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Regionální kontext – Kambodža



Proč Kambodža ?
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• nenasycený, doposud rychle rostoucí  trh
• široce rozšířená znalost angličtiny
• snáze se lze dostat k vysokým kontaktům hned na počátku
• rozvinutý soukromý sektor 

• malý trh, nízká konkurenceschopnost a diverzifikace 
ekonomiky 

• pasivnější přístup u větších B2G projektů
• silná závislost na rozvojové pomoci
• rozšířená korupce

• u mnoha oborů nemusí být Čína konkurencí
• příležitosti spíše v menších samostatně iniciovaných B2B 

projektech
• možnost využívat nástroje ZRS

• Kambodža a post-Covid období
• riziko odkládání vládních nákupů a větších projektů 
• dočasná ještě větší závislost na úvěrové a grantové pomoci

Hrozby (–)

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

Příležitosti (+)

Proč Kambodža? Swot analýza 



Politicko-ekonomické trendy
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Politicko-ekonomické trendy – Kambodža

Kambodža jako nejméně rozvinutá země (LDC) s
preferenčním přístupem na trh EU

V posledních dvou dekádách vysoké přírůstky HDP (7 %),
návrat na původní hodnoty formou V-křivky?

Blízká propojenost s ostatními trhy ASEAN (do 1.5 hod. letu z
hlavních regionálních hubů)

Stoupající ekonomický vliv Číny, který ale není plošný

Prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jediná v
Asii

Dobré jméno ČR i díky výsledkům ZRS

Český vývoz představuje necelá 2 % celkového obratu
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

% Zemědělství Průmysl Služby HDP

Výhled

2019 (odhad) 2020 (výhled) 2021 (výhled)

Průmysl 11.3 6.5 5.9

Textilní průmysl 6.6 4.6 5.8

Stavebnictví 20.8 8.0 3.5

Služby 6.2 -1.7 7.4

Trh nemovitostí 7.0 3.5 2.0

Hotely a restaurace 3.1 -22.0 24.0

Maloobchod 6.5 1.0 4.5

Doprava 8.4 -8.0 9.0

Zdroj: ADB, duben 2020



Obchodní příležitosti
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Mapa globálních oborových příležitostí

Zemědělský a potravinářský 
průmysl 

Zdravotnictví

Vodohospodářský a odpadní 
průmysl

Energetika

Důlní a těžební průmysl

Zdravotnictví a farmaceutický 
průmysl 

Ostatní



11

| 11

Necelá ½ obyvatel pracuje v zemědělství

Nedostatečná technologická infrastruktura a nízká produktivita

Novinka - fond 50 mil. USD na nízkoúročené půjčky pro malé a
střední podniky (rozšíření podnikání a pořízení nových
technologií)

Možnosti pro vývozce s mikro a mini řešeními v zemědělství i
potravinářství (technologie pro zpracování alternativních
plodin, obalová technika)

Příležitosti v zemědělství a potravinářském průmyslu
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Zdravotní péče se potýká s nízkou důvěrou ze strany veřejnosti
kvůli nedostatečnému vybavení veřejných zařízení a kvalifikace
personálu pro složitější zákroky

Roste počet soukromých klinik i zájem ze strany kambodžské
střední třídy investovat do kvalitní zdravotní péče

Možnosti ve vybavení zdravotnických zařízeních (přístroje,
lůžka, nástroje a další pomůcky pro rutinní i složitější zákroky)

Ambicí hledat příležitosti i mimo rámec naší ZRS

Zájem je o zahraniční farmaceutika, která jsou na seznamu
nejvíce dovážených produktů z EU

Příležitosti ve zdravotnictví
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S výjimkou Phnompenhu pouze 2/5 městského obyvatelstva
napojeny na rozvody pitné vody. 1/10 dostupná kanalizace a
ČOV

Hlavně menší projekty – inovativní a cenově nenáročná řešení
(mobilní úpravny vody, kořenové čističky ad.)

Lze využívat nástroje ZRS, dodávky pro místní neziskový sektor
s přístupem k vlastnímu financování

Velké projekty typu úpraven vody financovaných EIB,
francouzskou AFD nebo Asijskou rozvojovou bankou

subdodavatelský přístup

Příležitosti ve vodohospodářství a odpadním průmyslu
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Nejvyšší ceny elektřiny v regionu, fragmentovaná soustava

Příležitosti u menších projektů a dodávek technologií do
venkovských oblastí

Obnovitelné zdroje – malé vodní elektrárny, zařízení na
zpracování biomasy, bioplynu ad.; spolupráce s investory
infrastrukturních projektů a případné subdodávky

Nově ve hře dříve zcela opomíjená fotovoltaika (vhodná i pro
menší investice)

Časté výpadky proudu – dodávky záložních generátorů
(a spojených technologií)

Příležitosti v energetice
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Plná závislost na dovozech paliv surovin, přitom vlastní zásoby

Sektor stále málo rozvinutý, chybějící studie a zmapování
množství zdrojů a efektivnost těžby

Plánují se první doly s hlubinnou těžbou (zlato), jinak převážně
povrchové dobývání (stavební průmysl), těžba ropy a zemního
plynu (odložené projekty)

Za poslední 2 roky proběhla 3 setkání mezi českými a
kambodžskými experty, podpis MoU

V březnu 2020 vláda identifikovala potenciální lokality vhodné
pro licence na průzkum a těžbu uhlí v severní části země

Příležitosti v geologickém průzkumu a těžebním 
průmyslu 
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Civilní letectví – zahájena výstavba nových páteřních letišť,
zájem na modernizaci malých regionálních letišť

Zpracovatelský průmysl – pandemie zvýraznila nízkou
odolnost a udržitelnost ekonomiky. Nutné snížení závislosti na
vývozu produktů, větší rozvoj zpracovatelských, kde chybějí
moderní zpracovatelské technologie a technologické know-how

Stavebnictví – hlavní tahoun růstu, rostoucí realitní bublina,
větší důraz na udržitelné a technologicky bezpečné projekty
(dodávky zabezpečovacích technologií)

Obranný a bezpečnostní průmysl – potenciál navázat na
dřívější dodávky (L-39 NG)

Ostatní příležitosti



Akce ambasády
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V roce 2019 3 akce PROPED (strojírensko-technologický
veletrh, worskhop na geologický průzkum a těžební průmysl,
seminář k obranně-bezpečnostní spolupráci)

PROPED v letošním roce zrušeny –veletrh CamBuild, civilní
letectví, zdravotnictví – možnost zařazení v příštím roce

Nástroje ZRS mohou také usnadnit vstup
Program B2B
Bilaterální ZRS (zdravotnictví, voda a sanitace)
Malé lokální projekty
Mezinárodní organizace (do 30.6. výzva UNDP Challenge Fund – „Czech
Solutions for SDGs“ - přenos českého know-how a inovací v prioritních
zemích české ZRS - https://bit.ly/2U68Uih)
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Projekty ekonomické diplomacie, nástroje ZRS

https://bit.ly/2U68Uih


Obchodní kultura a doporučení
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Kambodža - obchodní kultura

Vztahová 
kultura

Převažující 
formalita

Vztahy 
nutné 

navazovat 
na místě

Trpělivost

Příprava 
jednání a 

vize
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Doporučení - vstup do Kambodže 

Co lze od vstupu na kambodžský trh očekávat? 

Některá úskalí 

Vyplatí se mít realistická očekávaní a nepodléhat zažitým mýtům

Nepodceňovat jednání, závislost na rozvojové pomoci

U B2G někdy pasivita, očekává se komplexní samostatně iniciované řešení 
(investice spíše než subdodávky) 

Výhody 

Obchodní kultura obdobná jiným zemím východní Asie

Snadná dostupnost ze všech hlavních hubů regionu

Úskalí jsou také příležitosti (nenasycený trh, málo rozvinutý průmysl)

Možnost využívat nástroje ZRS, ale nelze stavět jen na nich

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V KAMBODŽI | 9. ČERVNA 2020



Kontaktní místa
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Ambasáda 

Velvyslanectví České republiky
iCON Professional Building
216 Norodom Boulevard
120101 Phnompenh, Kambodža
Tel.: +855/23 726 623
E-mail: phnompenh@embassy.mzv.cz
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Podpora českých firem v Kambodži

tel:+855/23%20726%20623
mailto:phnompenh@embassy.mzv.cz


Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Odbor ekonomické diplomacie

Děkuji Vám za pozornost

Stepan_Vojnar@mzv.cz


