
Kambodža 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

 Kambodža je členskou zemí ASEAN a nejméně 
rozvinutou ekonomikou (LDC) 

 Kambodžská ekonomika rostla v poslední 
dekádě stabilním tempem okolo 7 %. HDP na 
obyvatele se přesto pohybuje okolo 1.600 USD  

 Mezi hlavní ekonomické aktivity se řadí oděvní 
a obuvnický průmysl, stavebnictví, zemědělství 
a cestovní ruch 

 V roce 2020 hrozí pokles ekonomiky poprvé od 
80. let 

  Většina domácí produkce je vyvážena. 
Pandemie Covid-19 má proto na kambodžskou 
ekonomiku negativní multiplikační efekt 
v důsledku narušení fungování globálních 
dodavatelských řetězců a celosvětového poklesu 
poptávky 
 

VZÁJEMNÝ OBCHOD ČR A KAMBODŽE 
 

 Obchodní vztahy jsou zatím stále na nízké 
úrovni 

 Roste obrat, ale jeho převážnou část tvoří 
kambodžský vývoz 

 Objem česko-kambodžského obchodu za 
posledních 6 let vzrostl 4x z 68 mil. USD v roce 
2013 na 259 mil. USD v roce 2019 

 Český vývoz představuje necelá 2 % celkového 
obratu 

 Česko nejvíc dováží: textil a oděvy, rýži a jízdní 
kola 

 Česko nejvíc vyváží: motorová vozidla a jejich 
součástky, hliník a výrobky z hliníku, 
mechanické přístroje, plasty a výrobky z nich 

 Obecně se nacházejí příležitosti pro české firmy 
tam, kde mohou pomoci s rozvojem 
infrastruktury a nabídnout zkušenosti a know-
how, včetně možností tréninku a školení 
odborných specialistů 

 

2017 2018 2019

Vývoz 2557,00 5439,00 4953,00

Dovoz 221454,00 237804,00 254090,00

OBCHODNÍ VÝMĚNA ČR S 
KAMBODŽOU 

(TIS.  USD)

Zdroj: ČSÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A 

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Velvyslanectví České republiky v 
Phnompenhu 
phnompenh@embassy.mzv.cz 
+855 23 726 623 
 

 

Ekonomická diplomacie 

Ukazatel 2018 2019 2020 2021 2022 

Růst HDP (%) 7,5 6,9 0,9 5,9 6,3 

HDP/obyv. (tis. USD) 1,5 1,6 1,7 1,8 - 

Míra inflace (%) 1,6 1,9 1,5 2,1 2,3 

Nezaměstnanost (%) - - - - - 

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 

-3,0 -3,8 -5,5 -5,7 -5,6 

Populace (mil.) 16,2 16,5 16,7 16,9 - 

Konkurenceschopnost 110/140 
106/14

1 
- - - 

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 - - 

Predikce EIU 
               

Zdroj: EIU, WEF, OECD 
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