
Albánie má necelé 3 miliony obyvatel. Její přímořská poloha a hor-
natý terén skýtají skvělé podmínky pro rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie. Ty dnes v energetickém mixu představují okolo 
37 % díky tomu, že výroba elektřiny je z 90 % závislá na hydro-
energetice. Země tak je ve výhodné pozici vzhledem k dekarboni-
zaci elektroenergetiky a má velmi nízké emise CO2. Závislost na 
hydrologické situaci ji však činí velmi zranitelnou vůči klimatické 
změně. Nedostatečný regulatorní rámec a netransparentní prostředí 
také způsobily, že stavbu hydroelektráren provázely korupční skan-
dály a problémy s ochranou životního prostředí.

Kvůli výpadkům výroby při nízkém stavu vody a ztrátovosti 
distribuční sítě se země v posledních dekádách potýkala s výpadky 
proudu. Situace se zlepšila, ale Albánie v průměru okolo třetiny 
své spotřeby elektřiny dováží. Vzhledem k rychlému rozvoji 
ekonomiky a stoupající spotřebě je nezbytné budovat nové výrobní 
kapacity.

Značný potenciál větrné a solární energie je zatím nevyužitý, ale 
zákon o obnovitelných zdrojích z roku 2017 nastavil regulatorní 
rámec a systém výkupních tarifů a otevřel tak dveře investicím. 
V procesu je teď mnoho projektů, včetně velkých solárních i větr-
ných parků.

Další prioritou vlády je plynofikace země. Albánie není napojena 
na regionální plynovou infrastrukturu a její stará plynová síť je 
nefunkční. Je tranzitní zemí TAP plynovodu, ale přípojka k němu je 
teprve plánovaná. Součástí plynofikace by měla být také výstavba 
LNG terminálu ve Vloře a přeměna tamní nespuštěné tepelné elek-
trárny na plyn.

V současnosti je vedle hydroenergetiky klíčovou energetickou 
složkou ropa, která představuje více než polovinu celkového 
energetického mixu. Albánie jako jedna z mála balkánských zemí 
ropu těží, ale nedokáže ji zpracovat. Většinu své produkce vyváží 
a domácí spotřeba je závislá na dovozu.

Významnou příležitostí jsou pro Albánii energetické úspory.

Albánie: 
Ve snaze uniknout ze závislosti 

na ropě a hydroenergetice

Celkové dodávky energie podle zdroje (%, 2019)

Hlavní výzvy pro energetickou transformaci

Zdroj: Mezinárodní energetická 
agentura (IEA)

 → Snížení masivní fluktuace v meziroční výrobě elektřiny diverzifikací obnovitelných 
zdrojů energie – v zemi s nejvíce hodinami slunečního svitu v Evropě je perspektivní ze-
jména rozvoj fotovoltaiky.

 → Snížení energetických ztrát v přenosové a distribuční soustavě a zefektivnění využívání 
energie, mimo jiné modernizací v oblasti vytápění (nejrozšířenější jsou elektrická topení a dřevo).

 → Snižování závislosti na ropě, na které stojí celý sektor dopravy, jenž se na celkové spotřebě 
energií podílí 40 %. Modernizace a ekologizace dopravy jsou proto klíčovým úkolem.

 → Zlepšení právního a regulatorního prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů i plynofikaci, 
zvýšení transparentnosti, potírání korupce a skutečné posuzování environmentálních rizik.

 → Sladění se systémem EU ETS, aby země byla připravena na mechanismus uhlíkového vy-
rovnání na hranicích EU.
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Pozice domácích hráčů

 → Výrazně prozápadní orientace Albánie se projevuje i v ener-
getickém sektoru. Klíčovými zahraničními aktéry jsou 
evropské firmy a banky, rozvojové agentury i mezinárodní 
finanční instituce jako Světová banka, Evropská investiční 
banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Evropské 
firmy se intenzivně podílejí také na současném rozvoji obnovi-
telných zdrojů, francouzská Voltalia například nedávno získala 
smlouvy na stavbu dvou velkých solárních parků – Karavasta 
(140 MW) a Spitalle (100 MW).

 → Evropské společnosti jsou přítomny také v oblasti malých 
a středních vodních elektráren, z nichž je několik i ve vlast-
nictví tureckých firem. Zkušenost s působením evropských 
firem však nebyla vždy pozitivní, jako v případě fiaska stavby 
tepelné elektrárny ve Vloře italskou společností či převzetí 
distribuční společnosti OSSH českým ČEZ.

 → Čínská společnost Geo-Jade Petroleum v rámci největší 
albánské investice za několik desetiletí v roce 2016 koupila 
kanadskou společnost Bankers Petroleum těžící ropné pole 
Patos-Marinza, které generuje zhruba 90 % celkové albánské 
produkce ropy.

 → Albánie podobně jako Černá Hora nebo Kosovo není závislá 
na zemním plynu z Ruska a dodávky ropy má diverzifiko-
vané. Uvažovaná plynofikace do země přivede plyn z Ázerbá-
jdžánu a zkapalněný plyn z USA.

 → Pozornost USA k Albánii přitáhly čínské investice. V březnu 
2021 Albánie podepsala smlouvu s americkými ExxonMobil 
a Excelerate Energy o vybudování LNG terminálu ve Vloře 
a přeměně tamní naftové elektrárny na plyn.

 → Albánský energetický trh je integrovaný s kosovským a obě 
země plánují spolupráci na plynofikačních projektech. V rámci 
iniciativy Open Balkan vytvořila Albánie spolu se Srbskem 
a Severní Makedonií pracovní skupinu pro spolupráci 
v oblasti energetiky, zejména v investicích do obnovitelných 
zdrojů a integraci energetických trhů.

Přestože se privátní sektor v roce 2019 na celkové výrobě elektřiny 
podílel ze 43 %, hlavní hráči na elektroenergetickém trhu jsou v ru-
kou státu. Státní energetická společnost KESH vlastní tři velké hydro-
elektrárny na řece Drin i naftovou elektrárnu ve Vloře, která však neza-
hájila provoz kvůli problémům v chladící soustavě. Od KESH se před 
20 lety oddělil státní přenosový operátor (OST) a distribuční společnosti 
(OSSH), která se po anabázi s ČEZ vrátila do státních rukou. Dalšími 
důležitými aktéry jsou státní regulátor (ERE) a agentury pro energetic-
kou efektivitu, pro životní prostředí (zodpovědná za EIA) a pro přírodní 
zdroje (pověřená určením vhodných zón pro rozvoj solárních a větrných 
elektráren či poskytováním licencí na těžbu ropy).

Na vládní úrovni má sektor na starosti Ministerstvo infrastruktury 
a energetiky vedené od roku 2019 Belindou Balluku. Přestože vlád-
noucí Socialistická strana premiéra Edi Ramy je u moci již od roku 2013, 
Balluku provedla několik personálních změn (včetně vedení KESH 
a OST). Ihned po nástupu do funkce také vyhlásila moratorium na nové 
hydroelektrárny a zahájila prověření 182 udělených licencí s odkazem 
na nejasný přínos, stav realizace i dopady na životní prostředí. Během 
jejího vedení resortu se podařilo získat zahraniční investory a pokro-
čit ve stavbě větších solárních a větrných elektráren i rozvoji plynové 
infrastruktury. Rama Balluku letos v létě jmenoval vicepremiérkou 
Albánie, což svědčí o významu, který je sektoru přisuzován.

Mezinárodní aktéřiFluktuace výroby elektřiny

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura (IEA)
produkce hydroelektráren spotřeba elektřiny
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Materiál zpracovala Barbora Chrzová (barbora.chrzova@fsv.cuni.cz), 
konzultovali Petr Čermák a Tomáš Jungwirth Březovský. 

Grafická úprava Jaroslav Kopřiva.

Česko má v albánském energetickém sektoru výraz-
nou stopu ve formě negativní zkušenosti s ČEZ, který 
v roce 2009 v privatizačním tendru získal 76% podíl 
v distribuční společnosti OSSH. V roce 2013 albánský 
regulační úřad odebral ČEZ licenci s odůvodněním, že 
nezajistil dovoz elektřiny a neinvestoval do rozvodné 
sítě. Vedení převzal státní administrátor a ČEZ kvůli 
tomu vyvolal arbitrážní řízení s Albánií jehož výsledkem 
bylo stažení ze země za částku odpovídající původní in-
vestici. ČEZ byl v Albánii také obviněn z korupce a uplá-
cení, český ani albánský soud však nařčení neprokázal.

Příležitostí pro české firmy je rozšiřování kapacit ob-
novitelných zdrojů, zejména malých solárních elektrá-
ren, a modernizace přenosové a distribuční soustavy, 
která je jedním ze strategických cílů vlády. Snižování 
ztrát v přenosu a distribuci (cestou „smart grids“ a digi-
talizací sítě) a rozvoj kapacit dálkového přenosu včetně 
budování rozvoden otevírá českým firmám možnost 
různých subdodávek. Perspektivním sektorem je také 
doprava, na jejíž modernizaci a ekologizaci se české 
firmy mohou podílet, velké investice jsou plánovány 
například do rekonstrukce železniční sítě.

Dalším prostorem pro zkušené a kvalifikované české 
společnosti jsou plynárenské projekty. Jako dlouhodobý 
zastánce integrace Albánie do EU by však ČR měla být 
zdrženlivá ve státní podpoře plynárenských 
projektů, které ji oddalují od dosažení klima-
tických cílů.

Evropská unie energetický sektor země formuje klíčovým způsobem. 
Albánie je od roku 2014 kandidátskou zemí EU a na začátku českého 
předsednictví s ní byly zahájeny přístupové rozhovory. Jako ostatní zápa-
dobalkánské země je také členem evropského Energetického společenství, 
které má za cíl vytvořit jednotný energetický trh. V energetických otázkách 
je tak Albánie vázána regulatorním rámcem EU a pracuje na transpozici 
evropské legislativy v oblasti dodávek, infrastruktury a distribuce, libera-
lizace energetického trhu, diverzifikace zdrojů včetně obnovitelné energie 
či zvýšení energetické efektivity. EU albánskou tranzici finančně podporuje 
v rámci programů předvstupní asistence (tzv. IPA).

Albánie je také signatářem sofijské deklarace o zelené agendě pro Zá-
padní Balkán, na který se váže investiční balík EU cílený na zvýšení ener-
getické efektivity, zavedení systému emisních povolenek či rozvoj obnovitel-
ných zdrojů energie. Albánie se zavázala k cíli dekarbonizace ekonomiky do 
roku 2050, harmonizaci s evropským klimatickým právem a dalším krokům 
v rámci tvorby politik a vytváření strategií ke snižování emisí a ochranu 
klimatu.

Relevance pro ČRRole EU

Emise CO2 na osobu

Zdroj: Our World in Data based on the Global Carbon Project
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