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Otázky pro Pavla Sobíška,
analytika a hlavního ekonoma UniCredit Bank Czech Repulbic
Co se vám vybaví při slovech Český statistický úřad?
Milióny čísel. Jedna z mála součástí státní správy, kde se při jejich vyhodnocování používají matematické postupy.
Jaký máte vztah ke statistice?
Kladný. Práce s čísly mě už od dětství zajímala.
Zajímá vás statistika pouze pracovně nebo je to už i váš koníček?
Koníčkem bych svůj vztah ke statistice nenazýval. Ale pravda je, že vývoj některých dat (například demografie) pravidelně sleduji, a to spíš ze
zájmu než v souvislosti s přímým plněním pracovních úkolů.
Jaký je váš nejoblíbenější ekonomický ukazatel?
S trochou váhání odpovídám HDP. Je fascinující, jaké kvantum informací
se do jediného čísla vměstná.
Po deseti letech opět proběhne v březnu Sčítání lidu, domů a bytů. Jsou
pro vaši práci údaje ze sčítání použitelné nebo se jen „zúčastníte“?
Na základě své zkušenosti z uplynulých deseti let věřím, že výsledky sčítání v následujících deseti letech opakovaně využiji.
Síla a rozsah ekonomické krize překvapily v podstatě celý svět. Co vás?
Čekal jste, že se něco podobného stane?
Načasováním a rozsahem krize jsem byl překvapen podobně jako 99 %
ostatních analytiků a investorů.
Myslíte, že krizi šlo zabránit?
Po bitvě je každý generál. Dnes víme kde se staly chyby a čím mohl být
rozsah krize aspoň omezen. Ekonomika a finanční trhy mají nicméně
z podstaty věci tendenci k vytváření bublin a krizí. Jsem přesvědčen, že
během několika let zase nějakou menší či větší epizodu zažijeme a překvapí nás z nejméně očekávaného směru.
Chtěl jste vždycky být ekonomický analytik?
To ne. Před rokem 1989 mě zajímaly přírodní vědy, které bylo pro komunistickou ideologii těžší ohýbat podle její potřeby.
Co musí člověk umět, aby se stal opravdu dobrým analytikem?
Nevím, jestli existuje univerzální odpověď. Ale ze své zkušenosti bych
zdůraznil detailní znalost problematiky do hloubky a v souvislostech,
schopnost vyhodnocovat data a cit pro prezentaci a interpretaci výsledků.
Je velký rozdíl mezi uznávaným analytikem v ČR a třeba oceňovaným
analytikem v USA?
Myslím, že není velký rozdíl v metodách práce. Rozdíl je v tom, že uznávaným analytikům v USA naslouchají investoři a správci aktiv disponující
stovkami miliard dolarů.
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Dá se říci, že vaší prací je v podstatě předpovídání budoucnosti. Co
myslíte, podaří se českým hokejistům obhájit první místo na letošním
MS na Slovensku?
Hokejistům budu určitě držet palce, ale statisticky jim velké šance nedávám. Případů, aby malý národ na mistrovství vyhrál dvakrát po sobě,
bylo v historii málo.
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