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Mongolsko

Mongolská ekonomika vykázala v roce 2018 6% růst. Rozpočtová bilance 
skončila díky vyšším příjmům a výdajovým opatřením poprvé v mírném 

přebytku, vládní dluh prudce klesal, vzrostl vývoz, spotřeba i investice, vláda pl-
nila stanovené makroekonomické cíle, zvýšila čisté devizové rezervy. Do finální 
fáze pokročila ve finančním sektoru kontrola kvality aktiv bank. Ozdravení však 
přineslo i nové výzvy. silnější domácí poptávka se promítla ve vyšším schod-
ku běžného účtu a v zastavení akumulace rezerv z důvodu rostoucích dovozů 
spotřebního zboží a vyššího objemu poskytovaných spotřebních úvěrů, vzrostla 
míra inflace ze 4,6 na 7,6 procent. Nezaměstnanost v zemi se odhaduje k hranici 
8 % a očekává se tato hodnota i v dalších letech. Běžný účet je v deficitu. 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Růst HDP (%) 1,2 5,1 6,2 6,3 4,9 5,0

HDP/obyv. (UsD) 3 703 3 640 4 098 4 470 4 818 5 207

Míra inflace (%) 0,5 4,6 7,6 8,0 7,6 7,0

Nezaměstnanost (%) 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Bilance běžného účtu  
(mld. UsD) –0,7 –1,2 –1,1 –1,5 –1,4 –1,1

Populace (mil.) 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2

Konkurenceschopnost 102/138 101/137 99/140 — — —

exportní riziko OeCD 6/7 6/7 6/7 — — —

odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, oECD, WEF

 ▶ Česká republika má s Mongolskem uzavřenu dohodu o podpoře a vzá-
jemné ochraně investic, evropská unie dohodu o partnerství a spolupráci 
(PCA). Jako nízko až středně příjmová ekonomika je Mongolsko zařazeno 
do preferenčního systému evropské unie bezcelních tarifů pro vybrané 
zboží GsP+. 

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje světové ekonomické 
fórum (WeF), se Mongolsko umístilo na 99. pozici ze 140 srovnávaných 
ekonomik a dle OeCD je stupeň exportního rizika 6/7. 
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 ª Vývoz ČR do Mongolska 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
Podíl 

z celku (%)
stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

3305 Přípravky na vlasy 30 728 10,8 33 270 –7,6

9619 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny a pod. 
hygien. výrobky 29 748 10,5 42 597 –30,2

3401 Mýdlo ap. výrobky papír plsť aj. pokryté mýdlem 13 774 4,9 14 510 –5,1

3603 Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod 9 928 3,5 5 309 87,0

8701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 9 269 3,3 8 864 4,6

7322 Radiátory ohřívače ap. části z železa oceli 9 247 3,3 5 991 54,3

8212 Břitvy strojky čepelky holicí 8 091 2,9 9 420 –14,1

8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny 6 940 2,4 828 738,2

8716 Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického 
pohonu; jejich část 6 241 2,2 4 429 40,9

4819 Krabice pytle aj. pořadače ap. z papíru apod 6 084 2,1 3 464 75,6

Celkem ToP 10 130 050 45,8 128 682 1,1

Celkem vývoz 283 746 338 217 –16,1

zdroj: ČsÚ

 «  Dovoz ČR z Mongolska 2018 (2017), 
hlavní sektory

Kód
zboží Název zboží stat. hodnota 

2018 CZK (tis.)
Podíl 

z celku (%)
stat. hodnota 

 2017 CZK (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

3923 Výr přepravy balení zboží zátky ap. z plastů 9 775 57,6 4 193 133,1

6110 Pulovry, svetry, vesty apod. pletené háčkované 1 591 9,4 2 406 –33,9

9013 Zařízení s kapalnými krystaly, která nejsou výrobky 
specifičtěji zahrn 900 5,3 — —

6202 svrchníky kabáty větrovky ap. dámské dívčí 834 4,9 379 120,1

4106 Usně vyčiněné kozí kozlečí 631 3,7 392 61,0

0504 střeva měchýře žaludky celé části ne z ryb 556 3,3 691 –19,5

8803 Části a součásti výrobků položky 8801 00 nebo čísla 
8802 464 2,7 —  —

5702 Koberce aj. krytiny podlahové tkané nevšívané 453 2,7 8,0 5 562,5

6214 Přehozy šátky šály mantily závoje ap. výrobky 411 2,4 194 111,9

6104 Kostýmy, šaty, sukně ap., dámské, dívčí, pletené 221 1,3 156 41,7

Celkem ToP 10 15 836 93,2 8 419 88,1

Celkem dovoz 16 983 34 264 –50,4

zdroj: ČsÚ
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 © Příležitosti 
pro český export

 ▶ Investice do zatím netěžených přírodních zdrojů 

Netěžené přírodní zdroje mají velký investiční potenciál. Uplatnit se lze v geologickém průzkumu, dodáv-
kách zařízení a technologií pro těžební průmysl, dodávkách těžké dopravní techniky. Vláda mapuje 
nová těžařská naleziště a připravuje založení průmyslových/residenčních/obchodních center v těchto 
lokalitách. investiční projekty na rozvoj měst, silnic (zahájena stavba silnice do Nalaikhu a na nové 
mezinárodní letiště), veřejné služby, sociální věci, hospodářství, životní prostředí a státní služby jsou 
financovány ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. města, regionálního rozvojového fondu a rozvojového 
financování (silnici do Nalaikhu kofinancuje čínský investor). 

 ▶ Investice do turismu

Jsou hodnoceny jako jedny z nejzajímavějších. V Mongolsku chybí a je třeba vystavit turistická centra, 
přistávací letištní plochy, ubytovací kapacity, sportovní zařízení, koupaliště, atp. 

 ▶ Investice do e-commerce

55% podíl mladé generace do 30 let na celkové mongolské populaci přímo souvisí s rostoucím zájmem 
o nové trendy, světové novinky a západní životní styl. e-commerce se v Mongolsku rychle rozšiřuje, 
v budoucnu jistě osloví nejednoho investora. Nákupy online umožní masový pohyb zboží. Narážejí zatím 
na problém s dopravou, resp. na nedostatečnou kapacitu silniční sítě v hlavním městě, a na stále ještě 
ne zcela saturovaný trh. V současné situaci by příležitost mohli využít dodavatelé elektrických kol pro 
alternativní dopravu zboží k zákazníkům. 

 ▶ Automobilový průmysl

Mongolové mají kladný vztah k české automobilové produkci, zajímají se o dodávky osobních vozů v řádu 
20–30 kusů ročně, autobusů (zde se připravuje na nákup až 200 autobusů pro Ulánbátar), motocyklů 
nižší kubatury, nákladních vozů pro vojenské účely a pro potřeby v důlním sektoru, elektrokol. V danou 
chvíli na trhu žádné české vozy reprezentaci nemají. Z evropských vozů má v Mongolsku zastoupení 
Volkswagen, Mercedes Benz a Land Rover, v květnu otevře autosalon BMW. Mongolové projevují zájem 
i o automatické mycí linky vozů.

 ▶ Civilní letecký průmysl

V zemi je jedno mezinárodní letiště v hlavním městě Ulánbátaru, 22 regionálních letišť a aerodromů v pro-
vinciích. Před zahájením je provoz nového mezinárodního letiště cca 50 km od Ulánbátaru s přepravní 
kapacitou 3 miliony pasažérů ročně. V leteckém průmyslu by se české firmy mohly uplatnit při dodávkách 
mobilních, modulárních letišť a moderních letištních systémů pro regionální letiště a při dodávkách 
menších letounů. současná regionální letiště jsou zastaralá, nevyhovují požadavkům na spojení mezi 
hlavním městem, vzdálenými regiony a těžebními oblastmi. V regionech se navíc počítá se zakládáním 
nových průmyslových center. Země není dostatečně propojena silniční a železniční sítí. V Mongolsku 
není řešena ani záchranná nebo požární letecká služba, chybí vrtulníky a heliporty. Taktéž se začíná 
rozvíjet i segment malého civilního letectví s cílem komerční dopravy i amatérského létání. Očekává se 
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významný růst poptávky po získání pilotních licencí, malých letounech a příslušných servisních službách, 
a to i pro geologický sektor včetně geologického mapování. Česká republika poskytuje Mongolsku pomoc 
s rozvojem civilního letectví a s optimalizací infrastruktury a údržby na novém mezinárodním letišti, 
díky níž se české firmy mohou v tomto segmentu lépe zviditelnit. 

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžba surovin je pro ekonomiku klíčová, je hlavním zdrojem příjmu země, podílí se 25 % na  HDP 
a 80 % na celkovém exportu. Ve střednědobé perspektivě je proto cílem zvýšit přidanou hodnotu v sek-
toru zpracováním vytěžených surovin a zaměřit se i na zatím netěžené surovinové zdroje. Příležitosti pro 
český export skýtají tzv. megaprojekty v oblasti těžebního průmyslu – projekty Oyu Tolgoi a Tavan Tolgoi, 
ale i menší projekty zaměřené na těžbu a zpracování např. nerudních surovin. V únoru 2017 schválila 
vláda implementaci projektu GOLD-2, který usiluje o pravidelný nárůst těžby zlata o 2–3 t ročně s cílem 
dosažení roční produkce na úrovni 25 t v roce 2020. Nutné zvýšení efektivity povrchové těžby společ-
nosti erdenet Mining Corporation–GOK může přinést obchodní příležitosti – např. změnu z horizontální 
na vertikální způsob přepravy. Nicméně společnost se potýká s majetkovými problémy. Zavádění moder-
ních postupů těžby a zpracování nerostných surovin a automatizační a řídící systémy jsou příležitostí 
pro české firmy. sektor poptává i těžkou dopravní a nákladní techniku. Významnou zahraniční investicí 
je indická miliardová investice do stavby první mongolské ropné rafinerie v Jižní Dornogovi. Ačkoliv se 
ve světovém měřítku jedná o malou rafinerii, na zahájení její stavby v červnu 2018 je nahlíženo jako 
na konec závislosti na ruské ropě. Rafinerie bude schopna zpracovat 1,5 mil. tun surové ropy ročně, 
vyprodukuje 30 tisíc barelů denně. Nová rafinerie, jejíž dostavba je plánována na 2022, by měla pokrýt 
celonárodní poptávku po PHM (benzín, nafta), leteckém benzínu a LPG. Příležitosti mohou využít firmy 
dodávající stavební materiály, čističky, stojany LPG, a další. spolu se stavbou rafinérie bude postavena 
i nová 20 km železnice a silnice, která rafinerii propojí s energetickými zdroji a městem sainshand.

 ▶ Elektrotechnika

V Mongolsku se očekává růst poptávky po široké škále elektrotechnických výrobků s využitím pro 
vytápění obytných a kancelářských prostor, k měření spotřeby el.energie domácností i velkoodběra-
telů, zajištění vzduchotechniky, klimatizace apod. Bude se rozvíjet i segment zabezpečovacích zařízení. 
V neposlední řadě se očekává poptávka po transformátorech pro segment výroby a distribuce elektrické 
energie. Mongolské firmy poptávají i elektrické zařízení, součástky a materiál, elektrokola.

 ▶ Energetický průmysl

Naprostá většina elektrické a tepelné energie v zemi se vyrábí v tepelných elektrárnách. V malé míře 
jsou využívány vodní, větrné či solární zdroje. Celková instalovaná kapacita elektráren v Mongolsku 
je 1 200 MW (srpen 2018), z nichž reálně lze kvůli zastaralosti tepelných elektráren využít jen cca 
900 MW. Poptávka převyšuje produkční schopnosti země o 30 %. s očekávaným růstem těžebního prů-
myslu je třeba významně navýšit produkci elektrické energie. Poptávka v roce 2020 dle odhadu bude činit 
2300 MW. V současné době se pracuje na mnoha projektech, které by umožnily energetickou soběstač-
nost Mongolska. Plánuje se výstavba 700 MW tepelné elektrárny v Baganuuru, 450 MW elektrárny v Oyu 
Tolgoi a gigantické 5,2 GWh uhelné elektrárny v pánvi shivee Ovoo. Byla podepsána dohoda o výstavbě 
300 MW tepelné elektrárny v uhelné pánvi Tavan Tolgoi Kromě dominantní výroby elektrické energie 
z mongolského hnědého uhlí se bude rozvíjet i výroba z obnovitelných zdrojů. Zprovozněn byl větrný park 
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55 MW sainshand Wind Farm, je plánován 50 MW větrný park Tsetsii Wind Farm v Jižní Gobi. Dokončuje 
se 15 MW solární elektrárna poblíž nového mezinárodního letiště. Populární je vize zapojení Mongolska 
(exportem energie ze solárních elektráren v gobijských oblastech Mongolska do ČLR) do tzv. východoasij-
ského gridu. Díky 300 slunečným dnům v roce a intenzitě slunečního záření 4,3–4,7 kWh/m2/den má země 
výrobní potenciál až 11 GW z tohoto zdroje. severní a západní oblasti země mají odhadovaný potenciál 
k výrobě až 6,4 GW elektrické energie z vodních zdrojů. Vládní dokument státní energetická politika 
z roku 2015 určuje energetickou politiku země do roku 2030. Zaměřuje se na tři klíčové priority, a to 
bezpečnost, účinnost a ochranu životního prostředí. Čeští dodavatelé by při výstavbě uhelné elektrárny 
v Tavan Tolgoi mohli nabídnout např. technologie na využití odpadního tepla. 

 ▶ kovozpracovatelský průmysl

Zatím velmi málo rozvinutý průmyslový obor s dobrým potenciálem růstu. existuje surovinová základna 
a možnosti rozvoje domácí produkce, zejména zařízení využitelných v těžebním průmyslu. Diverzifikace 
nejen celé ekonomiky, závislé na těžbě nerostných surovin, ale i aktivit některých velkých těžařských 
podniků (např. erdenet Mining Corporation), je pro úspěšný vývoj hospodářství země nevyhnutelné. 
Očekává se rozvoj výroby náhradních dílů a servis některých z těžebních zařízení. Do budoucna i jejich 
samotná výroba. Příležitost je při prodeji jednodušší obráběcí a tvářecí techniky, nové či repasované. 
Uplatnění by mohlo být při dodávkách pro stavby montoven a železáren.

 ▶ obranný průmysl

V kontextu případné účasti českých vojáků na mezinárodním cvičení Khaan Quest a potřeb mongolských 
ozbrojených sil lze jako perspektivní pro český obranný průmysl uvést export ručních zbraní, obranné 
techniky a materiálu pro pozemní i leteckou divizi, vybavení pro balistickou ochranu, dodávky nafukova-
cích stanů, padáků, atp. Rovněž lze nabídnout údržbu a modernizaci používané obranné techniky, včetně 
sovětské. K uskutečnění obchodu by přispěla názorná prezentace výrobků české provenience v místě. 

 ▶ stavební průmysl

s cílem zlepšit životní podmínky obyvatelstva a stav infrastruktury vyhlásila mongolská vláda v rámci 
sDG´s Mongolia 2030 strategický plán, jenž zahrnuje změnu systému osídlení a decentralizaci obyvatel, 
vytvoření nových průmyslových, obchodních a residenčních center, satelitních měst, přestěhování chu-
dého obyvatelstva z jurtovišť. Celkově je snaha budovat tzv. green centra napojená na zdroje obnovitelné 
energie. Další rozvoj urbanistiky se musí opírat o databáze s topografickými mapami, s podzemními 
a pozemními inženýrskými sítěmi, s geologickými a environmentálními daty. Nezbytná je katastrální 
databáze. Při těchto projektech by mohly asistovat české firmy.

investiční projekty hlavního města budou směřovány do budování oblastních center v Bayankhoshuu, 
Denjiin a  Dambadarjaa. Zajímavým projektem je vybudování industriálně technologického parku 
v Nalaikhu, kde by na 120 hektarech mělo být vytvořeno 1 500 nových pracovních míst. V Ulánbátaru 
se připravuje 8 projektů na zajištění dostupného ubytování, rekonstrukci a infrastrukturu jurtovišť, 
výstavbu bytů k pronájmu a efektivnějšího vyhřívání u současných domů. V neposlední řadě je třeba zmí-
nit nezbytné investice do stavby silnic, zajištění bezpečnosti v okolí škol a budování parkovišť. Uplatnění 
českých firem by mohlo být při dodávkách stavebního materiálu, zařízení, či při samotné realizaci staveb. 
V návaznosti na realizované rozvojové projekty lze uplatnit i naši znalost s energeticky úspornými stav-
bami, zateplováním fasád, používáním izolačních materiálů a energeticky úsporných topných systémů. 
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 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Nové zdroje pitné vody, jejich ochrana a příslušná infrastruktura pro rychle rostoucí Ulánbátar jako 
i pro řadu míst v provinciích jsou důležitou prioritou vlády i regionálních správ. Jurtoviště na okraji hlav-
ního města, kde žijí statisíce obyvatel, nejsou připojena na centrální vodovodní a kanalizační systém. 
Americká Millenium Challenge Corporation v rámci kompaktního programu na snížení chudoby a zajiš-
tění růstu vytipovala pro Ulánbátar dva hlavní vodohospodářské projekty, na něž vyčlenila 350 mil. UsD. 
V rámci projektů budou vystaveny zásobárny vody, které zamezí vysychání řeky Tuul a zajistí zdroj pitné 
vody (pro Ulánbátar) z této řeky i v obdobích sucha, dojde k navýšení počtu studničních celků (wellfields) 
a zavede se recyklace vody pro zásobování elektráren (č. 3 a 4) tak, aby používaly místo pitné vodu 
užitkovou/recyklovanou.

Hlavní město potřebuje další čističky vod. Téměř neřešené je odpadové hospodářství (sběr, svoz, třídění 
a následná utilizace). Týká se tuhých komunálních odpadů, ale i nebezpečných odpadů (např. genero-
vaných těžebním průmyslem). Příležitostmi mohou být nejen velké, centrální projekty, ale i investice 
z řad soukromých malých a středních průmyslových podniků, které nebudou nadále napojeny pouze 
na centrální čističky, ale od května 2019 budou muset mít svou vlastní menší čističku. Do Mongolska lze 
dodávat i mobilní protipovodňové zábrany. 

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Převážná většina místních zdravotnických zařízení je nedostatečně vybavena zdravotnickou technikou, 
a to téměř na všech úrovních péče. V Mongolsku se rozvoj zdravotnictví podporuje i z dárcovských zdrojů 
a jedním z projektů je např. i zajištění základní péče rodinám ze vzdálených oblastí. Kromě standardní 
lékařské techniky a vybavení nemocnic se budou rozvíjet služby spojené s využitím moderních techno-
logií pro přenos dat o aktuální zdravotní kondici pacienta. Díky velkým vzdálenostem a malé hustotě 
osídlení budou zajímavá mobilní řešení zdravotnické péče. Místní dovozci spolupracují již také s českými 
producenty léčiv a farmaceutických výrobků a poptávka po rozšíření této škály stále trvá, časté jsou 
i tendry na zdravotnické nástroje a menší přístroje.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

V zemědělském sektoru je zaměstnáno téměř 30 % ekonomicky aktivního obyvatelstva Mongolska 
a na HDP se podílí cca 14 %. Živočišná výroba tvoří zhruba 70 % celkové produkce sektoru. Ovce a kozy 
tvoří 90 % z celkového množství. Mongolsko se snaží o zvýšení exportu masa. Od 1.června 2018 platí 
zákon o genetickém původu a zdraví zvířat. Zatím však většina výrobců není schopna dodržet veterinární 
a hygienické podmínky požadované klíčovými partnery z Ruska a Číny. V Mongolsku se produkuje velmi 
omezené množství kravského mléka, což je způsobeno extenzivní formou chovu (pastevectvím) skotu. 
Nově se diskutuje potřeba snížit enormní počty skotu z důvodu klimatických změn, i to je důvod, proč 
by mongolští pastevci měli přecházet k chovu intenzivnímu, zvyšovat mléčnou produkci. Velké místní 
společnosti, často s podporou státu, se začínají zaměřovat na rozvoj intenzivní produkce mléka formou 
ustájení chovů a zakládání farem. Příležitostí pro české společnosti je budování uzavřených chovů pro 
mléčný a masný skot, mlékáren, zpracování krmných plodin a směsí, investice do veterinárně schvá-
lených výroben s kvalitními dojícími či porážecími a porcovacími technologiemi, investice do zařízení 
na výrobu mléčných či masných výrobků, do udíren a balících technologií. Rozvíjet se bude i výstavba 
masokombinátů, chladírenských a mrazírenských skladů. Mongolsko má zájem o dovoz zemědělské 
techniky pro prvovýrobu, např. o traktory, a to jak pro zemědělství, tak lesnictví.



3 9 7M A PA  G L O B Á L N Í C H  O B O R O V Ý C H  P Ř Í L E Ž I T O S T Í

A s i e  /  M o n g o l s k o

Vláda chce zlepšit využití zemědělské půdy a určit regiony vhodné pro intenzivní chov. Podporuje 
stavbu skladů, sýpek, hospodářských kapacit. Centrální region projevil zájem o naše zkušenosti a tech-
niku v bramborářství. Ve všech těchto segmentech by české firmy mohly nalézt exportní příležitosti. 
Další příležitosti jsou i v zavádění sanitárních, fytosanitárních a veterinárních opatření. Díky předaným 
zkušenostem se zalesňováním a údržbou lesa lze nabízet českou lesnickou techniku. V neposlední řadě 
i maloobchodní trh potravin a nápojů není zdaleka saturovaný a je zájem o české výrobky.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Důlní, těžební a ropný průmysl

Hs 4010 – Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny 
z vulkanizovaného kaučuku

Hs 8207 – Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí

Hs 8428 – Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení 

Hs 8429 – samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. 
s pohonem

Hs 8430 – Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové 
pluhy a frézy

Hs 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Hs 8474 – stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. 
nerostných hmot

energetický průmysl

Hs 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l

Hs 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

Hs 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

Hs 8403 – Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle

Hs 8406 – Parní turbíny

Hs 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Hs 9028 – Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, 
včetně jejich kalibračních přístrojů

elektrotechnika

Hs 7322 – Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli 

Hs 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže 
na kapaliny

Hs 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

Hs 8415 – stroje přístroje klimatizační

Hs 8418 – Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení, čerpadla 
tepelná

Hs 8516 – elektrické a ponorné ohřívače vody; přístroje pro vytápění a ost. 
přístroje v domácnosti

Hs 8521 – Přístroje videofonické pro záznam reprodukci

Hs 8536 – el. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. 
< 1 000 V

Hs 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. 
ovládání
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Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

elektrotechnika

Hs 8538 – Části přístrojů k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj.

Hs 9026 – Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku 
aj. přístroje

Hs 8544 – izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Hs 9032 – Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

Zemědělský a potravinářský průmysl

Hs 1107 – slad, též pražený

Hs 2103 – Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a přísad pro 
ochucení

Hs 2104 – Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované 
směsi potravinových přípravků

Hs 2106 – Potravinové přípravky, jinde neuved.

Hs 2203 – Pivo ze sladu

Hs 8417 – Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických 
spalovacích pecí

Hs 8424 – Mechanické přístroje ke stříkání; hasicí přístroje; stříkací pistole 
ap. přístroje

Hs 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

Hs 8436 – Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

Hs 8437 – stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

Hs 8438 – stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Hs 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

Hs 3101 – Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky 
upravená

Hs 8438 – stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Hs 8701 – Traktory a tahače 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Hs 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění 
kapalin nebo plynů 

Hs 9026 – Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku 
aj. přístroje

Hs 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže 
na kapaliny

Hs 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

Železniční a kolejová doprava

Hs 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových 
tratí ze železa nebo oceli

Hs 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

Hs 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním 
pohonem

Hs 8604 – Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou 
službu, s vlastním pohonem

Hs 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního 
pohonu
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Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Železniční a kolejová doprava

Hs 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových 
vozidel

Hs 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické 
přístroje a signalizační zařízení

Hs 8609 – Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu 
jedním nebo více druhy dopravy

Civilní letecký průmysl

Hs 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové

Hs 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové 
prostředky pro létání

Hs 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě 

Hs 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Hs 8804 – Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky

Kovozpracovatelský průmysl

Hs 8457 – Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce aj. obráběcí stroje, 
pro obrábění kovů

Hs 8458 – soustruhy pro obrábění kovů

Hs 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

Hs 8461 – Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, broušení 
ozubených kol aj. obráb. stroje

Hs 8466 – Části, součásti a příslušenství strojů obráběcích, tvářecích

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Hs 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

Hs 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. 
přístroje 

Hs 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Hs 3304 – Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku 

Hs 3305 – Přípravky na vlasy

Hs 3306 – Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, aj.

Hs 8212 – Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky 

Hs 9603 – Košťata, smetáčky, štětce, štětky, kartáče, mopy a oprašovadla aj.

Hs 9619 – Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny

stavební průmysl

Hs 9406 – Montované stavby

Hs 3925 – stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

Hs 4410 – Třískové desky ap. desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů

Hs 4418 – Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva

Hs 6905 – střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební 
ozdoby a jiné stavební keramické výrobky

Hs 2618 – Granulovaná struska z výroby železa nebo oceli
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Myanmar

Rychle se rozvíjející ekonomika Myanmaru představuje i nadále velký in-
vestiční potenciál. Dle údajů MMF dosahoval meziroční růst HDP v prů-

měru 12,9 % v letech 2000–2007. Poté došlo v roce 2008 k rapidnímu snížení 
ekonomické dynamiky země a přírůstek HDP byl pouze ve výši 3,6 %. Nic-
méně postupně zase narostl až na 6,5 % v roce 2018 a podobné hodnoty jsou 
očekávány i v následujících letech. Míra inflace činila v roce 2018 poměrně 
vysokých 6 %. V zemi žije téměř 53 mil. obyvatel a HDP na obyvatele přesa-
huje 1 300 UsD. Nezaměstnanost je dlouhodobě 4 % a běžný účet platební 
bilance je od roku 2007 v deficitu.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Růst HDP (%) 5,9 6,8 6,4 6,8 7,0 7,0

HDP/obyv. (UsD) 1 210 1 278 1 354 1 395 1 537 1 685

Míra inflace (%) 6,8 4,0 6,0 5,8 5,7 5,5

Nezaměstnanost (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Bilance běžného účtu 
(mld. UsD) –2,5 –2,9 –3,8 –4,2 –4,8 –5,4

Populace (mil.) 52,3 52,6 52,8 53 53,4 53,7

Konkurenceschopnost — — — — — —

exportní riziko OeCD 7/7 7/7 6/7 — — —

odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, oECD, WEF

 ▶ V  roce 2014 evropská unie zahájila s  Myanmarem jednání o  Dohodě 
o ochraně investic.

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje světové ekonomické 
fórum (WeF), není Myanmar zastoupen a stupeň exportního rizika dle 
OeCD je 6/7.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

Hs 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

Hs 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Hs 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu

Hs 8711 – Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též 
s postranními vozíky

Hs 8713 – Vozíky pro invalidy i s motorem aj. pohonem

Obranný průmysl Hs 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

 ] Příležitosti  
pro rozvojovou spolupráci

kategorie vyspělosti země: rozvojová země 

Hlavními pilíři boje za snížení chudoby jsou v Mongolsku naplňování ekonomických výzev, zlepšení sys-
tému sociálního zabezpečení, zajištění udržitelné zaměstnanosti, posílení institucionálních orgánů pro 
výběr daní, efektivní rozdělování příjmů mezi spotřebu, investice a úspory, zajištění stejných příležitostí 
pro městské i venkovské obyvatelstvo. 

Ačkoliv již po několik let Mongolsko zaznamenává mírný vzestup na žebříčku indexu lidského rozvoje, 
jenž posuzuje délku a kvalitu života, vzdělanost a životní úroveň (v roce 2017 skóre 0,741 z 1), v roce 2016 
žilo 29,6 % obyvatel pod hranicí chudoby, což v přepočtu znamená, že 907,5 tis. ze 3 milionů obyvatel žilo 
v chudobě. Chudoba postihuje zejména venkov, ale nevyhýbá se ani městům (zejména ger-distriktům). 
Mongolská vláda schválila strategii sustainable development vision 2030 na období 2016–2030, ve které 
definuje strategické cíle a kroky k socioekonomickému rozvoji Mongolska.

České firmy se mohou zapojit do zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku prostřednictvím každoroč-
ních programů B2B České rozvojové agentury, projektů Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu, 
malých lokálních projektů Ministerstva zahraničních věcí a projektů ČRA na vysílání expertů. Česká 
republika každoročně uděluje stipendia mongolským studentům za účelem studia na českých vysokých 
školách. 

Zdroj dat: http://www.worldbank.org


