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1. Základní informace o teritoriu 
 
1.1. Oficiální název státu: Republika Vanuatu 

Republic of Vanuatu, République de Vanuatu, Ripablik blong 
Vanuatu 

 
1.2. Rozloha:   12 190 km2 
 
1.3. Počet obyvatel  234.300 (2009 - odhad) 
           Hustota obyvatel na km2 19,9 
  
1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,398 % (odhad 2009) 
 
1.5. Národnostní složení: 98,5% Ni-Vanuatu (Melanésané) 
                                               1% Evropané 
                                               dále obyvatelé pocházející z dalších ostrovů Tichomoří, Číňané, 

Vietnamci a další Asiaté (1999) 
 
l.6. Náboženství: křesťané 82,5% (31,4% presbyteriáni, 13,4% anglikáni, 13,1% 

katolíci, 10,8% adventisté, 13,8% ostatní) 
                                               domorodé kulty 5,6% 
 
1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky 

Úředními jazyky jsou bislama čili bichelama (lokální forma 
zjednodušené angličtiny - pidgin), angličtina a francouzština. 
Většina obyvatel však ovládá dobře pouze svůj místní jazyk, 
kterých je na Vanuatu asi 115. 

 
l.8. Administrativně správní členění: 6 provincií (Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea, 

Torba), hlavní město Port Vila (36 000 obyv.) leží na ostrově 
Efate 

 
1.9. Peněžní jednotka a její členění: vatu (VUV);  1 VAV = 0,195 Kč (9.9.2010). 
 
1.10 Kontakty na zastupitelské úřady ČR 
 
Velvyslanectví České republiky v Canbeře  (ZÚ Canberra) 

Ing. Radim Pecl, Charge d´affaires a.i. 
Embassy of the Czech Republic 
8 Culgoa Circuit  
O´Malley  ACT 2606 
Australia 
 
tel: +61-2-6290 1386, fax: +61-2-6290 0006 
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/canberra 
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- působnost úřadu: diplomatická pro Australské společenství, Nový Zéland, Republiku 
Fidžijských ostrovů, Nezávislý stát Samoa, Šalomounovy ostrovy, Království Tonga, 
Republiku Vanuatu, Cookovy ostrovy 

- konzulární obvod: Teritorium australského hlavního města (ACT) 
 

Konzulát České republiky v Sydney (K Sydney) 
 
Ing. Pavel Pitel, konzul 
Consulate of the Czech Republic 
169 Military Road 
Dover Heights NSW 2030 
Australia 
 
tel: +61-2-9581 0111, fax: +61-2-9371 9635 
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/sydney 

 
- působnost úřadu a konzulární obvod: pro Australské společenství (s výjimkou ACT), 

Nový Zéland, Republika Fidžijských ostrovů, Nezávislý stát Samoa, Šalomounovy 
ostrovy, Království Tonga, Republiku Vanuatu, Cookovy ostrovy 

 

Obchodní konzul: 
 
Ing. Jiří Janíček 
Consulate of the Czech Republic 
169 Military Road 
Dover Heights, NSW 2030, Australia 
tel. +61-2-9581 0111, fax +61-2-9371 9635 
email: commerce_sydney@mzv.cz 
www.mzv.cz/sydney 
 
 
1.11. Stručný historický přehled 
 
Během tisíciletí před evropskou kolonizací osidlovaly souostroví různé melanéské etnické 
skupiny; z toho vyplývá dnešní mimořádná jazyková rozmanitost. Mezi 11. a 15. stoletím na 
ostrovy připlouvali Polynésané. Prvními Evropany na Vanuatu byli Španělé (1605), Francouzi 
(1768) a Angličané; James Cook pojmenoval v r. 1774 ostrovy Nové Hebridy. V 19. století se 
na Vanuatu usazovali převážně Britové a Francouzi; v r. 1906 Velká Británie a Francie 
ustavily na ostrovech společnou vládu (kondominium). Společnost je dodnes rozdělena na 
anglofonní a frankofonní Ni-Vanuatu (Vanuaťany). Po japonské invazi na Šalomounovy 
ostrovy v r. 1942 vybudovalo na největších ostrovech Nových Hebrid (Efate, Santo) své 
základny US námořnictvo; základnami prošlo na půl miliónu vojáků.  
 
Nové Hebridy získaly nezávislost 30.7.1980; jméno bylo změněno na Vanuatu (Naše země). 
Vanuatu je jednou z 50 nejméně rozvinutých zemí světa (Least Developed Countries, LDCs). 
V roce 2008 bylo Vanuatu vyhodnoceno v „Happy Planet Index“ jako místo, kde žije 
nejšťastnější národ na světě (v žebříčku HDP je ale na 207 místě z 233 ekonomik). Vanuatu 
se nachází v seizmologicky aktivní oblasti s následným rizikem tsunami a ve velké části země 
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hrozí nebezpečí onemocnění na malárii. Globálnímu oteplování je pak přičítáno postupné 
zvyšování mořské hladiny a pohlcování některých vanuatských ostrovů. 
 
 
2. Vnitropolitická charakteristika  
 
2.1. Stručná charakteristika politického systému 
 
Republika Vanuatu je unitární stát založený na westminsterském parlamentním modelu. 
V jejím čele stojí prezident, který má převážně ceremoniální úlohu. Je volen nepřímo, 
zvláštním 58 členným volebním shromážděním poslanců (52) a Rady náčelníků (6 - Council 
of Chiefs, Malvatu Mauri); v němž musí získat minimálně dvě třetiny hlasů. Jeho funkční 
období je pětileté. Výkonná moc je v rukou třináctičlenné vlády, jejíž předseda je volen 
většinou poslanců. Předseda vlády i ministři musí být poslanci parlamentu. 
 
Zákonodárným shromážděním je 52členný jednokomorový parlament volený všeobecným 
hlasováním (systémem poměrného zastoupení) na čtyřleté volební období. Poradním orgánem 
vlády v otázkách vanuatských tradic, kultury a jazyků je Rada náčelníků volená místními 
tradičními představiteli. Kromě obecních rad zvolených v komunálních volbách mají určitou 
výkonnou pravomoc i tradiční náčelníci vesnic a oblastí. 
 
Vrcholnými institucemi soudního systému jsou Nejvyšší soud a Odvolací soud. Ústava však 
také umožňuje fungování vesnických (či „ostrovních“) soudů, jimž předsedají tradiční 
náčelníci; tyto soudy postupují podle zvykového práva. 
 
 
2.2. Aktuální politická situace 
 
Vanuatu je demokratickou zemí, v níž řádně probíhají parlamentní i komunální volby. 
Politické spektrum je však mimořádně fragmentované.  
 
První dekáda vanuatské nezávislosti se vyznačovala politickou stabilitou, o moc soupeřily 
Vanua´aku Pati (či Our Land Party, VP) a Union of Moderate Parties (Union des Partis 
Moderés, UMP). Levicová VP se opírala o anglofonní obyvatelstvo, konzervativní UMP o 
frankofonní voliče. Vláda byla až do r. 1991 v rukou VP, premiérem byl Walter Lini.  
 
Politické spektrum bylo původně rozděleno dle jazykové příslušnosti, v 90. letech země 
postupně přešla na typicky melanéský politický systém, jehož charakteristickým rysem je 
výsadní postavení ministrů ve společnosti. 
 
V minulých 15 letech v zemi vznikla řada dalších politických stran bez vyhraněné politické 
orientace: Vanuatu National United Party (NUP), Vanuatu Republican Party (VRP), 
Melanesian Progressive Party (MPP), Vanuatu Greens Party (VGP), Alliance for the 
Development of Vanuatu (ADV), The Greens Confederation (GC), Peoples’ Progressive 
Party, Peoples’ Democratic Party, National Community Association, People's Action Party, 
Namangi Aute, Nagriamel Movement Political Party, atd. Od roku 1998 se v zemi vystřídalo 
5 premiérů: Donald Kalpokas (VP), Barak Sopé (MPP), Edward Natapei (VP) a Serge Vohor 
(UMP) a Ham Lini (VP), mladší bratr prvního vanuatského premiéra. Od září 2008 je opět 
premiérem E. Natapei. 
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V r. 1999 byl vyhlášen rozsáhlý reformní program, který se zaměřoval na ekonomické a 
politické problémy Vanuatu.  
 
Po parlamentních volbách konaných 6.7.2004 (výsledky: NUP 10 mandátů, UMP 8, VP 8, 
VRP 4, MPP 3, VGP 3, další strany a nezávislí kandidáti 16 mandátů) se stal staronovým 
předsedou vlády Serge Vohor, kterému v prosinci 2004 vyslovil parlament nedůvěru. Ve 
funkci premiéra ho nahradil Ham Lini, předseda NUP.  
 
Vážné sociální nepokoje v březnu 2007 přinutily vládu k vyhlášení výjimečného stavu, a to 
zejména v zájmu vytvoření podmínek pro bezpečné zajištění přípravy summitu Fóra 
pacifických zemí (PIF) v říjnu 2007, na běžný život v zemi však vyhlášení výjimečného stavu 
prakticky nemělo vliv.  Politické dění se odehrává ve dvou větších městech, lidé na venkově 
stojí mimo a jen v období předvolebního klání zažívají nájezdy politiků. 
 
Během obměny vlády v červenci 2007 ztratil funkci vicepremiér a ministr zahraničí Sato 
Kilman, předseda Peoples’ Progress Party, který byl aktivní v regionální politice; mj. 
předsedal Skupině význačných osobností Fóra pacifických ostrovů (PIF Eminent Persons’ 
Group), která se výrazně angažovala v otázce návratu Fidži k demokracii. Vicepremiérem a 
ministrem zahraničí se stal  bývalý premiér E. Natapei (2001-04).  
 
Dne 02.09.2008 se na Vanuatu konaly řádné parlamentní volby, ve kterých kandidovalo přes 
300 zájemců (z toho 17 žen – zvoleny byly 2), reprezentujících 25 politických strana, přičemž 
80 bylo nezávislých kandidátů. Volby vyhrála VP vedená E. Natapeiem, která získala v 52 
členném parlamentu 11 křesel. Na druhém místě skončila NUP vedená dosavadním 
premiérem H. Linim a to s  8 mandáty. Na třetím a čtvrtém místě skončily shodně se 7 místy 
UMP a VRP. Čtyři křesla získala PPR, dvě GF, 9 stran po jednom místě a do parlamentu se 
dostali i 4 nezávislý. O znovuzvolení usilovalo 49 poslanců, 18  z nich zvoleno nebylo. Voleb 
se účastnilo 70,4% registrovaných voličů. 
 
O post premiéra se v tajných volbách dne 22.09.2009 utkali předseda VP Natapei a předseda 
VRP K. Korman. S rozdílem dvou hlasů 27:25 zvítězil Edward Natapei. Do konce roku 
2008 následovala série hlasování o nedůvěře, vyvolaná zejména VRP. Premiér všechny 
hlasování ustál a politická situace se na pár měsíců uklidnila, nicméně šlo o velice křehký klid 
(říjnové hlasování o důvěře vyhrál premiér v poměru 31:20, ale listopadové jenom 26:24, 
přičemž 3 poslanci za VP hlasovali za vyslovení nedůvěry – byly okamžitě vyloučeni ze 
strany). Říjnovému hlasování předcházela obměna ve vládě – do vlády Natapei přizval i UMP 
a to na úkor vlastní strany , VP a NUP.  
 
Zatím poslední hlasování o důvěře se konalo v červnu 2009. I toto premiér opět ustál, 
nicméně po něm k opozici přešel předseda parlamentu. Současnou vládní koalici tvoří VP, 
NUP, UMP, NMPP a 2 nezávislí poslanci a teoreticky disponují 26 hlasy (co je v současné 
přesně polovina členů parlamentu, občas se k nim přidá někdo z 3 z VP vyloučených 
poslanců). 
 
Častá hlasování o nedůvěře jen  podtrhují politickou nestabilitu země, která je dána velkou 
fluktuací poslanců. Potíže působí i čím dál tím větší fragmentace politických stran, které 
vznikají jako houby po dešti, aby pak velice rychle opět zanikly. Navíc, tyto strany vznikají 
účelově bez jasného politického programu s úmyslem co nejvíce a nejrychleji z toho vytěžit 
pro sebe (na rozdíl od dob těsně po nezávislosti, kdy strany měly i konkrétní cíle a více se 
zajímaly o blaho společnosti než o blaho členů stran – jeden příklad za všechny – představitel 
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strany Zelených na dotaz o ekologickém zaměření strany bezelstně řekl, že je to jedno, že jde 
jen o peníze které dostanou ze zahraničí). Politické pnutí a snaha získat z politiky co nejvíc 
živí o prohlubující se ekonomické problémy zemi, kde došlo kvůli globální ekonomické krize 
k citelnému omezení stavebního boomu, který byl hybnou sílou vanuatské ekonomiky. Ze 
stejných důvodů došlo i k snížení turistického ruchu, který je dalším důležitým zdrojem 
příjmů. Ekonomické problémy umocňuje i zvyšující se hladina oceánů, která pomaly pohlcuje 
některé vanuatské ostrovy a zároveň ničí plantáže kokosových palem. 
 
Dne 16.08.2009 vypršelo pětileté volební období prezidentu K. Mataskelekemu. Vzhledem 
k tomu, že se prezidentské volby konaly až začátkem září, se dočasným prezidentem stal 
předseda parlamentu, M.C. Korman. Do volem se přihlásilo 15 kandidátů (2 ženy a 13 můžů), 
ale jen 11 naplnilo všechny požadavky, včetně obou žen. Přes počáteční váhání nakonec 
kandidoval i dosavadní prezident K. Mataskeleke. Rozhodlo se až ve třetím kole, kdy zůstalo 
již jen 6 kandidátů. Počtem 41 hlasů se prezidentem stal favorit premiéra, I. J. Abili 
(favoritem vicepremiéra byl Mataskeleke, který ve třetím kole získal 16 hlasů).  
 
Došlo i ke změně ve vládě. Vyměněni byli 4 ministři, mj. byl jmenován nový ministr 
zahraničních věcí (a zahraničního obchodu a telekomunikací). Stal se jím Joe Natunan, který  
již zastával řadu jiných ministerských postů (včetně ministra vnitra a školství). Hned po 
nástupu do funkce začal reorganizovat rezort a zároveň zrušil jmenování do různých 
diplomatických funkcí více než 40 cizincům, kteří byli v předchozích letech pověřeni hájit 
zájmy Vanuatu v zahraničí (UNESCO, OSN, honorární konzulové, obchodní pověřenci atd). 
S okamžitou platností jim ministr zrušil platnost diplomatických pasů. Od příštího roku budou 
držiteli diplomatických a služebních pasů Vanuatu jen občané této země. 
 
V oblasti LP nedochází na Vanuatu k žádným větším excesům. Znepokojení ale vyvolává 
postavení žen a dětí ve společnosti, které je dáno kulturním vývojem a jen těžko se odstraňuje. 
Žena je považována nadále za podřadnou bytost, která má sloužit mužům. Běžné jsou tělesné 
tresty, ale například i hromadné znásilnění na objednávku a to i členky rodiny, když se proti 
něčemu proviní. Úplně běžné je i bití dětí. Problémy byly v jediných dvou věznicích, kdy 
docházelo k týrání vězňů ze strany policie a dozorců. Na oblast vězenství se v poslední době 
zaměřuje zejména NZ, který rozběhl několik programů včetně zlepšení podmínek a výcvik 
dozorců a tak se situace údajně postupně zlepšuje.  
 
 
2.3. Hlava státu 
 
Prezidentem byl 2.9. 2009 zvolen Iolu Johnson Abil (nar.1942). Pochází z ostrova Tanna, 
který se nachází v nejjižnější provincii Vanuatu, Tafea. Zastával různé posty ve vládě a v roce 
2004-2005 působil jako dočasný ombudsman. K nejvýznamnější funkcím v soukromé sféře 
patřilo místo ředitele národní letecké společnosti Air Vanuatu. 
 
 
 
2.4. Složení vlády  (září 2009) 
 
předseda vlády 
a ministr veřejných služeb   Hon Edward Natapei (VP) 
 
místopředseda vlády 
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a ministr spravedlnosti a sociálních služeb Hon Hami Lini (NUP) 
 
ministr zahraničních věcí, 
zahraničního obchodu a telekomunikací Hon Joe Natuman   
 
ministr financí a řízení hospodářství  Hon Sela Molisa  (VP) 
 
ministryně školství     Hon Charlot Salwai (UMP) 
 
ministr vnitra     Hon Patrick Crowby (NUP) 
 
ministr pozemkového fondu, geologie, 
dolů a vodních zdrojů    Hon Harry Iauko    
      
ministr zdravotnictví    Hon Moses Kahu 
 
ministr průmyslu a obchodu   Hon James BULE (NUP) 
 
ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu Hon Havo Molisale (NMPP) 
       
ministr mládeže a sportu   Hon Jossie Masmas 
 
ministr dopravy a veřejných staveb  Hon Serge Vohor (UMP) 
 
ministr obchodu (Ni Vanuatu)  Hon Esmon Saimon (nezávislý) 
 
 
 
3. Zahraniční politika země, členství v mezinárodních organizacích a regionálních 
uskupeních 
 
Vláda Vanuatu udržuje diplomatické vztahy se 74 státy. Ihned po získání nezávislosti 
vstoupila do Britského společenství národů, Frankofonie a regionálního uskupení Fórum 
pacifických ostrovů (PIF). Je členem řady dalších mezinárodních organizací a institucí 
(uváděny anglické zkratky): ACCT, ACP, AsDB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, 
IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IOC, ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, SPARTECA, 
SPC, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, World Bank, WFTU, WHO, WMO.  
 
Do OSN země vstoupila v r. 1981. Vanuatu silně podporuje reformu OSN včetně Rady 
bezpečnosti. Vanuatští vojáci a policisté se účastnili operací na udržení míru na Východním 
Timoru a v Bosně, v současné době jsou rozmístěni v Kongu, na Pobřeží slonoviny, v Súdánu 
a na Haiti. Podíleli se též na regionálních vojensko-policejních misích na ostrově Bougainville 
(Peace Monitoring Group, 1998-2003) a na Šalomounových ostrovech (Regional Assistance 
Mission, od 2003). 
 
Vláda Vanuatu zahájila v r. 1995 jednání o přístupu k WTO, v r. 2001 je však přerušila, což 
bylo zdůvodněno nerealistickými podmínkami na snížení cel kladenými vyspělými státy. 
V současnosti vláda deklarovala zájem o návrat k jednáním. 
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Na Vanuatu sídlí velvyslanectví Austrálie, Nového Zélandu, Francie a ČLR. Velká Británie 
uzavřela svůj úřad v Port Vila v říjnu 2005. Evropská komise má na Vanuatu úřadovnu s 
jedním diplomatem (formálně detašované pracoviště delegace EK na PNG). Zájmy Vanuatu 
reprezentuje i menší síť honorárních konzulátů (HK Vanuatu pro Austrálii sídlí v Sydney). 
 
Vanuatu má v současné době tři diplomatické úřady – v New Yorku (OSN), Bruselu (EU) v 
Pekingu a ve městě Nouméa na Nové Kaledonii a několik konzulátů. 
 
Největším donorem země je Austrálie (v finančním roce 2006/2007 34,7 mil. AUD, 
v 2008/2009 51,8 mil AUD a v roce 2009/2010 se předpokládá nárůst na 56,3 mil AUD; 
z toho bilaterální pomoc má činí 41,6 mil. AUD a zbytek bude distribuován v rámci 
regionálních a multilaterálních rozvojových projektů). Pomoc Austrálie i dalších zemí se 
zaměřuje na podporu bezpečnosti, řádné veřejné správy (good governance) a školství. 
Austrálie spolupracuje s Vanuatu též ve vojenské oblasti (2008-09 ve výši 1,36 mil AUD) a 
pomáhá i vanuatským policejním silám.  V roce 2008 bylo Vanuatu, spolu s Tonga, PNG a 
Kiribati vybráno do australského pilotního programu Pacifik Seasonal Pilot Scheme a první 
malá skupinka pracovníků z vanuatu dorazila do Austrálie v dubnu 2009. 
 
Dalším významným dárcem je Nový Zéland, který má kromě bilaterální rozvojové pomoci 
(2009/2010 ve výší 18 mil NZD a na finanční rok 2010/2011 je předpoklad 19 mil NZD) i 
program pro zaměstnávaní občanů Vanuatu na Novém Zélandě (Recognised Seasonal 
Employer Schneme¨- na začátku programu v roce 2006 přijal Nová Zéland 1700 pracovníků, 
v roce 2008 již 2525). Do multilaterálních a regionálních rozvojových programů pro Vanuatu 
přispěje Nový Zéland v roce 2009/2010 částkou 4,9 mil NZD a aktivní je i v oblasti obranné 
spolupráce. 
 
Pomoc EU se soustředí na projekty v zemědělství; přičemž např. 9. EDF financoval i školu 
managementu cestovního ruchu. Vanuatu spolu s dalšími 13 pacifickými zeměmi vyjednává 
s EU o dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA), která by 
měla podpořit regionální integraci a ekonomický rozvoj, udržitelné využívání zdrojů a snížení 
chudoby. Měla by též napomoci odstranění obchodních překážek.  
 
Vanuatu udržuje intenzivní vztahy s Francií a s francouzskými zámořskými územími 
v Pacifiku, Novou Kaledonií a Francouzskou Polynésií. Francie je též význačným donorem.  
 
Země se poměrně aktivně podílí na regionální politice včetně bezpečnostních operací. Je 
iniciátorem mnoha aktivit melanéské regionální skupiny Melanesian Spearhead Group (MSG 
– Fiji, PNG, Šalamounovy ostrovy a Vanuatu, založena v březnu 2007), zaměřené na otázky 
obchodní, dále politické, bezpečnostní, sociální i kulturní. V Port Vila byla v r. 2008 zahájena 
činnost sekretariátu MSG. 
 
V rámci Fóra pacifických zemí přijala v říjnu 2005 spolu s dalšími zeměmi fóra Pacifický 
plán (Pacific Plan), který je základem pro další snahy o regionální integraci. Je též členem 
South Pacific Regional Environment Programme.  
 
 
4. Bilaterální vztahy 
 
Diplomatické vztahy mezi ČR a Republikou Vanuatu byly navázány dne 12. 12. 2002.  ČR je 
na Vanuatu zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR se sídlem v Canbeře. Jako první 
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velvyslanec ČR předal pověřovací listiny K. Pažourek dne 1. 11. 2005. Od roku 2008 je na 
Vanuatu akreditován velvyslanec J. Chmiel, který pověřovací listiny předal 26.05.2009. 
 
ZÚ ČR v Canbeře realizoval v roce 2008 prostřednictvím Adra Vanuatu rozvojový projekt 
Vanuatu Teachers Upgrade Project ve výši 500.000 Kč. 
 
Projekt realizovaný ve spolupráci s ADRA Vanuatu, která zajišťuje provoz více než 30 škol 
v celé zemi s celkem 2 tisíci žáky, má dlouhodobý efekt díky umožnění získání potřebné 
kvalifikace pro učitele bez odborného vzdělání a tím zvýšení kvality výuky v základním 
školství země. V rámci realizovaného projektu ukončilo kvalifikační kurz 59 učitelů, kteří 
získali osvědčení „Certificate of Teaching Practice“.  
 
Občané ČR nepotřebují k návštěvě Republiky Vanuatu vízum resp. obdrží povolení k pobytu 
po příletu na Vanuatu, pokud doba jejich pobytu nepřekročí 4 měsíce. V případě pobytů 
delších než 4 měsíce je třeba požádat o vízum na některém ze zastupitelských úřadů Vanuatu. 
Doporučuje se ale před každou cestou ověřit u některého ze zastupitelských úřadů 
navštíveného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. 
 
 
5. Ekonomická charakteristika  země 

 
Základní makroekonomické ukazatele  
 
 
Položka / Kalend. rok 

 
2010 

 

 
2015 

 
 
HDP  (v mil. USD) 

 
720 

 
1 020 

 
přírůstek HDP (v %) 

 
0,2 

 
0,2 

 
HDP  (v USD/1 obyv.) 

 
31 614 

 
31 614 

 
míra inflace  (v %) 

 
4,0 

 
4,0 

 
míra nezam. (v %) 

 
4,2 

 
4,2 

 
kurs NZD k USD 

 
0,723 

 
0,723 

 
kurs NZD k EUR 

 
0,489 

 
0,489 

 
oficiální úroková míra  (v %) 

 
7,50 

 
7,50 

(http://www.tradingeconomics.com/vanuatu/indicators/) 
 
Vanuatu je rozvojovou zemí s relativně dobrou perspektivou dalšího ekonomického vývoje. 
HDP země vzrostl v roce 2007 o 6,8% a v roce 2008 o 6,6%. V roce 2008 tvořil HDP na 
hlavu 4 224 USD. Dominantním zdrojem tvorby HDP jsou služby (72%), následované 
zemědělskou výrobou (18%).   
 
Důležitý prvkem rozvoje ekonomiky na Vanutu je cestovní ruch, v němž nachází pracovní 
příležitost velké množství práceschopného obyvatelstva. Růst cestovního ruchu má významný 
vliv na vytváření pracovních příležitostí především pro mladou vanuatskou populaci (65% 
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obyvatel je mladších 25 let). K podpoře cestovního ruchu přispívá významnou měrou letecká 
společnost Pacific Blue, jejíž vstup na trh v roce 2004 umožnil snížení cen letenek a následný 
nárůst počtu přijíždějících turistů. Na Vanutu přijíždějí převážně turisté z Austrálie a Nového 
Zélandu. Další růst cestovního ruchu podporují investice do stavby hotelů a turistických 
resortů. V roce 2009 však došlo k citelnému poklesu stavební výroby, co se projevilo na růstu 
nezaměstnanosti, snížení životní úrovně a nárůstu kriminality.  
 
Většina obyvatel Vanutu (až 65%) je však závislá na zemědělské výrobě, zejména na 
samozásobitelském zemědělství. Hodnota exportu  kolísá v závislosti na pohybu cen komodit 
na světovém trhu, poptávce a také na počasí (časté ničivé cyklóny). Hodnota importu je 
vysoká, což přispívá ke značnému deficitu obchodní bilance. Většina ekonomické aktivity se 
odehrává na ostrově Efate.  
 
Vládní hospodářská politika je zaměřena na větší diverzifikaci zemědělství, rozvoj 
infrastruktury a podporu cestovního ruchu. Příjmy z turistiky a finančních operací pomáhají 
zmírnit deficit běžného účtu platební bilance. Vzhledem k rozpočtovým těžkostem, zejména 
omezením rozpočtových výdajů na školství a na zdravotnictví, podepsala vláda koncem roku 
1998 s Asijskou rozvojovou bankou úvěrovou dohodu na 21,2 mil. USD. Prostředky byly 
použity na program komplexní reformy hospodářství (Comprehensive Reform Programme), 
jejíž cílem byla restrukturalizace ekonomiky pro dosažení udržitelného rozvoje a zlepšení 
kvality života obyvatel Vanuatu. Největšími dárci rozvojové pomoci jsou tradičně Austrálie a 
Nový Zéland. 
 
Průmyslová výroba je zaměřena na zpracování zemědělské produkce, důležitý je rybolov a 
zpracování ryb. Největší podíl průmyslové výroby připadá na sektor potravinářský a 
tabákový, následuje sektor dřevařský, papírenský a rukodělná výroba. K nejdůležitějším 
výrobkům patří potraviny, nápoje, tabák, výrobky ze dřeva, zpracované kovové výrobky, 
papír včetně tiskovin, výrobky z nerudných surovin, rukodělné výrobky, textil, oděvy a 
výrobky z kůže. Velký význam mají pro Vanuatu ložiska manganové rudy, která se vyváží do 
Číny a Japonska. Vanuatu má nevyužité zásoby platiny, železné rudy a mědi. 
 
K  hlavním  produktům  zemědělské výroby  patří  kokosové ořechy, kořeny a hlízy, kopra, 
banány a kakaové boby. Z živočišné výroby je rozvinutý chov dobytka a prasat. Velký 
význam pro výživu obyvatel i export má lov ryb a lesnictví (těžba vzácných tropických 
dřevin). 
 
K pokroku v oblasti telekomunikačních služeb přispělo rozšíření mobilních 
telekomunikačních služeb (z prostředků australské rozvojové pomoci) v letech 2007/2008. 
Přístup k telekomunikačním službám získalo díky tomuto kroku 75% vanuatské populace.  
 
Vanuatu má i svůj vlastní příspěvek v boji proti globálnímu oteplování, jehož následkem je  
zvyšování hladiny oceánu. Na Vanuatu byla vyvinuta nová pohonná směs – mix nafty a 
upraveného kokosového oleje. Momentálně probíhá testovací provoz několika aut a vědci řeší 
problém tuhnutí směsi při teplotě pod 25C.  

 
Nejvýznamnějšími  obchodními  partnery  Vanuatu ve vývozu jsou EU, Nová Kaledonie,  
Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. Nejvýznamnějšími obchodními partnery v dovozu jsou 
Austrálie, Nový Zéland, Fidži, Japonsko, Singapur a Francie. K hlavním vývozním položkám 
patří kopra, kokosový olej, kava a hovězí a telecí maso, tropické dřevo, kakaové boby, ryby a 
plody moře. Významnou úlohu hraje reexport. Nejdůležitějšími položkami dovozu jsou stroje 
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a dopravní zařízení, potraviny a nápoje, základní výrobky zpracovatelského průmyslu, 
minerální paliva a ostatní chemické výrobky a spotřební zboží. 
 

Nejdůležitější exportní partneři a komodity v roce 2009
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Nejdůležitější partneři v importu a komodity v % v roce 2009
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6. Obchodní a ekonomické spolupráce s ČR 
 
Hospodářské a obchodní styky mezi ČR a Republikou Vanutu nejsou upraveny žádnou 
dohodou a nejsou nijak výrazně rozvíjeny. Pozitivní změnou vzájemného obchodu je vývoz 
dílů lehkých vrtulníků v roce 2008 v celkové částce 404 tisíc USD. V roce 2009 bylo z ČR na 
Vanutu vyvezeno zboží v hodnotě 167 tisíc USD. Jedná se o telekomunikační přístroje a 
jejich příslušenství a střelné zbraně.  
 
Bilance vzájemného obchodu za posledních 5 let podle statistiky ČSÚ v tis USD: 
 

 
Položka / Kalend. 
rok 

 
     2005 

 
     2006 

 
     2007 
       

 
     2008 
       

 
     2009 
       

 
2010 

I.-VII. 
 
Vývoz ČR 

 
0 

 
       0 

 
0 

 
484 

 
167 

 
4 

 
Dovoz ČR  

 
13 

 
       1 

 
0 

 
3 

 
0 

 
6 

 
Vzájemný obrat   

 
13 

 
       1 

 
0 

 
487 

 
167 

 
     10 

 
Saldo ČR   

 
- 13 

 
    - 1 

 
0 

 
+ 481 

 
+ 167 

 
    - 2 

(www.czso.cz) 
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K perspektivním odvětvím z hlediska uplatnění českých firem patří  
 jednoduché strojírenské výrobky s nenáročnou obsluhou a údržbou (zejména stroje pro 

potravinářskou výrobu) 
 přepravní technika 
 spotřební zboží 
 stavební technika a materiály 
 trvanlivé potraviny a nápoje 
 kompletní dodávky vybavení a zařízení hotelů 
 papír a tiskařské výrobky 
 textilní výrobky a letní pásková obuv. 

 
Zdroje 
 Český statistický úřad - www.czso.cz 
 Vanuatu vládní stránky – www.vanuatugovernment.gov.vu (uvádějí řadu dalších 

odkazů, stránky často neaktualizované) 
 Vanuatu Statistics Office - http://www.vanuatustatistics.gov.vu/  
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