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Rozhovor

P
roč jsme ještě nedohnali Ně-
mecko? Pročmáme drahé ne-
movitosti a nízké mzdy? Proč
je Praha bohatá i na poměry
Evropy?

Aleš Michl, bývalý bankéř, novinář,
nyní externí poradceministryně finan-
cí a ekonom fondu Quant, odpovídá
na začátku nového roku na otázky, kte-
ré si Češi kladou asi nejčastěji.
„Češi nejsou líní, pracují stejně jako

Němci, ale nemají bohužel takovou zá-
sobu dobrých strojů a kapitálu,“ vy-
světluje Michl.

Na začátku 90. let politici lidem sli-
bovali, že doženeme Německo. Teď
se říká, že ho nikdy nedoženeme.
Tak jak to je?
Před deseti lety jsme se dostali na se-
dmdesát procent HDP na hlavu Ně-
mecka. To je ten nejlepší ukazatel,
jaký vám ekonom může dát. A za těch
deset let jsme to zlepšili na 72 procent.
Stáhli jsme jen dva procentní body. Ne-
měli jsme zlých deset let, oni všakměli

skvělých deset let. Špatné je, že když
se podíváte na mzdy a vydělíte je kur-
zem, tak jsme jen na 30 procentechNě-
mecka. A do třetice, pokud jde o kupní
sílu, dostali jsme se na 53 procent Ně-
mecka. Kdyby to takhle šlo dál, tak ho
kupní silou doženeme za 117 let.

To zní pesimisticky.
Potřebujeme, aby naše továrny byly
výkonnější. Němci zvládnou za stej-
nou dobu vyprodukovat 1,7krát větší
hodnotu než my. A za to mají ty pení-
ze. Dává to logiku?

Ano, ale nechce semi věřit, že by se
Češi oproti Němcům tak flákali.
Podle mě se neflákají, makají stejně,
ale nemají takovou zásobu kapitálu
a dobrých strojů jako v Německu. Ne-
dává smysl, aby se porsche dělalo stá-
le v Německu, když by to jinde udělali
levněji.

Ale jestli je to takhle, tak se to pře-
ce dá dohnat inovacemi? U nás už
docela dlouho běží diskuse, že ne-
máme být montovnou.
Škodovka má v lakovně asi šest set ro-
botů a čtyři sta lidí. My nejsme mon-
tovna, to je klišé. Němci však mají
chytře vybavené i malé a střední pod-
niky. U nás dělá ekonomiku ta velká
firma, ale u nich malé a střední firmy.
České podniky musejí přidávat, jak už
dlouho nepřidávaly, a do toho posilu-
je koruna a my bychom po nich ještě
chtěli, aby nakoupily lepší stroje jako
Němci.

Po roce 1989 jsme se začali měřit s
Německem, protože je nejblíž a nej-
vyspělejší. Kdybych se zeptal, kdy
doženeme Itálii, bylo by to rychlej-
ší?
Česko je nyní vHDP na hlavu na 91 pro-
centech Itálie. Před 10 lety bylo na
77 procentech.

Máme šanci si v příštích letech po-
lepšit?
Itálii dohnat zvládáme, Němce ne. Ne-
vím však, zda je Itálie dobrý vzor, tře-
ba turínští zaměstnanci Fiatu se vyzna-
čují zvláštním znamením – jsou ob-
zvláště náchylní k nemocem v pondě-
lí, v pátek a po fotbalových zápasech.
A v zemi mají vysokou nezaměstna-
nost mezi mladými – 34 procent mezi
lidmi pod 25 let. Proto je trochu po-
vrchní upínat se na státy, které jsou
v háji. My je doženeme, protože jsou
špatné, ne protože jsou dobré.

Není opravdu vstup do eurozóny
pro Česko rizikem, když Unie nese
odpovědnost za krachující země
jako Řecko?
Řecko žádný problém není. Potřebo-
valo by tak 100 miliard eur ročně, aby
z toho žilo a splácelo úroky. To je je-
den excelový řádek v rozpočtu Ně-
mecka.

To myslíte vážně, nebo ironicky?
Mně nepřijde 100miliard takmálo.
Myslím to vážně. Vzhledem k roz-
počtu Německa to představuje ma-
lou částku. Problém tkví jinde. Spoje-

ným státům trvalo podle studií 150
let, než si zvykly na vlastní jednotnou
měnu, a euro tu je od roku 1999. Ev-
ropské státy dřív byly zvyklé na to, že
když měly problém, tak se oslabil
kurz měny. Když se Itálie dostala do
recese, oslabil se kurz liry, pomohlo
to vývozu a třeba výše zmíněný Fiat
to nakopávalo. Eurozóna však přije-
tím jednotné měny ztratila vyrovná-
vací mechanismus. Když jste dobrý,
kurz začne posilovat a to vás trochu
zpomalí.

Pak by měli jet Němci na dovole-
nou do Itálie?
Ano a utratit tammarky, kdyby je ještě
měli, a třeba za dvacet let by se to zase
otočilo. Teď by stačilo, kdyby z eurozó-
ny vystoupilo Německo nebo Itálie.

Jenže podstata eurozóny je v tom,
že nikdo nevystupuje a všichni je-
dou.
Pak by se tedymusel ten vyrovnávací
mechanismus udělat přes platy. Italo-
vé by si je museli snížit, což neuděla-
jí.

Co z toho plyne pro Česko, které si
může vybrat, kdy tam vstoupí?
Je potřeba počkat, až se mzdy ještě
více sblíží. Naše mzda přepočtená na
eura se bude sbližovat přes posílení ko-
runy.

Jsou ekonomové, kteří tvrdí opak –
že přijetí eura přinese vyšší mzdy?
Euro samo o sobě vám nic nepřinese.
Jenom se ty peníze přepočítají.

Češi se bojí, že přechodem na euro
dojde ke zdražení?
To není reálná obava. Může se maxi-
málně stát, že si někdo pohraje se zao-
krouhlováním cen.

Čím to je, že Praha je šestý nejbo-
hatší region EU, takže předstihla
třeba Vídeň nebo Řím?
Dostali jsme se z velkého pesimismu
po roce 2009 do euforie. Když se po-
díváte namnožství peněz v oběhu, to
se zvedlo vždy asi o deset procent za
rok a nejvíc je to vidět v hlavnímměs-
tě. Ale i Brno jde nahoru. I tam máte
fantastický steakhouse, který byste
tam před deseti roky nehledal. Bu-
doucnost tkví v tom, aby Prahu napo-
dobila i ostatní města, třeba Pardubi-
ce a Hradec Králové, když se víc pro-
pojí.

Možná už se to pomalu děje. Dřív
vzbudilo rozruch, když začal Star-
bucks v Praze prodávat kelímek
kávy za více než 50 korun. Dnes už

jsoupodobnékavárny i v jiných čes-
kýchměstech.
Určitě, Rohlík.cz také expandoval.
Kdo by si kdy pomyslel, že se i v jiných
městech než v Praze budou rozvážet
potraviny? Co my můžeme udělat, je
spojovat ta města, budovat infrastruk-
turu. Od vlády bych chtěl, ať nic moc
nevymýšlí, ale spojuje.

Jsou rostoucí ceny českýchnemovi-
tostí skutečně tak výjimečné a ne-
zdravě vysoké? A co je jejich příči-
nou?
Dlouho jsme tu měli kombinaci nulo-
vých úrokových sazeb, nejlevnějších
hypoték v historii a největšího nárůstu
platů v historii. Firmy mají nejvíce ho-
tovostních zůstatků v historii a dávají
je do nemovitostí. Tady se střetává zá-
jem lidí a zájem investorů. Ceny nemo-
vitostí v Praze jsou nadhodnocené asi
o devět procent.V roce 2007 byly ale
nadhodnocené dokonce o dvacet pro-
cent. Trh není zase tak přepálený, jak
by se mohlo zdát. Ruku v ruce s tím se
zvyšuje i cena firem.

Jak souvisejí ceny bytů a firem?
Dříve banky financovaly firmy s návrat-
ností investice pět až deset let, ale teď
se financují projekty s návratností i dva-
cet let. Už nenajdete levné projekty.
I cena firem vyskočila za posledních
pět let o dvacet až třicet procent. Podí-
vejte se na Sporten, Český gumárenský
holding, Prazdroj, Slevomat. Sporten
(výrobce lyží – pozn. red.) se prodal za
třináctinásobek zisku, Prazdroj za pat-
náctinásobek. Takže investor by měl
čekat patnáct let, pokud bude stabilní
zisk, než semu vrátí investice. Peněz je
v ekonomice strašně moc. O to jde.

Zpět k bytům. U nás se investice do
nemovitosti bere i jako zajištění na
stáří, protože penzijní reforma za-
tím chybí. Je to správný přístup?
Ano, je, pokud tedy nejde o nemovi-
tost s přehnanou cenou. Nejlepší pen-
zijní reforma je hypotéka a dítě. Stát
by k tomuměl nabídnout garantovaný
minimální důchod.

Přednedávnem jsem četl, že mladá
generace už tolik netouží po autě a
může ho sdílet. Myslíte, že podobné
změny myšlení obrátí ekonomiku v
příštích letech naruby? Že zanikne
konzum v dnešním slova smyslu?
Také si říkám, kdo všechno ta auta kupu-
je, když je pořád chrlíme? Možná to ale
ještě bude trvat déle. Člověk si budemu-
set chvíli zvykat, že připadne jedno
auto na deset lidí. Už i v Americe se však
v některých městech vyplatí nemít auto
a jezdit Uberem. Ale na to musíte mít
velkéměsto s velkou hustotou obyvatel.

A asi jiný životní styl, nežmají Češi.
Na chalupu do Krkonoš vás asi
Uber neodveze.
Ano. Nebo kdyžmáte hodně dětí, potře-
bujete také auto. Kdo z nás však před
dvaceti lety tušil, jaké budememít dnes
mobily? Ekonomika je nepředpověditel-
ná. Podle mě to směřuje k velké umělé
inteligenci. Ne nutně ke Skynetu
z Terminátora – myslím tím k chytrému
propojování věcí, chodu továren nebo i
našeho života přes software. Je to vidět
na Googlu, Tesle či Applu.

Co z toho však vyplývá? Není to
spíš důvod se uvolnit, protože věci,
za kterými se honíme, možná v do-
hledné době ztratí svoji cenu?
To je možné. Pak si ale kladu otázku, co
se bude nakupovat, když už všechno
budeme mít? To se stalo v Japonsku,
kde už všechno měli – dvě auta a dům.
Zástava ekonomiky. Sony, Sharp,
Panasonic šly do háje.

Takže se pak bude pracovat méně?
To už napsal Thorstein Veblen v Teorii
zahálčivé třídy. Čím víc země bohatne,
tím víc budou lidé sklouzávat k zahál-
ce a spotřebě volného času.

Co rok 2018? Bude se české ekono-
mice dařit podobně jako letos?
To nikdo neví. Přiznejme si, že předpo-
vědět krizi neumíme. Víme jen, že dří-
ve či později přijde. Celý náš fond Qu-
ant stojí na tom, že jedině dlouhodo-
bou disciplínou v investování a bez
emocí lze krizi rychle porazit, až při-
jde. Obdobně je nutná disciplína ve
státním rozpočtu. Je třeba zavést pravi-
dlo vyrovnaného rozpočtu v rámci
hospodářského cyklu. V růstu našetře-
né peníze se budou hodit v recesi.
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AlešMichl (40
let) při studiu Vy-
soké školy eko-
nomické v Praze
pracoval jako no-
vinář v Hospodář-
ských novinách.
Po jeho ukonče-
ní byl devět let in-
vestičním straté-
gem vRaiffeisen-
bank. Nedávno s
PavlemKohou-
tem spoluzaložil
investiční fond
Quant. Spravují
v němčtvrt miliar-
dy korun.

Jakub Pokorný
reportér MF DNES

Foto: TomášKrist, MAFRA

Známý ekonom Aleš Michl kývl na netradiční typ
rozhovoru. Laicky se ho ptáme, jak si stojí Česko na
začátku roku 2018.

Italové marodí
po fotbale, tak je
doháníme


