
Severní Makedonie je dvoumilionová země na pomezí mnoha velmocen-
ských vlivů. Od r. 2016, kdy po rozsáhlých protestech padla vláda prorus-
kého a čínskému vlivu nakloněného Nikoly Gruevskiho, se vcelku jedno-
značně přiklonila k evropské perspektivě, dokladem čehož byla i změna 
názvu. V červenci 2022 došlo po téměř sedmnácti letech od nabytí kandi-
dátského statusu k zahájení jejích přístupových rozhovorů s EU. Reformy 
v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí představují jedny 
z největších výzev v rámci integračního procesu.

I přes poměrně silný transformační trend zůstává energetika Severní Make-
donie významně závislá na fosilních zdrojích, především uhlí a ropě. Vloni 
tamní vláda rozhodla o uzavření dvou zbývajících uhelných elektráren Bitola 
a Oslomej již do r. 2027. V důsledku energetické krize vedoucí k výpadkům v zá-
sobování elektřinou na přelomu let 2021–22 (obdobné jako v sousedním Srbsku) 
a po rezignaci progresivního premiéra Zorana Zaeva byl však uhelný phase-
-out odložen na rok 2030. V uplynulém desetiletí zároveň došlo k poměrně 
významnému rozvoji plynových kapacit, které jsou však zatím plně závislé na 
dodávkách z Ruska, což souvisí se stále chybějící přípojkou na jižní plynovody.

Podíl obnovitelných zdrojů je nadále marginální, významnější produkce je 
zatím pouze z vodních elektráren. Severní Makedonie v roce 2014 postavila 
první větší větrný park v regionu, na to však od té doby nenavázala žádným 
zvýšením instalovaných kapacit. Solární energetika zůstává i přes významný 
potenciál málo rozvinutá, nicméně v plánu je několik větších projektů, a to 
zejména v bývalých uhelných lokalitách. Ve spolupráci s bulharskými a turec-
kými investory má být například vytvořen velký fotovoltaický park (instalo-
vaná kapacita 120 MW) v lokalitě stávajícího dolu a elektrárny Oslomej.

Severní Makedonie se stala první západobalkánskou zemí, která v červnu 
2022 přijala svůj Národní energeticko-klimatický plán (NECP), přestavu-
jící výhled nízkouhlíkové transformace na další dekádu podle standardů Ev-
ropské komise. Zároveň jde v rámci regionu o jednu ze zemí, které podnikly 
první kroky k souladu se systémem EU ETS.

Severní Makedonie:
Ozeleňování jako součást 

evropské perspektivy

Celkové dodávky energie podle zdroje (%, 2019)

Hlavní výzvy pro energetickou transformaci

Zdroj: Mezinárodní energetická 
agentura (IEA)

 → Odklon od těžby a spalování hnědého uhlí a snížení podílu importu 
elektřiny při zachování stabilních a dostupných dodávek.

 → Zbavení se závislosti na dovozu ruského plynu, a to zejména díky účasti 
na unijní iniciativě pro společné nákupy LNG a urychlené výstavbě pří-
pojky na jižní plynovody přivádějící surovinu z Turecka a Azerbajdžánu.

 → Urychlené zavedení zdanění emisí uhlíku, respektive systému obcho-
dování s povolenkami navázaného na EU ETS tak, aby země předešla 
negativním dopadům zavedení CBAM.

 → Zásadní snížení lokálního znečištění z uhelných elektráren, dopravy 
a vytápění budov, jednoho z nejvyšších v Evropě, s negativními dopady 
na zdraví obyvatel i ekonomiku.
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Pozice domácích hráčů

Přestože Severní Makedonie byla dosud plně závislá na dodáv-
kách ruského plynu, plánované kroky by jí měly otevřít přístup 
k alternativním dodavatelům. Ropné produkty země přímo z Ruska 
naopak téměř nedováží. Klíčovým exportérem ropných produktů pro 
Severní Makedonii je Řecko, s nímž země aktuálně spolupracuje i na 
vybudování plovoucího LNG terminálu. S cílem zajistit si dodávky 
elektřiny a plynu na příští zimu zahájila země také rozhovory s Bul-
harskem.

V oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou vedle domácích inves-
torů nejaktivnější turecké firmy, stojící za velkými fotovoltaickými 
i větrnými projekty. Do fotovoltaiky v zemi investují také slovinské 
a bulharské společnosti a očekává se vstup německých a francouz-
ských investorů.

Role Číny v severomakedonské energetice je v tuto chvíli omezená. 
Čínská státní společnost CWE v zemi budovala na přelomu tisíciletí 
vodní elektrárnu HPP Kozjak. Později byla Čína implikována v ko-
rupčních skandálech Gruevskiho vlády a nová administrativa se sou-
středila na budování vztahů se Západem. S nastávajícím rozmachem 
obnovitelných zdrojů lze očekávat její zvýšenou roli, o konkrétních 
projektech však nejsou dostupné informace. Středobodem čínského 
vlivu jsou v současnosti projekty dopravní infrastruktury.

Srbská ministryně Zorana Mihajlović (vlevo), severomakedonský ministr Kreshnik Bekteshi 
a albánská ministryně Bellinda Baluku  — iniciátoři společné energetické pracovní skupiny. 
Zdroj: Facebook/Bellinda Baluku (2022)

Bývalý státní energetický monopol byl rozdělen v roce 2005 na tři samo-
statné společnosti: Elektrárny Severní Makedonie (ESM), které spravují 
většinu klíčových výrobních kapacit v zemi, správce přenosové soustavy 
MEPSO, a konečně EVN jako distribuční a dodavatelskou firmu již před 
lety privatizovanou do rakouských rukou. Správcem stále nepříliš rozvi-
nuté plynové přenosové soustavy je polostátní společnost GA-MA, dis-
tribuci pohonných hmot zajišťuje společnost Makpetrol. Roli regulátora 
zaujímá Energetická regulatorní komise, jejíž nezávislost je pozitivně 
hodnocena ze strany Energetického společenství.

Energetická agenda spadá do působnosti ministerstva hospodářství, již 
více než pět let vedeného Kreshnikem Bekteshim zastupujícího nejvý-
znamnější stranu albánské menšiny v Severní Makedonii DUI. Tato strana 
v loňském roce oznámila, že se chce prioritně věnovat ekologickým téma-
tům, při jejichž řešení je třeba překračovat etnické dělící linie, což ovšem 
vyvolalo skepsi mezi politickými analytiky a skutečnými ekology.

Ministerstvo pod vedením Bektehsiho v posledních měsících například 
umožnilo odprodávat domácnostem a firmám přebytky čisté elektřiny 
z vlastní výroby do sítě nebo zavedlo povinnost distributora EVN dodat 
všem domácnostem instalujícím solární panely zdarma chytré měřáky 
elektřiny, nezbytnou součást snah o zavedení tzv. chytré sítě (smart grid).

Severomakedonská vláda nicméně musí aktuálně prioritně řešit vysoké 
ceny energií a nedostatek dodávek elektřiny, který ji vedl až k vyhlá-
šení krizového stavu trvajícímu celou první polovinu roku 2022, a ná-
sledně opět od srpna. Důsledkem této situace bylo posunutí plánovaného 
termínu zavření domácích hnědouhelných elektráren, snaha o nákup 
milionů tun uhlí z Kosova i plán na otevření dalších ložisek pro těžbu 
uhlí na severomakedonském území, tažený mimo jiné aktivitami ESM.

V červnu tohoto roku vznikla v rámci iniciativy Open Balkan pracovní 
skupina pro spolupráci v oblasti energetiky mezi Severní Makedonií, 
Albánií a Srbskem s cílem tvořit společné investiční záměry do obno-
vitelných zdrojů nebo podnikat kroky k integrací energetických trhů. 
V případě úspěchu může posloužit jako příklad dobré praxe regionální 
spolupráce, na nějž by se v průběhu času nabalily další aktivity a případně 
i účast dalších států.

Mezinárodní aktéři



Materiál zpracoval Tomáš Jungwirth Březovský 
(tomas.jungwirth@amo.cz), konzultovali Petr Čermák 
a Barbora Chrzová. Grafická úprava Jaroslav Kopřiva.

Severní Makedonie historicky a také kvůli své geo-
grafické poloze nepatřila mezi pro Česko nejzajíma-
vější partnery v regionu, do budoucna tomu však 
může být jinak. Vzhledem k dlouhodobě silně proev-
ropské orientaci Severní Makedonie a postupujícímu 
průběhu reforem může země skýtat atraktivní 
příležitosti pro spolupráci v oblastech souvisejících 
s energetickou transformací a dekarbonizací.

Energetická krize projevující se vysokými cenami 
i nedostatečnými dodávkami energií vedla severo-
makedonskou vládu ke zvýšení podpory pro vý-
stavbu obnovitelných zdrojů energie, což vytváří 
zajímavou situaci pro možné zahraniční inves-
tory do strategických projektů. Podle dostupných 
informací byla v této věci česká ambasáda ve Skopje 
již v kontaktu s několika domácími firmami. Je však 
třeba mít na vědomí, že získání státní podpory a re-
alizaci projektů předchází poměrně komplikovaný 
administrativní proces.

Kromě podpory budování nízkoemisní energetiky 
lze uvažovat také nad investičními příležitostmi pro 
specializované české firmy v oblasti technologických 
řešení vysoké míry lokálního znečištění pocházející 
ze zastaralých uhelných elektráren, nebo z domácího 
vytápění.

V neposlední řadě může ČR hledat cesty k pomoci 
místní značně aktivní občanské společ-
nosti v jejím úsilí o realizaci ekologic-
kých reforem.

Přestože Severní Makedonie získala kandidátský status již v roce 2005, přístu-
pové rozhovory s ní byly zahájeny až v létě 2022. Role Evropské unie v zemi 
je nicméně zásadní, výrazně posílila především po tzv. barevné revoluci v roce 
2016 a nástupu proevropského premiéra Zorana Zaeva. Ten byl také spoluhos-
titelem sofijského summitu v r. 2020, kde byla přijata tzv. zelená agenda pro 
západní Balkán, slibující soulad s unijními cíli klimatické neutrality do r. 2050, 
pokračující provázání se systémem EU ETS které je podmínkou vynětí z do-
padů plánovaného zavedené CBAM (tzv. uhlíkového cla), rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie či úspory energií.

Severní Makedonie je součástí Energetického společenství, v jehož hodno-
cení se pravidelně umisťuje mezi nejpokročilejšími z šesti západobalkán-
ských zemí co do reforem energetického sektoru. V letošním roce se také stala 
první ze zemí Energetického společenství, která přijala Národní klimaticko-
-energetický plán (NECP) po vzoru členských států EU.

Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) 
patří mezi nejvýznamnější investory do rozvoje moderní energetiky v zemi.

Relevance pro ČRRole EU

Srovnání vývoje emisí CO2 na hlavu

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