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mongolské

hlavní město
ulánbátar, ve
kterém žije
1,3 milionu
obyvatel, se
mění rychlým
tempem. zisky
z těžby nerostů
pomohly
rekonstrukci
centrálního
náměstí
s budovou vlády
i parlamentu (na
snímku), stejně
jako desítkám
nových budov.
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Hn – jiří sládek

obrovská země, obrovské příležitosti mongolská ekonomika má i letos hlavně

zdroj: čsú

český vývoz do mongolska
(v milionech korun)
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mongolsko v číslech

150
procent Hdp
byla v roce 2012 míra
zahraničního dluhu
mongolska. nominálně
je to 15,3 miliardy dolarů,
což je osmkrát víc než
v roce 2008.

5372
dolarů
byla loni hodnota Hdp na hlavu
podle parity kupní síly, což je 120.
místo na světě.

15,5
miliardy
dolarů
byla loni hodnota mongolského
Hdp podle parity kupní síly.
v žebříčku mmf, který zahrnuje
182 zemí, to stačilo až na 133.
místo.

14,3
procenta
bylo loni tempo mongolské
inflace. růst cen byl nejvyšší
v celé asii.

1,564
milionu
km2

je rozloha mongolska,
což zemi řadí na 19.
místo na světě. je to
skoro dvacetkrát větší
země než Česko. na
tomto obrovském
území ale žije jen
kolem tří milionů lidí
(v hlavním městě
ulánbátaru 1,3 milionu
lidí).

7,7
procenta Hdp
byl loni schodek
veřejných financí.
Hlavním důvodem je
expanzivní rozpočtová
politika vlády – investuje
do důlního průmyslu
a infrastruktury.

89
procent
mongolského vývozu má
„na svědomí“ důlní průmysl.
právě o tento sektor se
místní ekonomika opírá
především.

1/3
obyvatel
mongolska je zaměstnána
v zemědělství. jeho základem
je pastevní chov zvířat, který
zdecimovala zima 2009/10.

Český byznys dobývá
zpět kdysi vyklizené
pozice v Mongolsku

jiří
sládek

Fokus

jiri.sladek@economia.cz

velkorysákonferenčnímíst
nost v centru Ulánbátaru
zní češtinou. Stánky s na
bídkou českých firem ob

léhajímongolštípodnikatelé, v ruce
tácky s tradiční českou zabijačkou.
Domluvě pomáhají početní bývalí
mongolští studenti, kteří před lety
studovali v Praze.
„Díky nim se nám dařilo lehce

domlouvat obchody,“ říká Bořivoj
MinářzČeskéhospodářskékomo
ry. Čeští podnikatelé doprovodili
ministra Schwarzenberga při jeho
misi do Ulánbátaru.
Nová konferenční budova ilu

struje sebevědomí rychle rostou
cího Mongolska. Rozvíjí se těžeb
ní průmysl, stejně tak další obory.
Příležitost cítí firmy od Austrálie
poNěmecko.Stejně tak iČeši, kdy
si druhý největší partnerMongol
ska.

Zůstat na místě
„Pokudchcemedobýtztracenépo
zice,musímebýtnamístě,partneři
si cení osobní přítomnosti,“ říká
Minář a prodírá se úzkou uličkou
mezi českými stánky.
S tím souhlasí i podnikatel Jan

Novotný,kterýjenamístěvUlánbá
taru už čtyři desítky let. Nyní šéfu
je velkéfirměna čistění odpadních
vod,kterámátrhuvMongolskudo
minantní postavení. V zemi je šest
měsícův roce, navíc tumášest čes
kých spolupracovníků „Stačí odjet
na 14 dní, nemít firmu na očích –
a užmusíte hasit nějaké problémy.
Proto zůstává namístě.
Stejné zkušenosti mají i jiné fir

my,kteréseucházejíošancivMon
golsku.Stručnývýčetnapoví jejich
profil: stavebnífirmy, vybavení in
teriérů, výrobcepneumatik, sklář

ství, speditérství. Češi ale v zemi
staví třeba i malé pivovary.

Vzpomínají na geology
JanNovotný, který vystudoval za
hraniční obchod, působí v zemi
od80. let. „Měli jsme tehdynejvět
ší zastoupení mezi geology, hned
za Rusy,“ vzpomíná. I s doprovod
ným personálem působilo v české
geologickémisi nějakých 600 lidí.
Důlní průmysl stál dlouhé roky

jen na gigantickém projektu jmé
nem Erdenet, který tvořil 70 pro
centmongolskéekonomiky.Napro
jekt bývalé Československo nedo
sáhlo.Přestože ložiskaobjevilinaši
geologové, ovládli jej Rusové.
Po roce 1990 se v zemi změnilo

všechno.Pozhrouceníkomunistic
kého systémupřišel téměř ekono
mickýkolaps. „Dnesmůžetesledo
vat, jakobchodypřetékají zbožím,
tehdy jsmesledovaliprázdnéregá
ly,“ vzpomínáNovotný.
Česko tenkrát vyklidilo pozice,

priority diplomacie i obchodumí
řily západním směrem. „Byli jsme
v jiné situaci,“ komentuje to Karel
Schwarzenberg.„Nebylypeníze,na
víc jsme tehdy všechno přeorien
tovali. Bylo správné, že jsme tehdy
napředvyřešili svépostavení vEv
ropě, abychomsesemzasepozději
mohli vrátit,“ komentovalministr
uzavřeníanáslednéotevřeníčeské
ambasády v 90. letech.

Země se zvedla
České navrátilce z řad byznysu
čekaly v Mongolsku skromnější
projekty. „Zpočátku jsme dováže
li drobné zboží, potraviny, vozili
jsmetakévlnuakašmír, kůže, tedy
produktyživočišnéhopůvodu,po
tomprodejkoncentrátuželezných
kovů,“ řekl Novotný.
Důležité bylo podle něj vystih

nout správný okamžik. Když na
příklad skončil kontraktnačínský
wolfram ve Spojených státech, to
byla právě ta chvíle, kdy začít na
bízet wolframmongolský.
Mongolskosepostupnězvedalo.

Dnes se regály obchodůprolamují
pod tíhou zboží. „Co se v Mongol

skustalo, je téměřekonomickýzá
zrak,“říkáNovotný.Nadějnémuvý
voji pomohla světová ekonomika,
hladová po cenných surovinách.
Ty jsou v Mongolsku v bohatém
množství. Začalo se dobývat zlato,
které se dříve těžit nesmělo, stala
se zněj jednaznejdůležitějšíchko
modit, potompřišlyměď a uhlí.

Rostou platy i nájmy
„My jsme se po dlouhém hledání
soustředili na čištění odpadních
vod, uvedl Novotný. Vlastní mon
golskou firmu, která tu platí daně,
jejíobrat roste. „Nejsmeživenižád
ným rozvojovým programem, fi
nancovaným třeba exportní ban
kou,“ říká Novotný.
Celý život pracoval v zahranič

ním obchodu, stavěl banky. Dnes
jenom lituje, že neměl před lety
většíprostředkydozačátků.Mon
golsko pokládá za úžasnou zemi,
která přeje odvážným nápadům.
Není ale podle něj pro zlatokopy.
„Pokudsemněkdopřijde se zámě
rem vydělat během krátké doby,
obvykle odjíždí zklamán,“ uvedl
Novotný.

Vzemiužpůsobí takéfirmaArgo
Bohemia, kteránabízí transportní
služby.Těžípřitomzesvýchzkuše
ností zČíny iRuska. „Jsmeschopni
zajistit přepravu zboží z jednoho
konce Asie na druhý a za relativ
něnízkéceny.CítímevMongolsku
velkou příležitost,“ uvedl šéf spo
lečnosti Jiří Kratochvíl.
Podobněmluví i Pavel Kadleček

z jablonecké firmy Preciosa, která
se v Asii uvedla například osvět
lením interiéru v hongkongském
hoteluCarlton.VMongolskunabí
zí jednotlivá osvětlení i kompletní
řešení interiérů. „Stavební boom
vUlánbátaru je pro naši firmu vel
ku šancí,“ říká.
V příštích letech ale bude

na mongolském trhu čím dál těs
něji. Ekonomický boom prodražil
byty v centru, stejně jakoplaty za
městnanců. Před pěti lety pobírali
měsíčně 100až200dolarůdnesuž
1000 dolarů. „Mongolsko zůstane
i nadále lákavým místem k pod
nikání, ale nesmírně drahou zemí
k žití, jako jiné asijskémetropole,“
odhaduje analytik Jargalsajkchan
Dambardža.

od našeho zvláštního
zpravodaje zmongolska


