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1. ÚVOD 
 Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Analýzu ekonomiky a politiky 

Makedonie v procesu jejího přístupu k Evropské unii.  

 Téma této práce jsem si vybrala proto, že Makedonie jako stát má velmi bohatou, 

zajímavou a zároveň v trochu nadneseném smyslu bouřlivou minulost, kterou mnoho autorů, 

ať už českých nebo zahraničních, popisují ve svých rozsáhlých publikacích, které se těší velké 

oblibě díky aktuálnosti tohoto tématu. Důvodem mého výběru je v neposlední řadě také fakt, 

že zájem evropských zemí, slovanských národů a české veřejnosti o makedonskou otázku 

v souvislosti s jejím možným vstupem do Evropské unie zesílil.    

 Vyhlášením nezávislého a suverénního makedonského státu na podzim 1991 se 

makedonská problematika stala součástí současné balkánské, evropské a světové politiky a 

historie. Zejména v průběhu posledních let století se nejčastěji vyskytovala a vyskytuje 

otázka, zda vůbec existuje makedonský národ, protože hlasy z řad historiků říkají, že 

makedonský národ je velmi propojen či svázán s národem řeckým. 

 V první kapitole mé bakalářské práce jsem se zabývala vznikem a existencí 

Makedonie jako bývalé socialistické federativní republiky, kde jsem se pokusila nastínit 

nejdůležitější milníky minulosti tehdejší federace, jejího postavení v rámci Evropy a celého 

Balkánu. Dále jsem se zabývala rozpadem bývalé jugoslávské federace, násilnou formu 

osamostatňování bývalých členů SFRJ a poté jsem charakterizovala nástupnické státy této 

federace. Dalším bodem této kapitoly bylo vyhlášení samostatnosti Makedonie, problémem 

jejího uznání ze strany Evropského společenství a překonání obstrukcí ze strany Řecka. Na 

závěr této kapitoly charakterizuji politický a ekonomický vývoj Makedonie v průběhu 

několika let. 

 V následující kapitole mé práce se zabývám charakteristikou ekonomických a 

politických předpokladů vstupu Makedonie do Evropské unie, jejím státním rozpočtem, 

zadlužeností státu, zahraničním obchodem země, bankovním systémem Makedonie. Závěrem 

uvádím souhrnné makroekonomické ukazatele od roku 2003 do roku 2007 a nastínuji budoucí 

vývoj Makedonie z ekonomického a politického hlediska. 

 V závěrečné kapitole jsem se pokusila o rozbor otázky plnění podmínek nutných 

k přijetí Makedonie za člena Evropské unie, přiblížila jsem překážky bránící vstupu 
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Makedonie do EU její termín očekávaného vstupu do Evropské unie a reakce veřejného 

mínění na vstup Makedonie do EU jak ze strany evropského, tak ze strany makedonského 

obyvatelstva. 
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2. MAKEDONIE PO DESINTEGRACI JUGOSLÁVSKÉ FEDERACE 
 

2. 1 EKONOMICKO-POLITICKÁ CHARAKTERISTIKA JUGOSLÁVSKÉ 
FEDERACE 
 Socialistická federativní republika Jugoslávie byla mnohonárodním federativním 

socialistickým státem, ležící v západní části Balkánského poloostrova. Hlavním městem státu 

bylo zároveň i její největší město Bělehrad. 

 SFRJ byla označována za zemi hraničící se sedmi státy, se šesti členskými 

republikami, s pěti jazyky, čtyřmi národy, třemi vyznáními, dvěma písmy a jednou stranou. 

Oficiální dělení bylo tedy na šest členských republik, tj. Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 

Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Slovinsko, z toho v rámci Srbska existovaly ještě 

autonomní provincie Kosovo a Vojvodina. Rozdělení SFRJ ukazuje následující obrázek. 

 

Obr. 2. 1 Administrativní členění SFRJ 

. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SFRYugoslaviaNumbered.png 

 

1 Socialistická republika Bosna a Hercegovina, hlavní město Sarajevo,   
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2 Socialistická republika Chorvatsko, hlavní město Záhřeb,  

3 Socialistická republika Makedonie, hlavní město Skopje,  

4 Socialistická republika Černá Hora, hlavní město Podgorica, 

5 Socialistická republika Srbsko, hlavní město Bělehrad, které zahrnuje:  

5a. Socialistickou autonomní oblast Kosovo, hlavní město Priština, 

5b. Socialistickou autonomní oblast Vojvodina, hlavní město Novi Sad,  

6 Socialistická republika Slovinsko, hlavní město Lublaň. 

2. 1. 1 VZNIK A ZALOŽENÍ SFRJ 
 Na území bývalé Jugoslávie se nacházely malé státy, které se v 15. století ocitly pod 

tureckou nadvládou (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie) a pod nadvládou 

habsburské dynastie (Chorvatsko, Slovinsko). V 19. století získaly Srbsko a Černá Hora 

samostatnost. Budování společného státu začalo v roce 1918 vyhlášením Království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců; v roce 1929 byl změněn název státu na Království Jugoslávie. Na 

začátku 2. světové války se Jugoslávie postavila na stranu fašistických států, avšak v dubnu 

1941 ji okupovala německá armáda. Odbojové hnutí pod vedením komunistů osvobodilo 

skoro celou zemi. Vrchním velitelem partyzánských oddílů a později národněosvobozenecké 

armády byl Josip Broz (zvaný Tito), partyzánský a komunistický vůdce, který zemi vládl až 

do své smrti v roce 1980. V roce 1943 rozhodla Protifašistická rada národního osvobození 

Jugoslávie vytvořit z osvobozené Jugoslávie federaci svobodných a rovnoprávných národů. 

První poválečný parlament svrhl dne 29. 11. 1945 monarchii a od roku 1946 nesla jméno 

Lidová federativní republika Jugoslávie. V roce 1963 přijala název Socialistická federativní 

republika Jugoslávie. 

2. 1. 2 POSTAVENÍ SFRJ V EVROPĚ A NA BALKÁNĚ 
 Mezinárodně politická situace 70. let umožňovala Jugoslávii lavírování mezi Západem 

a Východem, při němž byla jugoslávská náklonnost odměňována ekonomicky i politicky 

z obou stran. Přestože země byla oficiálně socialistická, z ekonomického hlediska se velmi 

lišila od zemí východního bloku. Podniky řízené samosprávnými orgány a tedy relativně 

tržně, i díky členství státu v Hnutí nezúčastněných zemí, mohly bez problémů vyvážet do 

východních i západních států. 



12 

 

 Proces evropského uvolňování, potvrzující v roce 1975 poválečný stav 

prostřednictvím Závěrečného aktu helsinské konference, znamenal petrifikaci dosavadního 

bipolárního systému. Určitá nevýhodnost konstelace evropských poměrů pro Jugoslávii, 

spočívající v přesnějším vymezení možností a hranic jugoslávských zahraničně politických 

manévrů, přitom byla vyvážena odstraněním rizika vzniku vážnější konfliktní situace 

v případě důslednějšího sledování zájmů jedné ze stran.  

 Značná aktivita jugoslávské zahraniční politiky v Evropě posilující současně 

jugoslávské postavení ve světě přesahovala i do druhé poloviny 70. let (první následná 

schůzka konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Bělehradě v roce 1977 atd.).  

 Po celá 70. léta mělo skutečně mimořádné zahraničně politické postavení Jugoslávie 

svůj vnitropolický rozměr. Na jedné straně získávalo, respektive zachovávalo sympatie 

obyvatelstva pro vládnoucí moc a současně ji sloužilo jako prostředek k překonání či zastírání 

obtíží – v zájmu prestiže země – případně kritických hlasů. Na straně druhé, úsilí Západu o 

podporu Jugoslávie zmírňovalo, resp. eliminovalo jeho případné kritické výhrady na adresu 

některých postupů jugoslávské vládnoucí moci.  

2. 1. 3 ROZPAD SFRJ A JEHO DŮSLEDKY 
 Po roce 1980, po smrti J. Broze-Tita, začaly vznikat odstředivé tendence, které ještě 

zesílily v roce 1989. Země totiž měla nesmírně složitý ústavní systém a chyběla silná vůdčí 

osobnost, jež by mohla Tita nahradit. Proto se sáhlo k nepříliš vhodnému rotačnímu principu, 

podle něhož se ve funkcích každý rok střídali zástupci jednotlivých národních republik. Po 

Titově smrti přišla ekonomická krize, rostla nezaměstnanost i státní dluh a kosovští Albánci 

žádali stále vyšší míru autonomie. 

  Slovinsko a Chorvatsko už nechtěly být dále členem federace ovládané Srby. Učinily 

některé kroky, které by umožnily vystoupení z federace a vznik samostatných států. V 

prosinci 1990 se Slovinci vyslovili v referendu pro samostatnou republiku. V květnu 1991 

totéž udělali Chorvati. Dne 25. 6. 1991 vyhlásily obě republiky nezávislost, viz [18].   

 Federální vláda, ve snaze nepřipustit rozpad Jugoslávie, zahájila vojenskou operaci. 

Začala válka mezi federální armádou a oddíly národní gardy, nejdříve ve Slovinsku, později v 

Chorvatsku. Zprostředkovatelské snahy EHS byly bezvýs1edné. Snahy po osamostatnění se 

objevily také v Makedonii (vyhlášení samostatnosti v r. 1991) a později v Bosně a 
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Hercegovině (vyhlášení samostatnosti v r. 1992). Pro zachování federace se vyslovilo Srbsko 

a Černá Hora. V lednu 1992 uznaly členské státy EHS a mnoho jiných nezávislost Slovinska a 

Chorvatska. V dubnu 1992 vyhlásilo Srbsko a Černá Hora vznik Jugoslávské federativní 

republiky.  

 

2. 2 NÁSTUPNICKÉ STÁTY JUGOSLÁVSKÉ FEDERACE 
 Mezi nástupnické státy jugoslávské federace patří: Svazová republika Jugoslávie 

(dnešní Černá Hora a Srbsko), Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie a Slovinsko. 

2. 2. 1 NÁSILNÁ FORMA OSAMOSTATŇOVÁNÍ PŮVODNÍCH ČLENSKÝCH 
ZEMÍ FEDERACE 
 V roce 1989 se prezidentem Srbska stal nacionalista Slobodan Milošević. Chtěl změnit 

Srbsko v jednotný státní útvar a začal omezovat suverenitu autonomních vlád Vojvodiny a 

Kosova. V roce 1990 se v jugoslávských republikách konaly první svobodné volby, v nichž 

zvítězili nacionalisté. Do čela Chorvatska se dostal Franjo Tudjman, Milošević byl znovu 

zvolen prezidentem Srbska a nechal rozpustit vládu Kosova. Chorvaté a Slovinci se začali 

obávat, že Srbové chtějí ovládnout celou Jugoslávii, a jejich obavy ještě zesílily v květnu 

1991, když Srbsko zabránilo zvolení Chorvata prezidentem federace. 

 Za začátek občanské války lze pokládat 25. červen 1991, kdy Chorvatsko a Slovinsko 

oznámily, že vystupují z jugoslávské federace. Federální parlament to označil za nepřípustné 

a schválil použití armády. Lze diskutovat o tom, zda byla tato reakce přiměřená, ale federální 

vládě jistě nelze vyčítat, že chtěla udržet celistvost země. Ve hře byla i ekonomika; průmysl 

ve Slovinsku a turistická infrastruktura v Chorvatsku poskytovaly finance, s nimiž se počítalo 

ve federálním rozpočtu (když se v září 1991 odtrla chudá Makedonie, Bělehrad nezasáhl). 

Proti samostatnosti se bouřili i chorvatští Srbové. 

 27. června zahájily federální jednotky na území Chorvatska a Slovinska boj proti silám 

věrným nových vládám. Válka ve Slovinsku trvala jen krátce, protože Slovinsko (za asistence 

Evropského společenství) se s Bělehradem dohodlo a federální vojska se za deset dní začala 

stahovat. V Chorvatsku však boje pokračovaly a federální armáda se srbskými dobrovolníky 

rychle postupovala. 7. října bylo bombardováno hlavní město Záhřeb, 18. listopadu padlo 

symbolické město Vukovar a Srbové ovládli třetinu území Chorvatska, na němž vyhlásili 
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Republiku Srbská Krajina. ES zajistila několik příměří, ale ta vydržela vždy jen několik dní. 

Až 27. listopadu 1991 souhlasil Bělehrad s příchodem sil OSN (UNPROFOR)1 na sporná 

území a v lednu 1992 bylo dojednáno zastavení palby. 

 Rozpad Jugoslávie však pokračoval. 23. prosince 1991 Německo velmi ukvapeně 

uznalo suverenitu Chorvatska a 15. ledna 1992 tak (na nátlak Německa) učinily ostatní státy 

ES, což ale způsobilo jen další eskalaci nacionalistických nálad. 3. března oznámil bosenský 

prezident Alija Izetbegović (Muslim), že Bosna na základě referenda vyhlašuje nezávislost. 

Bosenští Srbové ale ono hlasování bojkotovali a odmítli Bosnu jako federaci tří národních 

oblastí. 

 Evropské státy diplomaticky uznaly Bosnu a Hercegovinu 6. dubna, ale už 

následujícího dne bosenští Srbové vyhlásili vlastní stát Republika Srbska a začali usilovat o 

jeho připojení k Srbsku, aby vzniklo „Velké Srbsko“. Boje se rychle rozšířily na celé území 

státu a brzy do nich zasáhly i armády Srbska a Chorvatska. Bosenští Srbové vedení 

Radovanem Karadžićem měli od počátku převahu a díky podpoře armády Srbska ovládli do 

června přes 70 % území Bosny Karadžić se nijak netajil tím, co má v úmyslu. Prosazoval 

vytvoření etnicky čistých oblastí, kde měli žít pouze Srbové, a prý prohlásil, že z Chorvatů a 

Muslimů bude „třetina vyhnána, třetina posrbštěna a třetina vyhlazena“, viz [18]. 

 Hlavní město Bosny Sarajevo bylo od dubna obklíčeno Srby a bylo prakticky neustále 

terčem jejich dělostřelectva. Síly UNPROFOR směly jen monitorovat situaci a dohlížet na 

plnění dohod, ale neměly mandát k ozbrojenému zásahu, takže usilovaly pouze o zabezpečení 

humanitárních dodávek do obležených oblastí; bojující jednotky však konvoje často napadaly. 

OSN nařídila embargo proti Srbsku a Černé Hoře, na něž dohlížely letecké a námořní síly 

NATO a ZEU v Jaderském moři. V říjnu 1992 byl vzdušný prostor nad Bosnou vyhlášen za 

bezletovou zónu pod kontrolou NATO. 

 Politická a vojenská situace v Bosně a Hercegovině byla značně komplikovaná. 

Aliance Chorvatů a Muslimů, díky níž země vyhlásila nezávislost, vzala brzy za své. V 

Hercegovině se spojili Srbové s Muslimy proti extrémistickému Chorvatskému obrannému 

společenství (HOS)2, jehož cílem bylo vytvořit fašistický stát navazující na režim ustašovců. 

                                                             
1  UNPROFOR – mírová mise na území bývalé Jugoslávie, vymezená původně do oblastí konfliktů etnik, tzv. 
sektorů, později rozšířena i na území Bosny a Hercegoviny. Mise ukončena v lednu roku 2006. 

2 HOS – obranná vojenská formace založená Chorvatskem sloužící jako ozbrojené síly 
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Severozápadní Bosnou zmítaly boje mezi frakcemi Muslimů a ve střední Bosně válčily 

převážně muslimské vládní síly proti Srbům a Chorvatům. 

 V létě 1993 ztroskotal mírový plán, který navrhli zmocněnci Cyrus Vance (OSN) a 

David Owen (ES). Bosna měla být rozdělena do devíti oblastí podle složení obyvatelstva, 

desátou zónou mělo být „mezinárodní“ Sarajevo. Plán schválili jen Chorvaté; Muslimové jej 

nepřijali, protože se báli, že by to znamenalo uznání etnických čistek, zatímco bosenští 

Srbové doufali, že již brzy zvítězí a uspořádají Bosnu podle svého. Vláda Srbska je ovšem 

tlačila ke schválení plánu a začala tlumit svou podporu. Postupně byly předloženy další 

mírové návrhy, ale žádný nebyl akceptován zástupci všech tří etnik. 

 Jinak se ale světové velmoci příliš nesnažily válku zastavit. SRN podporovala 

Chorvaty a přes embargo jim dodávala zbraně z arzenálu bývalé NDR. Mocné Chorvatsko by 

totiž bylo strategickým spojencem západní Evropy a umožnilo by jí lepší přístup k Asii. 

Srbům stranili jejich tradiční spojenci Rusové, kteří toužili obnovit své pozice na Balkáně, 

kdežto Muslimy podporovaly islámské státy. O ochranu Muslimů se paradoxně nejvíce starali 

Američané, na jejichž naléhání vyhlásila OSN na jaře 1993 šest „bezpečných zón“ pro 

Muslimy (Sarajevo, Goražde, Srebrenica, Tuzla, Bihać a Žepa). Boje v Bosně ale pokračovaly 

a v listopadu 1993 byl při bojích Chorvatů s Muslimy zničen slavný historický most ve městě 

Mostar. 

 Od 15. ledna 1994 platilo v Bosně příměří, které ovšem nevydrželo ani měsíc. 4. února 

Srbové opět ostřelovali Sarajevo, při čemž bylo 68 lidí zabito a přes 200 zraněno. To už bylo 

příliš. Rada NATO důrazně vyzvala bosenské Srby, aby do půlnoci 20. března stáhli veškeré 

těžké zbraně minimálně 20 kilometrů od Sarajeva, jinak budou čelit úderům NATO. Byly 

odsouhlaseny i letecké útoky proti dělostřeleckým jednotkám, které se podílely na ničení 

civilních cílů v Sarajevu. Srbové tedy začali zbraně stahovat. Lhůtu sice nedodrželi, Aliance 

však proti nim přesto nepoužila sílu. 

 28. února proběhla vůbec první bojová akce pod vlajkou NATO. Šest srbských letounů 

Galeb narušilo bezletovou zónu, americké F 16 na ně zaútočily a čtyři narušitele sestřelily. 

Důležitý zvrat přišel 1. března, kdy se Muslimové a Chorvaté dohodli na zřízení Federace 

Bosny a Hercegoviny (USA totiž pohrozily, že na Chorvatsko budou uvaleny stejné sankce 

jako na Srbsko). Situace se začala vyvíjet v neprospěch bosenských Srbů. 
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 10. a 11. dubna provedly stroje NATO první údery na pozemní cíle, když americké F 

16 a F/A-18 zaútočily kanony a pumami na srbské jednotky, které střílely na síly 

UNPROFOR v oblasti Goražde. Po dalších incidentech v tomto regionu vyzvala Rada NATO 

Srby, aby své jednotky stáhli do vzdálenosti minimálně 20 km od Goražde, a schválila letecké 

operace proti jakýmkoli vojenským silám, které by ohrožovaly muslimské bezpečné zóny. 

 Během léta a podzimu 1994 uskutečnila letadla NATO několik akcí proti Srbům, kteří 

porušovali stanovená ultimáta nebo napadali mírové jednotky. V listopadu zaútočila letadla 

NATO na letiště v Srby kontrolovaných částech Chorvatska a na postavení protiletadlových 

děl a raket bosenských Srbů, což byla odveta za ostřelování letounů Aliance. 23. prosince 

1994 souhlasily všechny tři strany s dohodou o čtyřměsíčním příměří, jejímž iniciátorem byl 

bývalý americký prezident Jimmy Carter. 

 Příměří platilo od 1. ledna 1995, ale nikdy nebylo úplně dodržováno a po oněch 

čtyřech měsících (1. května) boje propukly znovu. Následujícího dne vstoupila chorvatská 

armáda do Srbské Krajiny a brzy vyslala další vojáky do Bosny, což bylo v rozporu se všemi 

smlouvami, ale nikdo Chorvatsko neodsoudil. Z Chorvatska uprchly statisíce Srbů, avšak 

OSN i NATO mlčely, dokonce i tehdy, když chorvatská letadla záměrně zaútočila na pozice 

UNCRO3 a zabila několik vojáků OSN. 

 Od 24. května bosenští Srbové opět ostřelovali Sarajevo a připravovali se k obsazení 

bezpečných oblastí. NATO zahájilo letecké údery proti Srbům, kteří odpověděli zajetím 

vojáků OSN (včetně tří Čechů), jež hodlali využít jako „lidské štíty“, ale na nátlak NATO a 

OSN je zase propustili.  

 11. července začala snad největší tragédie války, když Srbové vpadli do bezpečné 

zóny Srebrenica. Nizozemští vojáci OSN se stáhli a při masakrech zahynulo přes 7500 

Muslimů. Za dva týdny padla další bezpečná oblast, město Žepa, které bylo prakticky 

vypáleno. Když 28. srpna zabil minometný granát v Sarajevu 37 osob a 85 zranil, NATO 

definitivně došla trpělivost. 30. srpna začaly letecké a dělostřelecké útoky proti bosenským 

Srbům (operace Deliberate Force), které je měly přimět k ukončení obléhání Sarajeva. Údery 

byly 1. září přerušeny, ale 5. září byly opět obnoveny; operace skončila 14. září, kdy Srbové 

                                                             
3 UNCRO – mírová mise, která po odchodu sil UNPROFOR působila na území Chorvatska. Fungovala od 
března 1995 do ledna 1996 a jejím hlavním úkolem bylo dohlížet na příměří mezi Chorvaty a chorvatskými Srby 
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vyjádřili vůli jednat. Mezitím chorvatská armáda obsadila celou Srbskou Krajinu a pomohla 

bosenským Chorvatům dobýt západ Bosny. 

 Obléhání Sarajeva skončilo 17. září, kdy se bosenští Srbové začali stahovat. Od 31. 

října probíhala v Daytonu v Ohiu mírová jednání, jichž se účastnili prezidenti Milošević 

(Srbsko), Tudjman (Chorvatsko) a Izetbegović (Bosna). 21. listopadu se shodli na integraci 

srbských oblastí do Chorvatska a na uspořádání Bosny a Hercegoviny: 51 % území státu 

připadlo chorvatsko muslimské Federaci a 49 % Srbům. Dohoda byla podepsána v Paříži 14. 

prosince 1995. Jugoslávská válka tím sice skončila, ale problémy nikoli. Bosna byla zcela 

zpustošená a stále docházelo k násilnostem. Všechny státy se musely starat o statisíce 

uprchlíků a zůstávala otázka kosovských Albánců, která se měla zanedlouho projevit v plné 

síle. 

 Krvavý rozpad Jugoslávie představoval hořkou tečku za oslavovaným rozpadem 

bipolárního světa, koncem socialismu a pádem východního bloku. Války mezi jednotlivými 

republikami Svazové republiky Jugoslávie, které se rozhodly odejít z federace, provázely 

brutální etnické čistky, kdy byly jednotlivé národy nejen vyháněny, ale také vyvražďovány. 

 Válka v Bosně byla nejvražednějším konfliktem od konce druhé světové války na 

území Evropy. Boje si vyžádaly přes sto tisíc obětí. Vyhnány byly ve všech konfliktech přes 

tři milióny lidí.  

 Rozpad Jugoslávie ukázal, jak silný a nebezpečný může být nacionalismus i na 

přelomu 20. a 21. století. Idea národnostně homogenních států, která jde proti globalizaci 

provázené multikulturalismem, na Balkáně převážila a vyústila ve velkosrbské popřípadě 

velkoalbánské nebo velkomakedonské sny. 

 Dění v Jugoslávii také ukázalo na nepřipravenost světového společenství zasáhnout 

proti etnicky a nábožensky motivovaným konfliktům s kořeny tkvícími v hlubokém 

středověku. Reakce na konflikt přecházela z extrému do extrému - bezmocné přihlížení v 

Bosně vystřídalo sedmdesátiosmidenní bombardování Srbska, viz [15]. 

 Situace přitom není dosud vyřešená a hrozí další krizí, neboť po odchodu všech 

republik z bývalé federace, tvořené Srbskem, Slovinskem, Chorvatskem, Makedonií, Černou 

Horou a Bosnou a Hercegovinou se o samostatnost přihlásili i kosovští Albánci, kteří ji 

jednostranně vyhlásili v únoru 2008. 
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2. 2. 2 CHARAKTERISTIKA NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ 
Svazová republika Jugoslávie (dnešní Černá Hora a Srbsko) 

 Svazová republika Jugoslávie byla federací Černé Hory a Srbska, která vznikla na 

zbytku území Jugoslávie (SFRJ) 27. dubna 1992 po odtržení Slovinska, Chorvatska, 

Makedonie a Bosny a Hercegoviny. Jejím hlavní městem byla srbská metropole Bělehrad. 

Federace byla transformována 4. února 2003 ve volnější soustátí Srbsko a Černá Hora. Toto 

soustátí poté zaniklo 3. června 2006 rozpadem na dva samostatné státy Srbsko a Černá Hora. 

Srbsko mělo dvě autonomní oblasti: Kosovo (pod dočasnou správou OSN) a Vojvodinu, která 

leží na severu země, se správním centrem Novi Sad. 

 Svazová republika Jugoslávie byla cílem leteckých útoků Severoatlantické aliance na 

jaře roku 1999. Jejich cílem bylo zastavit vyhánění Albánců z Kosova. Následoval 

ekonomický propad a revoluce, která svrhla dosavadního prezidenta Slobodana Miliševiče. 

Černá Hora:  

 Evropský stát v jihovýchodní části Balkánského poloostrova o rozloze 13,815 tis. km², 

spadá k tzv. středozemní oblasti. Počtem obyvatel 620 000 patří k nejmenšímu státu 

v regionu. Hustota zalidnění je 45 obyv./km². Pobřeží Černé Hory podél Jaderského moře 

dosahuje délky 293 km, kde kvalitní pláže zaujímají 73 km.   

Srbsko: 

 Srbsko, největší republika bývalé Jugoslávie (88, 361 tis. km²), leží v jistém smyslu ve 

středu Balkánu a hraničí vedle Černé Hory se sedmi státy. Jeho součástí je autonomní oblast 

Vojvodina na severu. Druhou autonomní oblastí bylo Kosovo na jihu, které se osamostatnilo. 

Na jeho území žije 10,2 milionů obyvatel. Hustota obyvatel dosahuje 115 obyv./km².   

Chorvatsko: 

 Chorvatsko je země ležící na pobřeží Jaderského moře s velmi členitým pobřežím a 

mnoha ostrovy táhnoucí se od Istrie až po Dalmácii, hojně navštěvovaná turisty z celé 

Evropy. V zemi se nachází 7 národních parků. V centrální části země při hranici se Srbskem 

žije početná srbská menšina. Počet obyvatel dosahuje 4,4 mil obyvatel a hustota zalidnění při 

rozloze 56 538 km ² je 78 obyv./km². 
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Slovinsko: 

 Slovinská republika leží v jižní Evropě, převážně ve vnitrozemí, jen s velmi krátkým 

pobřežím Jaderského moře. Na severozápadě země na její území zasahují Alpy, navazují 

nížiny podél řek a na jihu krasová území. Slovinsko je hospodářsky nejvyspělejší zemí bývalé 

Jugoslávie, tento fakt dokumentuje i skutečnost, že je zatím jako jediná z bývalých republik 

Jugoslávie členem Evropské unie. Slovinsko se rozprostírá na území o rozloze 20 255 km². 

Počet obyvatel dosahuje téměř 2 miliony. Hustota zalidnění překračuje 99 obyv./km². 

 Makedonie: 

 Makedonie se nachází v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově. Povrch 

země je převážně hornatý s četnými jezery v mezihorských kotlinách. Stát leží v zemětřesné 

oblasti. 

 Na jeho území o rozloze 26 713 km² žije téměř dvoumilionová populace. Hustota 

zalidnění je 77 obyv./km². Podrobnější informace o Makedonii viz příloha. 

Bosna a Hercegovina: 

 Bosna a Hercegovina se nachází ve vnitrozemí na západě Balkánského poloostrova. 

Území země je převážně hornaté, někde s vápencovými krasovými masivy, jeskyněmi a 

ponornými říčkami. Na severu je podnebí drsnější horské, na jihu teplejší středomořské. Na 

jihu patří ke státu i krátký pruh pobřeží Středozemního moře. Rozloha země je 52 129 km². 

Na území Bosny a Hercegoviny žije 4, 2 milionů obyvatel a hustota zalidnění dosahuje 81 

obyv./km².4 

 

2. 3 VZNIK SAMOSTATNÉ MAKEDONIE 
 Úplné osamostatnění Makedonské republiky je potřeba chápat v rámci rozpadu 

Jugoslávie v letech 1990 – 1991. 

 2. 3. 1 VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI 
 V souvislosti s rozpadem Jugoslávie vyhlásila Makedonská socialistická republika 21. 

listopadu 1991 svou nezávislost. Vzhledem k tomu, že makedonské vládě chyběla jednotná 
                                                             
4  Statistické data nástupnických států dostupné na : http://libri.cz/databaze/staty/main.php 
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zahraničněpolitická koncepce, iniciativy za mezinárodní uznání Makedonie se ujal 

politickými stranami respektovaný prezident Kiro Gligorov. V žádosti adresované vládám 

všech zemí světa a mnoha mezinárodním organizacím žádal o diplomatické uznání 

Makedonie a navázání vzájemných diplomatických vztahů. Na návrh vlády přijal makedonský 

parlament v prosinci roku 1991 Deklaraci pro mezinárodní uznání Makedonské republiky 

jako suverénního a nezávislého státu, viz [5].   

2. 3. 2 PROBLÉM UZNÁNÍ EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI 
 Dne 16. prosince rozhodla Rada ministrů zahraničí Evropských společenství, že 

členské státy ES uznají nezávislost všech bývalých jugoslávských republik, pokud o to 

zažádají a pokud zvláštní komise dojde k názoru, že splňují potřebná kritéria, především 

v oblasti ochrany menšin. Tehdejší ES ustavila během roku 1991 tzv. Badinterovu komisi5, 

jejímž cílem, pro který byla vytvořena, bylo zformulovat tato kritéria nutná pro uznání 

bývalých jugoslávských republik.  

 Země usilující o nezávislost měly v referendech vyjádřit s nezávislostí souhlas. 

Makedonie splňovala všechna kritéria nutná pro uznání ES, ale když se tato otázka 

mezinárodního uznání jugoslávských republik stala aktuální, formulovala řecká diplomacie, 

která disponovala v ES právem veta, tři základní podmínky pro uznání Makedonie Řeckem: 

Skopje musí změnit název státu Makedonie tak, aby z názvu nevyplývaly žádné nároky či 

vazby vůči starořecké provincii Thrákie a Makedonie. Dále pak Athény požadovaly, aby se 

Skopje výslovně zavázala, že nemá žádné územní požadavky a jako poslední podmínkou pro 

uznání nezávislosti Makedonie bylo, že Skopje musí vyslovit souhlas s tím, že v Řecku 

neexistuje žádná makedonská menšina. 

 Pod tlakem řecké diplomacie požadovala Evropská společenství po Makedonii ústavní 

záruky, že nemá žádné územní požadavky vůči žádnému ze sousedních států a že se nebude 

proti žádnému státu nepřátelsky angažovat. Rovněž z názvu republiky nesmí vyplývat žádné 

územní nároky. 

 Po vyhlášení podmínek uznání ze strany Řecka makedonský parlament ihned reagoval 

na tyto požadavky a již začátkem roku 1992 schválil 3 ústavní změny, na jejichž základě se 

                                                             
5 Arbitrážní Badinterova komise je orgán EU, který zkoumá dodržování podmínek vyhlášení nezávislosti 
republik bývalé Jugoslávie, uzná pouze ty vlády, které zajistí respektování práv etnických menšin, 
demokratických institucí a současných hranic. 
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země zavazovala k tomu, že nemá žádné územní požadavky na své sousedy, stávající hranice 

považuje za nedotknutelné a nebude se vměšovat do suverénních práv jiných států ani do 

jejich vnitřních záležitostí. 

 Pouze několik dní po přijetí ústavních změn makedonským parlamentem zveřejnila 

své stanovisko také Badinterova komise. Tato komise prohlásila, že Makedoni splňuje 

všechna kritéria, jejichž splnění ES požaduje pro uznání nových států východní a střední 

Evropy. 

2. 3. 3 PŘEKONÁNÍ OBSTRUKCÍ ŘECKA 
 Přestože komise prohlásila, že používání názvu Makedonie neobsahuje žádné územní 

aspirace proti žádnému jinému státu, nebylo to s přijetím oficiálního názvu Makedonie nijak 

snadné, protože athénská diplomacie se i přes stanovisko Komise rozhodla využít svého práva 

veta v ES a dále usilovalo o mezinárodní izolaci Makedonie. Řecko zároveň prohlásilo, že 

nepovažuje záruky dané změnou ústavy za dostačující a nadále se stavělo proti tomu, aby 

Makedonie byla mezinárodně uznávaná pod svým názvem Makedonie. 

 Řecko také nesouhlasilo s podobou makedonské vlajky a požadovalo po Skopji, aby 

změnilo svou oficiální vlajku a to tím, že odstraní z vlajky šestnáctipaprskové tzv. verginské 

slunce. To se tak skutečně později stalo a Makedonie od této doby používá současnou podobu 

vlajky (viz obr. 2. 2). Řecko se tak rozhodlo pod různými záminkami uznání nového státu 

blokovat. 

 Diplomacie ES Athénám ustoupila, protože nechtěla ztratit řeckou podporu 

v souvislosti se schválením a ratifikací Maastrichtské smlouvy. Tímto lavírováním kolem 

uznání Makedonie se jen prokázala naprostá neschopnost ES přijímat a realizovat jednotné 

postupy v rámci SZBP a v tomto případě se postavit proti ultimativním řeckým požadavkům, 

viz [6]. 
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Následující obrázek ukazuje vývoj vlajky Makedonie od roku 1944 až do současnosti. 

Obr. 2. 2 Vývoj vlajky Makedonie  

 

 

Vlajka Makedonie v rámci SFRJ v letech 1944 - 1991. 

 

Po vyhlášení nezávislosti se v letech 1992-1995 používala červená 
vlajka se zlatým verginským sluncem (symbol starověké Makedonie). 
To se nelíbilo sousednímu Řecku, jehož provincie Makedonie používá 
stejnou vlajku, ale s modrým pozadím. Po blokádách na hranicích byli 
Makedonci nuceni vlajku změnit, a tak kresbu slunce změnili do dnešní 
podoby. 

 

 

 

Současná státní vlajka zavedená 5. října 1995. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Macedonia.svg 

 

 Prostřednictvím svých vyjednavačů Davida Owena a Cyruse Vanceho ES navrhovalo 

několik kompromisů, které by vedly ke kýženému řešení – názvy Nová Makedonie, Horní 

Makedonie nebo Makedonie pro interní označení a název Skopje pro mezinárodní diplomacii. 

Změnu názvu navrhovali také Albánci žijící v Makedonii, ti doporučovali neutrální názvy 

jako např. Centrální balkánská republika, Vardarská republika anebo Dardanie. Ovšem 

makedonská politická reprezentace si nepřála užívat jakýkoliv jiný název než Republika 

Makedonie. 

 Znění textu bruselské deklarace ES k Makedonii z května 1992 sice ještě obsahovalo 

tvrzení, že země ES jsou ochotny uznat tento stát jako suverénní a nezávislý v rámci 

existujících hranic a pod jménem, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany, ale již 

o měsíc později se řecké vládě podařilo na summitu Evropské unie v Lisabonu prosadit novou 
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politickou linii vůči tomuto státu. Evropská rada na zasedání v Portugalsku konstatovala „ že 

je připravena uznat tuto republiku jako suverénní stát v rámci existujících hranic pod názvem, 

který neobsahuje slovo Makedonie.“, viz Rosůlek (2008, str. 65). 

 Tímto řecká diplomacie dosáhla svého cíle, ale jen dočasně až do doby, kdy některé 

členské země EU (nejčastěji pak Dánsko, Itálie, Nizozemsko) naznačily prezidentu 

Makedonie, že může usilovat o uznání v rámci OSN, v němž Řecko nedisponuje právem veta. 

Makedonský prezident tedy zahájil příslušná vyjednávání a současně s tím francouzská, 

britská a španělská diplomacie podaly společný návrh na přijetí Makedonie do OSN pod 

přechodným názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (anglickou zkratkou FYROM 

– Former Yugoslav Republic of Macedonia). Souhlas s tímto kompromisem nakonec 

vyslovila i řecká diplomacie. Tímto krokem byla 8. dubna 1993 Makedonie přijata 

jednomyslně hlasy všech 180 členských zemí OSN a stala se tak 181. členem této organizace. 

Tímto vstupem si Makedonie otevřela dveře i do mezinárodních organizací jako je UNESCO, 

Mezinárodní měnový fond apod. 

 I přestože řada zemí Makedonii uznala ať už pod jejím přechodným názvem FYROM 

anebo jako republiku Makedonie a i když začátkem roku 1994 uznaly Makedonii také USA a 

Austrálie, Řecko na tuto situaci reagovalo nepřátelsky: uvalilo na Makedonii rok a půl trvající 

obchodní embargo6, které zemi v tomto období velmi silně ekonomicky poškodilo. 

 K obratu ve vztahu Řecka s Makedonií dochází teprve v roce 1995, kdy byla 

podepsána řecko-makedonská dohoda a to díky zprostředkování amerického diplomanta 

Richarda Holbrooka, jemuž se podařilo přesvědčit obě tyto strany ke kompromisům: Skopje 

podepsala dohodu ještě během trvajícího embarga výměnou za slib povýšení vzájemných 

diplomatických vztahů na úroveň velvyslanců. Dále makedonská vláda souhlasila s tím, že 

provede změnu vlajky a zároveň pak Athény ustoupily s námitkami vůči přijímání Makedonie 

do mezinárodních organizací.  

 Přesto všechno ale nedošlo k dohodě o názvu státu Makedonie, nicméně byly 

podepsány dohody, které tyto dvě země zavazovaly k aktivnímu jednání ohledně této otázky. 

Athény uznaly Makedonii pouze pod přechodným názvem FYROM a to do roku 2002. Avšak 

ani v této lhůtě se nedokázaly tyto země dohodnout. 
                                                             
6 Embargo je zákaz vývozu něčeho (např. suroviny, výrobku, zbraní) do nějakého státu či zákaz obchodování s 
tímto státem. 
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 Přesto se vztahy mezi oběma zeměmi konečně začaly zlepšovat a to nejen založením 

styčných úřadů ve Skopji a Athénách, ale také tím, že roku 1996 Řecko schválilo dohodu o 

spolupráci mezi Makedonií a Evropskou unií. V souvislosti s těmito událostmi není ale 

náhodou, že právě v roce 1996 Makedonie poprvé zaznamenala v dějinách své samostatnosti 

mírné ekonomické oživení. 

  

2. 3. 4  EKONOMICKÝ VÝVOJ V MAKEDONII PO ROZPADU JUGOSLÁVIE 
DO ROKU 2003 
 Makedonie byla spolu s Bosnou a Hercegovinou nejzaostalejší republikou v bývalé 

socialistické Jugoslávii (SFRJ). Produkce Makedonie v tomto období činila pouhých 5% z 

celkové produkce Jugoslávie. Rozpad SFRJ znamenal konec centrální podpory a výhod, které 

plynuly za společného trhu. Centrální plánování praktikované komunistickým režimem 

zajišťovalo postupnou industrializaci země. Ovšem v 60. letech 20. století byl venkov v zájmu 

rozvoje průmyslu na úkor zemědělství uměle vysídlován a některé vesnice ve východní a jižní 

části země zůstaly zcela opuštěné. Po rozpadu SFRJ přišla Makedonie o rozsáhlou pomoc ze 

zvláštního fondu federace a makedonské průmyslové podniky byly zasaženy ztrátou vazeb na 

své odběratele, kteří byli rozmístěni v jiných republikách bývalé Jugoslávie. Po vyhlášení 

nezávislosti došlo rovněž k prudkému nárůstu inflace, kterému se makedonská vláda pokusila 

čelit zavedením nové měny - denáru (v dubnu 1992), viz [4]. 

 Řecká vláda vznesla námitky proti názvu a státním symbolům nezávislé Makedonie a 

vyvíjela na ni ekonomický nátlak (zadržování části makedonského importu, především 

přerušení dodávek ropy ze soluňského přístavu), od února 1994 do září 1995 dokonce 

vyhlásila úplné embargo na obchod s Makedonií (včetně tranzitu zboží do Makedonie). 

 Devadesátá léta 20. století tak pro Makedonii znamenala výrazný pokles ekonomické 

úrovně, nárůst nezaměstnanosti, zchudnutí makedonské společnosti, enormní nárůst černého 

trhu (na přepravě, distribuci a prodeji pašovaného zboží se podílely desetitisíce osob), viz [6]. 

V zemi se zvýšil počet nezaměstnaných a to až na 386 tisíc, což je přibližně 40 % 

práceschopného obyvatelstva Makedonie. U zahraničních investorů způsobovalo obavy 

národnostní napětí mezi Makedonci a albánskou menšinou, které vyvrcholilo nepokoji na 
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severozápadní hranici země na začátku roku 2001. Situaci zklidnilo podepsání Stabilizační a 

asociační dohody mezi Makedonií a EU (podepsána 9. 4. 2001). 7 

 Období let 2002 až 2003 bylo pro Makedonii obdobím bezpečnostního uklidnění. 

 

2. 3. 5 POLITICKÝ VÝVOJ MAKEDONIE 1992- 2001 
 Široká koalice, o kterou se opíral kabinet Nikoly Kljuseva se brzy rozpadla. V prosinci 

roku 1991 se Georgijevski vzdal funkce viceprezidenta a VMRO-DPMNE přešla do radikální 

opozice. Opakované útoky VMRO měly nakonec úspěch – 7. července 1992 vyjádřil 

parlament vládě nedůvěru. VMRO-DPMNE, která o pád vlády usilovala, nedokázala 

dostatečně situace využít. Za necelé dva roky od voleb se rozdělila na několik vzájemně se 

potírajících frakcí, místní výbory často fungovaly zcela nezávisle na ústředí (např. v roce 

1991 vznikla v Ochridu VMRO-Demokratska partija – VMRO-DP). Pro albánskou Stranu 

demokratické prosperity byla VMRO jako partner nepřijatelná. Důsledkem bylo, že novou 

vládu v roce 1992 nakonec sestavila nikoli VMRO, ale představitel SDSM Branko 

Crvenkovski. Parlament vládu schválil 4. září a následující den se nový Crvenkovského 

kabinet ujal vlády, viz [6]. 

 V oblasti mezinárodní politiky se Crvenkovského kabinet snažil především o rychlé 

mezinárodní uznání ze strany EU. Tato snaha byla v letech 1993 – 1994 korunována 

úspěchem, který byl ale vyvážen dalším zhoršením vztahů k Řecku (např. obchodní embargo 

ze strany Řecka). 

 Ve vnitřní politice musela SDSM řešit dva problémy. Na jedné straně zde byla opozice 

reprezentována VMRO-DPMNE. Hnutí se v uvedeném období dále rozdělovalo. V září 1993 

byl z vedení vyloučen Carnomarov, který byl v té době obviněn z přílišné probulharské 

orientace. Crvenkovského vláda se nicméně bez ohledu na vyloučení Carnomarova pokoušela 

diskreditovat VMRO-DMPNE jako exponenty Sofie zahrávající si s makedonskou 

nezávislostí. Kromě toho kritizovala i hospodářskou politiku „komunistické vlády“, přičemž 

používala liberální a pravicovou rétoriku.  

                                                             
7  Díky této dohodě v rámci Stabilizačního a asociačního procesu mají všechny tyto státy téměř neomezený 
přístup na jednotný evropský trh a získávají z EU finanční podporu pro své reformní úsilí. Stabilizační a 
asociační proces je významným nástrojem pro postupnou integraci států západního Balkánu do struktur EU. 
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 Dalším problémem makedonské politiky se stala otázka balkánské menšiny. Strana 

demokratické prosperity sice hovořila jen o kulturní, školské a administrativní autonomii pro 

Albánce, avšak v jejím rámci existovalo i radikální nacionalistické křídlo, které jako 

Demokratická lidová strana žádalo o federalizaci Makedonie. Pro radikální nacionalisty mělo 

jít o první krok k odtržení od Makedonie. 

 Na počátku roku 1994 se Strana demokratické prosperity rozštěpila. 12. února se 

v Tetovu uskutečnil sjezd strany, kterého se však nezúčastnily všechny politické strany. Místo 

toho se její delegáti rozhodli uspořádat souběžně vlastní sjezd, na kterém byla založena Strana 

demokratické prosperity Albánců ( PPDSH). Předsedou se stal Arben Xhaferi. PPDSH od 

počátku svého založení vystupovala jako radikální pravicová strana, která obviňovala původní 

PPD ze zrady národních zájmů, ale také za spolupráci s SDSM. PPDSH začala v tichosti 

spolupracovat s nacionalistickou VMRO-PDMNE, se kterou je spojoval odpor proti SDSM. 

 Dne 16. října 1994 se uskutečnily parlamentní a prezidentské volby, ve kterých byl 

všelidovým hlasováním znovu zvolen Kiro Gligorov. Současně s prezidentskými volbami se 

konaly i volby parlamentní. Vládní strany utvořily koalici s názvem Svaz pro Makedonii, do 

které vstoupily SDMS, Socialistická strana Makedonie a Liberální strana (někdejší Svaz 

reformních sil). Tato koalice dosáhla v prvním kole voleb vítězství. 

 Staronová vláda získala důvěru parlamentu 20. prosince a v jejím čele stál opět Branko 

Crvenkovski. Fakticky šlo o pokračování předchozí vlády, která zůstala z politického hlediska 

v dosavadním složení. 

 Během celého roku 1995 se z řad makedonské i albánské opozice množily slovní 

útoky na prezidenta Gligorova. Předmětem kritiky se stala především Gligorova návštěva 

v Bělehradě a jeho jednání se Slobodanem Miloševicem. 

 V roce 1997 se situace v Makedonii výrazně zhoršila. Neustále rostla nezaměstnanost 

a VMRO-DPMNE začala organizovat masové protesty proti vládě SDSM. V této situaci 

položila vláda Branka Crvenkovského 25. března 1997 v parlamentu otázku důvěry. Vláda se 

sice udržela, Crvenkovski nicméně ve snaze posílit vládní většinu začal vyjednávat 7. května 

s opozicí. VMRO-DPMNE jeho návrhy odmítla a vystoupila o týden později s požadavkem 

odstoupení kabinetu, rozpuštění parlamentu a předčasných voleb. Crvnekovski na to reagoval 

v červnu změnami ve svém kabinetu. K ozdravění hospodářství, především k zlepšení 

platební bilance a posílení exportu, byl 9. července devalvován dinár o více než 16 %. Hlavní 
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vnitropolitický problém – postavení albánské menšiny – se nicméně vyřešit nepodařilo. Jako 

kompenzaci za Albánci požadovanou univerzitu v Tetovu jim vláda nabídla obnovení 

Pedagogického institutu ve Skopji, ve kterém by výuka probíhala v albánštině. Proti tomuto 

kroku ostře vystoupili makedonští nacionalisté a studenti skopské univerzity zahájili v únoru 

stávku. Z hlediska dalšího vývoje byl krok makedonských studentů kontraproduktivní, 

protože jen dále oslabil vládní Stranu demokratické prosperity a posilnil nacionalistickou 

PPDSH. Ta začala využívat vzrůstajícího napětí v sousedním Kosovu ke stupňování 

požadavků. Velké albánské demonstrace vypukly v červenci v Tetovu a Gostivaru na protest 

proti tomu, že makedonské úřady zakázaly vyvěšování albánské vlajky. Demonstrace 

přerostly v ozbrojené srážky s policií, při kterých byly nejméně tři osoby zabity. V parlamentě 

se kritika makedonských stran obrátila především proti PPDSH, která byla obviněna 

z vyprovokování nepokojů. Chování této strany se stalo předmětem diskuzí v parlamentu, 

která skončila následujícím krokem: 8. října 1997 Shromáždění Republiky Makedonie zbavilo 

předsedu PPDSH Arbena Xhaferiho poslaneckého mandátu, viz [6]. 

 Během roku 1998 vliv levicové koalice a PPD dále upadal v souvislosti s pokračující 

hospodářskou krizí a také s rostoucím napětím v sousedním Kosovu. Proti srbské vládě 

vystoupila teroristická Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK), která otevřeně hovořila o 

potřebě samostatného Kosova a sjednocení Albánců. To mělo samozřejmě ohlas i mezi 

Albánci v Makedonii, kteří se radikalizovali. V březnu roku 1998 založil Vasil Tupurkovski 

novou stranu s názvem Demokratická alternativa (DA).   

 První kolo parlamentních voleb se uskutečnilo 18. října, druhé 1. listopadu 1998. 

Vítězem se stala koalice VMRO-DPMNE a DA. Gligorov pověřil sestavením nové vlády 

Ljupča Georgijevského. Nová vláda, která se ujala funkce 1. prosince 1998, založila svůj 

program na nutnosti radikálních ekonomických reforem, skoncováním s „ pozůstatky 

komunismu“ a těsnějším zapojením do evropských struktur (odklon od zbytkové Jugoslávie a 

orientaci na NATO). 

 Pro další vývoj Makedonie mělo katastrofální důsledky dění v sousedním Kosovu, kde 

vypukla na jaře regulérní válka mezi srbskými silami a UÇK. Dne 24. března 1999 se do 

konfliktu zapojilo i NATO, které pod záminkou „ ochrany albánské menšiny v Kosovu“ 

zahájilo bombardování Jugoslávie. Proud uprchlíků, utíkajících před teroristickými akcemi 
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UÇK i před bombardováním ze strany NATO, nesměřoval do sousední Albánie, ale právě do 

Makedonie, viz [6]. 

 Válka v Kosovu postavila makedonskou vládu do obtížné situace. V zemi se objevily 

statisíce albánských uprchlíků, která už tak chudá Makedonie nedokázala uživit. Makedonská 

vláda požadovala, aby EU a ostatní státy část uprchlíků z Makedonie odvezly a poskytly jim 

na svém území dočasné útočiště. Pokud by tam EU neučinila, hrozila Makedonie uzavřením 

makedonsko-kosovské hranice a nuceným přemístěním uprchlíků do Albánie. Západní 

sdělovací prostředky na to reagovaly naprosto nespravedlivou kritikou Makedonie, která byla 

obviněna ze špatného zacházení s uprchlíky. Nikdo přitom nebral ohled na to, že malá a chudá 

země ji vyčerpala všechny své možnosti.  

 Koncem jara roku 1999 se Makedonie stala místem jednání mezi NATO a 

Jugoslávskou armádou o příměří, které bylo skutečně podepsáno 9. června v Kumanovu. 

Jugoslávská armáda se musela stáhnout z Kosova, kde byly rozmístěny jednotky OSN 

(KFOR)8. I přes podepsání příměří, se situace příliš neuklidnila. UÇK, která byla oficiálně 

rozpuštěná, ale oficiálně i nadále existující, zahájila brzy další akce v Preševském údolí pod 

novým názvem – Osvobozenecká armáda Preševa, Medvedje a Bujanovce (UÇPMB). Bylo 

jen otázkou času, kdy se konflikt přenese i do Makedonie. 

 V napjaté situaci se kolem roku 1999 konaly prezidentské volby. V prvním kole, které 

se uskutečnilo 31. října, nezískal žádný kandidát potřebnou většinu. Ve druhém kole, které se 

konalo 14. listopadu 1999, se rozhodovalo mezi kandidátem vládní koalice Borisem 

Trajkovskim a kandidátem opozičního SDSM Titem Petkovskim.Volby rozhodly hlasy 

albánských voličů, které získal Trajkovski.  

 V roce 2000 se válka, které se Makedonie až do té doby vyhýbala, nebezpečně 

přiblížila. Faktická neúčinnost KFOR proti UÇK v Kosovu jen povzbudila albánské 

extremisty v Makedonii.  

 Sporadické útoky na policejní stanice se objevily již na podzim roku 2000. Současně 

došlo k novým demonstracím a ozbrojeným srážkám v Tetovu. Dne 16. března 2001 

                                                             
8 KFOR - zkratka z anglického Kosovo Force, je označení pro mezinárodní mírové operace v rámci NATO na 
území Kosova. Do Kosova byly jednotky vyslány na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 ze dne 
10. června 1999 za účelem dosažení trvalého míru a stability v oblasti postižené válkou. 
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Makedonie vyzvala NATO, aby zabránilo pronikání extremistů z Kosova. Nestalo se však nic, 

což znamenalo pro UÇK velké povzbuzení a víru, že se jí podaří zopakovat scénář z Kosova. 

Dne 28. dubna 2001 zabila UÇK při útoku osm makedonských policistů a dalších osm jich 

zranila. Každému bylo jasné, že válka je nevyhnutelná.  

 V květnu a červnu 2001 se v Makedonii naplno rozhořela drobná válka. Konflikt 

neměl pevné bojové linie, ale skládal se z drobných srážek. UÇK obsazovala albánské 

vesnice, kde si vytvářela své vlastní základny. Část západní Makedonie se tak zcela vymkla 

kontrole vlády ve Skopji a dostala se tak pod moc UÇK. Dne 29. května obsadili albánští 

povstalci vesnici Aračinovo nedaleko Skopje. Obsazení Aračinova vyvolalo vládní krizi a 

makedonští ministři požadovali, aby proti vzbouřencům zasáhla armáda. 

 Nakonec se této úlohy ujalo NATO. Dne 25. června byli povstalci z Aračinova 

odvezeni v nákladních autech NATO na území pod kontrolou UÇK, kde byli nejen 

propuštěni, ale byly jim navráceny jejich zbraně. Toto řešení bylo velmi problematické a 

vyvolalo oprávněný odpor mezi makedonským obyvatelstvem. Makedonské obyvatelstvo 

opouštělo albánské oblasti a Albánci byli zase vyháněni z oblastí makedonských, například 

z Bitoly. Během krátké doby došlo k vytvoření dvou uzavřených oblastí – albánské a 

makedonské.  

 Dne 5. července 2001 bylo v Ochridu uzavřeno příměří. Rámcová dohoda mezi 

makedonskou vládou a představiteli albánské menšiny, zastupované politickými stranami, 

byla podepsána za mezinárodního zprostředkování ve Skopji v srpnu roku 2001.  
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3. CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH 
PŘEDPOKLADŮ VSTUPU MAKEDONIE DO EVROPSKÉ UNIE 

 

3. 1 POLITICKÁ SITUACE V MAKEDONII V LETECH 2001 – 2008 

 Od února do srpna roku 2001 prošla Makedonie hlubokou politickou, národnostní a 

bezpečnostní krizí, jejíž důsledky nejsou dodnes zcela překonány. Do vnitropolitického 

vývoje v Makedonii se negativně promítly důsledky krize v Kosovu. Zesílila aktivita 

albánských skupin, které prosazovaly větší práva albánské menšiny.   

 Přestože v uplynulých letech došlo ke stabilizaci politické a bezpečnostní situace, na 

čemž má významný podíl implementace Rámcové dohody z Ochridu (OFA)9, která byla 

podepsána dne 13. srpna 2001, mezi oběma hlavními etnickými skupinami nadále přetrvává 

značné napětí. Na jejím základě došlo ke změnám v makedonské ústavě s cílem zrovnoprávnit 

vztahy mezi makedonskými Slovany a makedonskými Albánci.  

 Ke stabilizaci situace také významně přispěla přítomnost mezinárodního faktoru 

(vojenská mise Concordia) a podpora mezinárodního společenství při začleňování 

Makedonie/FYROM do euroatlantických integračních procesů (EU, NATO). Vojenská mise 

Concordia, která byla Evropskou unií schválena v lednu 2003 jako společná akce v rámci její 

bezpečnostní a obranné politiky, byla zaměřena na sběr nelegálně držených zbraní  a poté byla 

nahrazena policejní misí EU – EUPOL/Proxima, jejíž činnost byla prodloužena do konce roku 

2005. Úkolem této operace bylo konsolidovat státní systém, posílit vládu zákona, zahájit 

reformy na ministerstvu vnitra a policii, vybudovat pohraniční policii a pomáhat místní policii 

vytvářet dobré vztahy s obyvatelstvem a spolupracovat v policejních záležitostech se 

sousedními státy. Policejní mise EUPOL/ Proxima, ve které působili též čeští policisté, 

významně přispěla k procesu transformace a modernizace makedonských policejních sil, viz 

[8]. 

                                                             
9 Rámcová dohoda z Ochridu a právní stát patří mezi klíčové faktory politické stability země. Rámcová dohoda z 
Ochridu přispěla k řešení složitých problémů spojených s diverzitou v Bývalé jugoslávské republice Makedonie. 
Pomohla také položit základy stability a rozvoje a nastavila tempo politického, sociálního, hospodářského a 
interetnického života. 
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 OFA je politickou dohodou, která ukončila etnický konflikt v Makedonii. Díky OFA 

bylo od roku 2003 dosaženo značných a viditelných úspěchů – byly přijaty nebo upraveny 

některé zákony, bylo zajištěno používání makedonštiny i albánštiny v parlamentu, soudnictví, 

při vydávání dvojjazyčných  cestovních  dokladů apod.  Realizuje se program zaměřený na 

zajištění proporcionálního zastoupení národnostních menšin ve státní správě, samosprávě i 

ozbrojených silách. Na základě OFA byla vyhlášená amnestie pro účastníky nepokojů z roku 

2001 a pokračuje obnova krizových oblastí. Po přijetí decentralizačních zákonů v druhé 

polovině roku 2004 je postupně realizován program decentralizace státní správy spojený 

s fiskální decentralizací ve prospěch regionů (občin).  

 V r. 2006 byla OFA v legislativním smyslu téměř implementována. Zbývá přijetí dvou 

zákonů - o používání jazyka národnostních menšin a symbolů menšin.   

3. 2 POLITICKÁ SITUACE V MAKEDONII V SOUČASNOSTI A 
MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝVOJE 

 Hlavními vnitropolitickými událostmi Makedonie byly v roce 2008 předčasné 

červnové parlamentní volby, které se konaly 1. června, a poté následná vnitropolitická krize 

poznamenána bojkotem práce parlamentu ze strany opozičních stran.  

 Během červnových voleb došlo k řadě násilností mezi obyvateli a porušování 

základních demokratických principů a práv v oblastech s převážně albánským etnikem. Proto 

se volby opakovaly dne 15. června v celkem 184 občinách, tj. na cca 20 % volebních míst.   

 Na základě výsledků předčasných parlamentních voleb makedonský parlament 

vyslovil dne 26. července 2008 důvěru nové vládě premiéra Nikoly Gruevského. Vládní 

koalice získala v parlamentu dvoutřetinovou většinu, tj. 82 ze 120 poslaneckých mandátů 

(VMRO-DPMNE N. Gruevského 63 mandátů, albánská Demokratická unie pro integraci 

Aliho Ahmetiho 18 a Strana pro evropskou budoucnost PEI má 1 mandát). Hlavní koaliční 

partner VMRO-DPMNE – albánská Demokratická unie pro integraci (DUI) získala 

v 21členné vládě pět ministerských a jedno vicepremiérské křeslo.   

 Při prezentaci vládního programu své strany premiér Gruevski zdůraznil kontinuitu se 

skoro dvouletým působením své předchozí vlády, tj. oživení hospodářského rozvoje, 

zvyšování životní úrovně obyvatel, posilování národních a duchovních hodnot a zlepšování 
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mezinárodního postavení země. K pěti strategickým prioritám vlády patří podpora 

hospodářského růstu a konkurenceschopnosti, zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně, 

integrace země do EU a NATO, řešení sporu o název země s Řeckem s ohledem na národní 

identitu, boj proti zločinu a korupci, jakož i účinné uplatňování práva a ukončení 

implementace Rámcové dohody z Ochridu (OFA). 

 Dosavadní albánský koaliční partner VMRO-DPMNE albánská Demokratická strana 

Albánců (DPA) M. Thaçiho přešla do opozice. Vedení DPA odmítlo uznat výsledky 

červnových parlamentních voleb a také obvinilo koaliční DUI z krádeže cca 80.000 hlasů, a 

přistoupilo k časově neomezenému bojkotu parlamentu. Jako podmínky opětovného zapojení 

do práce parlamentu DPA stanovilo dvě podmínky: uznání nezávislosti Kosova ze strany 

Makedonie a dále uznání albánštiny jako druhého oficiálního jazyka v Makedonii. 

 DPA s cílem posílení albánské opozice se spojila se třetí albánskou stranou 

v Makedonii Stranou demokratické prosperity (PDP) Abduladi Vejseliho. 

 Dvoutřetinová většina v parlamentu umožnila vládní koalici vedené Gruevského 

VMRO-DPMNE v prvních dvou měsících vlády schválení přijetí více než 170 zákonů. 

Většina zákonů i nový jednací řád parlamentu byl přijat bez přítomnosti opozice, většinou 

v tzv. zrychlené proceduře.   

 Hlavní opoziční parlamentní strana Sociálně-demokratický svaz Makedonie (SDSM) 

ostře kritizovala postup vládní koalice a proto se také připojila k DPA, tj. k bojkotu 

parlamentu.  

 SDSM se vrátil do parlamentu až v září, poté co vládní koalice souhlasila 

s projednáním hlavních požadavků opozičních stran (opětovné projednání balíku 

problematických zákonů a jednacího řádu parlamentu přijatého bez přítomnosti opozice). 

 Po zatčení zastupujícího místopředsedy SDSM Z. Zajeva a přijetí nového jednacího 

řádu parlamentu se dále vyostřil vztah mezi premiérem Gruevskim a prezidentem 

Crvenkovskim, který vydal dekret k omilostnění Zajeva vyšetřovaného ze zneužití pravomocí 

veřejného činitele a korupce. Crvenkovski zdůvodnil svoje rozhodnutí 31. 7. jako jedno z 

opatření k návratu „parlamentní demokracie“ v zemi tak, aby Makedonie dostála svým 

závazkům vůči EU a splnila podmínky pro zahájení přístupových rozhovorů.  
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 Crvenkovski avizoval rozhodnutí nekandidovat v prezidentských volbách (22. 3. 

2009) a návrat zpět do řad opoziční SDSM, jehož byl dlouholetým předsedou, již na konci 

července 2008. 

 SDSM na stranickém kongresu 18. září rozhodlo o volbě dočasného předsedy SDSM, 

kterým se stal Z. Zajev. Řádný předseda SDSM bude zvolen na jarním kongresu SDSM v r. 

2009. 

 Frakce politických stran - bývalých koaličních partnerů VMRO-DPMNE N. 

Gruevského - albánské DPA, Liberální strany (LP) a Nové sociálně-demokratické strany 

(NSDP) vyjádřily nesouhlas s vedením svých stran a přistoupily k založení nových 

politických subjektů. Dne 15. září založil Imer Selmani (DPA) s dalšími dvěma poslanci DPA 

novou albánskou politickou stranu Novou demokracii (bez přívlastku „albánská“). Bývalý 

ministr obrany Lazar Elenovski (NSDP) založil Sociálně-demokratickou unii. Frakce 

v Liberální straně vedená Zoranem Krstevskim po rezignaci dlouholetého předsedy a prvního 

předsedy parlamentu Stojana Andova odmítla uznat regulérnost volby nového předsedy Ivana 

Veličkovského a na zvláštním kongresu LP zvolila předsedou Z. Krstevského. Zmíněné nové 

subjekty na makedonské politické scéně jsou sice formálně v opozici, nicméně jejich leadeři 

neskrývají svou podporu VMRO-DPMNE. 

 Dne 20. 8. 2008 byla zveřejněna finální zpráva ODIHR/OBSE k červnovým 

parlamentním volbám, jejímž závěrem bylo, že makedonské parlamentní volby nebyly 

v souladu se standardy OBSE. Mise ODIHR ve zprávě uvedla řadu doporučení  - jako 

například posílení administrativních kapacit, zvýšení transparentnosti volebního procesu a 

změny v domácí legislativě – zejména pak změna volebního zákona). Vláda na základě 

zprávy ODIHR ustanovila zvláštní komisi a přijala Akční plán pro implementaci doporučení 

OBSE, viz [8]. 

 Byl přijat nový volební zákon, dále pak vyšetřena větší část incidentů spojených 

s červnovými volbami. Řada případů byla dokončena a předána soudům. 

3. 3. EKONOMICKÁ SITUACE ZEMĚ 

 I když by se tak mohlo zdát, a mnozí lidé tento názor mají, rozpad SFRJ na začátku 

90. let minulého století Makedonii nezasáhl jen zdánlivě. Přestože se země přímo neúčastnila 
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vojenských konfliktů na území jiných republik bývalé SFRJ, ztratila velká většina místních 

podniků vazby na své odběratele. Nízká ekonomická úroveň firem, nedostatečný 

podnikatelský duch jejich vedení a slabá aktivita ze stran podniků, neumožnily ani přibližně 

podobný vývoj jako např. ve Slovinsku, které se dokázalo relativně rychle a snadno 

přeorientovat na nové obchodní partnery a jejich požadavky, které by mohlo uspokojit. 

 Během 90. let minulého století tak, na rozdíl např. od států střední a východní Evropy, 

znamenala pro Makedonii výrazný pokles ekonomické úrovně a na nepříznivém 

hospodářském a sociálním vývoji měla také významný podíl mezietnická krize, která 

probíhala v roce 2001.  

 K viditelnějšímu hospodářskému oživení ekonomiky vyjádřenému solidním růstem 

hrubého domácího produktu dochází až v posledních dvou letech. HDP na 1 obyvatele se v 

letech 2006-2007 pohyboval na úrovni 2.600-2.700 EUR. K tomuto posunu významně 

přispělo dokončení privatizace velkých státních podniků a bankovního sektoru, dále pak vstup 

větších zahraničních investorů a zejména snaha vlády o razantnější přístup k ekonomické 

reformě a restrukturalizaci průmyslových odvětví.  

 Negativními rysy, které zhoršující situaci ekonomického vývoje však nadále zůstávají 

vysoká nezaměstnanost (míra nezaměstnanosti v Makedonii dosáhla 34-35%), vysoké 

negativní saldo zahraničně zbožové výměny a nízký příliv přímých zahraničních investic 

(FDI), který v r. 2006 dosáhl výše 384 mil. USD. 

 Růstovou tendenci makedonské ekonomiky a snížení obchodního deficitu by mělo 

podpořit otevření nových trhů, resp. začlenění Makedonie do regionální zóny volného 

obchodu10 a pokračující liberalizace obchodního režimu s ostatními členskými státy Evropské 

unie. 

 Současná makedonská vláda, v jejímž čele je Nikola Gruevský, vzešlá z červencových 

parlamentních voleb v r. 2006 vyhlásila hospodářský program zaměřený na vytvoření 

podnikatelsky příznivějšího prostředí, růst zaměstnanosti, zlepšení životní úrovně 

                                                             
10 Regionální zóna volného obchodu, která funguje na podobné bázi jako již existující organizace CEFTA, má 
zajistit zlepšení obchodních vztahů a odstranění vzájemných celních bariér mezi balkánskými státy, což by mělo 
příspět k jednoduššímu mechanismu obchodování a rychlejšímu ekonomickému rozvoji členských států.  
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obyvatelstva a přípravu na vstup do Evropské unie. V rámci ekonomického programu a 

investičních pobídek zavedla tato vláda rovnou daň ze zisku právnických osob a příjmu 

fyzických osob ve výši 12 % s účinností od 1. 1. 2007 a od 1. 1. 2008 ve výši 10 %. 

Makedonie se tak dočasně stala zemí s nejnižšími daněmi v Evropě. 

3. 4 ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE MAKEDONIE V ROCE 
2007 

 Makedonská ekonomika byla v roce 2007  ve znamení stabilního makroekonomické 

prostředí, což znamená, že po celý tento rok si udržela pevný kurz měny,  hospodařila s 

vyrovnaným státním rozpočetem, vykazovala nízkou inflační úroveň, relativně nízkou 

zahraniční zadluženost a zaznamenala solidní růst průmyslové výroby.  

 Negativními rysy i nadále zůstaly vysoká záporná zahraničně obchodní bilance a 

vysoká míra nezaměstnanosti, která v tomto roce činila cca 36 %.  

 Naopak pozitivním trendem byl rostoucí zájem ze strany zahraničních investorů o 

vstup na místní trh, který do značné míry korespondoval s vyhlášeným ekonomickým 

programem makedonské vlády a prezentací Makedonie v zahraničí. Základem vládního 

ekonomického programu je do budoucna důsledná ekonomická reforma, a to zejména 

nastartování ekonomického růstu založeného na přílivu zahraničních investic. 

 Případní investoři, nebo zájemci o vzájemnou spolupráci mohou využít několika 

komparativních výhod, které jsou ale jen dočasného charakteru a to např.: 

 vcelku levné pracovní síly;  

 vysoké nezaměstnanosti, která ve svém důsledku snižuje náklady;  

 jižního klimatu, které investorům dovoluje pěstovat plodiny tohoto pásma;  

 existenci několika desítek ekologicky čistých oblastí;  

 nevyužitých kapacit  pro rozvoj turizmu  

 přítomnosti výrobních podniků, které vyhledávají možnosti spolupráce při průniku na 

ostatní trhy 

 relativně rozvinutého zpracovatelského průmyslu (potravinářský, textilní a 

kožedělný);  



36 

 

 již uzavřených dohod o volném obchodě (bilaterální dohody se sousedními zeměmi, 

dále s Tureckem, Ukrajinou; prozatímní dohoda s provincií Kosovo a vstup 

Makedonie do regionální zóny volného obchodu). 

 Pro nadcházející roky makedonské ministerstvo hospodářství vyhlásilo Program pro 

podporu zahraničních investic na období 2007-2010. Dle analýzy nejzajímavějšími oblastmi 

pro zahraniční a domácí investory jsou zemědělství, zpracovatelský průmysl, výroba 

automobilových součástek, informační technologie, vzdělání a v neposlední řadě zdravotní 

péče.  

 Oproti předcházejícím rokům byl v roce 2007 poprvé zaznamenán klesající trend 

deficitu zahraničně obchodní výměny.  I přesto však celkový deficit obchodní výměny za 

prvních 11 měsíců roku 2007 dosáhl rekordní výše 1,6 mld. USD (+36,4 %). Statistický úřad 

toto vysvětluje větším téměř 40 % růstem obratu ve zbožové výměně se zahraničím, který za 

uvedené období dosáhl 7,7 mld. USD, viz [7]. 

 S cílem zvýšit exportní možnosti ze strany makedonských firem, vláda podpořila 

jmenování obchodních radů v cca 30 státech. Většina z nich by se měla rekrutovat z 

ekonomické sféry a to z agentury Macinvest, což je obdobou nám známého českého 

Czechinvestu.  

 Makroekonomickou stabilitu v r. 2007 potvrzují stabilní kurz místní měny (1,- EUR = 

61,30 MKD), vyrovnané státní finance a nízká inflační úroveň (do 3 %).   

 Průměrná čistá mzda dosáhla v září 2007 hodnoty 14.500,- MKD (tj. cca 235 EUR). 11 

3. 5 BUDOUCÍ VÝVOJ EKONOMIKY MAKEDONIE 
 Dne 18. 7. 2007 makedonská vláda schválila balík cca 50 opatření v rámci programu 

tzv. „Regulatory quillotine project“, jehož základním cílem do budoucna je zkrácení 

byrokratických postupů, snížení poplatků a časových lhůt spojených s registrací právnických 

osob ze 3 dnů na 1 den. 

                                                             
11  Statistická data Makedonie dostupná na: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/makedonie-ekonomicka-
charakteristika-zeme/4/1001129/ 
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Velkým přínosem je, že na již reinvestovaný zisk byla zavedena nulová daň. Dle záměru 

vlády by se měla maximálně omezit možnost státních zásahů do ekonomiky. Vláda chce 

budovat otevřenou ekonomiku a umožnit zahraničním subjektům a investorům vstup na trhy 

okolních zemí.  

 Jako hlavní cíl vládní regulatorní reformy je učinit do budoucna makedonský trh a její 

ekonomiku transparentní, čemuž napomáhá i nově přijatý zákon o registraci nemovitostí, 

který vytváří legislativní a technické podmínky pro efektivní fungování katastru. 

 Dne 19. 12. 2006 podepsali v Bukurešti zástupci Albánie, Bosny a Hercegoviny, 

Černé Hory, Chorvatska, UNIMIK/Kosova, Makedonie a Moldavska Smlouvu o vytvoření 

Středoevropské zóny volného obchodu (viz výše jako regionální zóna volného obchodu), 

která nahradila 31 bilaterálních dohod o volném obchodu uzavřených mezi státy regionu. 

 Ratifikací přístupové balkánské regionální dohody volného obchodu (obdoby CEFTA) 

byla prakticky zahájena liberalizace obchodu v regionálním měřítku.  

3. 6 MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE MAKEDONIE  

3. 6. 1 STÁTNÍ ROZPOČET  
 K výraznějšímu hospodářskému oživení vyjádřenému solidním růstem hrubého 

domácího produktu dochází až v posledních dvou letech. Významně k němu přispělo 

dokončení privatizace velkých státních podniků a bankovního sektoru, vstup větších 

zahraničních investorů a zejména snaha vlády o razantnější přístup k ekonomické reformě a 

restrukturalizaci průmyslových odvětví. 

 HDP na 1 obyvatele se v letech 2006-2007 pohybovalo na úrovni 2.600-2.700 EUR. 

Tab. 2. 1 Vývoj státního rozpočtu Makedonie v období 2003 – 2007 (uvedené sumy jsou v 

mld. MKD) 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Příjmy 68,406 68,257 77,264 81,749 108,635 
Výdaje 64,463 63,743 67,090 81,749 112,029 
Saldo 3,943 4,514 10,174 0,000 3,394 
% HDP -1,100 0,000 -0,500 0,000 0,000 
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Zdroj: Business info. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/makedonie-financni-a-danovy-sektor/5/1001129/ 

 Vzhledem k úspěšnému plnění státního rozpočtu, na němž se příznivě podílejí příjmy 

z daní (pozitivní efekt zavedení rovné daně), rozpočtový deficit na konci r. 2007 činil jen 0,6 

% HDP (viz tab. 2.1), což je horší oproti vládním očekáváním (0,1%), nicméně v souladu s 

požadavky IMF. 

3. 8 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ZEMĚ  
 Zahraniční obchod Makedonie je trvale deficitní. Strukturu ovlivňuje mnoho vnějších i 

vnitřních ukazatelů makedonské nabídky a složení její poptávky – např. nedostatek vlastních 

energetických surovin, předimenzování výrobních kapacit těžkého průmyslu na úkor 

produkce spotřebního zboží, malý objem trhu i nízká koupěschopná poptávka a slabá 

ekonomická výkonnost sousedních zemí apod.  

 V roce 2003 vstoupila Makedonie do WTO. Její členství v této organizaci 

zjednodušuje přístup makedonského zboží na zahraniční trhy, zároveň však liberalizace 

zahraničního obchodu vede k nárůstu konkurence na domácím trhu. Pokud jde o plnění 

podmínek, vyplývajících ze Stabilizační a asociační dohody s Evropskou unií makedonská 

ekonomika se potýká s řadou výzev.  

 Více než polovina makedonského exportu směřuje do EU 27 (65 %) a zemí západního 

Balkánu (29,5 %). Nejvíce se dováží z EU 27 (49,5 %) a rozvojových zemí (30,9 %), viz [9]. 

Tab. 2. 2 Obchodní bilance v průběhu let 2003 až 2007 

Zahraniční obchod 2003 2004 2005 2006 2007 
Vývoz  (mil. USD) 1.359 1.672 2.039 2400,700 3356,200 
Dovoz (mil. USD) 2.211 2.785 3.330 3762,700 5227,600 
Saldo (mil. USD) -852,000 -1.113 -1.291 -1.362,0 -1871,400 
 

Zdroj: Business info. Obchodní bilance,vývoz, dovoz, saldo. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/makedonie-zahranicni-obchod-zeme/6/1001129/ 

 Objem zahraniční zbožové výměny v r. 2007 vzrostl o 39,3 % na hodnotu 8,6 mld. 

USD. Obchodní deficit přitom narostl o 37,4 % a dosáhl rekordní hodnoty 1,9 mld. USD (tj. 
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24,7 % HDP), přičemž makedonský vývoz činil 3,4 mld. USD (64 % objemu dovozů) a dovoz 

5,2 mld. USD (viz tab. 1. 2). 

3. 9 ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST STÁTU 

 Dluh veřejného sektoru činil 1.614 mil. USD. Ve struktuře dluhu nedošlo 

k výraznějším změnám a přibližně polovinu zahraničního dluhu (50,2 %) tvoří závazky vůči 

multilaterálním věřitelům (IDA, IBRD, EIB, EU a EBRD). 

 Z analýzy MMF vyplývá nutnost co nejrychlejšího přesunu od úvěrování v zahraničí 

k domácím zdrojům (vládní dluhopisy apod.). Příjmy z privatizace jsou totiž minimální 

a s jejím očekávaným ukončením v brzké době vyschnou úplně, finanční výpomoc od 

zahraničních donátorů, kteří Makedonii pomáhali bezprostředně po vypuknutí bezpečnostní 

krize, již prakticky skončila. Pro budoucí vývoj se zdá nevyhnutelné, že vláda bude muset 

požádat o restrukturalizaci svých dluhů. 

 Tab. 2. 3 Zahraniční zadluženost státu v letech 2003 - 2007  

 2003 2004 2005 2006 2007 
Zahraniční 
dluh mil. USD 

1,810 2,020 2,180 2,310 2,590 

HDP v % 44,900 44,100 38,800 37,200 34,300 
 

Zdroj: Business info Zahraniční zadluženost státu. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/makedonie-financni-a-danovy-sektor/5/1001129/ 

 

 Zahraniční zadlužení země v roce 2007 dosáhlo částky 2.592,9 mil. USD, což 

představuje nárůst oproti r. 2006 o 278 mil. USD (viz tab. 1. 3).  

3. 10 BANKOVNÍ SYSTÉM 
  Bankovní sektor Makedonie byl v minulosti privatizován. Od dubna 1992, kdy byla po 

osamostatnění země ze svazku bývalé SFRJ zavedena vlastní makedonská měna, prošel 

bankovní systém velmi rozsáhlými změnami. Zákonem o bankách a spořitelnách z května 

1993 byla vytvořena jasná pravidla pro zakládání bank.  
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 V současnosti v Makedonii působí 28 obchodních bank. Podle odborných studií, které 

byly v minulosti vypracovány, se jedná o nadměrné množství těchto peněžních ústavů, a proto 

dochází ke slučování, ale také k uzavírání mnoha bank. 

 Největší obchodní bankou je skopská  Stopanska banka (řecký kapitál). Dalšími 

významnými bankami jsou Komercijalna banka, Tutunska banka aj. 

 Zástupci Světové banky oznámili podmínky nové strategie v rámci úvěrového 

programu pro Makedonii ve výši 280 mil. USD a to na léta 2007-2010. Prioritami tohoto 

programu je podpora ekonomického rozvoje, vytváření nových pracovních míst, zlepšení 

veřejných služeb apod.  

3. 11 SOUHRNÉ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE MAKEDONIE  
V PRŮBĚHU LET 2003 – 2007 
 Následující tabulka ukazuje vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů od roku 

2003 do roku 2007. 

Tab. 2. 4 Souhrnné makroekonomické ukazatele Makedonie v letech 2003-2007 (údaje 

v USD a %)  

UKAZATEL 2003 2004 2005 2006 2007 
HDP (mil. USD) 4631,0 5368,0 5633,0 6218,0 7559,0 
HDP na osobu (USD) 2316,0 2278,0 2380,0 3048,0 3696,0 
Reálný růst HDP (%) 2,8 4,1 3,8 3,1 5,1 
Inflace (průměr v  %) 1,2 -0,4 0,5 3,2 2,3 
Nezaměstnanost (%) 36,7 37,2 36,5 35,9 34,8 
Vývoz  (mil. USD) 1359,0 1672,0 2039,0 2400,7 3356,2 
Dovoz (mil. USD) 2211,0 2785,0 3330,0 3762,7 5227,6 
Bilance běžného účtu (mil. USD) -149,0 -415,0 -319,0 -23,7 -37,6 
Bilance finančního účtu (mil. USD) 94,0 156,0 87,0 15,0 56,5 
Deviz .rezervy (bez zlata-mil.USD) 903,0 986,0 1093,0 1727,0 2057,0 
Zahraniční dluh (mld. USD) 1770,0 1957,0 2165,0 2411,0 2592,9 
Devizový kurz (USD/mak.denár)         44,7 
Saldo státního rozpočtu (v % HDP) 1,1 0,0 0,5 0,6  0, 6 
 

Zdroj: Business info. Souhrnné makroekonomické ukazatele Makedonie. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/makedonie-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1001129/ 
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 I přes zlepšující se stav makedonské ekonomiky zůstává vysoká nezaměstnanost (34,8 

%) jedním z hlavních problémů této země.  

3. 12 OČEKÁVANÝ VÝVOJ, ZHODNOCENÍ POSTAVENÍ MAKEDONIE  

 Makedonie má, vzhledem ke své poloze na křižovatce dopravních koridorů, šanci se 

stát zemí atraktivní pro zahraniční investory a to z hlediska přístupu na trhy sousedních zemí a 

v neposlední řadě také v rámci rozsáhlých investic do infrastruktury. 

 Urychlené zapojení Makedonie do evropského a transatlantického integračního 

procesu přijetím do EU, resp. do NATO12, může dále stabilizovat politickou, hospodářskou a 

bezpečnostní situaci v zemi a nastartovat tolik potřebnou ekonomickou reformu, která je 

vyžadována ze strany představitelů Evropské unie. 

 Vnitropolitický, bezpečnostní a hospodářský vývoj v regionu do značné míry 

ovlivňovaly probíhající rozhovory o budoucím statusu provincie Kosovo. Postoj makedonské 

vlády k rozhovorům o budoucím statusu Kosova je shodný s postojem bývalé vlády vedené 

sociálními demokraty (SDSM). Pro Makedonii bylo - podle tehdejšího přijatého stanoviska -  

akceptovatelné jakékoliv řešení dosažené vzájemným dialogem mezi Bělehradem a Prištinou 

za mezinárodního přispění, které neohrozí suverenitu a územní integritu země a podpoří 

stabilitu v regionu. 

 Klíčovou otázkou ve vztahu ke Kosovu zůstává otázka demarkace makedonsko-

kosovské hranice. Dokončení demarkace severozápadní hranice s Kosovem zůstává pro 

makedonskou vládu, i přes deklarativní prohlášení a ujištění kosovských politiků, prioritním 

zahraničně politickým a bezpečnostním tématem. 

 Klíčovým faktorem pro další vnitropolitický a hospodářský vývoj bude rychlost 

zapojení do euro-atlantických struktur, v domácím prostředí pak razantní prosazování 

hospodářských a sociálních reforem vedoucích  k transparentní tržní ekonomice. 

                                                             
12 Krátce před 60. výročím svého vzniku se Severoatlantická aliance rozrostla z 26 na 28 členů. Její řady rozšířily 
Chorvatsko s Albánií, Makedonie i přes očekávání, se nestala členem NATO kvůli nevyřešenému sporu ohledně 
svého názvu státu s Řeckem. 
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 Integrační ambice (EU, NATO) makedonského státu může negativně ovlivnit 

dlouholetý spor s Řeckem ohledně názvu země. Řecký parlament by mohl blokovat ratifikační 

proces. 
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4. PLNĚNÍ PODMÍNEK K PŘIJETÍ MAKEDONIE ZA ČLENA 
EVROPSKÉ UNIE 

4. 1 MAKEDONIE A PODMÍNKY JEJÍHO PŘIJETÍ DO EU 
 EU vyšla vstříc Makedonii a otevřela jí a další západobalkánské zemi - Chorvatsku - 

své brány. Musí však vedle naplnění kodaňských kritérií, která jsou nutná pro vstup do 

Evropské unie, navíc splňovat ještě jednu podmínku a to navázání regionální spolupráce  mezi 

skupinou balkánských zemí - Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko (Kosovo).  

 

 Zároveň EU zdůrazňuje, že každá země bude v procesu přijímání posuzována podle 

dosaženého individuálního pokroku, z čehož vyplývá, že kandidátské země se budou stávat 

členy EU jednotlivě, podle úspěchů dosažených při plnění kritérií EU. V praxi to může 

znamenat to, že země, která získala kandidátský status dříve než jiná západobalkánská země, 

může do Evropské unie vstoupit o mnohem později než země, která získala status kandidáta 

později.  

 

 Soluňský summit EU, který se konal v červenci 2003 a byl vnímán jako „milník 

vztahů EU a západního Balkánu“, dal balkánským zemím jednoznačně najevo, že pokud 

budou schopny splnit všechny podmínky, stanou se v nejbližší možné době členy EU. 

 

 Na tomto summitu bylo rovněž balkánským zemím navrženo nové Evropské 

partnerství. Zároveň se na tomto summitu zdůraznilo, že rámec, který byl přijat ve 

Stabilizačním a asociačním procesu (SAP) zůstane ústřední, a že bude s Evropským 

partnerstvím kompatibilní. 

 

 Makedonie podepsala Dohodu o stabilizaci a asociaci už před šesti lety, plnění této 

dohody se každoročně vyhodnocuje. Od první zprávy, která byla uveřejněna v roce 2002, si 

Makedonie vedla dobře pouze v otázkách regionální spolupráce a dobrých sousedských 

vztahů, dále bylo ve zprávě uvedeno, že v Makedonii došlo v posledních letech k výraznému 

pokroku a to především díky zlepšující se politické situaci, jež byla vyhodnocena jako obecně 

stabilní a úspěšná a naplňovala tak Ochridskou rámcovou smlouvu. Bylo rovněž dosaženo 

jistého pokroku v otázkách reformy veřejné správy, veřejných financí (což bylo v předchozích 

uveřejněných zprávách zmiňováno jako hlavní priorita) a armádní reformy.  



44 

 

 Mezi hlavní zásadní nedostatky, které i přesto přetrvávají, jsou například nedokončená 

reforma soudnictví, problémy spojené s dodržováním práva, korupce a nezaměstnanost (v 

Makedonii je vysoká úroveň nezaměstnanosti a zároveň nízké investice).  

 

 Další prioritní oblastí, kterou stanovila Evropská unie, je přiblížení makedonské 

legislativy zákonům EU. Proto v dubnu roku 2003 za tímto účelem vznikl Národní program 

pro přiblížení legislativy a o měsíc dříve – tj. v březnu 2003 - byla ustanovena Pracovní 

komise pro evropskou integraci. Podvýbor pro přiblížení k evropské legislativě ustavil 

Pracovní skupiny pro harmonizaci legislativy s evropskými právními normami. 

 

 V říjnu 2003 bylo navíc zavedeno opatření, podle něhož musí být každý nový návrh 

zákona či politického opatření doložen i formulářem, který se nazývá „Prohlášení o souladu s 

legislativou EU“, čímž se přímo podporuje harmonizace makedonských legislativních a 

politických opatření s evropskými právními normami. V obecném hodnocení Evropské 

komise se uvádí, že Makedonie dělá v přibližování legislativy normám EU výrazné pokroky. 

 

 V nedávné době se také často hovořilo o Evropském partnerství, představeném na 

soluňském summitu, a to v souvislosti se zajištěním kompatibility způsobu jeho realizace s 

„evropskou perspektivou“ balkánských zemí v rámci stabilizačního a asociačního procesu. 

V roce 2004 bylo Radou schváleno první Evropské partnerství s Makedonií a od té doby bylo 

vzhledem k nově se objevujícím prioritám aktualizováno.  

 

 V lednu 2005 byl přijat akční plán pro Evropské partnerství, v němž byly uvedeny 

akce Evropské komise. 

 

Vyhlášené priority byly rozděleny do dvou skupin: 

 

• Krátkodobé priority, které se vyznačují horizontem jednoho roku, byly zaměřeny na reformy 

a organizace volebních procesů při parlamentních volbách z 5. července 2006. 

 

• Střednědobé priority, které byly stanoveny v akčním plánu pro Evropské partnerství  

(4. července 2006). V rámci těchto priorit se jednalo zejména o důležitých a nezbytně nutných 

reformách v řadě oblastí - v policejním sektoru, právním státu, ekonomickém prostředí, 
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přiblížení legislativy právním normám a standardům EU a v neposlední řadě také o posílení 

administrativní kapacity pro zajišťování těchto reforem. 

 

 Dalším závazkem, který by měl být splněn je přeložení právních norem Společenství. 

V této oblasti má hlavní zodpovědnost Komise pro překlad právních nástrojů. Do této chvíle 

bylo přeloženo 3500 stran, a to s využitím technologické pomoci získané skrze projekty 

PRAQIII a GTZ. Do budoucna se plánuje překlad dalších 8000 stran právních textů.  

4. 2 DVĚ PŘEKÁŽKY BRÁNÍCÍ MAKEDONII VE VSTUPU DO EU 
 Hlavními překážkami vstupu Makedonie do Evropské unie jsou vízový režim EU a 

pravidla původu uplatňovaná ve vzájemném obchodě. 

4. 2. 1 VÍZOVÝ REŽIM  
 Jednou z hlavních a zároveň největších překážek pro evropeizaci západobalkánských 

zemí je vízový režim EU. Jde o značné omezení cestování i poznávání a absorbování 

pozitivních zkušeností Evropské unie. Ačkoli EU do reforem v těchto zemích hodně 

investuje, nebude to stačit, pokud tamní občané zůstanou uzavřeni v „balkánském ghettu“. 

Vízový režim uvalily na západobalkánské země, kromě Chorvatska, které je turisticky velmi 

vyhledávané, všechny země EU, což způsobuje, že občané západobálkánských zemí, kteří se 

v této izolaci nacházejí, jsou frustrovaní.  

 

 I když je účelem vízového režimu zejména ochrana před organizovaným zločinem, 

musí se s ním vyrovnávat při cestách na Západ, ať už za obchodem, za vzděláním či za 

odpočinkem, hlavně ti občané západobalkánských zemí, kteří dodržují zákon. Celá řada 

analytiků a zpravodajů (včetně zástupců Mezinárodní krizové skupiny) upozorňuje na to, že 

vízový režim má na motivaci a odhodlání těchto zemí velmi negativní dopad, zejména co se 

týče procesu reformy obchodu, hospodářství a vzdělání; dále pak může mít negativní dopad 

na stabilitu v regionu.  

 

 EU přislíbila liberalizaci vízového režimu západobalkánským zemím na Soluňském 

summitu. Konkrétní výsledky se však zatím ještě neobjevily. Pro občany západobalkánských 

zemí je to o to víc iritující, že EU současně zahájila jednání o změnách ve vízovém procesu s 

Ruskem, Ukrajinou a Čínou. 
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 Pozitivní signály ohledně liberalizace vízového režimu pro Makedonii byly vyslány 

během finského předsednictví EU, které probíhalo v 1. polovině roku 2006 - půjde o první 

západobalkánskou zemi, s níž EU začne vyjednávat o změně vízového režimu. Liberalizace 

však nebude znamenat absolutní zrušení víz pro makedonské občany, nýbrž pouze zavedení 

jednodušších procedur pro jejich získání. Toto by měl být první krok vedoucí k úplnému 

zrušení vízové povinnosti pro makedonské občany.  

 

 Aby se mohlo začít jednat a přemýšlet o potenciálních změnách vízového režimu, má 

Makedonie splnit následující podmínky: 

 

o  zavést integrovanou správu hranic a elektronický systém jejich ochrany, 

o  podepsat readmisní dohody se všemi členskými zeměmi EU,  

o zlepšit kvalitu pasů. 

 

 Do této chvíle podepsala Makedonie readmisní dohody se třinácti členskými zeměmi, 

čtyři státy se vyjádřily, že podepsání takových smluv s Makedonií není zapotřebí kvůli 

nízkému 

počtu imigrantů.  

 

 Co se týče integrovaného systému ochrany hranic, v minulých letech bylo dosaženo 

značného pokroku od okamžiku, kdy střežení všech hranic převzala policie. Celou záležitost 

posunula výrazně kupředu společná platforma ohledně ochrany hranic, která byla přijatá 22. 

května 2003 v Ohridu. V této platformě byly všechny informace o novém zákoně, o ochraně 

hranic, jenž by byl v souladu s normami EU v dané oblasti práva. V říjnu roku 2006 

Parlament přijal nový zákon o policii, který této oblasti velmi pomohl. 

4. 2. 2 PRAVIDLA PŮVODU 
 Jako další překážku vstupu Makedonie do EU se jeví pravidla původu uplatňovaná ve 

vzájemném obchodě. Ta definují „národnost“, tj. původ zboží v mezinárodním obchodu. 

Existují dva typy pravidel původu: nepreferenční a preferenční. Ve středu zájmu 

západobalkánských zemí jsou preferenční pravidla. 
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 V současnosti existují dva odlišné typy smluv EU se zeměmi na západním Balkáně, jež 

západobalkánským zemím zaručují volný přístup na trh celého společenství, a to takřka se 

všemi druhy zboží: mezi první typ smlouvy patří autonomní obchodní opatření a to v případě 

Bosny a Hercegoviny, Kosova, Srbska a Černé Hory, a druhým typem smlouvy je Dohoda o 

stabilizaci a asociaci, která platí pro Albánii, Chorvatsko a Makedonii. Jelikož tyto dohody 

neregulují systém regionální a diagonální kumulace13, mají proto jednotlivé země při exportu 

do zemí EU různé režimy v oblasti pravidel původu. Země sdružené v SAP neuspěly ve snaze 

plně využít asymetrickou liberalizaci obchodu s EU. Mezi stěžejní důvody, proč se tak stalo, 

patří kromě nedostatku výrobních kapacit i nedostatečná schopnost vyhovět standardům 

kvality uplatňovaným a požadovaných v EU a neúčast v celoevropské diagonální kumulaci 

pravidel původu.  

 

 Makedonie a zbytek západního Balkánu nejsou členy Celoevropské asociace 

diagonální kumulace, zatímco na druhé straně Turecko členem je. Výrobkům z této zmíněné 

země se proto při exportu do EU dostává značných celních výhod. To má za následek 

například to, že pokud makedonský vývozce doveze látky ze Srbska či Bosny, finální výrobek 

není při prováděném exportu do EU považován za produkt makedonského původu, a výrobce 

bude proto muset zaplatit dvanáctiprocentní clo, poněvadž Srbsko, Bosna ani Makedonie 

nejsou členy systému pro diagonální kumulaci. Zatímco pokud tentýž makedonský výrobce 

doveze látky z jiné země, s níž Makedonie podepsala Smlouvu o volném obchodu – například 

(v minulosti) z Rumunska, může být finální výrobek považován za výrobek makedonského 

původu, a to v případě, že je vyvezen do téže země, odkud byly dovezeny suroviny (princip 

bilaterální kumulace). 

 

 Při vzájemných rozhovorech se vedoucí představitelé západobalkánských zemí se 

shodli, že členství v Celoevropské asociaci diagonální kumulace by napomohlo dalšímu 

rozvoji jejich ekonomik: „Jsme přesvědčeni, že plné a efektivní zavedení sítě bilaterálních 

dohod o volném obchodu, spojené s dalšími opatřeními směřujícími k liberalizaci a usnadnění 

obchodu, přispěje k udržitelnému hospodářskému růstu v regionu. Vzhledem k dosavadnímu 

                                                             
13 Praktický význam diagonální kumulace (sloučení) pro stanovení původu výrobku spočívá v tom, že použité 
materiály, pocházející ze zemí, s nimiž je kumulace povolena, jsou pokládány za "původní" ,jsou rovnocenné 
materiálům původním ve Společenství. Podmínkou však je, že jejich původ musí býtřádně prokázán některým z 
povolených důkazů původu (v některých případech je akceptováno prohlášení dodavatele). 
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vývoji také věříme, že by měla být prozkoumána možnost zavedení jediného rámce volného 

obchodu. V této souvislosti vítáme návrh Evropské komise na rozšíření Celoevropské 

diagonální kumulace původu i o země, sdružené ve stabilizačním a asociačním procesu, a to 

při zachování veškerých relevantních politických postupů společenství a podle jeho 

administrativní kapacity.”14 

 

 V rámci celoevropského systému může výrobce při výrobě finálních výrobků využívat 

suroviny a komponenty libovolného původu ze zemí sdružených v daném společenství, bez 

rizika, že při vývozu v rámci společenství přijde o status volného obchodu. Tento systém si za 

hlavní cíl klade stimulovat spolupráci mezi průmyslovými podniky a propagovat mezinárodní 

dělbu práce.  

 

 Kdyby byly západobalkánské země vnímány pro účely pravidel původu EU jako jeden 

region nebo kdyby byly členy celoevropské diagonální kumulace, pravidla původu by 

nefungovala jako skrytá obchodní bariéra pro makedonský průmysl, neboť makedonské 

výrobky by kumulovaly původ, takže pokud by v nich kupříkladu byly použity suroviny z 

Turecka, stále by mohly být vyvezeny do EU, aniž by se za ně muselo platit dvanáctiprocentní 

clo. 

 

 Na Soluňském summitu, který se konal ve dnech 19.–20. června 2003 se vedoucí 

představitelé EU dohodli na společné strategii Unie vůči západobalkánským státům. Jedním 

z hlavních bodů na programu summitu bylo i rozšíření systému diagonální kumulace na 

západobalkánské země: 

„Teprve až budou splněny nezbytné podmínky a provedeny patřičné administrativní úkony, 

může se započít s rozšířením celoevropského systému diagonální kumulace o 

západobalkánské země, což by dále napomohlo plnému využití výhod regionální obchodní 

integrace. Pokud by se o takovémto rozšíření mělo uvažovat, mělo by být provedeno tak, aby 

bylo v plném souladu s veškerými relevantními směrnicemi společenství.“15 

 
                                                             
14 Viz Společné prohlášení ministerstev zahraničí zemí jihovýchodní Evropy sdružených v procesu spolupráce 
(SEECP), 9. června 2003, Sarajevo 

15 Viz Stabilizační a asociační proces pro jihovýchodní Evropu, Druhá výroční zpráva, Komise evropských 
společenství http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN012924.pdf 
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 Makedonská vláda a výrobci si jsou vědomi skutečnosti, že je nutné zlepšit 

makedonskou průmyslovou výrobu. Jedním z nezbytných faktorů, který je důležitý pro 

pokrok v této oblasti, je právě budoucí členství v asociaci pro diagonální kumulaci, jež zajistí 

kupříkladu to, aby se makedonským textilním výrobkům dostalo celních výhod. 

 

 Vláda vložila veškeré své úsilí do vybudování administrativní kapacity schopné 

zvládnout daný úkol, a Evropská komise na první schůzce s makedonskými představiteli v 

rámci Komise pro stabilizaci a asociaci Makedonie, jež se konala 3. června 2004, 

poznamenala, že „Makedonie splnila podmínky pro přijetí do systému, jež byly obzvlášť 

důležité pro povzbuzení cizích investorů a pro zvýšení vývozu.“16  

V zápisu z jednání se dále zdůrazňuj fakt, že zde existuje zpoždění v začlenění tohoto bodu do 

programu Soluňského summitu, avšak zodpovědnost za pomalý vývoj spočívá výhradně na 

Evropské komisi. 

 

 Ve chvíli, kdy se už všeobecně očekávalo, že bude Unie iniciovat rozšíření systému 

diagonální kumulace a přizve Makedonii, aby se stala jeho členem, přihodila se nečekaná 

událost. Evropská komise vydala doporučení a Evropská rada na svém zasedání dne 11. října 

2005 rozhodla, že Celoevropská asociace pro diagonální kumulaci bude rozšířena o 

následující středomořské země: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko 

a Palestinská území – Západní břeh a Gazu. Z tohoto výčtu je patrné, že Makedonie mezi 

těmito státy chybí.  

 

 Takto byla ustanovena Evropskostředomořská asociace diagonální kumulace. 

Informace, které byly předloženy Evropské komisi a které Centrum pro výzkum a utváření 

politiky oslovilo, uvádějí, že toto rozhodnutí bylo přijato pod silným tlakem ze strany 

diplomacií středomořských zemí a oděvních výrobců a mocných evropských firem 

obchodujících s odíváním, že tyto skupiny v EU výrazně lobbovaly za přijetí zmíněného 

usnesení. 

 

                                                             
16 Zápis z prvního jednání mezi Stabilizační a asociační komisí Evropské unie a Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie, Skopje, 3. června 2004, s. 14 
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 Toto rozhodnutí poskytuje výrobkům ze středomořských zemí17 celní výhody, zatímco 

výrobky ze západobalkánských zemí, které tradičně náležejí do Evropy a mají evropskou 

budoucnost, budou i nadále zatíženy clem ve výši 12 %, pokud se při jejich výrobě budou 

užívat suroviny ze zemí, jako je například Turecko.  

 

 Jako jakousi kompenzaci vůči dvěma zemím (Makedonii a Chorvatsku), jež mají s EU 

podepsanou Dohodu o stabilizaci a asociaci a jsou kandidáty na členství v EU, nabídla EU 

smlouvu o subregionální kumulaci, již by spolu obě země uzavřely. 

 

 Avšak tento systém bude mít pro Makedonii zanedbatelný význam, protože objem 

surovin, které je možno z Chorvatska dovézt je zanedbatelně malý, tudíž je zavedení tohoto 

systému zbytečné a neodůvodněné.  

4. 2. 3 REFORMY A OPATŘENÍ ZE STRANY MAKEDONIE 
 Makedonie dosud soustředila veškeré své úsilí na to, aby zavedla opatření, jež jsou 

z větší části v rámci politických kritérií pro vstup do EU. Mnohá tato opatření už také byla 

vykonána pro realizaci Ohridské smlouvy a to například: zlepšení interetnických vztahů, 

proces decentralizace, reforma volebního systému a mnoho dalších. V průběhu tohoto 

mimořádně napjatého období se jedinou platformou, na níž bylo možné sjednotit občany 

rozdělené politickými a etnickými liniemi, stala naděje v členství v EU. Každá reformní 

aktivita, do níž se vláda angažovala, byla proto veřejnosti podávána jako povinnost, kterou je 

nutné splnit, aby se pokročilo v integračním procesu země směrem k EU. To částečně platilo 

v souvislosti s reformami v citlivých oblastech, jako například u reformy policie či soudního 

systému a při boji proti korupci. Naplněním výše zmíněných reforem se vytváří pevný základ 

i pro budoucí růst makedonského hospodářství. 

 

 V tomto ohledu stojí za zmínku, že nejnovější výzkumy veřejného mínění, které byly 

provedené Centrem pro výzkum a utváření politiky ukazují, že otázky spojené s ekonomikou, 

jako například vytváření pracovních příležitostí (32,6 %), ekonomický rozvoj (34,8 %), 

snižování chudoby (16,8 %) a boj s korupcí (5,1 %), tvoří pro makedonské občany hlavní 

                                                             
17 Středomořské země (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunis, Západní břeh Jordánu 
a Pásmo Gazy) 
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priority, což ostře kontrastovalo s váhou otázek, jako jsou interetnické vztahy (1,3 %), 

Ohridská smlouva (1,5 %), mír a bezpečnost (2,0 %) atd.18 

Výsledky průzkumu ukazují, že se drtivá většina makedonských občanů bez ohledu na 

etnický původ zajímá o otázky, které napomohou k její cestě do Evropské unie. 

 

 Na druhé straně lze ale konstatovat, že EU by měla zvýšit svou podporu vůči 

Makedonie, a místo toho, aby s ní jednala jako s cílovou zemí pro různou pomoc19, měla by 

začít vnímat Makedonii coby zemi, která potřebuje vybudovat komplexně pojatý potenciál 

potřebný k přijetí do Evropské unie. 

 

 To, že se EU rozhodla podmínit integrační proces realizací reforem v Makedonii, se 

ukázalo jako správný krok vedoucí kupředu. Členství v EU neznamená pouze privilegium 

využívání veřejných fondů, které EU svým členským zemím nabízí, ale také značnou míru 

odpovědnosti za převzetí závazků obsažených v statutu členského státu.  

4. 3 PŘIJETÍ MAKEDONIE DO EVROPSKÉ UNIE 
 Makedonie získala status kandidáta na členství, avšak oficiální datum zahájení 

přístupových jednání nebylo dosud pevně stanoveno. Vzhledem k tomu, že nová vláda (jež 

nastoupila do úřadu v září 2006) zrychlila tempo reforem, očekává se, že jednání začnou 

v nejbližší době. Vztahy mezi EU a Makedonií byly až doposud založeny na principu 

partnerství. EU během minulých let nabízela svou podporu a není důvod k pochybám o tom, 

že toto partnerství bude pokračovat i v budoucnosti. 

 

 Jaké přínosy očekává Makedonie od integrace do EU?  Makedonie považuje 

evropskou integraci za hlavní národní prioritu. Touží po připojení k EU v naději na větší 

prosperitu, větší ochranu a volný pohyb pracovních sil a zboží. Na druhé straně bude dopad 

rozšíření EU o západobalkánské země značný, podobně jako tomu bylo u předchozích 

rozšíření. Makedonie očekává, že reálné datum pro vstup do Unie je rok 2013. 

                                                             
18 Viz průzkum CRPM z 21. listopadu 2006, dostupný na 
http://www.crpm.org.mk/Papers/Surveys/KolkuGraganitegiPoddrzuvaatNoviteVladinimerki.htm. 

19 V minulém období, kdy země obtížně překonávala situaci po konfliktu, poskytla EU finanční podporu 
prostřednictvím programů jako CARDS, PHARE atd. Jelikož země získala kandidátský status, bude mít od 
konce ledna 2007 jakožto pomoc před vstupem k dispozici i IPA. 
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 Evropa byla příliš dlouho rozdělena na dvě sféry - východní a západní. Nyní je načase, 

aby se celý proces sjednocení završil integrací balkánských zemí. Bude-li tohoto 

strategického cíle dosaženo v blízké budoucnosti, půjde o význačný historický úspěch celé 

Evropy. 

 

 Otázkou pro mnohé členské státy EU zůstává fakt, jakou zátěží bude Makedonie pro 

finanční rozpočet Evropské unie. Jelikož je Makedonie jednou z nejmenších evropských zemí, 

neměla by mít Evropská unie proto k výše zmíněným obavám důvod. HDP Makedonie tvoří 

pouze 0,4 % HDP pětadvaceti států EU a její dvoumilionová populace pouze 0,4 % populace 

evropské pětadvacítky. V případě, že započteme do EU nově přistoupivší Bulharsko a 

Rumunsko, bude podíl makedonského HDP a populace ještě menší. Tato uvedená statistická 

data dokazují, že rozšíření EU o Makedonii nebude mít pro rozpočet EU žádné větší 

důsledky. 

 

 Nicméně finanční výhled EU na léta 2007–2013 vzbudil četné diskuse, protože 

problematickým bodem je vyloučení Chorvatska a Makedonie z rozpočtu. Dalším problémem 

je to, že rozpočet pro zahraniční politiku bude do značné míry snížen, což významně ovlivní 

objem poskytované předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance).20 

 

 Tato předvstupní pomoc kandidátským zemím a potencionálním kandidátským zemím 

se skládá z pěti hlavních složek. Rozdíl mezi oběma uvedenými kategoriemi kandidátských 

zemí spočívá v tom, že kandidátské země mají přístup ke všem složkám pomoci, zatímco 

potencionální kandidátské země pouze ke dvěma složkám.  

 

 IPA je sedmiletá finanční pomoc, jež začala fungovat v lednu 2007. Aby mohla 

Makedonie začít čerpat finanční pomoc, kterou Evropská unie nabízí, musela zřídit 

specializovanou Agenturu pro platební operace, která bude zodpovídat za řízení a koordinaci 

IPA. Za zmínku rovněž stojí, že IPA je podmíněna schopností veřejných institucí žádat o její 

využití pro vlastní projekty. O schopnostech makedonské administrativy v tomto ohledu však 

                                                             
20 Nástroj předvstupní pomoci (IPA) je nástrojem pomoci kandidátským zemím a potencionálně kandidátským 
zemím. Vznikl v lednu 2007 sjednocením předchozích programů a finančních nástrojů jako byly PHARE, 
PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finančního nástroje pro Turecko. 



53 

 

mnozí pochybují, poněvadž Makedonie zatím využila jen velice malou část financí, na něž 

měla nárok. 

 

 Celkem vzato, IPA činí asi 2 miliardy eur, což je méně, než se očekávalo.21 Ideální by 

bylo, kdyby současné kandidátské země dostaly stejnou částku jako předchozí kandidáti, což 

znamená nejméně 27 eur na osobu. 

3. 4 MAKEDONSKÝ VSTUP DO EU A REAKCE VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 
 Výzkum veřejného mínění Euro-Barometer naznačuje relativně pozitivní postoj vůči 

budoucímu členství Makedonie v EU (viz tab. 3. 1), jakmile pro to budou splněny všechny 

požadované podmínky ze strany Unie. 

 

Graf 3. 1 Výzkum veřejného mínění Euro-Barometer – postoj vůči Makedonii 

 
Zdroj: http://www.sei.gov.mk/portal/mak/default.asp?id=88976 

 

 Občané 25 členských zemí EU byli v průzkumu veřejného mínění EuroBarometer 

dotázani, zda by při splnění vstupních kritérií EU výše uvedenými kandidátskými státy 

                                                             
21 Údaj dostupný na: http://www.seetv-exchanges.com/code/navigate.php?Id=229 
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souhlasili, příp. nesouhlasili s přístupem těchto zemí do EU. Míru souhlasu mohli respondenti 

vyjádřit ve 4 úrovních – zcela souhlasím; spíše souhlasím; spíše nesouhlasím; zcela 

nesouhlasím (se vstupem vybraných zemí do EU). 

Pro větší přehlednost byla všechna čtyři stanoviska zredukována pouze na vyjádření souhlasu, 

či nesouhlasu, přičemž modré sloupce ve výše uvedeném grafu znázorňují populaci EU, která 

s přístupem těchto zemí souhlasí, žluté sloupce naopak vyjadřují nesouhlasný postoj. 

 

 Výše uvedená tabulka ukazuje, že s postupujícím makedonským plněním požadavků 

integračního procesu se veřejné mínění přiklání ve prospěch Makedonie. Je pravděpodobné, 

že tento trend odpovídá individuálním úspěchům té které země. 

 

 Na druhou stranu se Makedonii už podařilo navázat s občany EU jisté vazby, zejména 

díky mírovému řešení válečné krize v roce 2001 a naplnění Ochridské rámcové smlouvy. 

Obraz Makedonie v Evropské unii je z větší míry i ovlivněn zprávami mezinárodních 

organizací. V této oblasti však musí vláda vyvinout větší úsilí, protože zmiňované zprávy jsou 

často psány lidmi, kteří žijí v Londýně či New Yorku apod. a nemají tak o dění v Makedonii 

dostatek relevantních informací, nezakládají své texty na dostatečných důkazech. 

 

 Chorvatsko nyní vede jednání s EU a přitom se těší ve srovnání se zbytkem 

západobalkánských zemí největší veřejné podpoře. Pozice Makedonie jakožto druhé 

nejpodporovanější země z hlediska vstupu do Evropské unie tak ukazuje pokrok, jakého země 

v integračním procesu zatím dosáhla. Tento velmi pozitivní postoj vůči Makedonii by se měl 

ještě dále zlepšovat spolu s tím, jak bude Makedonie naplňovat požadované podmínky a 

zároveň prezentovat evropské veřejnosti výsledky a úspěchy integračního procesu. 

3. 5 VSTUP MAKEDONIE DO EU A MÍNĚNÍ MAKEDONSKÝCH 
OBČANŮ 
 Integrace Makedonie do EU byla a do budoucna ještě dlouho bude strategickým cílem 

každé vlády a všech politických elit. Členství v Evropské unii navíc silně podporuje drtivá 

většina makedonských občanů, což poskytuje stabilní a legitimní základ pro provedení 

reforem, které jsou nezbytné pro vstup Makedonie do Evropské unie.  
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 Průzkumy veřejného mínění, které se zabývají možným výsledkem referenda o vstupu 

Makedonie do Evropské unie, a které byly provedeny v různých obdobích v letech 2003– 

2005, ukazují, že vysoké procento občanů by hlasovalo pro vstup. 

V období mezi červnem 2002 a prosincem 2004 byla podpora makedonského členství 

v Evropské unii výjimečně vysoká: 93 % v roce 2002, v roce 2004 dokonce 97 % 

Podpora vstupu Makedonie do EU nikdy neklesla pod 88 %, a v prosinci 2005, kdy 

Makedonie získala status kandidátské země, dosáhla 92 %. 

 

 Vstup do Evropské unie je cílem, který sjednocuje všechny makedonské občany bez 

ohledu na jejich etnický původ, vzdělání, věk či politické preference. Většina makedonských 

občanů vnímá vstup do Evropské unie jako splnění snu o stabilní, prosperující a bohaté 

Makedonii. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že převážná část občanů (více než 80 %) 

věří, že evropská integrace má a bude mít pozitivní dopad na hospodářskou reformu, přímé 

zahraniční investice, stabilitu, lidská práva a již zmiňovaný vízový režim. 

 

 Velké procento makedonských občanů také věří, že se sice v procesu evropské 

integrace bude Makedonie muset nejvíce zaměřit na hospodářské otázky, ale zároveň doufají, 

že integrace do EU k zlepšení hospodářství výrazně přispěje. 

4. 6 PROJEVY PODPORY PŘIJETÍ MAKEDONIE V ČLENSKÝCH 
STÁTECH UNIE 
 Přes všechny snahy ze strany bývalých jugoslávských zemí je v současné době obraz 

celého Balkánu v jiných částech Evropy negativní. Balkán je ostatními členy Evropské unie 

vnímán jako „černá díra“ na evropské mapě, ze které neplynou žádné výhody a nepřináší 

žádnou prosperitu. Lze zcela pochopit, proč evropská veřejnost vůči možnosti integrovat 

Balkán do Evropy zaujímá negativní či skeptický postoj. Balkánské země se stále potýkají s 

problémy, jako je korupce, organizovaný zločin či obchod se ženami, a navíc se nacházejí na 

hlavní trase, kterou se do západní Evropy pašují drogy. Tento stav nevyhovuje ani Balkánu, 

ani Evropě. 

 

 I některé zprávy EU a nejrůznější statistiky a analýzy, které vypracovávají příslušné 

mezinárodní instituce, nepopisují zvlášť příznivě situaci v tomto státě. Makedonie se 

kupříkladu rozhodně nemůže nijak pyšnit svým 103. místem na žebříčku korupce, sestaveném 
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organizací Transparency International v roce 2005 (na základě tohoto výzkumu bylo 

sledováno 158 zemí na světě). Co do ekonomické situace zaujímá Makedonie 92. místo na 

žebříčku představeném v roce 2006 Světovou bankou.22  

 

 Ačkoli v kategorii „registrace firmy“ je vyzdvihován pokrok dosažený Makedonií, 

čeká na ni ještě mnoho práce, zejména v oblastech, v nichž výrazně zaostává za ostatními 

zeměmi v regionu. 

 

 Značnou roli ve vytvoření obrazu Makedonie jako země bezpečné pro investice i 

obchod by mohly sehrát členské země EU, a to tím, že by v Makedonii výrazně investovaly 

do různých odvětví. 

 

 Jednoznačnou podporu na bilaterální i multilaterální úrovni už nabídlo Slovinsko, 

především v oblasti ekonomické, policie, právního přiblížení atd.  Slovinsko je jedním z 

hlavních investorů v Makedonii; na růstu makedonského hospodářství se investicemi podílí 

kolem stovky slovinských společností a budoucí investice na makedonském trhu už ohlásily 

mnohé další slovinské firmy, jelikož vyhodnotily hospodářské podmínky Makedonie jako 

příznivé a zvlášť bezpečné. 

 

 Podporu makedonskému integračnímu procesu navíc vyjádřily i další nové členské 

státy, kupříkladu tak učinila i Česká republika, která mimo jiné už několik let uskutečňuje 

s Makedonií obchodní výměnu v rámci zahraničního obchodu. V roce 2006 dosáhlo saldo 

zahraničního obchodu mezi těmito dvěma státy nejvyšší úrovně (viz příloha). Česká republika 

vyjádřila svou připravenost aktivně pomoci Makedonii v procesu vstupu do EU.  

 

 Plná podpora nových členských zemí vstupu balkánských zemí, a tedy i Makedonie, 

do EU může významně napomoci k urychlení vnitřních změn v makedonské ekonomice i 

politice. Taková snaha by tak více ovlivňovala trend k rychlejšímu provedení reforem, které 

jsou nutné pro vstup Makedonie do EU. 

                                                             
22 Údaj dostupný na: 
http://www.kanal5.com.mk/ShowNews.aspx?ItemID=15314&mid=1500&tabId=1&tabindex=0 
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5. ZÁVĚR 
 

 „ Makedonie je černá skvrna na evropském svědomí“, řekl někdejší dánský ministr 

zahraničí Jensen v prosinci rok 1992. Tento jeho výrok byl reakcí na tvrdošíjně odmítavý 

postoj Řecka vůči Makedonii jako nezávislému a suverénnímu státu. Řecko tímto svým 

postojem přivedlo Evropské společenství do slepé uličky v jejím úsilí dosahovat jednotného 

postoje při realizaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky.  

 Má práce měla přiblížit situaci Makedonie po rozpadu SFRJ, její dlouhou cestu za 

mezinárodním uznáním ze strany evropských zemí, která byla ještě těžší i z toho důvodu, že 

musela současně překonávat překážky na cestě k budoucímu vstupu do Evropské unie. 

 Dále jsem se ve své práci snažila přiblížit ekonomickou a politickou situací 

v Makedonii. Po letech ekonomické krize – zapříčiněné vnějšími i vnitřními faktory – je 

makedonská ekonomika v posledních letech na vzestupu, avšak navzdory ekonomickému 

růstu zůstávají platy nadále velmi nízké a životní úroveň obyvatel se zatím příliš nezlepšuje. 

Jedním z nejzávažnějších ekonomických problémů je vysoká míra nezaměstnanosti. 

Závažným rizikem v této souvislosti je fakt, že strukturální nezaměstnanost se týká mladých 

lidí. Makedonie se může stát stabilní a prosperující zemí, pokud se jí podaří do země přilákat 

zahraniční investory v masivním měřítku. Kvůli konfliktu, který zemi sužoval v roce 2001, se 

pověst Makedonie v zahraničí zhoršila, avšak v posledních letech dochází k nadějnému 

obratu. 

 K dalším závažným problémům Makedonie patří organizovaný zločin, stínová 

ekonomika, všudypřítomná korupce a neefektivní soudnictví. 

 Úspěch integrace Makedonie do EU závisí do značné míry na tom, nakolik se vládě 

podaří zlepšit ekonomickou situaci země, eliminovat korupci a organizovaný zločin v zemi. 

 Na základě informací, které jsem měla k dispozici, se zdá, že Makedonie, i přes 

některé negativní faktory, splňuje předpoklady ke vstupu do Unie a také to dokázala tím, že 

ukázala Evropě, jak velký pokrok se dá udělat za 18 let a jít, i přes nečekané události a 

překážky, dál za svým cílem – stát se členem Evropské unie. 
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FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia (Bývalá jugoslávská republika 
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IBRD - International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní banka pro 
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IDA – International Development Association (Mezinárodní asociace pro rozvoj) 

IMF – International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) 
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NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 
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OSN – Organizace spojených národů 
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PHARE – Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies 

PPDSH – Strana demokratické prosperity Albánců 

PRAQIII – Program Phare – Quality Assurance 

SAP – Stabilizační a asociační proces 

SDSM – Sociálně demokratický svaz Makedonie 

SDSM – Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija (Sociálně demokratická unie Makedonie) 

SFRJ – Socialistická federativní republika Jugoslávie 

SZBP – společná zahraniční a bezpečnostní politika 
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UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace 
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UNPROFOR – United Nations Protection Forces  
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PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA č. 1 

Tab. 1. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAKEDONII 

Státní zřízení Republika parlamentní demokracie  
Rozloha 27 713 km2 (145. na světě) 
Počet obyvatel 2 045 262 ( v roce 2003 140. na světě) 
Hustota zalidnění 81 obyv./km2 
Hlavní město Skopje 
Další velká města Kumanovo, Bitola, Tetovo, Prilep, Veles, Gostivar, Ohrid 
Složení obyvatelstva Makedonci 66.6%, Albánci  22.7%, Turci 4%, Romové  2.2%, 

Srbové 2.1%, další  2.4% (1994)  
 

Náboženské poměry ortodoxní církev  67%, islám (vesměs sunnitský) 30%, další 3% 
Jazyky makedonština 70%, albánština 21%, turečtina 3%, srbština 3%, 

další 3% 
Úřední řeč makedonština,( albánština v místech kompaktního alb.osídlení) 
Gramotnost 95 % 
Střední délka života 71,79 let - ženy: 76,73 let 
Roční přirozený přírůstek 0, 39 % 
Měna Makedonský dinár (MKD) CZK = 2.1064 MKD 
Prezident Branko Crvenkovski (od r. 2004) 
Členství OSN, OBSE 
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PŘÍLOHA č. 2 

UMÍSTĚNÍ MAKEDONIE NA MAPĚ EVROPY 
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PŘÍLOHA č. 3 

MAKEDONSKÝ ZNAK 
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PŘÍLOHA č. 4 

MAKEDONSKÁ HYMNA – DNES NAD MAKEDONIÍ – český překlad 

Dnes se nad Makedonií rodí 

nové slunce svobody! 

Makedonci bojují 

za svá práva! 

Makedonci bojují 

za svoje práva! 

Znovu vlaje vlajka 

Kruševské republiky! 

Goce Delčev, Pitu Gruli, 

Dame Gruev, Sandanski! 

Goce Delčev, Pitu Gruli, 

Dame Gruev, Sandanski! 

Makedonské hory zpívají! 

Nové písně, nové zprávy! 

Makedonie je svobodná, 

svobodně žije! 

Makedonie je svobodná, 

svobodně žije! 



70 

 

PŘÍLOHA č. 5 

PŘÍKLAD MAKEDONSKÝCH MINCÍ 

Obr. 1. 1 Makedonská mince – 50 deni 

 

Obr. 1. 2 Makedonská mince – 1 denár 

 

Obr. 1. 3 Makedonská mince – 2 denáry 

 

Obr. 1. 4 Makedonská mince – 5 denárů 
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PŘÍLOHA č. 6 

OBCHODNÍ VÝMĚNA ČR S MAKEDONIÍ  

Graf 1. 1 Obchodní výměna České republiky s Makedonií od roku 1993 do 2007  
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