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1. Základní informace o teritoriu 

 

1.1. Oficiální název státu: Šalomounovy ostrovy, Solomon Islands 

 

1.2. Rozloha:   28 450 km
2
 

 

1.3. Počet obyvatel  580 000 (2014) 

       Hustota obyvatel na km
2
 19 

  

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,3% (2011) 

 

1.5. Národnostní složení: 93% Melanésané 

                                                4% Polynésané 

                                               1,5% Mikronésané 

                                               0,8% Evropané 

                                               0,3% Číňané 

 

1.6. Náboženství: 91% křesťanství (45% anglikáni, 18% katolíci, 12% 

metodisté/presbyteriáni, 9% baptisté, 7% adventisté) 

                                               5% domorodé kulty 

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: úřední jazyk je angličtina, kterou 

však hovoří pouze 1-2% obyvatelstva; obecným dorozumívacím 

jazykem je pidgin; 120 místních jazyků. 

  

1.8. Administrativně správní členění: 9 provincií (Central, Choiseul, Guadalcanal, Isabel, 

Makira, Malaita, Rennell and Beloona, Temotu, Western) a 

teritorium hlavního města Honiara (54 600 obyv.) 

  

1.9. Peněžní jednotka a její členění: šalamounský dolar (Solomon Dollar, SBD) = 

100 centů; 1 SBD = 2,794 Kč (37.7.2014) 

 

1.10. Kontakty na zastupitelské úřady ČR 

 

Velvyslanectví České republiky v Canbeře (ZÚ Canberra) 

Ing. Martin Pohl, velvyslanec 

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 

 

mailto:canberra@embassy.mzv.cz
file:///C:/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.mzv.cz/canberra
file:///C:/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/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) 

 

Mgr. Hani Stolina, 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. Šárka Ponroy Vamberová 

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 území dnešních Šalomounových 

ostrovů různé melanéské etnické skupiny; z toho vyplývá dnešní mimořádná jazyková 

rozmanitost. Mezi 13. a 16. stoletím některé části souostroví kolonizovali Polynésané. 

Prvními Evropany na Šalomounových ostrovech byli Španělé, kteří vypluli z Peru (1568). 

V 18. století následovali britští, francouzští a američtí obchodníci a osadníci; z ostrovů se 

vyváželo především santálové dřevo. Obchodníci se chovali k místnímu obyvatelstvu velmi 

nepoctivě a tvrdě a místní kmeny se brzy naučily nenávidět všechny bělochy; v 19. století 

měly Šalomounovy ostrovy pověst nejnebezpečnější kanibalské země celého Pacifiku. Od 60. 

let 19. století se na Šalomounových ostrovech prováděly násilné nábory na práce na 

plantážích cukrové třtiny v australském Queenslandu a na Fidži; ze země bylo uneseno asi 30 

000 lidí. V 90. letech 19. století se na ostrovech postupně rozšiřoval britský protektorát. V r. 

1942 část souostroví obsadili Japonci; bitva o ostrov Guadalcanal patřila k nejtěžším 

americko-japonským střetům 2. světové války. V 70. letech začala vznikat místní volená 

správa; v r. 1975 byl protektorát nahrazen domorodou vládou a 7. 7. 1978 získaly 

Šalomounovy ostrovy plnou samostatnost.  

mailto:sydney@embassy.mzv.cz
file:///C:/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.mzv.cz/sydney
file:///C:/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.mzv.cz/sydney
mailto:commerce_sydney@mzv.cz
file:///C:/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.mzv.cz/sydney
file:///C:/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Local%20Settings/mzv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/TEMP/www.mzv.cz/sydney
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Šalomounovy ostrovy jsou jednou z 50 nejméně rozvinutých zemí světa (Least Developed 

Countries, LDCs).  

 

2. Vnitropolitická charakteristika 
 

2.1. Stručná charakteristika politického systému 

Šalamounovy ostrovy jsou podle ústavy z r. 1978 konstituční monarchií založenou na 

westminsterském parlamentním modelu. Hlavou státu je britská královna, která je též 

královnou Šalamounových ostrovů. V zemi ji zastupuje generální guvernér. Generálního 

guvernéra jmenuje královna na základě doporučení parlamentu Šalamounových ostrovů na 

období pěti let. 

 

Výkonná moc je v rukou 24 členné vlády, jejíž předseda je volen většinou poslanců. Předseda 

vlády i ministři musí být poslanci parlamentu.  

 

Zákonodárným shromážděním je podle ústavy jednokomorový Národní parlament, jehož 

50 poslanců je voleno většinovým systémem v jednomandátových volebních obvodech. 

Volební období je čtyřleté.  

 

Každá z 9 provincií má svůj vlastní zastupitelský sbor a provinční vládu. Provincie usilují o 

silnější pravomoci; program současné vlády zahrnuje ústavní reformy spočívající v přechodu 

k federálnímu systému. 

 

Vrcholnou institucí soudního systému je Nejvyšší soud; jeho předsedu jmenuje generální 

guvernér na doporučení předsedy vlády a šéfa opozice. Nejvyšším odvolacím soudem je 

britský Privy Council. 

 

Stručná historie konfliktu na Šalamounových ostrovech: 

1978 - vyhlášení samostatnosti; trvá nestabilita daná především chybějící demokratickou 

tradicí, neznalostí zákonitostí parlamentního politického života a migrací na ostrov 

Guadalcanal 

1993-98 milice Guadalcanal Revolutionary Army podporuje separatistické hnutí ostrovanů 

z Bougainville patřícího PNG 

1999 – Guadalcanal Revolutionary Army se přejmenovala na Isatabu Freedom Movement; 

hnutí prakticky kontroluje okolí hlavního města a vyhání usedlíky z Malaity, výjimečný stav 

1999 – 2000 vznik milice Malaita Eagle Force (MEF), vzájemné útoky, 40 lidí zabito, 20 000 

uprchlíků, příměří je porušováno, výsadek policejní monitorovací mise (policisté z Fidži a 

Vanuatu) 

6/2000 MEF získalo kontrolu nad Honiarou, svrhlo a uvěznilo předsedu vlády Bartholomewa 

Ulufa'alu, australské námořnictvo evakuovalo 480 cizinců; parlament volí premiérem M. 

Sogavareho, ministra financí Ulufa'alovy vlády 

8/2000 příměří mezi znepřátelenými stranami zprostředkované Austrálií a Novým Zélandem 

10/2000 Austrálie zprostředkovává Townsville Peace Agreement (amnestie, odzbrojení, 

demilitarizace, rozvoj oblastí postižených vyháněním obyvatel)  

11/2000 Austrálie a Nový Zéland vysílají padesátičlennou neozbrojenou misi na monitorování 

příměří; Austrálie poskytuje rozvojovou pomoc ve výši 8,5 mil. AUD 

12/2001 parlamentní volby, ministerským předsedou Sir Allan Kemakeza 



 6 

2002 tenze pokračují, etnické násilí přerůstá do bezvládí, vláda se stává závislou na některých 

ozbrojených frakcích a je otevřeně vydírána 

4/2003 premiér Kemakeza na základě usnesení parlamentu žádá australského premiéra 

Howarda o naléhavou pomoc při řešení pokračující bezpečnostní krize; pomoc vládě 

Šalamounových ostrovů jednomyslně schválena ministry zahraničí Fóra pacifických ostrovů 

(PIF), s politickou podporou OSN a Commonwealthu 

24. 7. 2003 intervence Regionální asistenční mise (Regional Assistance Mission to the 

Solomon Islands, RAMSI: 2.225 vojáků, policistů; vojenský kontingent: Austrálie, Nový 

Zéland, Fidži, Samoa, Tonga a Papua–Nová Guinea (PNG); policejní komponent: Austrálie, 

Nový Zéland, Samoa, Vanuatu, Tonga, Kiribati, Cookovy ostrovy, Nauru, Niue, PNG, 

Tuvalu, Mikronésie, Palau, Marshallovy ostrovy; cílem RAMSI bylo obnovení pořádku, 

odzbrojení etnických milicí a hluboká reforma činnosti státních institucí (ekonomická 

reforma, boj proto korupci); misi se daří rychle zvládnout bezpečnostní situaci, do konce roku 

je většina kontingentu stažena,  

od r. 2004 Austrálie poskytuje rozvojový balík (840 mil. AUD za čtyřleté období 2005-09) 

 

 

2.2. Aktuální politická situace 

 

Šalamounovy ostrovy jsou dlouhodobě jedním z ohnisek napětí v Melanésii. Příčinami 

vážných problémů v zemi je etnické napětí, které čas od času přerůstá do násilných konfliktů, 

dále korupce a vysoká kriminalita. Hlavní linie etnických konfliktů vedou mezi imigranty 

z ostrova Malaita a obyvatelstvem hlavního ostrova Guadalcanal, a dále mezi většinovým 

melanéským obyvatelstvem a nepočetnou, ale vlivnou a relativně bohatou čínskou komunitou. 

Etnické tenze se datují už od 40. let, kdy americké námořnictvo začalo na Guadalcanal 

dovážet pracovní síly z ostrova Malaita. 

 

Zemi lze označit za demokratickou, konají se v ní parlamentní i komunální volby; politické 

spektrum je však mimořádně roztříštěné a nepřehledné, koaliční vlády jsou nestabilní. 

Politické strany jsou slabé a zřejmá je i absence přesněji definovaného politického programu. 

 

Po zklidnění situace v zemi, k němuž rozhodující měrou přispěla intervence RAMSI vedené 

Austrálií v červenci 2003, došlo v souvislosti s volbou nového premiéra po volbách v dubnu 

2006 k násilnostem (namířeným především proti etnickým Číňanům) a rabování, které 

nechalo v troskách celé čtvrti hlavního města Honiary. Bylo zjevné, že přítomnost 

mezinárodních stabilizačních jednotek bude zapotřebí i nadále a došlo k jejich posílení.  

 

RAMSI je dle australského MZV dlouhodobá mise, jejímž cílem je vytvoření podmínek pro 

návrat stability, míru a růstu ekonomiky – tedy „zlepšení života obyvatel Šalamounových 

ostrovů“. Kromě udržování míru a pořádku má mise pomáhat i v dalších oblastech – při 

kontrole výběru daní a rozpočtových výdajů, v soudnictví a především na očistě státní správy 

od korupce. RAMSI je však ve své činnosti závislá na podpoře vlády, která ji do země 

pozvala. 

V současnosti na operaci RAMSI participují všechny členské země Pacific Islands Forum 

(PIF), přičemž největším přispěvatelem jak lidských zdrojů, tak financí je Austrálie. V čele 

RAMSI jsou většinou Australané, dále zástupce z Nového Zélandu. 

Na politické situaci se dle pozorovatelů podepisuje i soupeření ČLR a Tchaj-wanu o přízeň 

vlády v zemi, která diplomaticky uznává Tchaj-wan (Tchaj-wan a Čína soupeří hlavně 

v preferenčních půjčkách, investicích a dotují politické strany). 
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V dubnu 2007 postihlo Šalamounovy ostrovy silné zemětřesení a následná vlna tsunami. 

Zemřelo 52 lidí a bylo zničeno na 900 domů. Humanitární pomoc poskytla i ČR. V lednu 

2010 následovalo zemětřesení, sesuvy půdy a další tsunami – 1 tis. obyvatel přišlo o přístřeší. 

Dne 4. srpna 2010 ve volbách monitorovaných OSN soupeřily tři koaliční sdružení tradičních 

i nově uskupených politických stran. Nový premiér, bývalý učitel angličtiny Danny Phillip 

v 50 členném parlamentu získal 26 hlasů, předseda opozice Alana 23. 

Hlavní prioritou nové koaliční vlády bylo vytvořit vládu. Ta od svého vzniku prochází mnoha 

změnami, příchody a odchody ministrů jsou natolik běžné, že je takřka nesleduje ani místní 

obyvatelstvo. Národní koalice za reformy a pokrok (National Coalition for Reform and 

Advancement), vedená premiérem, má program natolik obecný („reforma ústavy, aby byla 

více demokratická“), že je obtížné sledovat jeho plnění. Veřejně vyhlašovanou prioritou vlády 

je podpora multikulturalismu vzhledem k tomu, že se na ostrovech hovoří 87 jazyky. 

Drobné politické krize přerostly v listopadu 2011 v krizi větší, kdy byl stávající premiér 

Danny Phillip po necelém roce v čele vlády (11. 11. 2011) donucen k rezignaci. Důvodem 

bylo obvinění ze strany guvernéra národní banky a ministra financí, že ukradl cca 10 milionů 

dolarů z rozvojové pomoci poskytnuté Tchajwanem. Následně ve volbách 16. listopadu 

ministr financí Gordon Darcy Lilo (před tím premiérem odvolaný z funkce ministra), se stal 

novým předsedou vlády. Nový premiér je členem stejné politické strany jako jeho předchůdce 

a zároveň se stal i jejím předsedou. Kromě jediné výjimky byla nová vláda sestavena ze 

stejných ministrů jako vláda premiéra Philipse (nedošlo ani ke změně portfolií).  

 

Novému premiérovi se podařilo dokončit jednání a uzavřít dohodu (rozjednanou jeho 

předchůdcem) s Austrálií o udílení 2.500 víz ročně za účelem sezónních prací v australském 

zemědělství. Šalamounovy ostrovy měly podobnou dohodu s Novým Zélandem, ale letenky 

pro pracovníky do Austrálie jsou podstatně levnější. 

 

V červenci 2012 Šalamounovy ostrovy hostily Festival of Pacific Arts, kterého se zúčastnilo 

velké množství umělců z celého teritoria. Úspěch a bezproblémový průběh této grandiózní (na 

ostrovní poměry) akce je vládou prezentován jako důkaz návratu Šalamounových ostrovů 

k normálnímu stavu a stabilitě. 

 

Koncem srpna 2012 předseda vlády Šalamounových ostrovů G. D. Lilo vykonal oficiální 

návštěvu Austrálie, kde jednal mj. s premiérkou J. Gillardovou a vůdcem opozice T. 

Abbotem. Nejdůležitější částí rozhovorů byla problematika ukončení mise RAMSI, za jejíž 

realizaci premiér několikrát oficiálně poděkoval včetně vyslovení soustrasti rodinným 

příslušníkům padlých Australanů.  

 

Návštěva následníka britského trůnu prince Williama s manželkou ve dnech 16. – 18. září 

2012 na Šalamounových ostrovech byla dlouhodobě připravovaná a řadí se bezesporu 

k nejvýznamnějším událostem v ostrovním státě. Královský pár ostrovy navštívil v rámci své 

asijsko-pacifické cesty, která je součástí oslav 60- letého výročí panování britské Královny 

(která je zároveň také královnou Šalamounových ostrovů). Ihned po příletu královského páru 

zachvátilo ostrovy spontánní nadšení. Jenom cestu z letiště do centra hlavního města lemovalo 

přes 60 tis. nadšených obyvatel. Průběh návštěvy byl hladký a nebyly zaznamenány žádné 

bezpečnostní incidenty. 

 

Situace v zemi po etnickém konfliktu je relativně stabilizovaná a bezpečnostní situace na 

ostrovech se postupně zlepšuje – v hlavním městě byl zaznamenán nejnižší počet vloupání po 
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mnoha letech a veřejnost se spíše zabývá otázkou ilegálních přípojek na pitnou vodu, které 

vláda začala odpojovat, aby majitele donutila k placení, než co se děje v parlamentu.  

 

Pro hospodářský život země je významný pobyt australsko-novozélandských jednotek mise 

RAMSI, které oddělily znesvářené strany po období etnického konfliktu mezi obyvateli 

Guadalcanalu a Honiary. Počet turistů, kteří zemi ročně navštíví je cca 3500, ale jsou do nich 

započítáváni i rodinní příslušníci členů mise RAMSI. Infrastruktura země téměř neexistuje - 

co fungovalo, bylo zničeno za konfliktu. Cestovat mimo Honiaru je mimořádně obtížné.  

 

V polovině roku 2013 se RAMSI stala misí složenou téměř jen z policistů. Dne 1. července 

2013 byl vojenský kontingent RAMSI stažen a aktivity rozvojové pomoci se přesunuly do 

programů ostatních donorů, hlavně australských. Další informace jsou dostupné na webové 

stránce RAMSI http://www.ramsi.org/. 

 

Na konci roku 2014 se budou konat volby. Jedná se o první volby od zrušení vojenské složky 

(RAMSI). Premiér Gordon Darcy Lilo uvedl, že se pokusí aktualizovat seznam 

registrovaných voličů. Nejsou k dispozici žádná ustanovení, týkající se křesel pro ženy 

v parlamentu. V současné době na ženy v parlamentu připadá jedno křeslo z 50. Austrálie 

v uplynulých čtyřech letech investovala 8 mil.AUD na asistenci při přípravě svobodných 

voleb.  

 

2.3. Hlava státu 

 

Oficiální hlavou státu je britská královna Alžběta II. Zastupuje ji generální guvernér Sir Frank 

Utu Ofagioro Kabui, který byl po předcházejícím zvolení parlamentem (až v pátém kole) 

Šalamounových ostrovů jmenován dne 7.7.2009 na dobu 5 let. 

 

 

2.4. Složení vlády  

 

Viz -  http://www.solomons.org.tw/english/government3.php 

 

 

3. Zahraničněpolitická orientace 

 

Šalamounovy ostrovy ihned po získání nezávislosti vstoupily do Britského společenství 

národů a OSN. Jsou též členem regionálního uskupení Fórum pacifických ostrovů (PIF), 

Asijské rozvojové banky a WTO (od roku 1995). 

 

Členství v dalších mezinárodních organizacích a institucích (uváděny anglické zkratky): ACP, 

ESCAP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, 

Intelsat, IOC, ITU, PIF, Sparteca, SPC, UNCTAD, UNESCO, UPU, WFTU, WHO, WMO, 

WTrO. V Honiaře sídlí Agentura pro rybolov PIF a úřadovny UNDP, UNICEF, WHO a ILO. 

 

Zahraničněpolitické aktivity vlády Šalamounových ostrovů jsou zaměřeny na regionální dění 

(Melanesian Spearhead Group) a vztahy s nejbližšími sousedy a zeměmi oblasti. Hlavními 

partnery jsou Austrálie, Nový Zéland a malé státy Mikronésie.  
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Šalamounovy ostrovy ratifikovaly Smlouvu o bezjaderné zóně v Jižním Pacifiku a prosazují 

nezávislost francouzského zámořského teritoria - Nové Kaledonie. Ostrovy udržují 

diplomatické styky s 27 zeměmi včetně s Tchaj-wanem.  

 

V Honiaře sídlí diplomatická zastoupení Austrálie, Velké Británie, Japonska, Nového 

Zélandu, PNG a Tchajwanu. Velvyslanec USA pro Šalamounovy ostrovy je akreditován z 

Papuy – Nové Guineje. Francie, SRN, Švédsko, Korejská republika a Malajsie jsou 

zastoupeny honorárními konzuly. Evropská unie má na Šalamounových ostrovech úřadovnu s 

jedním diplomatem (formálně detašované pracoviště delegace EU na PNG).  

 

Šalamounovy ostrovy mají diplomatické úřady v Bruselu (EU), Londýně (GB), Canbeře 

(Austrálie), Port Moresby (PNG), New Yorku (OSN + USA), Ženevě (OSN), Suvě (Fidži), 

Taipei (Tchajwan), v Havaně (Kuba) a chystají se otevřít zastoupení v Japonsku.  

Největším donorem je Austrálie; kromě toho poskytují pomoc zemi Nový Zéland, EU, 

Japonsko, Tchajwan a PNG.  

 

Vztahy mezi Šalamounovými ostrovy a USA jsou „tradičně přátelské“. USA financovaly 

výstavbu budovy parlamentu v Honiaře. Americká pomoc se dnes zaměřuje na výcvik 

pohraniční stráže Šalamounových ostrovů. USA též poskytly zemi významnou humanitární 

pomoc po zemětřesení a tsunami v dubnu 2007. 

 

Šalamounovy ostrovy se účastní aktivit melanéské regionální skupiny Melanesian Spearhead 

Group (dále PNG, Vanuatu, Fidži) zaměřené na otázky obchodní, politické, bezpečnostní, 

sociální i kulturní. 

 

Z evropských zemí zachovávají Šalamounovy ostrovy relativně blízké vztahy s Velkou 

Británií, která poskytuje asi 15% rozvojového rozpočtu EU v zemi; pomoc se soustřeďuje na 

bezpečnostní sektor, školství, zdravotnictví (venkovské oblasti – mj. programy proti 

HIV/AIDS) a podporu řádné veřejné správy. 

  

Jednou z hlavních zahraničně-politických otázek, kterou se Šalamounovy ostrovy dlouhodobě 

zabývají, jsou komplikované vztahy s ČLR a Tchajwanem. Šalamounovy ostrovy mají 

diplomatické styky s Tchajwanem, nicméně by rády rozvíjely “ekonomické vztahy“ s ČLR. 

Vzhledem k tomu, že Tchajwan má na ostrovech početnou etnickou menšinu, která de facto 

zajišťuje veškerý ekonomický život ve městě a poskytuje státu život umožňující finanční 

injekce, je komunikace s ČLR obtížná a Tchajwan proti jakémukoliv styku s pevninskou 

Čínou vehementně protestuje. Šalamounovy ostrovy nicméně poslaly prvního stážistu do 

Pekingu. 

 

 

4. Bilaterální vztahy 

 

Diplomatické vztahy mezi ČR a Šalamounovými ostrovy byly navázány 30. 10. 1996. 

Kontakty mezi vládami jsou sporadické. Česká republika je na Šalamounových ostrovech 

zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR se sídlem v Canbeře. Historicky první 

velvyslanec, který na Šalamounových ostrovech předal pověřovací listiny, je H. Kmoníček, 

který tak učinil 28. 6. 2012. 

  

Ministr zahraničních věcí ČR schválil 24. 4. 2007 poskytnutí humanitárního daru 

Šalamounovým ostrovům ve výši 400 tis. Kč ke zmírnění následků zemětřesení a tsunami. 
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Tehdejší velvyslanec ČR K. Pažourek v Honiaře v květnu 2007 předal tento dar úřadujícímu 

předsedovi vlády. 

 

 

5. Ekonomická charakteristika země 

 

Šalomounovy ostrovy jsou jednou z nejméně rozvinutých zemí světa. Jsou členem Světové 

obchodní organizace od roku 1996. Více než 80% populace žije na venkově v široce 

rozptýlených vesnicích. Tento faktor je hlavní příčinou, proč je poskytování veřejných služeb 

náročné. 

Ekonomika je založena na tržních principech, není však příliš výkonná, polovinu vládních 

výdajů musí pokrývat granty donorů. Hnací silou hospodářství je zemědělství, rybolov a těžba 

zejména tropických dřevin, ale rozvíjí se i těžba dalších nerostných surovin (zlato, bauxit, 

fosfáty, měď, zinek), kterou brzdí špatná infrastruktura. Základním hospodářským odvětvím 

tak zůstává zemědělství, které je zdrojem 53% HDP (dále služby 37% a průmysl 10%). Jistý 

potenciál země spočívá také v relativně velkém množství volné pracovní síly, pracuje 63% 

práceschopného obyvatelstva, z čehož tři čtvrtiny pracují v zemědělství. Nezaměstnanost na 

Šalamounových ostrovech se pohybuje dlouhodobě okolo 2, 3%.   

 

Z průmyslové výroby je nejvýznamnější zpracování ryb, těžba a zpracování dřeva. Z dalších 

průmyslových odvětví stojí za zmínku pivovarnictví, zpracování tabáku, šití oděvů, 

zpracování skelných tkanin, stavba lodí a zpracování kůží. Daří se rozvíjet těžbu nerostných 

surovin, zejména zlata. Zemědělství produkuje palmový a kokosový olej, kopru, kakaové 

boby, chová se zde dobytek. Celková délka silnic činí 2100 km, z toho je 8% se zpevněným 

povrchem. Na ostrovech je 22 letišť s pravidelnou leteckou dopravou. Železnice zde zavedena 

není. 

 

Vláda v posledních letech začala provádět zásadní reformy, které mají za cíl zlepšit podmínky 

pro podnikání a přilákat zahraniční investory. Dochází také k privatizaci státních podniků.  

 

Vzhledem k omezeným možnostem těžby dřeva je budoucnost ostrovů směřována na další 

sektory s růstovým potenciálem jako je cestovní ruch (v roce 2012 navštívilo 24tisíc turistů), 

rybolov, těžba nerostných surovin. Vládní prioritou je zlepšit podmínky k podnikání a státní 

správu. 

 

Asijská rozvojová banka se zaměřuje především na rozvoj infrastruktury- včetně dopravy a 

informačních a komunikačních technologií, rozvoj soukromého sektoru- řízení veřejného 

sektoru. 

 

5.1.  Zhodnocení hospodářského vývoje za minulé období, předpověď dalšího vývoje 
 

Ekonomika Šalamounových ostrovů během konfliktu zásadně trpěla. V roce 2000 se propadla 

o 14% i vlivem asijské finanční krize. Po ukončení konfliktu v r. 2003 začala ale vykazovat 

rychlý růst mezi 5-10% až do doby globální finanční krize v roce 2009, kdy se propadla o 

1,2%. S krizí se ale vypořádala docela rychle. V roce 2010 vzrostlo HDP o 7,8% především 

zásluhou výstupů zemědělství, lesnictví a rybolovu. V roce 2011 pak dokonce HDP rostlo o 

10,7%, což bylo nejvíce v Pacifické oblasti, a to díky zvýšenému exportu dřeva a jeho 

vysokým světovým cenám.  Deficit běžného účtu se v roce 2011 snížil na hodnotu 6% HDP 

oproti 30% v roce 2010 zejména vlivem rekordní těžby dřeva a jeho exportu a dále díky 

možnosti platit za dovozy penězi dárců. 
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V roce 2012 HDP dosáhlo růstu 4,9% kvůli nižšímu výkonu v lesnickém sektoru i 

zemědělství (produkce kakaa se snížila o třetinu a produkce kopry o pětinu) zejména vlivem 

nižší zahraniční poptávky. Naopak se mírně dařilo zvýšit produkci palmového oleje a 

rybolovu. Průmysl a služby byly hlavním zdrojem růstu.  Export zlata se zvýšil více než 

dvojnásobně oproti roku 2011. Ekonomice ostrovu pomohlo také pořádání Festivalu 

pacifického umění a vyšší přiliv přímých zahraničních investic. 

 

 

V roce 2013 hospodářský růst se zpomalil na 2,9%, zejména situací v zemědělství a těžbě 

zlata. Produkce zlata klesla o 15% a to z důvodu, že ceny zlata nedosahovaly cen produkce. 

Zemědělská produkce poklesla vlivem špatného počasí. Přesto rok 2013 zaznamenal nárůst ve 

stavebnictví, průmyslu a službách. 

Rok 2014 má přinést růst ekonomiky 4%, mělo by dojít ke zvýšení produkce zlata a 

zemědělské výroby. V roce 2015 se předpokládá růst 3% a to díky investičním projektům.  

 

5.2. Základní makroekonomické ukazatele 

 

 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

odhad 

HDP v běž.cenách 

mil. $ 
598 682 869 1000 1097 

1205 

HDP PPP mil. $ 1415 1544 1743 1859 1943 2052 

HDP na ob. v $ 1161 1295 1614 1819 1950 2096 

HDP na ob.PPP 2747 2933 3239 3383 3455 3568 

Reálný růst HDP 

v % 

(meziroč.změna)  

-4,7 7,8 10,7 4,9 2,9 

 

4,0 

Deficit běžného 

účtu platební 

bilance v mil. $ 

-128 -210 -58 2 -46 

 

-157 

Deficit běžného 

účtu PB v %HDP 
-21,4 -30,8 -6,7 -0,2 -4,2 

-13,0 

Vývoz zboží a 

služeb % HDP 
39,3 48,8 64,1 63,5 na 

na 

Inflace v % 7,1 0,9 7,4 5,9 6,1 5,9 
Zdroj: www.dfat.gov.au/geo/fs/solo.pdf 

 

 

Inflace 

Relativně nízká inflace hlavních obchodních partnerů přispěla k podobnému vývoji 

v posledních letech i na Šalamounových ostrovech. 
 

6. Zahraniční obchod země  

 

Deficit zahraničního obchodu se zbožím v roce 2011 představoval 94,8 mil. USD. Země se 

dokázala prosadit v zahraničí, meziročně zvýšila export o 40%.  Vyvezla zboží v hodnotě 

618,1 mil. a dovezla za 523,3 mil. USD. Export nejvíce směřuje do Číny (50,7 %), dále do 
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Austrálie (17,5%), Itálie (3,9%) a dále také do Velké Británie (3,6%). Naopak nejvíce dováží 

ze Singapuru (26,6 %), Austrálie (25,2 %), Číny (7%) a Malajsie (6,8).  

 

 

Hlavními komoditami vývozu je dřevo a další nezpracované produkty, palmový olej, ryby, 

kakaové boby, kopra a zlato. Hlavními položkami dovozu jsou stroje a dopravní zařízení, 

minerální paliva a mazadla, potraviny a nápoje a různé druhy spotřebního zboží. 

 

 

7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 

 

Hospodářské styky mezi ČR a Šalamounovými ostrovy nejsou upraveny žádnou dohodou a 

obchodní výměna je zatím zanedbatelná.   

ČR na Šalamounovy ostrovy několik let nevyvážela.  Od ledna do června roku 2014 se však 

vyvezly na Šalamounovy ostrovy čerpadla, vzduchové kompresory, transformátory, stroje na 

zpracování dat, hřídele, přídavná zařízení a kontrolní stroje v hodnotě 159 tis. USD. 

Dovezeny do ČR byly přístroje na zpracování tabáku v celkové hodnotě 198 tis. USD, a 

galvanické články za 1 tis. USD. Obchodní bilance ČR od ledna do června byla -40 tis. USD.  

 

K obchodním příležitostem pro české firmy na Šalamounových ostrovech patří dodávky 

dieselových generátorů, jednoduché stavební mechanizace, potravinářské stroje (např. na 

zpracování ryb), trvanlivé potraviny a nápoje. Doporučuje se však v této souvislosti navázání 

kontaktu s některou z australských či novozélandských firem, které v oblasti již působí. 

Rovněž se před cestou doporučuje ověřit si aktuální politickou a bezpečnostní situaci v zemi. 

Část území Šalamounových ostrovů je malarická, proto se rovněž doporučuje antimalarická 

prevence. Zajímavou příležitostí pro české subjekty mohou být i projekty financované EU 

v rámci rozvojové spolupráce. 

  

 

 

Zdroje: 

 

- Solomon Islands parliament website: http://www.parliament.gov.sb/ - 

- SI National Statistics Office: 

      http://www.spc.int/prism/country/sb/stats/Economic/Eco-Index.htm 

- Solomon Islands government website: http://www.pmc.gov.sb/  

- Solomon Islands Visitor’s Bureau: http://www.visitsolomons.com.sb/  

- Solomon Islands Central Bank - http://www.cbsi.com.sb 

      -    Asian Development Bank – http://www.dba.org 
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