentné, že nastali dva zlomy v priebehu indexu. Prvý sa 
odohral začiatkom 80tych rokov a druhý zlom je lokalizovaný na začiatok roku 1995. Oba zlomy 
znamenajú stúpajúci trend indexu. Čo spôsobilo, že došlo k takémuto vývoju na finančných trhoch? 
 

 
 

Obrázok č. 8. Dow Jones index očistený o infláciu 
 
 

Zlom v roku 1982 - baby boom generácia a rozvoj podielových fondov 
Prvý zlom na začiatku 80tych rokov súvisí s nástupom technológie podielových fondov, ako nástroja 
pre obyvateľstvo na vytváranie finančných rezerv do budúcnosti. Demografické analýzy preukázali, že 
priebežný systém nebude schopný zabezpečiť dostatok prostriedkov na pokrytie penzií pre 
povojnovú baby boom generáciu, narodenú v rokoch 1946 až 1956. Odporučenie MMF a Svetovej 
banky vytvoriť troj pilierový systém sa realizoval cez rôzne penzijné schémy a podielové listy. V nich 
sa majú vytvoriť finančné rezervy pre dôchodkový vek tejto generácie. Zároveň práve generácia baby 
boom prechodom do produktívneho veku vytvárala významný dopyt na trhu a tým narástli aj 
finančné ukazovatele trhu. Výsledkom tohto procesu bol zvýšený objem peňazí na finančnom trhu. 
Zároveň IT technológie vytvárali nadštandardnú pridanú hodnotu, čo sa prejavilo zvýšenou tvorbou 
zisku, čoho dôsledkom bol rast cien akcií. Doba medzi rokom 1982 a 1995 nie je súčasťou prípravnej 
fázy, aj keď počas nej sa vytvorili technické prostriedky použité počas krízy v podobe podielových 
fondov.  

1. Zlom v roku 1995 
Rozvoj IT technológií zasiahol prakticky celú spoločnosť a vytvoril podmienky pre globalizáciu 

trhov. Na druhej strane jej primárny prínos v podobe zásadného zníženia nárokov na prírodné zdroje 
ako aj energiu z 80tych rokov, prejavujúce sa nadštandardnou tvorbou ekonomickej pridanej hodnoty 
sa vyčerpával a vykazoval tendenciu poklesu. Celý rad opatrení, ktorý bol prijatý na úrovni vlády pri 
regulácii trhov (Shiller, 2000). Rozbehnutá ekonomika USA ale slávila úspech v podobe rýchleho 
splácania štátneho dlhu. Keďže sú to nástroje štátneho dlhu, konkrétne úrokové sadzby vydávaných 
cenných papierov, pomocou ktorých sa riadi ekonomika moderného štátu, Greenspan (Greenspan, 
2007) uvádza, že bolo potrebné prijať postupne opatrenia, aby tempo splácania štátneho dlhu bolo 
utlmené. Preto na konci roku 1994 a začiatkom roku 1995 došlo k úvahám o znížení daňového 
zaťaženia z 28% na 20%, plánované na rok 2007. Po realizácii tohto kroku stále existovali možnosti 
ďalšieho zníženia daní z príjmu. To motivovalo investorov k zotrvaniu v investíciách na burze. Zároveň 
FED znížil úrokovú sadzbu. Ale administratíva v USA zaviedla aj také opatrenia, ako je zmena spôsobu 
vykazovania inflácie  zmenou z aritmetického na geometrický spôsob počítania indexu. Index inflácie 
sa znížil aj kvôli zavedenému postupu, ktorý je spojený so substitučnými efektmi. Pokiaľ cena tovaru 
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rastie príliš rýchlo, zamení sa tovar s podobnou vlastnosťou v spotrebnom koši, ktorého cena tak 
rýchlo nerastie. Tretí spôsob výrazného ovplyvnenia štatistík predstavuje hedonistický spôsob 
oceňovania tovarov a služieb. To umožnilo vo výkazníctve viesť vyššiu sumu ako dosiahnutú na trhu, 
čo bolo zdôvodnené vyšším sortimentom poskytnutých funkcií, ocenených oproti trhu pre účely 
štatistiky. To na jednej strane umožnilo znížiť infláciu a na strane druhej zas zvýšiť HDP. Napr. 
spočítaná prirážka v roku 1998 u IT technológií ukazuje, že na trhu sa predal tovar za 95,1 mld USD, 
ale pre potreby štatistiky bola vykázaná čiastka 351,8 mld USD, čo zdvihlo HDP umelo o 2%. 
(Sheehan, 2009)  

2. Vytvorenie robustné davu investorov 
Od roku 1995 plynulý rast indexu burzy zaisťoval, že väčšina investorov dosahovala zisky 

a informácie o dosiahnutí ďalších možných ziskov spôsobila, že na trhu investori nelikvidovali svoje 
pozície. Ojedinelé straty síce boli z času na čas komunikované, ale to sa pripisovalo skôr neschopnosti 
investora ako systému. Rozvoj IT technológií zároveň spôsobil, že možnosti investovania cez internet 
boli sprístupnené do domácnosti. Sprostredkovatelia obchodov si účtovali poplatky a investor 
investoval na svoje riziko a podľa svojho uváženia. Veľké množstvo spotrebiteľov využilo tieto 
možnosti a spôsobili významný príliv peňazí na investičný trh. To pomáhalo k rastu cien na burze. 
Akurát nik investorom nepovedal, že čelia 70% tnej strate svojich aktív (Lukášik, 2001), (NASAA, 
1999). 

 

 
Obrázok č.9. Priebeh indexu NASDAQ v rokoch 1998 až 2013 očistený o infláciu. 
 

3. Impulz Y2K 
V roku 1998 sa rozšírila informácia o ohrození zlyhania informačných systémov zvlášť 

v prostriedkoch hromadného ničenia, podľa ktorej sa môže informačný systém zrútiť prechodom cez 
rok 2000, pretože programové vybavenie nemusí obsahovať riešenie zmeny dátumu z 1999 na 2000. 
Ministerstvo obrany USA uvoľnilo veľké prostriedky na previerku systémov a následne sa tento 
problém riešil aj v komerčnej sfére. Za jednoduché nástroje programového vybavenia, umožňujúce 
tento problém preveriť a vyriešiť sa platili veľké čiastky peňazí poradenským spoločnostiam. Mnohé 
spoločnosti preventívne vymenili nielen programové vybavenie, ale aj celé technické vybavenie. To 
vyvolalo vysoký dopyt po službách a tovaroch IT sektora. Krátkodobé zisky analytici z Wall Street 
prezentovali ako trvalý zisk spoločností minimálne v 5 ročnom časovom horizonte. Výsledkom bol 
významný rast cien akcií na trhu NASDAQ v roku 1999. Ale v marci 2000 IT spoločnosti nezaznamenali 
žiadne veľké zákazky a prognózy tvorby ziskov výrazne poklesli a s ním aj trh. V čase vrcholu sa IT 
akcie obchodovali s P/E na úrovni 123. Návratnosť investície o viac ako 100  rokov znamená, že sa 
investori chovali vysoko iracionálne. Tvar a priebeh indexu NASDAQ prestavuje typický priebeh 
polarizovaného davu, ktorého robustnosť bola dosiahnutá v rokoch 1995 až 1998 trvalým rastom 
cien akcií a pod jednou informáciou Y2K bol dav prevedený cez rast IT akcií do polohy, kedy  
investori na burze NASDAQ prišli o 4000 mld USD. Informovaní investori zaznamenali prílev kapitálu 
na úrovni 2 000 mld USD v podobe peňazí. Boli to väčšinou fondy riadené investičnými bankami USA. 
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Inkubačná fáza krízy 
 
Inkubačná fáza krízy pozostáva z dvoch paralelných procesov: 
 

1. Transformácia cenotvorby ropy od producentov na finančný trh 
2. Vytvorenie nerovnováhy na trhu s nehnuteľnosťami 

 
Energetický trh vo väzbe na ekologické problémy je detailnejšie spracovaný v prílohe číslo 1. 

 

 
 
Obrázok č.10. Priebeh cien ropy očistený o infláciu. 
 
Energetická kríza 70tych rokov poskytla niekoľko významných poznatkov. Jeden z nich bol, že 

rast ceny ropy na dvojnásobok spôsobí do troch mesiacov ekonomickú krízu. Druhý poznatok bol, že 
ovplyvnenie ceny ropy na produkčnom trhu je možné vtedy, ak počas troch mesiacov dôjde k zmene 
objemu zásobovania trhu ropou o 7 až 10% (Hamilton, 2009). Cieľom, ako to uvádza Greenspan 
(Greenspan, 2007), bolo previesť cenotvorbu z produkčných trhov na trhy finančné, ktoré umožňujú 
ďaleko pružnejšie stanovovať cenu. Preto boli vybudované v rokoch 2002 až 2006 veľké zásob ropy 
v rozsahu 10% z ročnej produkcie, ktoré umožňujú regulovať cenu finančnými nástrojmi temer na 
dennej a týždennej báze. Tým sa zmenil aj tvar krivky popisujúcej vývoj ceny na trhu s ropou zo 70 
rokov na tvar typický pre javy spojené s polarizovaným davom investorov v rokoch 2007 až 2009. 
Analýza volatility na trhu preukazuje, že od roku 2000 boli na trhu prítomní inside investori. 

 
Z analýzy volatility týchto dvoch parametrov autor predkladá nasledovné tvrdenia (Gail the 

Actuary on December 8, 2009): 
1. Volatilita ceny ropy po roku 2000 vzrástla a je v cene ropy priamo  zabudovaná 
2. Zmena spotrebiteľských cien po roku 2000 výraznejšie koreluje so zmenou ceny ropy 
3. Investičné riziko rastie s rastom volatility ceny ropy a tiež s rastom absolútnej hodnoty ceny 

ropy 
4.  Analýza poukazuje na to, že existuje od roku 2000 asymetria v informáciách na trhu , ktorá 

pôsobila destabilizujúcim spôsobom na zmenu ceny ropy a výrazne zvýšila investorské riziko 
 
Kým do roku 2006 to bol rast ceny ropy na trhu, ktorý motivoval producentov ropy zvýšiť 

ťažbu a umožnil vytvoriť zásoby investičným bankám ako je Goldman Sachs a ďalšie, od roku 2007 už 
bola cena ropy určovaná výlučne cez nástroje finančného trhu. Overenie techniky ovplyvnenia ceny je 
možné vidieť na grafe v roku 2007. 
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Z analýz ale vyplýva aj fakt, že príroda prispieva k tvorbe hodnoty priemerne 60 až 75%. Len 
zbytok je výsledkom ekonomickej činnosti človeka (Costanza, 1987). Aj preto pri energetických 
krízach padajú prvé hlavne podniky náročné na energiu, čo je napr. stavebníctvo, sklársky priemysel 
a pod. Vzťah produkcie ropy a tvorby HDP je pekne vidno na obrázku číslo 11. 

 

 
Obrázok číslo 11.  Technická analýza volatility cien ropy  na trhu a inflácie 

 
 
Zvýšenie cien ropy na trhu si vyžiadalo aj zabezpečiť, aby ekonomika mohla absorbovať túto 

cenu bez vyvolania ekonomickej krízy. Nehnuteľnosti tvorili jednu z možností, ako do ekonomiky 
vpustiť ďalší veľký objem peňazí. V roku 1999 bol dokončený proces zrušenia platnosti zákona 
o bankách, ktorý zaručoval že nevznikal konflikt záujmu medzi investičným a spotrebným trhom. 
Ukončenie platnosti Glass Steaglovho zákona vytvorilo podmienky na realizáciu americkej hypotéky. 
Tá zrušila obmedzenia povinnosti pre fyzickú osobu mať k dispozícii 50% z hodnoty obstarávanej 
nehnuteľnosti v podobe vlastných finančných prostriedkov. Banky začali financovať celú hodnotu 
kupovanej nehnuteľnosti. Ceny od roku 2001 rástli a tak banky poskytovali peniaze, ktoré boli kryté 
majetkom v podobe nehnuteľnosti.  Navyše, peniaze získané cez hypotekárny úver už neboli viazané 
na nehnuteľnosť, ale bolo možné ich minúť na spotrebnom trhu. Tým bol vytvorený zároveň morálny 
hazard pre spotrebiteľa. Keďže jedna a tá istá banky mohla poskytovať úver pre investora a zároveň 
aj úvery pre spotrebiteľa, cieľom rozloženia rizika banky bolo, aby poskytnutý investičný úver na 
výstavbu bytov rozložil medzi viacerých spotrebiteľov, čo motivovalo banky vyhľadať a poskytnúť  aj 
úvery, kde riziková analýza poukazovala na budúcu neschopnosť ich splácania.  
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Obr. č. 12. Korelácia HDP a objemu ropy 
 

V roku 2005 bol ale zmenený zákon o osobnom bankrote, ktorý chránil majiteľa 
nehnuteľnosti (Taylor C.W., 2007,). Zmena zákona umožnila exekútorom nehnuteľnosť zabaviť a dať 
na trh na predaj. Od roku 2000 narastala cena nehnuteľnosti a zároveň od roku 2004 aj počet 
investorov, ktorí neboli schopní splácať hypotekárne úvery. V roku 2006 cena nehnuteľností dosiahla 
vrchol a sa zdvojnásobila, historicky prvý raz za 100 rokov. Práve zmena v osobnom bankrote 
spôsobila spružnenie trhu a výsledok je priebeh procesov na trhu, ktorý charakterizuje tvar cien 
typický pre polarizovaný dav. Do roku 2005 cena len rástla. Cca 2 mil. nehnuteľností v exekúcii 
daných na trh v roku 2006 až 2008 spôsobilo prudký pád cien nehnuteľností od polovice roku 2006. 
 

 

 
 
Obrázok č.13. Priebeh cien nehnuteľností očistených o infláciu od roku 1890 . 
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Vrchol krízy - kríza na finančných trhoch. 
 

Padajúce ceny nehnuteľností spôsobovali postupne, že banky museli tvoriť opravné položky 
nielen na tie prípady, kedy dlžník prestal splácať , ale aj vtedy, ak aktuálna cena nehnuteľnosti už 
nekryla výšku pôžičky. S prudko klesajúcou cenou nehnuteľností od marca 2008 nútilo postupne 
banky tvoriť opravné položky a teda stratu, ktorá hoci bola účtovného typu, z princípu znižovala 
kapitálovú primeranosť bánk. V júni roku 2008 bola dosiahnutá maximálna cena ropy na trhu s tým, 
že predstavovala zhruba dvojnásobok ceny dosiahnutej v priebehu polroka. V súlade so zisteniami 
z krízy zo 70tych rokov, viac ako dvojnásobná cena ropy vyvolala po troch mesiacoch  ekonomickú 
krízu, ktorá urýchlila pád investičných bánk. Dňa 10 septembra 2008 banka Lehman Brothers ohlásila 
úpadok, čo vyvolalo paniku na finančných trhoch a medzibankový trh zastal. Najväčšie investičné 
banky zaznamenali straty v cene akcií  o 40 až 45%. O desať dní neskoršie, keď investori zažívali 
paniku a emócie z ohrozenia straty majetku, Warren Buffett s chladnou hlavou investoval 5 mld USD 
do banky Goldman Sachs cez konvertibilné obligácie s 10%tnýjm výnosom a poskytol jej záchranu. 
Riziko niesli pôvodní akcionári banky. Cez možnosť konvertovať obligácie na akcie za pevnú cenu, 
prípadné ďalšie zisky bolo možné realizovať predajom akcií po konvertovaní, poprípade predaj 
obligácií s týmto právom. Výnos tejto operácie v priebehu roka bol viac ako 100%.  

 
 
Fáza vhľadu – Obamov plán záchrany ekonomiky 

 
Fázu vhľadu predstavuje návrh riešenia krízy prezidentským kandidátom Barackom Obamom 

v októbri 2008. Navrhnuté riešenie obsahovalo: 
1. použitie verejných peňazí na záchranu finančného sektora, 
2. nasmerovanie ekonomiky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie  
3. všeobecné zdravotné poistenie. 

 
 Tento projekt sa začal realizovať pred voľbami v novembri 2008. Jedna z prvých bánk, ktorá 

bola zachránená, bola spoločnosť AIG, najväčšia finančná inštitúcia sveta. V deň, keď bolo pripísaných 
viac ako 80 mld USD na účet AIG, došlo k splateniu dlhu banke Goldman Sachs v rozsahu nad 20 mld. 
USD. Cena banky Goldman Sachs okamžite stúpla a dostala sa definitívne mimo pásmo ohrozenia. 

Kým v lete 2008 volebné preferencie medzi Obamom a MacCainom boli 52:48, v novembri 
vyhral Obama voľby v pomere 70:30. Ukázalo sa, že vystrašení obyvatelia USA, ktorým kríza na 
finančných trhoch ohrozila 20 až 30% majetku v priemere, predstavovali polarizovaný dav, ktorý 
informáciou o možnosti záchrany, tak ako ju osobne cez investíciu do banky Goldman Sachs 
predviedol Warren Buffett, a následne zovšeobecnený postup sa stal projektom Obamu, znamenala 
informáciu, ktorá zasiahla dav na citlivom mieste a zmenila jeho chovanie vo voľbách. Boli to 
emócie nádeje, ktoré zmenili preferencie. V terminológii Junga bol aktivovaný u voliča archetyp 
hrdinu (Šolc, 2009), v terminológii moderného popisu sietí bol zasiahnutý bod krehkosti siete ( fragile 
point) a tá spôsobila, že za iných okolností robustná sieť sa zmenila, presne ako zmenili mravce svoju 
cestičku pri vonkajšom podnete (Ormerod, 2012). Warren Buffett až po dvoch rokoch verejne priznal, 
že pôsobí ako finančný poradca prezidenta Obamu. Facebook sa stal jedným z nástrojov, ktorý 
zabezpečil Obamovi víťazstvo3. Vybudovaná sieť voličov bola rýchlo informovaná o postupe 
a hrdinských činoch Obamu a preto jeho voličská základňa bola rýchlo rozšírená po ich vykonaní. To 
je zrejme dôvod, prečo investičné banky držia cenu akcií Facebook na historicky neuveriteľnej 
hodnote s P/E = 1500, čo indikuje, že táto cena nemá nič spoločné s ekonomikou. Nakoniec Facebook 

                                                           
3 Jednu z nenápadných informácií predstavuje aj rada Warrena Buffetta spevákovi Bono Vox, aby svoje investície 

v rozsahu 80 mil. USD investoval do podniku Facebook.  
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bol účinne použitý v prípade revolúcie v Egypte a pri takzvanej Arabskej jari. Podobne, počas 
prezidentských volieb v Čechách Facebook predstavoval účinný nástroj na vytvorenie voličskej 
základne v prípade veľkých miest.    

 
 
Úloha FED 
 
Počas každej krízy na jednotlivých diskutovaných trhoch akoby rozhodnutia FEDu podporili 

procesy spojené s tvorbou cenových bublín. Aj preto analýza postupu FED umožnila celú publikáciu 
nazvať Greenspanove bubliny (Sheehan, 2009). Na druhej strane analytici pripisujú rozhodujúci 
podiel na vzniku bublín práve banke Goldman Sachs (Taibbi, 2009). Je to banka, ktorá pravidelne 
poskytuje personálne zabezpečenie ministerstva financií USA a dnes aj prezidenta ECB.  

 

 
 

Obrázok č.14. Rast peňažnej zásoby USD 
 
 
Warren Buffett založil svoju investičnú stratégiu na princípe, podľa ktorého je politickou 

nevyhnutnosťou, aby riešenie nákladov spojených s krízou bolo realizované cez infláciu. Odhadol 
riešenie krízy na proces trvajúci v rozmedzí 12 až 15 rokov. Len 12,5 % rozhodnutí manažérov sú 
rozhodnutia vedúce k zisku. Priemerný zisk tvorí cca 1,8% až 2% nad infláciu, čo je dlhodobé 
zhodnotenie indexu S & P 500. Ale zhodnotenie investícií Warrena Buffetta je na neuveriteľnej úrovni 
20% počas 40 rokov. Takáto úroveň zhodnotenia sa významne vyniká bežným výsledkom. Aktívny 
spôsob riadenia investícií je základom tejto filozofie. Podobne ako je to u investičného fondu 
dôchodkového zabezpečenia v Kanade. Ale aj ten investuje s výnosom priemerne 7,4% počas 10 
rokov. Popis vrcholu krízy a riešenie záchrany banky Goldman Sachs Warrenom Buffettom vo väzbe 
na následnú informáciu, že pracuje ako poradca prezidenta Obamu pre finančné trhy umožňuje 
vysloviť názor, že sú to informácie, na vypracovaní ktorých sa buď priamo podieľa, alebo má k nim 
prístup, ak má zodpovedne vykonávať funkciu poradcu prezidenta Obamu. To ale umožňuje robiť 
kvalitatívne iné rozhodnutia, ako sú rozhodnutia investorov na základe informácií, ktoré poskytuje 
trh. Priebeh vývoja zásob peňažného trhu meny USD indikuje, že z hodnoty cca 800 mld došlo 
k zvýšeniu zásob na 3 400 mld USD, viac ako štvornásobne. Asi sa je možné stotožniť s názorom 
Warrena Buffetta, že dôjde k inflácii ako nástroja na vyrovnanie nerovnováhy medzi peňažnou 
zásobou a hodnotou tovarov a služieb na trhu. Môže za situácie, kedy americký dolár bude 
devalvovať, posilňovať euro? V zásade sa vždy musí nastaviť rovnováha a pretože selektívne nie je 
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možné, alebo len veľmi ťažko znižovať náklady, pokiaľ EU bude chcieť vyvážať na trhy USA, úmerne 
bude devalvovať aj euro, podľa stavu ekonomiky. ECB túto politiku už zrejme sleduje, nakoniec to 
bolo odporučením MMF už v roku 2010. (Blanchard O., 2010) 

Existencionálna kríza 
Z hľadiska psychológie takýto vrchol krízy, aký bol zaznamenaný v roku 2008, znamená, že 

dochádza k rozpadu hodnotového systému a vytvára sa nový hodnotový systém. Otázka potom  znie, 
aký nový systém hodnôt zabezpečí rozvoj spoločnosti? V širšom kontexte od roku 1995 prebieha 
nevratný transformačný proces, ktorý má reorganizujúce účinky na spoločnosť. Celkový priebeh 
jednotlivých kríz napĺňa obsahovo existencionálnu krízu , používanú v psychológií na popis osobných 
kríz. Ako taká je spojená so zmenou hodnotového systému. 
 

Od roku 2009 prebieha fáza verifikácie prijatého plánu prezidenta Obamu a 
realizácia prípadných korekcií. 

 

 
Európska únia 
 
 Podobnú štruktúru krízy, ako v USA,  je možné nájsť aj pri kríze štátnych dlhov v Európskej 

únii, pričom pokles ekonomickej aktivity na svetových trhoch zvýraznil umelo vytvorený problém 
štátneho dlhu Grécka, založený v roku 2002 špecifickými finančnými operáciami medzi bankou 
Goldman Sachs a Gréckom a vytvorenie morálneho hazardu Grécka pri pokračovaní vo vysokej 
spotrebe ( značná časť dlhu bola vytvorená vyzbrojením Gréckej armády financovaná Nemeckými 
a Francúzskymi bankami, pričom dodávky boli realizované najmä nemeckým a francúzskym 
priemyslom). Finančné operácie s bankou Goldman Sachs umožnilo dočasne zakryť štátny dlh 
a vytvorilo podmienky na rozpredanie ďalších štátnych dlhopisov na medzinárodnom finančnom trhu 
nad rámec reálnej schopnosti splácania tohto dlhu ekonomikou Grécka. Dočasne vyššie príjmy 
realizovali občania Grécky na spotrebnom trhu. Neschopnosť splácať finančné dlhy v termíne 
splatnosti ukázal, že celkový dlh Grécka môže vyvolať neregulovaný krach štátu, čo bolo zároveň 
interpretované ako ekonomická rozbuška eurozóny, ktorá by rozvrátila najprv ekonomiku Talianska 
a Španielska a mohutnosť ich ekonomík zas celú ekonomiku eurozóny. Potencia krachu eurozóny 
bola nástrojom na vytvorenie emócií strachu a obáv v EU a prenesená do ekonomických procesov. 
Konsolidácia verejných financií vo vzťahu k Maastrichtským kritériám predstavuje politický nástroj na 
obmedzenie ekonomickej aktivity. Politici sa dohodli, že riešenie dlhovej krízy predstavujú nástroje 
dočasného a trvalého eurovalu, ktoré sú ale naviazané na užšie politické prepojenie krajín EU 
a centrálne riadenie fiškálnej politiky jednotlivých štátov EU. A to bol pôvodný, nezrealizovaný 
politický cieľ Ústavy EU. 

V roku 2013 sa ukázalo, že podobné finančné nástroje, ako uzatvorilo Grécko s bankou 
Goldman Sachs, uzatvorilo aj Taliansko s americkými investičnými bankami v roku 1999 a tým 
vylepšila účtovné výkazy celkove 31 miliárd €. Celková strata z týchto finančných operácií sa očakáva 
vo výške 8 mld.€. Je len príznačné, že tá istá osoba, ktorá vo funkcii ministra financií uzatvárala 
obchody za Taliansko o pár rokov neskoršie už vo vedúcej funkcii divízie banky Goldman Sachs 
uzatvoril obchod s Gréckom a v súčasnosti zastáva funkciu prezidenta ECB. A je príznačné, že táto 
hrozba z dlhu v Taliansku sa objavila počas prvého polroku, kedy sa formuje nové usporiadanie EU. 

EU zároveň plánovala rast cien energií pre priemysel zhruba o 100% do roku 2020 
s následným poklesom. Kríza v roku 2010 spôsobila pokles ekonomickej aktivity a zároveň vysoká 
cena energia tlačila na energetickú efektívnosť. Samostatnú kapitolu tvorí spôsob financovania 
obnoviteľných zdrojov energie cez mechanizmus feed in tariff. Napriek tomu, že tento spôsob 
zásadne deformuje ceny na trhu, zavádza ekonomické redistribúcie cez energetické trhy medzi 
investormi, predstavuje výrazný nástroj na zmenu distribúcie hodnôt daňového systému 
v neprospech sociálne najslabších skupín a navyše pôsobí ako ekonomická bariéra pre medzištátny 
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obchod, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (EU súdny dvor, 2001) umožnilo tento systém 
realizovať ako politiky štátov. Odôvodnenie rozhodnutia je vágne, povýšená je forma nad obsah. 
V prípade článku 87 prístupovej zmluvy je zdôvodnenie založené na skutočnosti, že princíp 
financovania cez feed in tariff sa netýka verejných peňazí, ale peňazí vyzbieraných na 
spotrebiteľskom trhu a teda sa netýka článku 87. Napriek tomu, že povinná platba cez distribučné 
poplatky má charakter spotrebnej dane vyrubenej štátom. V prípade článkov 28 až 30 prístupovej 
zmluvy je zas rozhodnutie založené na konštatovaní, že vyššiu prioritu má zabezpečenie zníženie 
emisií skleníkových plynov ako obsah článkov 28 až 30. Takáto interpretácia práva sa ale vymyká 
poslaniu zákona. Spoločenská hodnota emisií CO2 stanovuje ekonomický limit, pokiaľ má význam 
realizovať zelenú energiu. Výsledok je, že rozsah v Čechách komentoval prezident Zeman ako 
odčerpanie 200 mld. KČ , ročne 44 mld KČ solárnymi barónmi. Bol zostavená prezidentská komisia na 
prešetrenie tohto obchodu zostavený zo zástupcov justície, tajných služieb a kontrolných 
a regulačných úradov. V Slovenskej republike tento náklad predstavuje cca 390 mil.€ v roku  2013. 
V Nemecku to predstavuje sumu 18 mld. € ročne. Platby doplatkov ale nie sú nariadené veľkým 
priemyslovým podnikom. Dodatočné opatrenia už len znižujú rozsah zbytočných škôd, spôsobených 
uplatnením feed in tariff princípov financovania. Rast cien energií pre spotrebiteľa sa pohybuje od 14 
do 30% z koncovej ceny. Devastujúci účinok feed in tariff na ekonomiku EU nie je len v tom, že cena 
energie na trhu je vyššia, ale z princípu negatívne stimulovaný trh netlačí na náklady a spôsobuje 
stratu konkurencie schopnosti technológií EU. To sa prejavilo na solárnych paneloch, kde Čínsky 
priemysel bol schopný ponúkať panely s výrazne nižšou cenou v rozsahu 40 až 60%. Obvinenie, že sa 
jedná o štátom dotovaný damping pre čínsky priemysel bol riešený v júli dohodou medzi EU a Čínou, 
ktorá v konečnom dôsledku dvíha ceny solárnych panelov a tým časovo odsúva ekonomickú 
návratnosť investícií pre spotrebiteľa (Chaffin, 2013). Komisár  Antonio  Tajani hovorí priamo 
o priemyslovom masakri kvôli prehnaným nákladom na obnoviteľné zdroje energie.  Európa svojim 
prístupom k zelenej energii vyhnala náklady elektrickej energie do neúnosnej úrovne a európsky 
priemysel prestáva byť schopný konkurencie. Zníženie energetických nákladov pokladá prezident EU 
Herman Von Rompuy  za najvyššiu európsku prioritu (Evans-Pritchard, A.,, 2013). 

 Výsledok poklesu ekonomickej aktivity EU v rokoch 2009 až 2012 spôsobil pokles ceny 
elektrickej energie na polovicu. Aby sa cena ako tak stabilizovala, Nemecko pod ekologickou agendou 
vyhlásilo program odstavenia jadrovej energetiky v roku 2011. Ukazuje sa však, že EU pripravuje 
smernicu o podpore výstavby jadrových elektrární , ktorá umožní čerpať prostriedky z fondov EU na 
realizáciu výstavby jadrových elektrární. Je to efektívnejší spôsob znižovania emisií, ako dôsledok 
overených technológií, ktorý vytvára strategický časový priestor na postupný prechod na energie 
z OZE. V máji 2013 porada premiérov konštatovala, že jedným z príčin straty konkurencie schopnosti 
EU je ja vysoká cena energií zhruba o  41% vyššie ako je to v USA . Dôvodom je zavedenie takého 
spôsobu tvorby ceny, ktoré nie je spojené s fyzickou dodávkou elektrickej energie. Na rozdiel od 
iných tovarov a služieb, elektrická energia predstavuje samoregulačný systém na fyzickej úrovni. 
Odtrhnutie obchodu od fyzickej dodávky na burzu znamená virtuálny spôsob stanovenia ceny 
a vytvorenie priestoru pre špekuláciu na komoditnej burze elektrickej energie a podobne na burze 
s emisiami skleníkového typu. Veľké pokuty udelené na investičné banky kvôli špekulatívnemu rastu 
ceny elektrickej energie len potvrdzuje túto skutočnosť. Opäť štát a regulátor vytvoril podmienky na 
komoditnej burze pre špekulácie finančných investorov, pričom zákazníci platili nadmerné ceny, čím 
dochádzalo k neoprávnenej tvorbe ziskov a manipulácii trhov. Situáciu porovnáva Chaffin k praktikám 
energetickému koncernu Enron a škandálu s ním spojeného v čase krízy NASDAQ v roku 2001. 

 
 

Niektoré poznámky ku kríze a transformácii. 
 
 Naplnenie štruktúry modelu existenčnej krízy postupnými procesmi na finančných trhoch je 

splnená podmienka, že sa jedná o rozpad starého systému hodnôt a nové nastolenie hodnotového 
systému. Nejedná sa o cyklickú krízu, ale o nevratnú transformáciu spoločnosti. Analýza preukazuje, 
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že  malým počtom ekonomických parametrov, ako je cena ropy, úrokové sadzby meny, v ktorej 
prebieha obchod s energiou, t.j. sadzbami stanovenými emisnou bankou a objemom peňazí 
vpustených do ekonomiky, spolu so zmenou hodnoty nehnuteľností je možné cielene riadiť 
rozhodujúce časti ekonomiky a vytvárať podmienky pre jej nevratnú transformáciu. Nástroje 
v podobe nehnuteľností s prepojením na finančné trhy cez americkú hypotéku a securatizáciu 
cenných papierov umožnili vznik krízy na finančných trhoch.  Dosiahnutie krízy a rozpad hodnotového 
systému si následne vyžaduje vypracovanie nových ekonomických modelov s určením príslušných 
parametrov, ktoré menia hodnotové vzťahy, či už sú to relatívne ceny, distribúciu hodnôt 
v spoločnosti, alebo nutnosť novým spôsobom precízne kalkulovať disponibilné prírodné 
a spoločenské zdroje. Pochopením podstaty krízy je možné stanoviť stabilizačné postupy, 
strednodobé a strategické východiská. Na pozadí krízy a transformácie je potom možné formulovať aj 
rôzne ciele, ktoré sú dosahované ako dôsledok krízy. Problém  na trhu v USA bola vysoká spotreba 
a zvlášť spotreba energií ako dôsledok nezavedenej spotrebnej dane na energie. Rozhodujúci cieľ na 
trhu USA predstavuje zníženie spotreby energie vo všetkých sektoroch ekonomiky a paralelne s ňou 
aj  transformáciou energetického sektora na obnoviteľné zdroje energie, v širšom ponímaní na eko 
technológie.  

Systémový problém v Európe sa skôr spája so skutočnosťou, že politická integrácia Európskej 
únie nedosiahla stav, ktorý predpokladalo podpísanie Ústavy EU. Negatívny výsledok referend vo 
Francúzsku a v Holandsku prakticky zastavil proces podpisu a ratifikácie ústavy členskými krajinami 
EU. Problémy, charakteristické pre krízu v rokoch 2007 a 2008 v USA sa preniesli do Európy v podobe 
vysokého zadlženia členských krajín EU, pričom mechanizmus vzniku krízy sa prejavil na úrovni 
štátneho dlhu krajín. Predpoklad ďalšieho odovzdávania právomocí do centra EU z úrovne členských 
štátov umožní vytvorenie vyššej integrácie Európskej únie. Z ekonomického hľadiska je táto 
integrácia nutnosťou, pretože technológie postúpili do takej úrovne, že náklady na výskum a vývoj 
konkurenčných technológií  je možné reprodukovať len na trhu so 400 mil. obyvateľov. Nutnosť 
integrácie EU je možné ukázať dokonca historicky. Tisícročnú dobu temna prerušila v Európe až doba 
renesancie. Ekonomicky silné mestské štáty, ako Rím, Florencia, Benátky, Janov a Miláno sa stali 
dominantnými v Európe na temer 200 rokov. Chudobnejší sever Európy sa však zjednotil, vytvoril 
väčšie trhy a keďže k zjednoteniu silných mestských štátov v Taliansku nedošlo, rozhodujúca 
ekonomická aktivita sa po dvesto rokoch preniesla na sever Európy do územne zjednotených 
štátov. Pokiaľ boli štáty EU ekonomicky silné, odmietli podpísať Ústavu EU a vyššiu politickú 
integráciu. Cestou zadlženia štátov došlo k ich oslabeniu a následne je spustený proces vyššej 
politickej integrácie vynútenej riešením ekonomických nerovnováh ako predpoklad vyššej 
hospodárskej integrácie.  

Výhodný stupeň politickej integrácie Európy spolu s udržaním si špecifík vlastných kultúr 
v jednotlivých štátoch EU môže znova priniesť významnú konkurenčnú výhodu Európy, pokiaľ ju 
správne Európa využije. Rok 2013 je možné vnímať aj ako rokom vyššej politickej integrácie EU, a ako 
rozhodujúceho výstupu z krízy verejných financií z rokov 2010 a 2011. Tou citlivou otázkou je, aké 
tempo politickej integrácie zabezpečí ekonomickú konvergenciu krajín. Politika postupnej trpezlivej 
transformácie s primeraným napredovaním zvyčajne premení nahromadenú kvantitu v novú 
kvalitu ďaleko skôr a s nižšími nákladmi, ako snaha o revolučný skok, ktorý sa môže premeniť na 
deštrukciu. Tak, ako v prípade trhov, aj v prípade konvergencie ekonomík členských štátov je 
potrebné vyriešiť otázku morálneho hazardu. Pretože zvyčajne, ak riziko vyjde, politici si spolu 
s bankovým sektorom pripíšu zisky. Politici v psychologickej rovine manifestovanej voličskými hlasmi 
a bankári majetkom.  
 

 

 



24 
 

Literatúra 

Spinoza B. Etika [Kniha]. - [s.l.] : dybbuk, 2004. 

Akerlof G., A., Shiller Robert J. Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why 

It Matters for Global Capitalism [Book]. - USA : Princeton Univerisity Press, 2009,. 

Berne E. Games People Play [Kniha]. - New York : Ballantine Books, 1964. 

Blanchard O. Dell Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy, IMF staff position note 

[Správa]. - [s.l.] : IMF, 2010. 

Costanza R., Ralph d’Arge, Rudolf de Groot, Stephen Farberk, Monica Grasso, Bruce Hannon, Karin 

Limburg, Shahid Naeem, Robert V. O’Neill, Jose Paruelo, Robert G. Raskin, Paul Suttonkk & Marjan 

van den Belt The value of the world’s ecosystem services and natural capital, [Periodikum] // 

Nature. - 15. Máj 1987. - s. Vol.387, str. 253-260. 

Damasio A. Hledání Spinozy, radost, strast a citový mozeg [Správa]. - Praha : dybbuk, 2004. 

Damasio A., Self Comes to Mind : Constructing the Conscious Brain [Kniha]. - New York : Vintage 

Books, Random House, 2010. 

Damasio A., The Feeling of What Happens [Kniha]. - New York : Houghton Mifflin Harcourt Publishing 

Company, 1990. 

Dawkins R. The Selfish Gene [Kniha]. - Oxford : Oxford University Press, 1976. 

Doidge N. Váš mozek se dokáže změnit [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2011. 

Easly D., Kleinberg,J., Networks, Crowds, Markets [Kniha]. - New York : Cambridge University Press, 

2010. 

EU súdny dvor PreussenElektra AG v Schhleswag AG [2001] EUECJ C-379/98 [Správa]. - Strassburg : 

http://www.reckon.co.uk/item/cd4ef991, 2001. 

Evans-Pritchard, A., Brussels fears European 'industrial massacre' sparked by energy costs [Online] // 

The Telegraph. - 8. 9 2013. - 16. 1 2014. - 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10295045/Brussels-fears-European-industrial-

massacre-sparked-by-energy-costs.html. 

Gail the Actuary on December 8 2009 - 10:26 am Was Volatility in the Price of Oil a Cause of the 

2008 Financial Crisis? [Online]. - 8. December 2009. - Was Volatility in the Price of Oil a Cause of the 

2008 Financial Crisis? Posted byhttp://www.theoildrum.com/node/6025#comments_top. 

Goleman Daniel Destruktívní emoce Rozhovory vedcov s Dalaj Lamou [Správa]. - Praha : Ikar, 2003. 

Greenspan A., Vek turbulencí, str. 459 [Kniha]. - [s.l.] : The Penguin Press, 2007. 

Grof Stanislav Psychologie budoucnosti [Kniha]. - Praha : Argo, 2007. 



25 
 

Hamilton J., Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007–08 [Online] // Brookings Papers on 

Economic Activity. - 2009. - 24. August 2011. - 

http://www.brookings.edu/~/media/Files/Programs/ES/BPEA/2009_spring_bpea_papers/2009_sprin

g_bpea_hamilton.pdf. 

Hirsch R.L.,Bezdek,R., Wendling, R., PEAKING OF WORLD OIL PRODUCTION:IMPACTS, MITIGATION & 

RISK MANAGEMENT [Správa]. - [s.l.] : 

http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf, 2005. 

Chaffin J., EU and China settle trade fight over solar panels [Online] // Financial times. - 27. July 

2013. - 27. July 2013. - http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4e468c26-f6ab-11e2-8620-

00144feabdc0.html#axzz2aFP5bkS7. 

Immordino-Yang M., H., Damasio, A., We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affetive and 

Social Neuroscience to Education [Periodikum] // Journal Maind, Brain, and Education. - [s.l.] : 

International Mind, Brain, and Education Society and Blackwell Publishing,Inc., 2007. - 1 : Zv. 1. 

Jackson M. O., Social Economic Networks [Kniha]. - Princeton : Princeton University Press, 2008. 

Jung C. G., Vzťahy medzi Já a nevědomím Výbor z diela III., str. 124 a 125 [Kniha]. - Brno : 

Nakladatelství Tomáše Janečka, 2000. 

Jung C.G., On the Nature of the Psyche [Kniha]. - Princeton : Princenton University Press, 1960. 

Kastová V., Otcové-dcery, matky-synové [Kniha]. - Praha : Portál, 2004. 

Kastová Verena Krize a tvorivý pristup k nej [Kniha]. - Praha : Portál, 2010. 

Keynes John Maynard The General Theory of Employment, Interest and Money [Kniha]. - New York : 

Macmillan Ney York, 1936,1973. 

Kirman A., Ants, Racionality, and Recruitment [Periodikum] // The Quaterly Journal of Economics. - 

Cambridge MA : MIT Press, 1993. - 1 pp. 137-156 : Zv. 108. 

Kohout P., Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání [Kniha]. - Praha : Grada 

Publishing a.s., 2010. 

Kohout Pavel Finance po krizi , dusledky hospodářské recese a co bude dál [Kniha]. - Praha : Grada, 

2009. 

Le Bon Gustave Psychologie davu [Online] // Ulož to. - 2. 12 2012. - 2. 12 2012. - 

http://www.ulozto.sk/xHj2g1A/gustave-le-bon-psychologie-davu-pdf. 

Lea Tarpy,Webley Psychológia ekonomického chovania, [Kniha]. - Praha : Grada, 1994. 

Lukášik D., Analýza rizika individuálneho účtu [Správa]. - Lipt. Mikuláš : HONORS, 2001. 

NASAA REPORT OF THE DAY TRADING PROJECT GROUP [Online] // Nasaa.org. - NORTH AMERICAN 

SECURITIES ADMINISTRATORS ASSOCIATION, 1999. - 6. 5 2012. - http://www.nasaa.org/wp-

content/uploads/2011/08/NASAA_Day_Trading_Report.pdf. 



26 
 

Ormerod P., Butterfly Economics [Kniha]. - London : Faber and Faber, 1998. 

Ormerod P., Positive Linking [Kniha]. - London : Faber and Faber, 2012. 

Ormerod P., The Death of Economics [Kniha]. - New York : John Willey & Sons, 1994. 

Pease Allan Reč tela [Kniha]. - Praha : Ikar, 2004. 

Rendel R., Boyd,R., Cownden,D., Enquist, M., Eriksson, K., Feldman, M.W., Fodarty, L., Ghirlanda, 

S., Lilicrap, T., Laland, N.K., Why Copy Others? Insights from the Social learning Strategies 

Tournament [Periodikum] // Science. - [s.l.] : AAAS, 2010. - 5975, pp 208 -213 : Zv. 328. 

Ridley Matt The Originnes of Virtue [Kniha]. - London : Penguin Books, 1996. 

Salganik M.J., Watts, D.J. Web Based Experiments for the Study of Collective Social dynamics in 

Cultural markets [Periodikum] // Topics in Cognitive Science . - [s.l.] : Cognitive Science Society, 

2009. - pp 439-468 : Zv. 1. 

Salganik M.J., Watts, D.J., Leading the Herd Astray: An Experimental Study of Self fulfilling 

Prophecies in an Artificial Cultural market [Periodikum] // Social Psychology Quarterly. - 2008. - 4 pp. 

338-355 : Zv. 71. 

Sheehan W.A., Fleckstein,F. Greenspanovy bubliny [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2009. 

Shiller R. J., Irrational Exuberance [Kniha]. - Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2000. 

Schlegel Leonhard Transakčná analýza str. 237 [Správa]. - Trenčín : Vydavateľstvo F, Pro mente sana 

s.r.o. Trenčín, 2005. 

Schueler G.J., Schueler,B.J. The Chaos of Jung´s Psyche [Online] // Schueler´s Online. - Schueler´s 

Online, 2012. - 8. december 2012. - http://www.schuelers.com/ChaosPsyche/index.htm. 

Simon A.H., On a Class of Skew Distribution Functions [Periodikum] // Biometrika. - [s.l.] : Biometrika 

Trust, 1955. - 3/4 pp. 425-440 : Zv. 42. 

Simon H. A., A Behavioral Model of rational Choice [Periodikum] // The Quaterly Journal of 

Economics. - Cambridge MA : MIT Press, 1955. - 1 pp.99-118 : Zv. 69. 

Šolc Miroslav Archetyp otca, Archetyp voleb v Americe aneb Kráľ je mrtvý, ať žije kráľ [Kniha]. - 

Praha : Triton, 2009. 

Taibbi Matt The Great American Bubble Machine [Správa]. - [s.l.] : 

http://www.correntewire.com/great_american_bubble_machine_0, 2009. 

Taylor C.W. LaBarre P. Ako pracujú marverici str.4 [Kniha]. - [s.l.] : Eastone s.r.o. , 2007,. 

Watts D., Everything Is Obvious [Kniha]. - New York : Crown Business, 2011. 

 


