VÁŠ OSOBNÝ STARTUP
6 Prijímajte rozumné riziká
Riziko má zlú povesť. Riziko ale nie je náš nepriateľ, je to stála súčasť nášho života. O dobré
príležitosti sa súťaží. Veľkých podnikateľov od zbytku smečky odlišuje ich schopnosť riziko posúdiť
a riadiť ho. Podnikatelia sa strategicky venujú iba tým príležitostiam, ktorým prínos je dostatočne
veľký, aby vyvážil prípadný neúspech.
Stála prítomnosť rizika je dôvodom, prečo by vedľa každého plánu A mali existovať i plány B a Z.
Akákoľvek činnosť je spojená s rizikom. Dokonca i nečinnosť je spojená s rizikom. Všetci
prijímame rizika. Ale nerobíme to všetci rovnako šikovne. Keď budete miesto vyhýbaniu sa riziku,
prijímať riziko šikovne, získate konkurenčnú výhodu.
Vyhodnocovanie a riadenie rizika
Riziko je osobné aj situačné. Riziko je dynamické. Vy sa meníte, konkurencia sa mení, svet sa
mení. Posudzovanie rizika nie je nemožné, ale je ťažké. Podnikatelia to robia každý deň. Nie je
možné kvantifikovať klady a zápory každej príležitosti. Budete obmedzení časom a dostupnými
informáciami.
Ľudia väčšinou riziko preceňujú. Ľudia sú v svojej podstate nastavení tak, aby sa riziku vyhýbali.
Ak chcete žiť plný a energický život, musíte sa tento sklon k negativite naučiť prekonávať. Prvým
krokom je pripomínať si, že negatívne dôsledky nejakej situácie nie sú asi až také zlé, alebo
pravdepodobné, ako to vyzerá.
Kariérne príležitosti a riziká sú vždy spojené s neistotou. Neistota je súčasťou rizika. Ľudia sa
s neistotou necítia dobre.
Warren Buffett má heslo: „Buďte opatrní, keď sú ostatní chamtiví, a chamtiví, keď sú ostatní
opatrní.“ Tento prístup mu dáva konkurenčnú výhodu. Na burze zarobíte peniaze vtedy, keď veríte
niečomu, čomu ostatní neveria. Na burze dosiahnete veľké úspechy, keď budete mať opačný
názor, ktorý sa ukáže ako správny. Mať opačný názor znamená, že sa nebudete vrhať na
príležitosti s vysokým rizikom a vysokou odmenou. Miesto toho sa budete venovať príležitostiam,
ktoré majú nižšie riziko, ako si myslia vám podobní ľudia, ale ktoré stále ponúkajú vysokú odmenu.
Dobré kariérne príležitosti:
 Zamestnanie s menším platom, ale veľkými možnosťami niečo sa naučiť.
 Zamestnanie na čiastočný úväzok, alebo zmluvu o dielo, ktoré sú menej stabilné ako plné
úväzky.
 Zamestnať niekoho bez skúseností, kto sa ale rýchlo učí a je omnoho lacnejší.
 Príležitosti, ktorých riziká sú verejne známe.
Ekonomika, politika a trh práce zažijú v budúcnosti mnoho neočakávaných šokov. Zajtrajší svet sa
bude viac podobať zmenám a chaosu. Môžete riziko inteligentne riadiť tak, že si vybudujete väčšiu
odolnosť voči šokom tým, že sa budete venovať príležitostiam, ktorých súčasťou je premenlivosť.
Bez častého prijímania občasného, obmedzeného rizika sa vystavujete veľkému riziku veľkého
problému v budúcnosti. Očkovať sa proti veľkému riziku, je ako očkovať sa proti chrípke.
Predstieranie, že sa môžete vyhnúť riziku, spôsobí, že zmeškáte príležitosti, ktoré môžu zmeniť
váš život. Jedinou dlhodobou odpoveďou na riziko vo vašej kariére je odolnosť.
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