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doly táHnou
ekonomiku
gigantická

pánev tavan
tolgoj by podle
odhadů mohla
skrývat více než
jednu miliardu
tun vysoce
kvalitního
koksovatelného
uhlí. spolu
s velkým
měděným
dolem oju
tolgoj je páteří
mongolského
těžebního
průmyslu,
který pohání
mongolskou
ekonomiku.
v těžebním
průmyslu
se otevírají
možnosti pro
české exportéry
– od dodávek
technologií
k těžbě až
po navazující
elektrárenská
zařízení.

foto: reuters

prorazil
s čističkami
Český

podnikatel
jan novotný,
vzděláním
ekonom,
působí v zemi
už od 80. let
minulého století.
v poslední
dekádě prorazil
na mongolském
trhu
s technologií
na čištění
odpadních vod.

foto:

Hn – jiří sládek

díky těžbě surovin růst dvouciferným tempem. šanci tu mají i české firmy

Mongolsko rýsuje nová pravidla k přilákání investic

Těžko by se našla druhá země,
u kterémuselMezinárodníměno
vý fond konstatovat: Odhad růstu
pro první pololetí 2013 evidujeme
na polovinu, tedy 12,2 procenta.
Takovou cifru může Mongolsku
závidět nejen zadlužená eurozó
na, ale i všechny rostoucí asijské
ekonomiky.
Třímilionovástředoasijskázemě,

které se tvrzení týká, prožívá na
prosto výjimečné období. A nutí

zahraniční investory k nebývalé
pozornosti. „Mongolsko disponu
je relativně stabilním politickým
systémem, ekonomika rychle ros
teageneruje zajímavé investorské
pobídky,“ říká ulánbátarský eko
nomický analytik a komentátor
JargalsajkchanDambardža.

Mezi velkými sousedy
Pobídky lákají zájemce z celého
světa. Mongolsko přitom vysoce
oceňuje nabídky z Evropy či Aus
trálie. Jsouprozemizajímavé,pro
tožepotomnení v takovémířeod
kázána jen na spolupráci s oběma
mocnými sousedy, tedy Ruskem
a Čínou.
Ulánbátar se snaží s Pekingem

i Moskvou vycházet a současně
rozvíjí svůj model demokratické
ho systému. Šéf české diplomacie

Karel Swarzenberg za to vysekl
Mongolům poklonu. „Obdivuji je
za to, jak se jimpodařilo demokra
cii vybudovat,“ řekl Schwarzen
berg. „Jejichprojekt funguje, přes
tože jejich velcí sousedé na demo
kracii moc zvyklí nejsou,“ dodal.
Země jestále relativněchudá,pod

oficiálníhranicí chudobysenachází
40procentobyvatel.Toseale rychle
mění. Střední vrstvy rychle bohat
nou a chudí Mongolové se stěhují
z nuzných obydlí na periferii 1,3mi
lonového Ulánbátaru do nově po
stavených paneláků.
Zásluhu na tommá prudký růst

ekonomiky. Předloni byloMongol
sko snecelými 18procentynejrych
leji rostoucíekonomikousvěta.Opí
rala se o dva obří těžební projekty:
Oju Tolgoj, jeden z největších svě
tových dolů na měď – a Tavan Tol

Nový zákon je kompromisním
řešením. Vyhověl zahraničním
podnikatelům, kteří kritizova
li příliš neprůhledné schvalování
investic. Na druhé straně vyhověl
i přánímnohýchMongolů, kteří se
obávají, že se velkýchdůlních pro
jektů zmocní státem řízené firmy
ze sousedního Ruska a Číny.
Především velký zájem Pekin

gu o naleziště v poušti Gobi vyvo
lal v Mongolsku debatu o hrozbě
drancování přírodních zdrojů.
„Máme nový zákon, kterým

chceme vyslat signál investorům,
že problémyneexistují,“ říkáOčir
batČulunbat,náměstekproekono
mickýrozvoj.Analytikspolečnosti
MonetCapitalVidurJainsouhlasí.
Novépravidlopokládázaužitečný
krok, který by měl objem investic
zvýšit.

Rychle rostoucí ekonomiku
táhne zejména těžební
průmysl i rychle se
rozvíjející stavebnictví.

jiří sládek
jiri.sladek@economia.cz

goj, největšímongolský důl na hně
dé uhlí. Oba velké doly leží v poušti
Gobi u čínských hranic.
Oju Tolgoj neboli Tyrkysová

hora, je největší zahraniční investi
cí vMongolsku. Důl na zlato i měď,
který tu otevřel britskoaustralský
gigant Rio Tinto, vytváří třetinu
mongolského hrubého domácího
produktu. Stal se symbolem nově
vytvářenéprosperity.AMongolsko
stojí o další podobné projekty.

Uklidnit investory
Protopřijalonovýzákonosoukro
mýchzahraničníchinvesticích.Na
příště by jeměla schvalovat pouze
vláda, a nikoli komplikovaná roz
hodnutí poslanců, tak jako dříve.
Velké zahraniční investice řízené
státem ale dál podléhají přísným
pravidlům.

růst mongolského
hdp (meziročně, v %)

* předpověď asijské rozvojové banky

2008 8,9

6,4

- 1,32009

2010

2011

2012

2013 *

17,5

12,3

16,5

zdroj: adb, mmf

České značky
tu mají stále
dobrý zvuk

Po letechslabšíhozájmuožíváspo
lupráce českých a mongolských
firem. Češi mají šance uplatnit se
vedle čínských či amerických kon
kurentů i díky dobrémupovědomí
o českých značkách, které v Mon
golsku přetrvalo, říká v rozhovoru
proHNOjuntegšEnebiš, generální
sekretářMongolskéobchodníaprů
myslové komory, který vystudoval
v roce 1981 ekonomiku v Praze.

Hn: daří se oživit spolupráci mon-
golských a českých firem?
Mongolsko jedneszemí,kterápro
žívá skutečný ekonomický boom,
rozvíjí se nejen důlní průmysl, ale
i stavebnictví a nové technologie.
Co potřebujeme, jsou kvalitní ev
ropštívýrobci.Českosidržívysoký
standard, obnovujemespolupráci.
Poznali jsme, že české firmy nabí
zejí vysoce kvalitní věci.

Hn: jaké je vlastně povědomí o čes-
kýchvýrobcích?
Zminulosti velmidobřeznámena
příklad strojírny Škoda. Teď by se
české stroje mohly uplatnit v na
šichhutích. PovědomíoČeskupo
máhá i fakt, že tam studovalo 25
tisícMongolů,kteřímohoupomoci
vzájemnýmkontaktům.Možnosti
jsou velké a pomocimohou i vlády
obou zemí. Chystáme například
při mongolské obchodní komo
ře dvoustrannou podnikatelskou
radu, která by pomáhala zajíma
výmprojektům.

Hn:majíčeskéfirmyšancivprudcese
rozvíjejícímdůlnímprůmyslu?
Navazujeme na tradici – v 70. a 80.
letech minulého století působilo
vMongolskumnožstvíčeskosloven
ských geologických expedic, které
nám pomohly odkrýt cenná suro
vinová ložiska. Nyní nám pomáha
jí hledat zdroje pitné vody v poušti
Gobi. Čeští geologové už znají pro
středí, to je určitě výhoda.

Hn: jaké jsou další příležitosti?
Myslím, ženabízímezajímavéšan
ce pro menší projekty, kterých se
s pomocí České rozvojové agen
tury uskutečnilo za poslední dva
roky okolo dvou desítek. Stojíme
o zemědělské stroje či potravinář
ské linky, protože chceme rozvíjet
malé a střední podnikání.

Hn: jaká jsoupravidla pro zahraniční
investice?
Vládazvažujezměnyvezdaněníza
hraničníchfirem,tovytváříurčitou
nejistotu.Věřímale,žezahraničním
podnikatelům zaručíme zajímavé
příležitosti a stabilní prostředí.

jiří sládek
jiri.sladek@economia.cz

rozhovor


