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1. PËRSHKRIM I SITUATËS AKTUALE NË SEKTORIN E ENERGJISË DHE KLIMËS NË 

SHQIPËRI 

 

Shqipëria është një vend në Evropën Juglindore, i cili kufizohet në veriperëndim me Malin e 
Zi, në verilindje me Kosovën, në lindje me Maqedoninë Veriore dhe në jug dhe juglindje me 
Greqinë. Rreth 60% e kërkesës për energji në Shqipëri plotësohet përmes lëndëve djegëse 
fosile. Për sa i përket gjenerimit të energjisë elektrike, rreth 99% e energjisë elektrike 
gjenerohet nga hidrocentralet. Me ndryshimin e vazhdueshëm të klimës, sigurimi i energjisë 
mund të bëhet shqetësim kritik për Shqipërinë. 
 
Ashtu si pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria ka vazhduar të inkurajojë kapitalin e 
huaj të hyjë në sektorin e energjisë. Në vitin 2018, hyrjet neto të investimeve të huaja 
direkte arritën në 8% të PBB-s kombëtare (FMN, 2018). 
 
Një interes i konsiderueshëm që ka bërë që energjia elektrike e prodhuar nga sektori privat 
arriti në 43% të prodhimit të brendshëm neto në vitin 2019. Pavarësisht, vendi mbetet një 
importues neto mesatarisht për rreth një të tretën e nevojave të tij. Veçanërisht, në vitin 
2019, importet e energjisë elektrike të shkaktuara nga thatësira kushtuan 209 milion euro 
dhe e vendosën në vështirësi të mëdha financiare kompanitë prodhuese KESH dhe 
operatorin e shpërndarjes (OSHEE). Nëpër dekada, zhvillimi sektori i energjisë ka qenë 
përparësi madhore e çdo qeverie dhe pjesë themelore e planeve të zhvillimit ekonomik, e 
cila është materializuar përmes lehtësirave dhe subvencioneve të qeverisë për të 
mbështetur investimet, e cila ka sjelle ne krijimin e kapaciteteve teknike dhe fuqisë 
punëtore te kualifikuar. Të gjitha janë materializuar, në një nga rekordet e dëshmuara prej 
kohësh të investimeve të huaja të suksesshme nga vendet e Evropës me traditën më të 
vjetër në industrinë e energjisë. 
 
Relievi gjeografik i vendit është i mbizotëruar nga malet, me tetë lumenj kryesorë që kalojnë 
neper një pellg ujëmbledhës me shtrirje përmbi 57% të shtrirjes së tij të tanishme 
administrative, me një lartësi mesatare me 700 m mbi nivelin e detit dhe një rrjedhë 
shumëvjeçare me 1.245 m3/s, për një furnizim të kombinuar me 40 miliardë metra kub në 
vit. Për këtë dhe burimet tradicionale të energjisë se zhvilluara në Shqipëri bazohen në 
potencialin e saj hidroelektrik. 
 
Prodhimi total i energjisë primare në Shqipëri në periudhën 2016-2018 ishte respektivisht 
2,021 ktoe, 2,117 ktoe, 2,013 ktoe1, ndërsa konsumi final i burimeve të energjisë (KFBE) 
ishte respektivisht 2,157 ktoe, 2,065 ktoe, 2,056 ktoe, ndërsa importet neto ishin 1,898 
ktoe, 1,507 ktoe dhe 1,358 ktoe. Furnizimi primar i energjisë në Shqipëri dominohet nga 
nafta, hidrocentralet dhe energjia elektrike e importuar siç tregohet në Error! Reference 
source not found., gjë që tregon se importet e nënprodukteve të naftës, energjia elektrike 
dhe një sasi e vogël e qymyrit përbëjnë mbi 56% të të gjithë konsumit të energjisë primare. 
Error! Reference source not found. tregon se sektori i transportit konsumon sasinë më të 
madhe të energjisë, pasuar nga sektori rezidencial dhe sektori i industrisë, dhe tri lëndët 
djegëse më të rëndësishme të energjisë janë produktet e naftës, energjia elektrike dhe 
drutë e zjarrit. Shifrat ilustrojnë karakteristikat e mëposhtme të sektorëve të energjisë 
shqiptare: 
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- Varësia e madhe nga importi i nënproduktëve të naftës; 
- Rëndësia e hidroenergjisë në bilancin energjetik të vendit; 
- Pjesa më e madhe në konsumin e energjisë nga sektori i transportit; 
- Furnizim minimal me gaz natyror si prodhim vendës. 

 

Figura 1: Burimet primare të energjisë dhe importet  

- 2018 

 

Figura 2: Konsumi përfundimtar i energjisë sipas sektorëve 

– 2018 

 
Emetimet e gazrave me efekt serë (GES) dhe shkarkimet (emetimeve neto) vlerësohen në 

11.576,79 Gg CO2 eq. në 2009 dhe 11.894,22 Gg CO2 eq. në vitin 2016 përkatësisht duke 

përfshirë sektorin AFOLU (Bujqësisë, Pyjeve dhe Përdorimit të Tokës). Error! Reference source 

not found. tregon serinë kohore të emetimeve dhe shkarkimeve, përfshirë emetimet neto (në 

ekuivalentin e CO2) nga 2009-2016. 

 

Figura 3: Emetimet dhe shkarkimet e CO2 eq. nga të gjithë sektorët ekonomik (Gg) 
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Analiza e Figurës 3 tregon qartë se sektori i AFOLU (Bujqësisë, Pyjeve dhe Përdorimit të 

Tokës) ka kontributin më të lartë pasuar nga Energjia. Sektori i tretë përbehet nga Proceset 

Industriale dhe Përdorimi i Produkteve. I fundit është Sektori i Mbetjeve. GES (emetimet 

neto) nga sektori AFOLU janë rritur nga 5.051,78 Gg CO2 eq. në 2009 në 5.198,55 Gg CO2 eq. 

në vitin 2016. Brenda këtij sektori, emetimet e GES nga bujqësia kanë një rritje të lehtë nga 

1.492,53 Gg CO2 eq. në 2009 në 1.533,89 Gg CO2 eq. në vitin 2016. Ndryshimet më të mëdha 

vijnë nga sektori i pylltarisë, ku ka një rritje të ndjeshme të emetimeve të GES-it nga 

2.917,45 Gg CO2 eq. në vitin 2009 në 2.968,03 Gg CO2 eq. 

Nëse emetimet dhe shkarkimet nga sektori AFOLU nuk llogariten, atëherë emetimet totale 

të GES janë 8.584,71 Gg CO2 eq. përkatësisht në vitin 2009 dhe 8.792,54 në vitin 2016 

(Error! Reference source not found.). Pjesa më e madhe e emetimeve vjen nga sektori i 

energjisë, duke zënë 4.751,96 Gg CO2 eq. në vitin 2016 

 

Figura 4: Emetimet e përgjithshme të GES-së sipas sektorëve, duke mos përfshirë sektorin AFOLU (në Gg Co2 

eq.) 

Prodhimi i energjisë elektrike është përmbushur historikisht pothuajse ekskluzivisht nga 
hidrocentralet, me një kapacitet total të instaluar të energjisë prej 2.192 MW në fund të vitit 
2019. Vendi ka shfrytëzuar afërsisht 50% të potencialit të tij hidroenergjetik, dhe zgjerimi i 
ardhshëm i kapacitetit hidroenergjitik është i mundur te vije kryesisht nga lumenjtë: Drin, 
Mat, Vjosa, Devolli dhe Bistrica. i vetmi termocentral, TEC i Vlorës, nuk është ende 
funksional dhe shndërrimi i tij me gaz natyror parashikohet pas ndërtimit të Gazsjellësit 
Trans Adriatik (TAP). Shqipëria importon energji elektrike nga vendet fqinje, megjithëse ato 
kanë rënë progresivisht në dhjetë vitet e fundit pas rritjes së gjenerimit të energjisë në vend 
dhe uljes së humbjeve të energjisë elektrike (teknike dhe jo-teknike) në sistemin e 
shpërndarjes, të cilat kane kaluar nga 45% në vitin 2013 në 28% deri në fund të 20161 me 

                                                           
1
 Zbatimi I projektit te “Rimëkëmbjes se sektorit të energjisë” dhe ndërhyrjet e fuqizimit të kryera së fundmi në 

rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes përgjatë viteve 2014-2016. 
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një plan të qartë investimi dhe menaxhimi për t'i ulur ato më tej deri në 17% deri në fund të 
vitit 2020. 
 
Tregu i energjisë elektrike në Shqipëri është në tranzicionin nga një sistem i planifikuar 
qendror në një sistem të bazuar në treg. Tregu me shumicë i energjisë mbizotërohet nga 
kompanitë shtetërore, KESH, e cila furnizon OSHEE me energjinë elektrike të nevojshme për 
klientët nen rrëgjimin e rregulluar (eng. captive consumers) nën kushtet e "furnizimit të 
plotë". Mjedisi konkurrues me shumicë përbëhet nga prodhues të pavarur dhe një numër i 
vogël i konsumatorëve të mëdhenj të furnizuar përmes kontratave dypalëshe. 
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2. PËRSHKRIM I PËRGJITHSHEM I KORNIZËS INSTITUCIONALE DHE LIGJORE NE FUQI PËR 

MENAXHIMIN E ENERGJISË NË SHQIPËRI 

 

2.1. Përshkrimi i kornizës aktuale institucionale në Shqipëri  

Institucionet dhe kompanitë kryesore të sektorit të energjisë në Shqipëri janë treguar në 
Figura 1 si më poshtë: 

 Aktoret qeveritarë dhe rregullatorë, të cilët përfshijnë qeverinë dhe ministritë, 
rregullatorin dhe agjencitë të cilave ministritë u delegojnë përgjegjësi specifike 
sektoriale; 

 Kompanitë e sektorit publik, të tilla si KESH, OST dhe OSHEE, të cilët aktualisht janë 
aktorët kryesorë; 

 Linja e mbikëqyrjes nga ministria përkatëse për secilën kompani të sektorit publik, e 
cila pasqyron zhvendosjen e fundit të mbikëqyrjes për OST në Ministrinë e Zhvillimit 
Ekonomik për të përmbushur kërkesat e veçanta të acquis. 
 

 

Figura 1: Institucionet kryesore të sektorit të energjisë në Shqipëri 

Institucionet më të rëndësishme në përcaktimin e politikave dhe kuadrit rregullator në 
sektorin e energjisë në Shqipëri janë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ("MIE") dhe 
Enti Rregullator i Energjisë ("ERE"). Përveç MIE-së dhe ERE-së ka edhe ministri tjera që kanë 
një rol më të vogël në sektor, dhe gjithashtu një numër agjencish qeveritare që kanë 
përgjegjësi të deleguara atyre nga ministritë në lidhje me sektorin e energjisë. 
 
Këshilli i Ministrave: Këshilli i Ministrave është kabineti i Shqipërisë, i cili së bashku me 
Kryeministrin vendos drejtimin e përgjithshëm për politikat në të gjithë qeverinë. Në 
sektorët e energjisë, roli i tij është kryesisht rishikimi dhe miratimi i vendimeve që 
propozohen nga MIE përpara se ato të hyjnë në fuqi, siç është p.sh. Strategjia e Energjisë.  
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Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE): MIE është përgjegjëse për sektorin e 
energjisë dhe për zhvillimin e politikës energjetike, si dhe strategjive afatmesme dhe 
afatgjata për sektorin e energjisë. Fusha kryesore e fokusit të MIE-së në sektorin e energjisë 
është zbatimi i reformave për të harmonizuar politikën dhe rregulloret shqiptare me acquis 
të BE-së për energjinë. Ky proces ka pasur progres të ndjeshëm së fundmi, me miratimin e 
ligjit për sektorin e energjisë elektrike, ligjit për EE-në, ligjit për performancën e energjisë të 
ndërtesave dhe ligjit për BRE-në. Ministria, përmes Agjencisë e Efiçiencës së Energjisë (AEE) 
dhe Fondit për Eficiencë të Energjisë (Fondi EE), është angazhuar në zbatimin e reformave 
për të përmirësuar efiçiencën e energjisë, veçanërisht në zbatimin e ligjit për performancën 
e energjisë në ndërtesa (PEN). 
 
Përderisa MIE është ministria më e angazhuar në sektor, ka një numër të ministrive te tjera 
të Qeverisë që punojnë me MIE në përcaktimin e agjendës së përgjithshme të politikave për 
sektorin. Këto ministri dhe veprimet që do të duhet të ndërmarrin për të zbatuar ligjet e 
reja, janë dhënë më poshtë, dhe të gjitha veprimet me përparësi të Qeverisë janë 
përmbledhur në Tabelën 1. 
 
Ministria për zhvillim ekonomik, tregti dhe turizëm: (“Ministria e ekonomisë”) përfshin 
Drejtorinë e Pronës Publike, e cila mbikëqyr performancën ekonomike dhe financiare të 
ndërmarrjeve shtetërore, duke përfshirë OST, KESH dhe OSHEE. Drejtoria e Konkurrencës 
është përgjegjëse për sigurimin e lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve dhe zbatimin e 
legjislacionit për t’u ndërlidhur me tregun e brendshëm të BE-së. Për më tepër, Qendra 
Kombëtare e Licencimit ndihmon ata që hyjnë të rinj në treg për të zhvilluar kërkesat e 
licencimit, dhe ATRAKO menaxhon tenderimin e projekteve koncesionare, përfshirë ato për 
burimet hidrike. 
 
Ministria e turizmit dhe mjedisit ("MTM"): ka përgjegjësi të përgjithshme në lidhje me 
mbrojtjen e mjedisit dhe me sektorin e energjisë; MTM është përgjegjës, përmes Agjencisë 
Kombëtare të Mjedisit, për miratimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për zhvillimin e 
planifikuar në sektorin e energjisë. MTM është gjithashtu përgjegjës për politikat që lidhen 
me ndryshimin e klimës dhe shërben si pikë qendrore për qeverinë shqiptare nën UNFCCC. 
 
Enti Rregullator i Energjisë (ERE):  
Enti Rregullator i Energjisë (“ERE”) është një organ i pavarur publik, i themeluar në 1995. 
Përgjegjësitë e tij shikojnë rregullimin e aktiviteteve në sektorët e energjisë elektrike dhe 
gazit natyror. Nder rolet më te rëndësishëm te këtij institucioni janë zhvillimi dhe miratimi i 
rregullave e tregut të energjisë elektrike përfshire monitorimi i përgjithshëm te tregut të 
energjisë elektrike në Shqipëri. ERE është gjithashtu organi kompetent për dhënien e 
licencave për aktivitetet e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes, furnizimit dhe tregtimit të 
energjisë elektrike, si dhe të licencave për kryerjen e transmetimit, shpërndarjes, furnizimit 
dhe tregtimit. Ai është përgjegjës për miratimin e kodeve të rrjetit që rregullojnë lidhjen dhe 
aksesin në rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes për të gjithë prodhuesit e energjisë. ERE, 
gjithashtu, ka përgjegjësinë për miratimin e tarifave në sektor, duke përfshirë tarifat e 
shitjes së energjisë elektrike për prodhuesit e BRE-ve, tarifat për akses në rrjetet e 
transmetimit dhe shpërndarjes dhe tarifat për konsumatorët fundorë të furnizuar nga 
Furnizuesi i Shërbimit Universal. ERE miraton dokumentet standarde siç është PPA-ja që 
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përdoret nga prodhuesit me përparësi të BRE-së. ERE është, gjithashtu, përgjegjëse për 
zhvillimin e shumicës së legjislacionit dytësor në sektor. 
 
Agjencia për Efiçiencën e Energjisë: Agjencia për Efiçiencën e Energjisë (“AEE”) është krijuar 
në bazë të detyrimit nga ligji për EE-në. Vënia në funksionim të plotë të Agjencisë për EE-në 
është qartazi një prioritet i qeverisë bazuar në ligjin për EE-në dhe veprimet prioritare të 
përcaktuara në Tabelën 2 duhet të ndërmerren nga MIE. Detyrat dhe përgjegjësitë e AEE-së 
janë të detajuara në nenin 25 të ligjit për EE-në dhe janë si më poshtë:  

 Zhvillimi i legjislacionit sekondar dhe programeve për të promovuar efiçiencën e 
energjisë. 

 Zhvillimi dhe monitorimi të Planit kombëtar të veprimit për efiçiencën e energjisë 
(“PKVEE”) dhe përgatitja e një raporti vjetor të progresit në lidhje me PKVEE-në. 

 Bashkëpunimi me pjesëmarrësit e tregut dhe palët e interesuara për të zhvilluar një 
bazë të të dhënave për të monitoruar progresin e bërë në përmirësimin e efiçiencës 
së energjisë. 

 Zhvillimi i standardeve dhe rregulloreve teknike për të përmirësuar efiçiencën e 
energjisë së produkteve. 

 Vlerësimi I projekteve për të përmirësuar efiçiencën e energjisë për financim të 
mundshëm nga Fondi i EE-së. 

 Mbështetja e efiçiencës së energjisë përmes ofrimit të këshillave, trajnimeve dhe 
zhvillimit të kontratave me open-source për shërbimet e energjisë. 

 Verifikimi i saktësisë së të dhënave nga auditimet e energjisë, nëse konsiderohet e 
nevojshme. 

 
Përveç departamenteve dhe agjencive qeveritare të përmendura më lart, ekziston një 
numër i agjencive, të përmendura më poshtë, që kanë rol më të vogël në sektorin e 
energjisë. Për shkak të reformave që po zbatohen aktualisht, nuk ka ndonjë ndryshim të 
madh në rolet e kryera nga këto organizata. 
 
AKBN - Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore: Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Natyrore (“AKBN”) raporton tek MIE. Misioni i AKBN-së është zhvillimi, mbikëqyrja e 
përdorimit racional të burimeve natyrore, sipas politikave të qeverisë, dhe monitorimi i 
shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe rehabilitimit të burimeve natyrore në miniera, 
hidrokarbure dhe energji.  
 
AKPT-Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe Këshilli Kombëtar i Territorit: 
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (“AKPT”) është një institucion publik i varur 
nga MUD që është përgjegjës për përgatitjen dhe koordinimin e instrumenteve kombëtare 
të planifikimit. 
 
AKZH - Agjencia Kombëtare e Zhvillimit:  ka përgjegjësinë për të marrë vendime në lidhje 
me projekte specifike me rëndësi kombëtare. Kjo përfshin, për shembull, miratimin e lejeve 
të ndërtimit për projekte në sektorin e energjisë siç janë gjenerimi, transmetimi dhe 
shpërndarja e energjisë, dhe projektet e naftës dhe gazit. 
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AKM – Agjencia Kombëtare për Mjedisin: Agjencia Kombëtare për Mjedisin (“AKM”) është 
një institucion në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, i cili është përgjegjës për 
rishikimin dhe miratimin e vlerësimeve të ndikimit në mjedis për projekte të mëdha 
zhvillimi, të tilla si ato në sektorin e energjisë. Agjencia gjithashtu ka përgjegjësi për 
monitorimin e përputhshmërisë me standardet mjedisore. 
 
Përveç departamenteve qeveritare dhe agjencive të paraqitura më lart, ka një numër të 
madh të kompanive publike të energjisë në Shqipëri që janë në thelb ndërmarrjet në pronësi 
të shtetit. Këto kompani do të preken nga elementë të reformave që po zbatohen, të tilla si 
detyrimet nën Traktatin e Komunitetit të Energjisë për Evropën Juglindore, kërkesat e 
ndarjes dhe rritja e nivelit të konkurrencës në sektor. 
 
Korporata Elektroenergjetike Shqiptare – KESH: KESH mbetet gjeneruesi dominues i 
energjisë elektrike në Shqipëri, duke prodhuar më shumë së 75% të energjisë elektrike të 
gjeneruar në vitin 2015. Fillimisht KESH është themeluar si një kompani në pronësi të 
shtetit, ndërmarrje e integruar vertikalisht që përfshin të gjitha funksionet e gjenerimit, 
transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Në vitin 1995, sipas dy ligjeve2, KESH-i 
u shndërrua në një kompani aksionare me 100% të aksioneve në pronësi të shtetit, dhe filloi 
të funksiononte si një kompani tregtare. Sidoqoftë, veprimtaria e KESH-it rregullohet ende 
në përputhje me detyrimin e shërbimit publik, sepse pjesa më e madhe e prodhimit i 
alokohet OSHEE-së për furnizimin e konsumatorëve tariforë. 
 
Operatori i Sistemit të Transmetimit – OST: OST-ja është Operatori i Sistemit të 
Transmetimit të Energjisë Elektrike në Shqipëri që menaxhon rrjetin me tension 110 kV e 
lart. Në kuadër të zbatimit të reformave të sektorit të energjisë, OST-ja ka tri role kryesore:  

 mbetet pronari dhe operatori i rrjetit të transmetimit - reformat do të kenë relativisht 
pak ndikim në këtë rol nga dita në ditë.  

 fillimisht ka të ngjarë të posedojë Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike, që do të jetë 
platforma primare për tregun konkurrues të energjisë. Ky është një rol i ri në tregun 
shqiptar për të cilin OST-ja do të ketë nevojë për të ndërtuar kapacitete të reja. 

 OST do të vazhdojë të mbetet përgjegjës për balancimin e sistemit përmes prokurimit të 
shërbimeve balancuese dhe ndihmëse. 
 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – OSHEE:  OSHEE zotëron sistemin e shpërndarjes së 
energjisë elektrike në rrjetin me tension më të ulët se 110 kV. OSHEE-ja është një entitet i 
vetëm juridik që përfshin si Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (“OSSH”), ashtu dhe 
Furnizuesin e Shërbimeve Universale. Në vitin 2009, OSSH-ja u privatizua për të siguruar 
investime, për të përmirësuar efikasitetin operacional, për të zvogëluar humbjet e energjisë 
dhe për të përmirësuar mbledhjen e të ardhurave. Me mbështetjen e qeverisë ishte 
parashikuar që kjo të kapërcente humbjet në rritje dhe të çonte në tarifa më të ulëta, më të 
përballueshme dhe konkurruese të energjisë me pakicë për një periudhë afatmesme. 
 
Që në fillim, nisën të shfaqen kontradikta midis CEZ-it, pronarëve të rinj të OSSH-së dhe 
qeverisë lidhur me nivelet për borxhet e këqija, normën e reduktimit të humbjeve dhe 

                                                           
2 

Nr. 7926, i datës 20.04.1995. “Për shndërrimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare“ dhe Nr. 7962, 
datë 13.07.1995. “Për energjinë elektrike”. 
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nivelet vjetore të tarifave. Licenca e shpërndarjes u hoq nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE) 
në vitin 2013, me arsyetimin se kompania e shpërndarjes nuk kishte arritur të plotësonte 
kushtet e licencës së saj. Kompania u kthye në pronësi publike dhe filloi një program 
ambicioz të zvogëlimit të humbjeve dhe përmirësimit të arkëtimit, që pati rezultate të 
dukshme në përmirësimin e pozicionit financiar të kompanisë. Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë dhe OSHEE-ja po punojnë për të ndarë rrjetin e shërbimit të shpërndarjes nga 
Furnizuesi i Shërbimit Universal të konsumatorëve tariforë. Ndarja e OSHEE-së është një 
detyrim sipas acquis së Komunitetit të Energjisë dhe ligjit për sektorin e energjisë, i cili do të 
krijojë më shumë transparencë për të gjithë përdoruesit e rrjetit të shpërndarjes. 
 
Seksioni më poshtë përcakton disa nga implikimet kryesore të reformës për këto kompani 
publike të energjisë dhe veprimet prioritare janë përmbledhur në Tabela 1. 

Tabela 1: Implikimet kryesore të reformës për kompanite publike të energjisë dhe veprimet prioritare 

LLOJI I 
INSTITUCIONIT 

PËRGJEGJËSITË 

Qeveria 
● Të rishikohet dhe miratohet legjislacioni dhe rregulloret e reja siç kërkohet për të 

lehtësuar zbatimin e reformave në sektorin e energjisë 

Ministria e 
Infrastrukturës & 
Energjisë 

● Zhvillimi i akteve nënligjore për vënien në zbatim të kuadrit ligjor të SE, BRE, PEN dhe 
EE 

● Të mbështetet Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale në caktimin e të drejtave të përshtatshme për klientët në 
nevojë  

● Të krijohet dhe plotësohet me staf Agjencia për Efiçiencën e Energjisë dhe Fondi për 
Efiçiencën e Energjisë  

● Të përcaktohen kriteret për dhënien e licencave te auditorëve të energjisë dhe 
ofruesve të shërbimeve të energjisë 

● Të zhvillohet legjislacionit sekondar për zbatimin e Ligjit të PEN 
● Të punohet me aktorë të tjerë për të zhvilluar dhe zbatuar një Strategji të Rinovimit 

të Ndërtesave 
● Te përgatiten rregulloret dytësore për zbatimin e Ligjit ("PEN") 

Ministria e  
Financave dhe 
Economisë 

● Të forcohet Qendra Kombëtare e Biznesit për të ndihmuar zhvilluesit të përmbushin 
kërkesat për licencimin e projektit 

Ministria e  
Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes sociale 

● Të sigurohet që kriteret e përcaktuara për të identifikuar    konsumatorët e dobët 
janë zbatuar në mënyrë korrekte që mbështetja në dispozicion të drejtohet në 
mënyrë më të përshtatshme. 

Ministria e   
Turizmit dhe 
Mjedisit 

●  Vazhdimi i punës me  Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për  të siguruar që 
politikat e sektorit të energjisë janë në përputhje dhe mbështesin strategjinë e 
Shqipërisë për përmbushjen e NDC-së së saj të dakorduar 

● Rritja e transparencës dhe përputhshmërisë në vlerësimin strategjik dhe të ndikimit 
në mjedis, veçanërisht për HEC-et 

Korporata 
Elektroenergjetike 
Shqiptare (KESH) 
 

● Forcimi i kapaciteteve të reja (p.sh. të tregtimin), në kushtet kur   
● KESH-it do të duhet të shesë energji dhe të konkurrojë në tregun ne krijim e sipër;  
● Mosndërhyrja në çmimet e prodhimit dhe përfundimi i kontratës afatgjate të 

furnizimit me OSHEE-në; 
● Rritja e kapacitetit të saj gjenerues duke u bërë një aktor kyç në rajon. 

Operatori i 
Sistemit të 
Transmetimit 
 (OST) 

● Përgatitja e llogarive të ndara për OST-në dhe funksionet e operatorit të tregut të 
OST-së; 

● Përgatitja e rregullave për sigurinë e rrjetit, cilësinë e furnizimit dhe procedurat për 
lidhjet e reja; 

● Finalizimi i rregullave të tregut, duke përfshirë rregullat për ndarjen e ndërlidhjes 
ndërkufitare ose kapaciteteve; 
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● Përgatitja e parashikimeve afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të kërkesës për 
energji elektrike; 

● Përgatitja e një plani zhvillimor 10-të vjeçar për Shqipërinë dhe sigurimi i 
përditësimeve të planit vjetor të investimeve së bashku me aplikimet vjetore të 
tarifave 

● Rekrutimi dhe trajnimi i stafit për të operuar dhe sjelle përmirësime në përputhje me 
rregullat e reja të tregut; 

● Krijimi i Bursës Shqiptare të Energjisë; 

Operatori i 
sistemit të 
shpërndarjes së 
energjisë 
(OShEE) 

● Vazhdimi i investimeve për të ulur më tej humbjet e shpërndarjes dhe për të 
përmirësuar normat e arkëtimit; 

● Përgatitja e rregullave për sigurinë e rrjetit, cilësinë e furnizimit dhe procedurat për 
lidhjet e rrjetit; 

● Përgatitja e një plani 5-vjeçar të zhvillimit për rrjetin e shpërndarjes dhe sigurimi i 
përditësimeve të planit vjetor të investimeve së bashku me aplikimet tarifore 
vjetore; 

● Përcaktimi i roleve të reja, që do të merren përsipër në kuadër të zbatimit të modelit 
të ri tregut, për shembull në menaxhimin e KpD-ve me gjeneruesit privatë; 

● Ndërtimi i aftësive operacionale për të kryer përgjegjësitë sipas modelit të ri të 
Tregut, p.sh. blerjen e energjisë në Bursën e Energjisë, duke menaxhuar kontrata me 
gjenerues të BRE-së dhe përpunimin e konsumatorëve që ndryshojnë furnizuesin e 
energjisë elektrike. 

 

2.2. Përshkrimi i kornizës aktuale ligjore në Shqipëri  

Shqipëria është në proces të zhvillimit dhe zbatimit të një numri ligjesh, aktesh nënligjore, 
dhe rregullatore kyçe që do të ndikojnë në rolin e aktorëve kryesorë në sektorin e energjisë 
dhe në fushën e efiçiencës së energjisë, si edhe në veprimet klimatike. Ky kapitull 
përmbledh fushat kyçe të reformës, përcakton implikimet për rolin e institucioneve 
ekzistuese dhe të reja të sektorit të energjisë dhe identifikon boshllëqet ndërmjet situatës 
aktuale dhe asaj që pritet të arrihet pas zbatimit të suksesshëm të reformave. 
Programet kryesore në reformat e sektorit të energjisë përfshijnë: 

 Traktati i Komunitetit të Energjisë (“TKE”), ratifikuar nga Parlamenti i Shqipërisë me 
ligjin nr. 9501, datë 3.4.2006, i cili siguron një kornizë ligjore për konvergjencën me 
acquis e energjisë në Bashkimin Evropian (“BE”) 3; 

 Ligji nr. 43/2015 “për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, i cili u miratua nga 
Parlamenti Shqiptar në prill 2015; 

 Modeli i ri i Tregut për sektorin e energjisë elektrike në Shqipëri, i cili u miratua me 
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 519, datë 13.7.2016; 

 Vendimi i ERE-s nr. 214, datë 28.12.2017, “Për miratimin e rregullave të tregut 
shqiptar të energjisë elektrike dhe marrëveshjes së pjesëmarrjes në bursën 
shqiptare të energjisë”; 

 Ligji nr. 124/2015, “për efiçiencën e energjisë”, i cili është miratuar në nëntor 2015; 

 Ligji nr. 7/2017, “për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme “, 
i cili u miratua nga Parlamenti Shqiptar në shkurt 2017. 
 

Si nënshkruese e TKE-së, shumica e legjislacionit dhe rregullimit të sektorit të energjisë në 
Shqipëri drejtohet nga kërkesat e Tregut të Brendshëm të Energjisë të BE-së. Në mënyrë të 

                                                           
3 

Acquis communautaire mbi energjine i BE-së, është përcaktuar në aneksin I të Traktatit të Komunitetit të 
Energjisë dhe përfshin një numër të direktivave dhe rregulloreve të BE-së që janë thelbësore për rregullimin e 
sektorëve të energjisë të shteteve anëtare të BE-së. 
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veçantë, TKE përcakton një numër të acquis, i cili përfshin legjislacionin thelbësor të BE në 
sektorin e energjisë. 
 
Ligji Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” u miratua në 2015, me objektivin 
kryesor të ecjes drejt përafrimit me acquis e BE-së për energjinë elektrike. Një Model i ri i 
Tregut të Energjisë Elektrike ("Modeli i Tregut") për Shqipërinë u miratua nga Këshilli i 
Ministrave në korrik 2016 dhe përcakton ndryshimet në sektorin e energjisë elektrike që 
kërkojnë largimin nga përcaktimet e tregut te rregulluara që kanë qenë deri tani në fuqi, 
drejt aranzhimeve të një tregut te liberalizuar. Zbatimi i Modelit të Tregut do të përmirësoje, 
gjithashtu, pajtueshmërinë me shumë komponentë të acquis të BE-së për energjinë, të 
përcaktuara në TKE. Me qëllim lehtësimin e krijimit të Bursës të Energjisë në Shqipëri dhe 
lejimin e Operatorëve të Transmetimit ose Operatorëve të Tregut nga vendet e tjera për t’u 
bashkuar me këtë Bursë, u propozua dhe u miratua nga Parlamenti i Shqipërisë një 
amendimi i ligjit për sektorin e energjisë elektrike. Projekt-ligji është në fazën e shqyrtimit 
dhe aprovimit nga Parlamenti. 
 
OST-ja ka hartuar një dokument të plotë të rregullave të tregut për zbatimin e Modelit të 
Tregut, të cilat u miratuan nga ERE në dhjetor të vitit 2017. Këto rregulla parashikojnë që 
zbatimi i Modelit të ri të Tregut të bëhet në faza gjatë periudhës 2017-2020. Karakteristikat 
e Modelit te tregut mund të përmblidhen si në vijim: 

 Tregtia fizike nga pjesëmarrësit e tregut ekskluzivisht do të bëhet përmes 
platformave të mëposhtme: 

- Dita paraprake (“DP”) dhe brenda-ditës (“BD”) të tregut, që do të ngrihet 
brenda Bursës se re Shqiptare te Energjisë Elektrike. 

- Tregtimi i energjisë fizike afatgjatë lejohet në bazë të kapacitetit ndërkufitar 
të blerë përmes ankandeve të kapacitetit ndërkufitar. 

 Të gjitha format e tjera të tregtimit do të jenë financiare, për shembull nëpërmjet 
Kontratës për Diferencat (KpD) ose krijimit të tregjeve të ardhshme të 
decentralizuara. 

 Do të zhvillohen Rregullat specifike të ofertimit dhe do të zbatohet një regjim 
monitorues rregullator dhe eficient për të parandaluar abuzimin e ndonjë tregu nga 
pjesëmarrës të veçantë. 

 Një treg balancues i cili integron zgjidhjen e disbalancave do të krijohet dhe 
drejtohet nga OST-ja, i cili do të balancojë ofertën dhe kërkesën, duke filluar nga 
pozicionet e nominuara nga pjesëmarrësit e tregut nëpërmjet tregtimit fizik dhe 
nëpërmjet kontraktimit direkt për shërbimet e balancimit. 
 

Modeli i ri i Tregut do të ketë implikime për marrëveshjet tregtare ekzistuese në treg: 

 Në rastet kur gjeneruesit e burimeve të rinovueshme të energjisë, të cilët aktualisht 
kanë Marrëveshje paraprake për blerjen e energjisë elektrike (MPBE) me furnizuesin 
publik KESH, qëllimi është që këto vëllime të tregtohen përmes tregut të organizuar, 
por me një Kontratë për diferencat (“KpD”) të vendosura për të mbajtur gjeneruesit 
e BRE-së në tërësi në lidhje me MPBE-në. Gjeneruesit e afektuar  do të duhet të jenë 
në gjendje të kenë një çmim reference likuid, i cili do të jetë indeksi për diferencën 
ndaj çmimit (fiks) në KpD. Roli i furnizuesit publik me shumicë do të transferohet te 
OSHEE sapo të zbatohet modeli i ri i tregut. 
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 Aktualisht ekziston një marrëveshje dypalëshe ndërmjet KESH-it dhe OSHEE-së që 
rregullon furnizimin e energjisë tek OSHEE-ja. Për të qenë në përputhje me Modelin 
e Tregut, këto vëllime, gjithashtu, do të kërkohet që të kalojnë përmes bursës së re 
të energjisë. Modeli i Tregut i referohet kësaj si një “Detyrim i Operatorit të Tregut” 
mbi KESH-in dhe OSHEE-në. Ashtu si me IPP-të, mund të krijohet një KpD midis KESH-
it dhe OSHEE-së për të siguruar një mbrojtje financiare kundrejt luhatjeve në tregun 
e organizuar fizik të energjisë. 

 

Pasi të zbatohet me sukses dhe të shoqërohet me sistemin reflektues të kostos dhe tarifat e 
aksesit në treg, Modeli i ri i Tregut duhet të lehtësojë konkurrencën, së pari në tregun me 
shumicë, dhe më pas në tregun me pakicë. OSHEE-ja do të mbajë aktivitetin e saj të 
furnizimit, dhe do të ekspozohet ndaj konkurrencës nga furnizues të rinj që mund të hyjnë 
në treg për të furnizuar konsumatorët fundorë. 
 
Një vështrim i përgjithshëm i marrëdhënieve tregtare në vend me zbatimin e Modelit të 
Tregut është paraqitur në skemën në Figure 2. 
 

 

Figure 2: Skema e rekomanduar e marrëdhënieve kryesore tregtare nën modelin e tregut  

Objektivi kryesor i ligjit të ri është që të përafrohet me direktivën e BE-së për efiçiencën e 
energjisë (2006/32/KE dhe pjesërisht 2012/27/KE). Objektivat kryesorë të ligjit mund të 
përmblidhen si më poshtë: 
 

 Vendosja e një Targeti indikativ për kursimin e energjisë kombëtare dhe përgatitja e 
një Plani Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë (“PKVEE”) që duhet të 
përditësohet çdo tri vite. 

 Krijimi i institucionit të Agjencisë për Efiçiencën e Energjisë (“AEE”) për të 
mbikëqyrur zbatimin e shumë dispozitave të ligjit dhe krijimin e një Fondi për 
Efiçiencën e Energjisë (“Fondi EE”) për të mbështetur dhe financuar masat e 
efiçiencës së energjisë. 

 Vendosja e kërkesave për konsumatorët e mëdhenj të energjisë për të përmirësuar 
efiçiencën e tyre të energjisë, duke kërkuar që ata të punësojnë një menaxher të 
energjisë dhe të kryejnë auditime të rregullta të energjisë. 
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 Vendosja e kritereve dhe standardeve për licencimin e auditorëve të energjisë. 
 

Qëllimi i ligjit për BRE-në është të promovojë shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme të 
Shqipërisë, veçanërisht në fushën e hidrocentraleve, burimeve të biomasës dhe 
biokarburantëve. Përmes Komunitetit të energjisë, Shqipëria ka vendosur një objektiv të 
detyrueshëm prej 38% të konsumit të saj bruto final të energjisë që do të plotësohet nga 
burimet e energjive të rinovueshme deri më 2020, i cili është një objektiv ambicioz 
krahasuar me 36,8% në vitin 2019, në përgjithësi për shkak të rritjes së konsumit të 
energjisë. Në mënyrë të veçantë, ligji për promovimin e BRE-së mbështet skemën e 
energjisë të bazuar në Kontratën për Diference (KpD), e cila merr parasysh krijimin e tregut 
konkurrues “të ditës paraprake” të energjisë elektrike. Detajet e skemës të bazuar në KpD-
në duhet të koordinohen ngushtë gjatë hartimit të Rregullave të tregut të përshkruara më 
herët. Një mekanizëm efektiv i KpD-ve, do të vendoset në momentin kur gjeneruesit e 
energjisë elektrike nga BRE-të, të kenë qasje në një treg likuid me shumicë. Kjo duhet të jetë 
e zbatueshme pasi Modeli i Tregut të jetë zbatuar plotësisht.  
 

2.3. Përshkrim i sistemit ekzistues MVR dhe disponueshmëria e të dhënave në përgjithësi 

(përfshirë statistikat) në sektorin e menaxhimit të energjisë në Shqipëri  

 
Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Energjisë është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, dhe 
kërkon vullnet politik, koordinimin e të gjithë aktorëve që kanë të bëjnë me energjinë 
brenda vendit dhe bashkëpunimin me partnerët për zhvillimin e Shqipërisë. Për më tepër, 
zbatimi i suksesshëm varet nga angazhimi i investitorëve privatë, donatorëve, kompanive 
publike të energjisë dhe burimeve të buxhetit të shtetit, si dhe nga menaxhimi efektiv i 
këtyre burimeve brenda institucioneve shtetërore për të arritur rezultatet, produktet dhe 
efektet e pritura. Zbatimi i suksesshëm i Strategjisë Kombëtare të Energjisë varet nga 
qeverisja e mirë, përgjegjësitë e përcaktuara qartë, transparenca dhe pjesëmarrja e 
vazhdueshme e një game të gjerë institucionesh brenda qeverisë dhe jashtë saj. 
 
Matricat e monitorimit do të maten përmes treguesve specifikë, të cilët janë përzgjedhur 

nga treguesit përkatës të përdorur për Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 

2015-2020, objektivat e BRE-së, objektivat e EE-së dhe targetat e KKP-së të përcaktuara nga 

Qeveria shqiptare deri në vitin 2020. Zbatimi i Strategjisë do të monitorohet kundrejt 

trembëdhjetë treguesve të cilët, në përgjithësi, janë të disponueshëm në baza vjetore. Këto 

tregues të monitorimit renditen si më poshtë (shih faqe 56-57 strategjinë). 

 Reduktimi i humbjeve teknike të transmetimit të energjisë elektrike;  

 Reduktimi i humbjeve joteknike të shpërndarjes të energjisë elektrike;  

 Reduktimi i humbjeve teknike të shpërndarjes të energjisë elektrike;  

 Rritja e shkallës së arkëtimit të faturave të energjisë elektrike;  

 Niveli i ndërsubvencioneve në furnizimin me energji; 

 Shkalla e ndërrimit të furnizuesit;  

 Hapja e tregut të energjisë elektrike (përqindja e energjisë së furnizuar nga tregu 
konkurrues si i brendshëm, ashtu dhe nga importet); 

 Vetëmjaftueshmëria e burimeve primare të energjisë kundrejt furnizimit; 
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 Importet e energjisë;  

 Targetat kombëtar të efiçiencës së energjisë; 

 Targetat e energjive të rinovueshme në TPES (objektivi i BRE-së);  

 Targetat e biokarburanteve si pjesë e biokarburanteve kundrejt konsumit total të 
karburanteve në sektorin e transportit;  

 Zvogëlimi i emetimeve të CO2; dhe  

 Penetrimi i gazit natyror.  
 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, së bashku me ERE-n, AKBN-në, AEE-në janë 

përgjegjëse për monitorimin dhe sigurimin e një zbatimi efikas të Strategjisë së Energjisë për 

të gjithë sektorët përkatës. Treguesit e monitorimit do të vlerësohen në mënyrë periodike 

nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, së bashku me ERE-n, AKBN-në, Agjencinë për 

EE-në. Raportet vjetore të monitorimit mbi zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Energjisë do 

të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave për miratim. 

 
Raporti vjetor i monitorimit duhet të përqendrohet në rezultatet, treguesit, tendencat 
aktuale dhe në perspektivë, pengesat e hasura gjatë periudhës raportuese, mësimet e marra 
dhe të arriturat, masat që duhet të ndërmerren për përshpejtimin e zhvillimit në sektorë të 
caktuar të energjisë dhe në rezultatet e arritura gjatë periudhës së raportimit. Përderisa 
përgjegjësia për mbikëqyrjen e përgjithshme të zbatimit i mbetet Ministrisë së 
Infrastrukturës dhe Energjisë, zbatimi i strategjisë përfshin pothuajse të gjitha ministritë e 
linjës, institucionet e qeverisë qendrore dhe bashkitë. 
 
Informacioni do të mblidhet për treguesit përkatës të monitorimit në përputhje me llojin e 
ndërhyrjes. Të dhënat e mbledhura për monitorimin do të mblidhen në bazë vjetore dhe 
disa nga ato do të vendosen në Bilancin Vjetor për energjinë, i cili përgatitet dhe azhurnohet 
nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përmes AKBN-së. Një detyrë funksionale e 
AKBN-së do të konsistojë në hartimin e kërkesave për të dhëna që do të gjenerohen nga të 
gjitha kompanitë energjetike publike dhe private dhe në kryerjen e anketave për 
përcaktimin e nivelit të konsumit midis sektorëve të ndryshëm të kërkesës për energji. Të 
dhënat e mbledhura do të konfirmohen dhe transferohen në EUROSTAT Energy Balance 
Template, ku të dhënat do të përpunohen dhe sistemohen në tabela me treguesit e 
monitorimit. Të gjithë treguesit e monitorimit do të jenë pjesë e raportit vjetor të 
monitorimit, i cili do të dorëzohet për vendimmarrje në Ministrinë e Infrastrukturës dhe 
Energjisë dhe pastaj do t’i dërgohen zyrtarisht Këshillit të Ministrave. 
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3. PËRMBLEDHJE E ACQUI-s TË BE-së PËR ENERGJINË DHE OBLIGIMET/TRAKTATET 

NDËRKOMBËTARE PËR MENAXHIMIN E ENERGJISË NË SHQIPËRI   

3.1. Përmbledhje e Acqui-sit të BE-së për energjinë dhe statusi aktual në sektorin e 

energjisë në Shqipëri 

Qasja në tregjet rajonale dhe ato të BE-së është hap kyç për përmbushjen e nevojave në 
rritje për energji në Shqipëri. Në vitin 2014, konsumi total I energjisë në Shqipëri ishte 2.070 
ktoe4. Konsumi I energjisë ishte 7.722 GWh apo 34% e përdorimit primar të energjisë. Duke 
pasur parasysh parashikimin se PBB-së do të ketë rritje vjetore 4% në dekadat e ardhshme, 
edhe konsumi i energjisë pritet të ketë rritje. Shqipëria duhet të gjejë burime shtesë të 
energjisë dhe të investojë në transportin dhe infrastrukturën e energjisë në mënyrë qe të 
mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm. Burime të reja të energjisë dhe investimet në 
infrastrukturë do të ndihmojnë sektorin e energjisë në Shqipëri që të vazhdojë 
transformimin e tij drejt një tregu me konkurrencë më të fortë dhe të përmbushë iniciativat 
dhe objektivat e Pakos së tretë të energjisë. Shqipëria është një nga palët kontraktuese më 
të hershme që ka arritur me sukses transpozimin e Pakos së tretë të energjisë në 2015. Si 
pjesë e kësaj Pakoje, theks të veçantë ka hapja e tregut dhe integrimi i tregut ndërkufitar, si 
hapa drejt krijimit të një tregu rajonal pan-Evropian të energjisë. 
 
Shqipëria ka aprovuar politikën e një Sistemi të Planifikimit të Integruar (SPI) që të ofrojë 
parime të funksionimit që mundësojnë planifikim më koherent dhe të koordinuar të 
politikave qeveritare. Një nga tiparet kyçe të SPI është Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim II (SKZHI-II) ku përshkruhen objektivat e zhvillimit kombëtar shoqëror, demokratik 
dhe ekonomik gjatë periudhës 2015-2020. Disa nga objektivat strategjike në SKZHI-II për 
sektorin e energjisë përfshijnë: 
 

 Rritje e furnizimit me energji nga impiantet hidrike në 7.300 GWh/vit deri në 2020 (nga 
4.425 GWh në 2012). 

 Zvogëlimi i humbjeve të energjisë në rrjetin shpërndarës në 14% deri në 2020. 

 Zvogëlimi i varësisë së energjisë nga importi në 65% në 2020 (nga 69,74% në 2015). 

 Në gjysmën e dytë të 2018 të fillojë funksionimi i linjës se tensionit te larte 400 kV mes 
Shqipërisë dhe Kosovës (përfunduar në 2016) me ndihmë nga Sekretariati i Komunitetit 
të Energjisë dhe Komisioni Evropian. 

 Përforcimi i ndërlidhjeve të rrjeteve elektrike me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut për 
të përmirësuar lidhshmërinë e sistemit energjetik të Shqipërisë me rajonin. 

 Përafrimi i kornizës ligjore dhe rregullatore të sektorit të energjisë elektrike me acquis-in 
e BE-së dhe përmbushja e detyrimeve të Pakos së tretë të energjisë. 

 Ndërlidhja me tregun rajonal. 
 
Për të përmbushur detyrimet e saj me Pakon e Tretë të Energjisë dhe për të nxitur dhe 
mbështetur më tej zhvillimin e saj ekonomik, Shqipëria po ndërmerr hapa për të mbetur 
tërheqëse financiarisht dhe ekonomikisht në sektorin e energjisë. Ndërsa është një ndër të 
parat Palë Kontraktuese që ka filluar transpozimin e Pakos së Tretë të Energjisë në sektorin e 
energjisë elektrike, ky sektor në Shqipëri karakterizohet nga një strukturë tregu në të cilën 

                                                           
4
 Bilanci i energjisë së Shqipërisë 2009–2014, AKBN; INSTAT) 
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shumica e blerjes së energjisë dominohet nga transaksione dypalëshe për konsumatorët e 
mëdhenj, ndërsa shumica e klientëve të tjerë dhe tregu i shitjeve me pakicë mbeten nën një 
regjim rregullator. Ndarja e funksioneve dhe interesave që është duke u bërë si dhe 
pronësia e transmetimit e miratuar me ligj në 2016 shihen si aspekte pozitive.  
 
OST-ja, operatori i certifikuar i sistemit të transmetimit, thelbësor për zhvillimin e një tregu 
të fuqishëm, është i ngarkuar me sigurimin e zhvillimit të cilësisë së rrjetit të transmetimit, 
duke garantuar qasje transparente dhe jodiskriminuese për pjesëmarrësit e tregut. 
Gjithashtu, OST-ja duhet të koordinojë planifikimin dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit 
me shoqëritë homologe në rajon. Si pjesë e përpjekjeve të saj për të forcuar rrjetin e 
transmetimit, Shqipëria ka nisur disa projekte te përmirësimit brenda vendit, siç është plani 
afatmesëm (2017-2021). 
 
Në vitin 1997, Shqipëria ratifikoi Traktatin e Kartës së Energjisë dhe Protokollin mbi 
Efiçiencën e Energjisë dhe Aspektet e lidhura Mjedisore (PEEALM), i cili angazhoi qeverinë 
për hartimin dhe zbatimin e politikave për përmirësimin e efiçiencës së energjisë dhe 
zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis të sistemit energjetik. Qëllimi i PEEALM-së është 
që palët kontraktuese, duke përfshirë Shqipërinë, do të bashkëpunojnë, duke ndihmuar 
njëri-tjetrin për hartimin dhe zbatimin e politikave, ligjeve dhe rregulloreve për efiçiencën e 
energjisë. Në përmbushjen e angazhimeve të saj sipas PEEALMs, Shqipëria paraqiti një 
rishikim të rregullt të politikave të saj të efiçiencës së energjisë në vitin 2007. 
 
Traktati i Komunitetit të Energjisë (“TKE”) u miratua nga Parlamenti shqiptar në prill 2006 
(ligji nr. 9501, datë 3.4.2006). Ai siguron një kuadër ligjor për harmonizimin me legjislacionin 
e BE-së për energjinë. Duke qenë palë kontraktuese në TKE, Shqipëria ka ndërmarrë 
angazhime të detyrueshme për zbatimin e legjislacionit përkatës të BE-së për energjinë, 
mjedisin, BRE dhe konkurrencën, si edhe për nxitjen e investimeve, statistikave dhe 
politikave sociale. Autoritetet shqiptare kanë pranuar se investimet në efiçiencën e 
energjisë dhe burimet e energjisë së rinovueshme kanë potencial për të sjellë përfitime për 
konsumatorët vendës, për të zvogëluar emetimet dhe kontribuar në sigurinë e furnizimit. 
Siguria e energjisë, zhvillimi i qëndrueshëm dhe detyrimet ndërkombëtare janë identifikuar 
si stimujt kryesorë të politikave të efiçiencës së energjisë, së bashku me konkurrencën, 
punësimin, komfortin dhe ndryshimin e klimës, duke siguruar stimuj të mëtejshëm për 
sektorin e energjisë në nivel kombëtar. 
 
Analizimi i një tregu të ndërlidhur të energjinë elektrike mes Shqipërisë dhe Kosovës ka 
treguar se sjell përfitime si në vijim: 
 

 Përmirësimi i sigurisë së furnizimit me energji elektrike, pasi Shqipëria ka pothuajse 
100% kapacitete hidrike (të ndjeshme ndaj kushteve të ndryshueshme hidrologjike) dhe 
Kosova ka pothuajse 100% kapacitete termike (pjesërisht të vjetra dhe jofleksibile në 
ndjekjen e kërkesës). Integrimi i dy sistemeve, duke kombinuar kapacitetin gjenerues 
është rreth 50% hidrik dhe 50% termik, të cilat priten të përmirësojnë sigurinë e 
furnizimit përmes përdorimit më efikas të kapaciteteve të linjave ekzistuese të 
interkonjeksionit dhe sinjaleve tarifore. Të dyja sistemet e energjisë elektrike do të 
funksionojnë si një zonë e vetme ofertuese dhe do të krijojnë një treg efikas bazuar në 
Memorandumin e Mirëkuptimit të nënshkruar midis Shqipërisë dhe Kosovës; 
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 Përdorimi efikas i kapaciteteve ndër-kufitare dhe rritja e mirëqenies në të dyja vendet; 

 Përmirësimi i kontrollit të sistemit të energjisë elektrike dhe shfrytëzimi i sinergjive të dy 
sistemeve, të siguruara nga kombinimi i kapaciteteve termike (për të mbuluar ngarkesën 
bazë) dhe hidrike (për të mbuluar ngarkesën mesatare dhe pikun); 

 Përmirësimi i klimës së investimeve duke bërë të mundur tërheqjen e investitorëve 
potencialë. 

 

Përfitimet financiare që lidhen me integrimin e tregjeve të energjisë në Shqipëri dhe Kosovë 
u përcaktuan në bazë të kursimeve që do të rrjedhin nga reduktimi i importeve të energjisë 
elektrike dhe shpenzimet shtesë të ndryshueshme të kostove për operim dhe mirëmbajtje 
për termocentralet e Kosovës dhe hidrocentralet mbi kaskadën e lumit Drin. Kursimet nga 
zvogëlimi i importeve në masë të madhe tejkalojnë shpenzimet operative në rritje për 
termocentralet dhe hidrocentralet, dhe përfitimi financiar neto për të dyja sistemet 
mesatarisht është 75 milionë euro në vit në periudhën 2018–2030, me një përfitim 
kumulativ prej mbi 1 miliard euro deri në vitin 2030. 
 
Në një mjedis të tillë ku shfrytëzimi dhe tregtimi i burimeve të sistemit ndodhin në bazë të 
parimeve të nxitura nga tregu, në planin afatgjatë Shqipëria mund të tërheqë investime të 
mëtejshme të shtimit të kapaciteteve gjeneruese me burime të rinovueshme të energjisë, 
duke pasur parasysh potencialin e hidrocentraleve, duke bërë të mundur të arrijë një 
diversifikim apo miksim më racional të burimeve të furnizimit nëpërmjet importeve të 
energjisë nga gjenerimi termik nga vendet e tjera dhe përmirësimin e sigurisë së furnizimit. 
Nga pikëpamja e infrastrukturës së transmetimit, përpjekje të tilla kërkojnë zhvillimin e 
linjave të interkonjeksionit të transmetimit midis vendeve përkatëse. Për këtë qëllim, 
projektet e përmendura më poshtë mund të konsiderohen si pjesë e procesit për të 
integruar më tej Shqipërinë dhe Palët e tjera Kontraktuese brenda një sistemi më të gjerë 
rajonal të tregut të energjisë elektrike: 
 

 Fillimi i funksionimit tregtar të linjës së interkonjeksionit 400kV ndërmjet Nënstacionit 
Tirana 2 (Shqipëri) dhe Kosova B (Kosova), që duhet të rrisë potencialin e shkëmbimit të 
energjisë elektrike midis Shqipërisë dhe Kosovës deri në 600 MW. Ndërtimi i kësaj linje 
ka përfunduar në muajin qershor të vitit 2016. Megjithatë, për ta bërë këtë linjë 
funksionale, nevojitet njohja e Kosovës si një zonë e veçantë e kontrollit nga ENTSO-e . 

 Ndërtimi i linjës së interkonjeksionit 400 kV midis Elbasanit dhe Manastirit/Bitolës 
(Maqedoni), e cila duhet të rrisë potencialin e shkëmbimit të energjisë elektrike midis 
Shqipërisë dhe Maqedonisë deri në 600 MW. Ky projekt duhet të përfundojë së 
ndërtuari brenda vitit 2018. 

 
Që Shqipëria të përfitojë plotësisht nga liberalizimi i tregut të energjisë elektrike, siç është 
parashikuar në Pakon e tretë të energjisë, nevojiten ende hapa shtesë drejt zbatimit të saj. 
Disa nga arritjet pozitive deri tani përfshijnë: 
 

 Prill 2015 - miratimi i ligjit të ri të energjisë elektrike në transpozimin e Pakos së tretë 
të energjisë. Ajo transpozon direktivën 2009/72/KE dhe Rregulloren (KE) 714/2009; 

 Prill 2015 e në vazhdim - pjesëmarrja në Zyrën e Koordinuar të Ankandit të Evropës 
Juglindore me Malin e Zi; 
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 Tetor 2015 - Memorandumi i mirëkuptimit për iniciativën rajonale për koordinimin e 
kapaciteteve ndërmjet OST-ve të Shqipërisë, Kosovës, Greqisë, Maqedonisë së Veriut, 
Turqisë dhe Bullgarisë; 

 Nëntor 2015 e në vazhdim - pjesëmarrja në Zyrën e Koordinuar të Ankandit të 
Evropës Juglindore me Greqi; 

 Janar 2016 - miratimi i ligjit që lejon ndarjen e pronësisë së OST-së; 

 Prill 2016 - nënshkrimi i Memorandumit të mirëkuptimit të BP-6 për zhvillimin e 
tregut rajonal të energjisë elektrike dhe krijimi i një kuadri për bashkëpunim të 
ardhshëm; 

 Korrik 2016 - miratimi e paketës ligjore, përfshirë:  
o Modelin e tregut shqiptar: 

 që do të përbëhet nga një treg i energjisë të ditës paraprake, tregu 
brenda ditës, funksionet e shlyerjes dhe një treg balancues; 

 që do të konsiderojë bashkimin e tregut shqiptar me tregjet fqinje; 
o Ndërprerja e rregullimit të çmimeve; 
o Plani i Veprimit për krijimin e Bursës së energjisë elektrike (ALPEX). 

 
Legjislacioni dytësor mbetet për t’u zbatuar plotësisht5, në mënyrë më specifike në lidhje 
me: 
 

 Balancimin: mekanizmi aktual i balancimit në kohë reale nuk bazohet në treg. 
Përgjegjësia e mëtejshme e balancimit nuk është në përputhje me legjislacionin e Acquis  
BE-së; 

 Hapjen e tregut: qasja e plotë konkurruese në treg si në tregjet me pakicë nuk pritet 
para vitit 2018 dhe do të kryhet në faza sipas nivelit të tensionit; 

 Rregullimin e çmimeve: ndërprerja e plotë e rregullimit nuk pritet para vitit 2019; 

 Detyrimet e shërbimit Publik: metodologjitë e pajtueshme për operacionet nuk janë 
miratuar dhe për pasojë akoma nuk ka filluar të zbatohen nga ERE; 

 Pranueshmëria: tarifat e rrjetit të shpërndarjes nuk janë të bazuara në kosto në 
krahasim me nivelin e tensionit dhe kushtet për transferimin e furnizuesve ende duhet 
të zbatohen praktikisht; 

• Mbrojtja e klienteve në nevojë: rregullat mbi kushtet për mbështetjen dhe subvencionim 
e furnizimit për këtë kategori të konsumatorëve akoma nuk janë përgatitur deri më tani. 

 
Megjithëse miratimi i ligjit të ri të sektorit të energjisë dhe Modelit shqiptar të tregut është 
hapi i duhur drejt zbatimit të legjislacionit të BE-së, një numër aktivitetesh të tjera janë të 
nevojshme për të qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor evropian, gjë që do të 
mundësonte integrimin e mëtejshëm të tregut shqiptar të energjisë në tregun evropian. 
Këto hapa përfshijnë: 
 

 Derregullimin e çmimeve dhe kontratave me shumicë (KESH-OSHEE); 

 Hartimin dhe miratimin e rregullave të tregut, duke përfshirë kriteret e pjesëmarrjes në 
treg, kontratat standarde, rregullat e shlyerjes, etj., për funksionimin e tregut të ditës 
paraprake; 

                                                           
5
 Energy Community Annual Report (for the year 2016) 
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 Rishikimin e kodeve të rrjetit që pasqyrojnë zhvillimet e tregut; 

 Miratimin e rregullave për sigurinë e furnizimit; 

 Zhvillimin dhe miratimin e mekanizmit transparent balancues, me qëllimin përfundimtar 
të krijimit të një tregu balancues konkurrues; 

3.2. Përshkrim mbi Politikat e ndryshimeve klimatike në Shqipëri   

 
Shqipëria është palë nënshkruese e Konventës Kornizë të Kombeve të Bashkuara për 
Ndryshimet Klimatike (UNFCCC), e miratuar në “Samitin e Tokës në Rio” në vitin 1992, i cili 
vendosi objektivin për të luftuar ndryshimet klimatike duke stabilizuar përqendrimet e GES-
së në atmosferë dhe duke kufizuar rritjet mesatare të temperaturës globale për 
mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm. Marrëveshja e Parisit, e miratuar në dhjetor 2015, 
siguron një kuadër të përbashkët për të gjitha palët që synojnë ruajtjen e rritjes së 
temperaturës mesatare globale nën 2°C mbi nivelet para-industriale. Për arritjen e një 
qëllimi të tillë afatgjatë, palët duhet të synojnë arritjen e pikut të nivelit global të 
emetimeve të GES-së “sa më shpejt që të jetë e mundur”, duke pranuar se rritja do të zgjasë 
më shumë për palët e vendeve në zhvillim dhe për të ndërmarrë, më pas, reduktime të 
shpejta në përputhje me praktikat shkencore më të mira në dispozicion, për të arritur një 
ekuilibër midis emetimeve prej aktiviteteve njerëzore nga burimet dhe eliminimeve 
nëpërmjet përthithjes në gjysmën e dytë të këtij shekulli. 
 
Bazuar në skenarin bazë të emetimeve të GES-it dhe në Komunikimin e Tretë Kombëtar 
nevojat energjetike në sektorin e transportit do të rriten në të njëjtin ritëm që po rriten që 
nga viti 2000. Masat e mundshme për rritjen e efiçiencës së energjisë, nën skenarin EE dhe 
reduktimin e shkarkimeve të GES janë si më poshtë: 
 

1. Zbatimi i objektivave të EE-së për sektorët e transportit të Shqipërisë, bazuar në 
PKVEE 2 dhe 3 të miratuar; 

2. Zbatimi i objektivave të BRE-së për sektorët e transportit (sidomos rritja e 
kontributit të biokarburanteve që do të konsumohen në këtë sektor sipas 
objektivave përkatës) të Shqipërisë në bazë të PKVBRE-së; 

3. Rindërtimi i rrugëve ekzistuese të cilësisë së dobët dhe ndërtimi i rrugëve të reja; 
4. Mirëmbajtja e rrugëve përmes bashkë-punimit të sektorit publik me atë privat; 
5. Rritja e pjesës së transportit publik për pasagjerët dhe transportin e mallrave 

(rrugë, hekurudhë dhe rrugë ujore); 
6. Rritja e taksave për makinat e përdorura për të reduktuar në maksimum hyrjen e 

tyre në tregun shqiptar; 
7. Promovimi i një sistemi të integruar të transportit intermodal, i cili përfshin 

infrastrukturën/transportin përmes tokës dhe detit; 
8. Ristrukturimi i mëtejshëm i sistemit hekurudhor, krijimi i Autoritetit Hekurudhor 

Shqiptar, riorganizimi i Hekurudhave Shqiptare, nëpërmjet ndarjes së plotë të 
aktiviteteve operative nga aktivitetet e menaxhimit dhe mirëmbajtja e 
infrastrukturës; 

9. Intensifikimi i punës për krijimin e një sistemi të integruar të transportit, i 
fokusuar në lidhjen e porteve të Durrësit, Vlorës dhe Shëngjinit me linjë 
hekurudhore; 



 
 
 

24 
 

10. Ndërtimi i një porti intermodal në Shëngjin, i cili do të jetë një nga portet më të 
mëdha në rajon dhe do të shërbejë si pikë lidhëse midis detit Adriatik dhe 
vendeve të tjera në Ballkanin qendror dhe lindor; 

11. Ndërtimi i porteve të reja turistike, të pajisura me infrastrukturën e nevojshme 
dhe logjistikën moderne për këtë qëllim; 

12. Hapja e tregut dhe ulja e kostos së tarifave të udhëtimit për udhëtarët, me qëllim 
të rritjes së lëvizjes së udhëtarëve dhe mallrave; 

13. Promovimi i investimeve të bazuara në partneritetin publik-privat për qëllime të 
turizmit vendës; 

14. Ndërtimi i një aeroporti të ri në jug të vendit; 
15. Rritja e bashkëpunimit rajonal në fushën e transportit ajror; 
16. Të mundësohet një performancë më e mirë e funksioneve të sigurisë ajrore, si 

dhe forcimi I kapaciteteve administrative dhe teknike në këtë sektor. 
 

Marrëveshja e Parisit synon, gjithashtu, të forcojë aftësinë për t’iu përshtatur ndikimeve 
negative të ndryshimeve klimatike, duke garantuar një zhvillim të qëndrueshëm, dhe me 
shkarkime të ulëta të dioksidit të karbonit nëpërmjet financimit të teknologjive të EE-së. 
Mbështetja për vendet në zhvillim duhet të ofrohet nga vendet e zhvilluara, në lidhje me 
zbutjen dhe përshtatjen, duke vazhduar synimin e përbashkët për të mobilizuar 100 miliardë 
dollarë në vit deri në vitin 2025, kur do të vendoset një objektiv i ri i përbashkët. 
 
Në mënyrë që të arrihen objektivat e uljes së shkarkimeve, Marrëveshja krijon një sistem 
“analitik të komponentëve individualë”, ku Palët do të duhet të përgatisin dhe komunikojnë 
Kontribute Kombëtare të Pikësynuara (KKP) çdo pesë vjet, me qëllim përmirësimin progresiv 
të përpjekjeve të tyre. Përveç KKP-së, palët duhet të formulojnë strategjitë afatgjata të 
zhvillimit me nivele të ulëta të shkarkimit të GES-ve deri në mesin e shekullit, dhe t’i 
paraqesin deri në vitin 2020 strategjitë përkatëse, të cilat tregojnë mënyrën sesi përpjekjet e 
tyre do të kontribuojnë në qëllimin e shkarkimeve zero deri në gjysmën e dytë të këtij 
shekulli. 
 
Shqipëria ka nënshkruar Marrëveshjen e Parisit, më 22 prill 2016 dhe marrëveshja do të hyjë 
në fuqi pasi 55 vende që përbëjnë të paktën 55% të emetimeve globale, të kenë depozituar 
instrumentet e tyre të ratifikimit. BE-ja miratoi “Udhërrëfyesin për ekonominë me 
shkarkime të ulëta të GHG6”, më 2011-n, duke përcaktuar një rrugë me kosto efektive për të 
bërë ekonominë evropiane më të favorshme ndaj klimës dhe që konsumon më pak energji. 
Udhërrëfyesi sugjeron që deri në vitin 2050, BE duhet të zvogëlojë shkarkimet e saj në 80% 
nën nivelet e vitit 1990. Pikat kryesore për të arritur këtë janë ulja e shkarkimeve me 40% 
deri më 2030-n dhe me 60% deri në vitin 2040. Të gjithë sektorët duhet të kontribuojnë në 
kalimin në ekonomi me shkarkime të ulëta të karbonit, sipas potencialit të tyre teknologjik 
dhe ekonomik. Udhërrëfyesi i BE për ekonominë me shkarkime të ulëta të GES-së kërkon 
veprim në të gjithë sektorët ekonomikë kryesorë, përgjegjës për nivelin e shkarkimeve të 
Evropës-prodhimi i energjisë elektrike dhe termike, industria, transporti, sektori rezidencial, 
shërbimet dhe bujqësia – dhe më specifikisht duhet të bëhen investime të rëndësishme, në: 
 
                                                           
6 COM (2011) 112 final/2. Available at: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5db26ecc-ba4e-

4de2-ae08-dba649109d18.0002.03/DOC_2&format=PDF 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5db26ecc-ba4e-4de2-ae08-dba649109d18.0002.03/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5db26ecc-ba4e-4de2-ae08-dba649109d18.0002.03/DOC_2&format=PDF
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 Teknologji të reja me karbon të ulët 

 Burimet e rinovueshme të energjisë; 

 Efiçiencën e energjisë; dhe 

 Infrastrukturën e rrjetit.  

 

Figura 3: Furnizimi me energji (ktoe) për periudhën 2009-2016 

Në vitin 2014, në bazë të urdhrit të Kryeministrit nr. 155, datë 25.4.2014, u krijua një grup 
pune ndërministror për koordinimin e detyrave të ministrive sipas detyrimeve të vendit ndaj 
UNFCCC-it. Grupi, i kryesuar nga zëvendësministri i Mjedisit, përfshin përfaqësuesit e 12 
ministrive. Grupi kishte mandatin, ndër të tjera, për të hartuar politika dhe strategji, për të 
siguruar koordinim ndërinstitucional për zbatimin e aktiviteteve të ndryshimeve klimatike. 
Në dokumentin e parë të Kontributit KKP-së, Shqipëria është angazhuar që të reduktojë 
shkarkimet e CO2 me 11,5% në vitin 2030, në krahasim me skenarin bazë. Analiza të 
mëtejshme si dhe objektivat dhe veprimet që do të ndërmerren do të përcaktohen në Planin 
e Integruar të Energjisë dhe Klimës që do të përgatitet, në bashkëpunim me Sekretariatin e 
Komunitetit të Energjisë. 
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4. TARGETAT EKZISTUESE TË NDËRLIDHURA ME SEKTORIN E ENERGJISË NË SHQIPËRI  

 
Furnizimi primar i energjisë në Shqipëri dominohet nga nën-produktet e naftës, 
hidrocentralet dhe energjia elektrike e importuar, druri si dhe një sasi e vogël qymyri dhe 
gazi natyror siç shihet në Figura 5 dhe Figura 6. Nën-produktet e naftës janë zvogëluar nga 
60% (2009) në 58% (2016), hidroenergjia dhe energjia elektrike neto e importuar janë rritur 
nga 26% (2009) në 28% dhe druri është reduktuar nga 10% (2009) në gati 8% (2020). Figura 4 

dhe Figura 11 tregon Konsumin Final të Energjisë në Shqipëri në 2009 dhe 2016 respektivisht, 
duke demonstruar se sektori i transportit konsumon më së shumti energji finale, ndjekur 
nga familjar dhe industria. 

Historikisht, gjenerimi i energjisë elektrike është përmbushur pothuajse ekskluzivisht nga 

hidrocentralet, me një kapacitet total të instaluar prej 2,011 MW në fund të vitit 2016. 

Vendi ka shfrytëzuar afro 50% të potencialit të vet hidroenergjetik dhe zgjerimi i ardhshëm i 

 

Figura 5: Furnizimi primar i energjisë për vitin 2009 

(%) 

 

Figura 6: Furnizimi primar i energjisë për vitin 2016 

(%) 

 

Figura 7:  Konsumi final i energjisë për vitin 2009 (%) 

 

Figura 8: Konsumi final i energjisë për vitin 2016 (%) 
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kapacitetit hidroenergjetik është i mundur kryesisht përgjatë lumenjve Drin, Mat, Devolli 

dhe Bistrica. Duke qenë se kapacitetet hidrike janë burimet natyrore të rinovueshme më të 

rëndësishme të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike në vendin tonë, është shumë e 

rëndësishme që Sekretariati i Ujërave përgjegjës për Administrimin e Resurseve Ujore të 

monitorojë të gjitha licencat e reja të lëshuara për hidrocentrale. Monitorimi i resurseve 

ujore do të duhej të garantojë mbrojtje dhe konservimimin e resurseve ujore në vend, në 

pajtim me politikat e integruara në fushën e menaxhimit të resurseve ujore. 

 

I vetmi termocentral, TEC-i i Vlorës, nuk është ende funksional dhe transformimi i tij me gaz 

natyror është parashikuar të ndodhë pas ndërtimit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP). 

Shqipëria importon energji elektrike nga vendet fqinje, megjithëse importet kanë rënë në 

mënyrë progresive në dhjetë vitet e fundit pas rritjes së prodhimit të brendshëm të 

energjisë elektrike dhe zvogëlimit të humbjeve të energjisë elektrike (teknike dhe joteknike) 

në sistemin e shpërndarjes, të cilat janë zvogëluar nga 45% më 2013 në 28% deri në fund të 

vitit 20167 me një plan të qartë investimesh dhe menaxhimi për t’i ulur ato më tej në 17% 

deri në fund të 2022. 

 

Tregu i energjisë elektrike në Shqipëri është në tranzicion nga një sistem i planifikuar drejt 

një sistemi me bazë tregu. Tregu i energjisë me shumicë dominohet nga kompania 

shtetërore e prodhimit KESH, e cila furnizon OSHEE-në me energjinë elektrike të nevojshme 

për konsumatorët final nën kushte të rregulluara të “furnizimit universal”. Mjedisi 

konkurrues me shumicë përbëhet nga prodhuesit e pavarur dhe një numër i vogël klientësh 

të mëdhenj të furnizuar nëpërmjet kontratave dypalëshe. 

 

Indikatorët e emetimeve të CO2 janë me rëndësi të madhe në debatin e Rreziqet e Ngrohjes 

Globale dhe mund të jenë shenjë e një ndryshimi të madh në nivelin e përpjekjeve të 

shteteve të zhvilluara dhe shteteve në transformim (si Shqipëria). Për çështje krahasimi mes 

shteteve, Figura 11 tregon pozitën e Shqipërisë mes disa shteteve tjera sa i përket emitimeve 

të CO2 për person të gjeneruara nga Sektori i Energjisë për vitet 1994, 2000, 2005, 2009 dhe 

2016. 

 

                                                           
7
 Zbatimi i projektit "Rimëkëmbja e sektorit të energjisë" dhe puna e rindërtimit të kryer së fundmi në rrjetet e 

transmetimit-shpërndarjes gjatë viteve 2014-2020. 
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Figure 9: Emetimet e CO2 nga sektori i energjisë për vendet e përzgjedhura [ton CO2/banor )/capita]
8
 

Sipas këtij grafiku, CO2/për person për Shqipërinë është diku rreth 2-2.25 herë më i ulët se 
sasia mesatare e shteteve të industrializuara, siç sqarohet më poshtë: 

 

 Konsumi i energjisë për person në Shqipëri është më i ulëti nga shtetet e 
përmendura;  

 Prodhimi i energjisë elektrike bazohet kryesisht në hidroenergji (më shumë se 99% e 
elektricitetit gjenerohet nga hidrocentralet dhe 1% nga sistemi solar fotovoltaik);  

 Shërbimet e ndryshme që konsumojnë energji në sektorin e banimit si ngrohja e 
hapësirave, uji i nxehtë dhe gatimi janë të bazuar gati plotësisht në elektricitet 
(sektori i banimit konsumon 60% të energjisë totale elektrike). 

 
Figure 10 tregon trendin e emetimeve të CO2 për PBB (në 000 USD) dhe emetimeve të CO2 
për person dhe mund të konkludohet se: emetimi CO2 /për person është rritur (që tregon 
më shumë konsum të energjisë në Shqipëri, si rrjedhojë e rritjes së standardit jetësor) kurse 
nga ana tjetër, emetimet CO2/PBB kanë zbritur dukshëm, veçanërisht në periudhën 2000-
2009 dhe ky është fakt shumë i rëndësishëm që merret parasysh gjatë zhvillimit të skenarit 
GES për lehtësim. Njëkohësisht, reduktimi i intensitetit të karbonit ka qenë shumë më i ulët 
për periudhën 2010-2016 dhe analizat e këtij indikatori tregojnë se plani i zbutjes duhet të 
përfshijë të gjitha masat EE/RES nga energjia dhe të gjitha GES masat tjera të reduktimit. 
Është shumë e rëndësishme jo vetëm të përcaktohet sasia e masave por edhe harta e 
përforcimit të implementimit të tyre. 

 

                                                           
8
 Burimi: Rishikimi i Energjisë në Botë, IAE 2012 
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Figure 10: Trendi i emetimeve të CO2 (ton/person) dhe emetime e CO2 emission për PBB (ton/1000 USD) për 

Shqipërinë 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, së bashku me ERE-n, AKBN-në, Agjencinë për EE-në 
janë përgjegjëse për monitorimin dhe sigurimin e një zbatimi efikas të Strategjisë së 
Energjisë për të gjithë sektorët përkatës. Raporti vjetor i monitorimit duhet të përqendrohet 
në rezultate, indikatorë, tendencat ekzistuese dhe ato perspektive, barrierat potenciale 
gjatë periudhës së raportimit, mësimet e nxjerrura dhe të arriturat, masat që duhet të 
ndërmerren për të shpejtuar zhvillimin në sektorë të caktuar të energjisë dhe rezultatet e 
arrira gjatë periudhës së raportimit. Përderisa përgjegjësia për mbikëqyrjen e implementimit 
në përgjithësi është e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, implementimi i strategjisë 
përfshinë pothuajse të gjitha ministritë e linjës, institucionet e qeverisë qendrore dhe ato 
lokale. 
 
Indikatorët e monitorimit do të vlerësohen periodikisht nga Ministria e Energjisë dhe 
Industrisë së bashku me ERE-n, AKBN-në, Agjencinë për EE-në. Raportet e monitorimit vjetor 
për implementimin e strategjisë kombëtare të energjisë do t’i paraqiten për rishikim këshillit 
të Ministrave për aprovim.  
 
Informacioni do të mblidhet për secilin indikator respektivisht në përputhje me llojin e 
intervenimit. Të dhënat nga monitorimi duhet të mblidhen çdo vit, dhe disa nga këto të 
dhëna do të jenë pjesë e Bilancit Energjetik Vjetor, i cili përgatitet dhe azhurnohet nga 
Ministria e Energjisë dhe Industrisë përmes AKBN. Një detyrë funksionale e AKBN-së do të 
konsistojë në hartimin e kërkesave për të dhëna që do të gjenerohen nga të gjitha 
kompanitë energjetike publike dhe private dhe në kryerjen e anketave për përcaktimin e 
nivelit të konsumit midis sektorëve të ndryshëm të kërkesës për energji. Të dhënat e 
mbledhura do të konfirmohen dhe transferohen në Formatin për Balance të energjisë së 
EUROSTAT-it, ku të dhënat do të përpunohen dhe sistemohen në tabela me treguesit e 



 
 
 

30 
 

monitorimit. Të gjithë treguesit e monitorimit do të jenë pjesë e raportit vjetor të 
monitorimit, i cili do të dorëzohet për vendimmarrje në Ministrinë e Infrastrukturës dhe 
Energjisë dhe pastaj do t’i dërgohen zyrtarisht Këshillit të Ministrave. 
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Tabel prezanton një set fillestar të indikatorëve monitorues, që përfshinë vlerat e tyre bazë 
(për vitin 2015), qëllimet afatshkurtër (2020), qëllimet afatmesme (2025) dhe ato afatgjatë 
(2030). 
 
Raportet vjetore do të trajtojnë progresin në të gjithë sektorët dhe nënsektorët e energjisë, 
qoftë në aspektin e arritjeve të rëndësishme ose në aspektin e çështjeve të rëndësishme, siç 
janë ndërrimet kryesore të politikave, çështje serioze të zbatimit ose faktorë të tjerë. 
Raportet do të prodhohen në kohën e duhur, në mënyrë që institucionet qeveritare dhe 
partnerët e zhvillimit të mund të ndërmarrin veprimet e duhura. Prodhimi i raporteve 
vjetore mund të kombinohet me një konferencë ose tryezë të rrumbullakët vjetore mes 
qeverisë dhe partnerit për zhvillim. 
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Tabela 2: Treguesit kryesorë të energjisë dhe targetat për strategjinë kombëtare të energjisë 

Indikatorët Vlera Bazë   Synimet 
afat-

shkurtra 
   - 2020 

Synimet afat-
mesme  -2025 

Synimet 
afat-gjata -

2030 

Institucioni 
përgjegjës 

Reduktimi i humbjeve 
teknike të energjisë 
elektrike në transmision  

2.20% 2.00% 1.80% 1.70% MIE/ERE/OST 

Reduktimi i humbjeve 
jo-teknike të energjisë 
elektrike në 
distribucion 
 

14.04% 8.00% 6.00% 4.00% MIE/ERE/OSHE
E 

Reduktimi i humbjeve 
teknike të energjisë 
elektrike në 
distribucion 

14.00% 9.00% 7.00% 6.00% MIE/ERE/ 
OSHEE 

 Rritja e shkallës së 
mbledhjes së energjisë 
elektrike 

90% 92% 95% 98% MIE/ERE/ 
OSHEE 

Hapja e tregut të 
energjisë elektrike  

35% 40% 100% 100% MIE/ERE 

Vetëmjaftueshmëria e 
burimeve vendore 
primare të energjisë 
kundrejt furnizimit total 
të energjisë primare (%) 

47.47% 50.37% 52.31% 52.40% MIE/AKBN 

Importet e burimeve të 
energjisë kundrejt 
furnizimit total të 
energjisë primare (%) 

52.53% 49.63% 47.69% 47.60% MIE/AKBN 

Targeti i Efiçiencës së 
Energjisë(%) 

0.2% 6.8% 10% 15% MIE/AEE 

Shfrytëzimi i energjisë 
së rinovueshme në TPES 
(Synimi i BRE) (%)  

32.50% 38.00% 40.50% 42.00% MIE/AKBN 

Targetet e 
biokarburanteve si 
pjesë e biokarburanteve 
kundrejt konsumit total 
të karburantit në 
sektorin e transportit 
(%) 

3.55% 10% 10% 10% MIE/AKBN 

Emetimi i CO2 si 
zvogëlim i përqindjes 
kundrejt vlerës bazë (%) 

0% 0% 5.75% 11.5% ME/MIE/AKBN 

Gazi natyror Depërtimi 
(ktoe) kundrejt 
furnizimit total të 
energjisë primare 

0.36% 0.37% 5.10% 19.81% ME/AKBN 
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5. HAPAT E ARDHSHËM TË SYGJERUAR PËR ZHVILLIMIN E PLANEVE TË VEPRIMIT DERI NË 

VITIN 2030 

Prioritetet kryesore të Politikës Shqiptare të Energjisë janë rekomandimet e 
mëposhtme/parimet udhëzuese për qëllimet, synimet, veprimet dhe përparësitë e 
menaxhmentit të energjisë për vitin 2030. 

 

Prioriteti 1: Siguria e furnizimit me energji 

Siguria e furnizimit me energji nënkupton një furnizim të përhershëm, të sigurt, cilësor dhe 
të larmishëm të energjisë në përgjithësi, dhe energjisë elektrike në veçanti, për të gjitha 
kategoritë e konsumatorëve, përfshirë familjet në nevojë, në mënyrë që të balancojë 
furnizimin me kërkesat e klientëve. 

 

Prioriteti 2: Zhvillimi i një tregu konkurrues të energjisë për t'u integruar plotësisht në 
tregun rajonal dhe më pas evropian 

Zhvillimi i një tregu konkurrues të energjisë nënkupton sigurimin e tregjeve të liberalizuara, 
jodiskriminuese, konkurruese dhe të hapura të energjisë mbi bazën e kushteve transparente 
dhe lejimin e konkurrencës së tregut të lirë në aktivitetet jo-monopolistike (prodhimin dhe 
furnizimin me energji elektrike dhe gaz natyror); zhvillimin e një politike çmimesh për 
energjinë bazuar në parimet e tregut; dhe krijimin e kushteve për hyrjen e lirë të 
pjesëmarrësve të rinj në treg (prodhuesit e pavarur të energjisë, furnizuesit, tregtarët). Disa 
hapa shumë të rëndësishëm në këtë drejtim janë krijimi i ALPEX deri në shtator 2021, 
realizimi i bashkimit të tregut të Sistemit Energjetik Shqiptar me Sistemin Energjetik të 
Kosovës deri në Shtator-Dhjetor 2021, dhe më vonë, integrimi në tregun e energjisë të BE-
së. 

 

Prioriteti 3: Zhvillimi i qëndrueshëm i energjisë përmes (i) promovimit të EE duke 
kontribuar në moderimin e kërkesës, (ii) rritjes së përdorimit të energjisë së rinovueshme 
dhe (iii) dekarbonizimit të ekonomisë 

Zhvillimi i qëndrueshëm i energjisë nënkupton sigurimin e zhvillimit të energjisë bazuar në 
përdorimin e përshpejtuar, por racional të burimeve energjetike vendase duke respektuar 
parimet e mbrojtjes së mjedisit, përmirësimin e EE dhe përdorimin më të madh të BRE-ve, 
zvogëlimin e emetimeve të gazrave serë (GES) sipas objektivave të Kontributit të Përcaktuar 
Kombëtar (KKP) , dhe zvogëlimin e gazrave të shiut acid të emetuara nga sektori i energjisë 
duke mbështetur nevojën për zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë. 

 

Prioriteti 4: Tërheqja e investimeve dhe zhvillimi i konkurrencës në treg 

Strategjia Kombëtare e Energjisë është një strategji shumë dimensionale me një horizont 
planifikimi afatgjatë (2018-2030) që përfshin një numër të konsiderueshëm të sektorëve dhe 
nënsektorëve, politikave dhe rezultateve. Duke pasur parasysh pasiguritë e qenësishme në 
zhvillimin e një strategjie energjetike, financimi i investimeve të nevojshme për secilin 
skenar u zhvillua në terma të përgjithshëm nga rezultatet e skenarit të modelit të 
Planifikimit të Alternativave të Energjisë në Afatgjatë (LEAP) dhe parametrave specifikë të 
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kostos sektoriale. Nevojat totale për investime mund të sigurohen drejtpërdrejt nga 
investitorë privatë (të huaj dhe vendas), institucione donatore dhe institucione publike, 
përfshirë financimet publike nga buxheti i shtetit. Kontributet e investimeve mund të marrin 
formën e granteve, huave dhe kapitalit tjetër të parashikuar dhe financimit të ndihmës 
teknike operacionale dhe madhore. Siç shpjegohet në Strategjinë Kombëtare të Energjisë, 
qëllimi është që të ketë një ndikim minimal në shpërndarjen e shpenzimeve publike dhe që 
investimet e kërkuara duhet të vijnë kryesisht nga burime private, bankat e zhvillimit, 
ndihmë e huaj teknike dhe së fundmi nga buxheti i Shtetit. Për këtë qëllim, synohet që 
instrumentet financiare të propozuara të mos kenë (ose të kenë ndikim minimal) në kushtet 
e tregut konkurrues në kontekstin e hyrjes në treg të lirë dhe zhvillimit të çmimeve të tregut 
të qëndrueshëm, pa subvencionim të tërthortë dhe në përputhje me rregullat BE-se për 
ndihmën shtetërore. 

 

Prioriteti 5: Përmirësimi i kërkimit, inovacionit dhe konkurrencës në të gjithë sektorët dhe 
nënsektorët e sistemit të energjisë 

Kjo përparësi zbatohet përmes promovimit dhe përdorimit të niveleve më të fundit, me 

kosto efektive për nxitjen e kërkimit, nxjerrjes, rafinimit dhe marketingut të naftës; 

mbështetjen e kërkimit, nxjerrjes dhe shfrytëzimit optimal të gazit natyror të projektit të 

Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP); përdorimi në rritje i sistemeve diellore të ujit të ngrohtë 

dhe gjenerimi i energjisë elektrike duke përdorur hidrocentrale, paneleve fotovoltaike, erë 

dhe impiantet energjetik me biomasë - të gjitha duke marrë në konsideratë mbrojtjen e 

plotë të mjedisit. 

Veprimet prioritare nga Strategjia janë si më poshtë: 

 

1. Mirëmbajtja, rehabilitimi dhe modernizimi i infrastrukturës ekzistuese dhe ndërtimi i 

infrastrukturës së re për prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë 

elektrike-naftës-gazit natyror dhe burimeve të tjera të energjisë mbi parimet e 

përmbushjes së standardeve teknike ndërkombëtare, EE, zvogëlimin e humbjeve dhe 

minimizimin e ndikimi negativ i infrastrukturës në mjedis. 

 

2. Zvogëlimi gradual i varësisë nga importi i energjisë me masat e mëposhtme: 

 Ulja e konsumit specifik të energjisë finale; 

 Rritja e prodhimit të brendshëm të energjisë nga burimet primare të energjisë siç 

janë nafta, gazi natyror, hidro, dielli, era, biomasa dhe burimet dytësore të energjisë 

përmes përdorimit të sistemeve dhe impianteve shumë më efikase të transformimit; 

dhe 

 Ulja e humbjeve të energjisë, nga prodhimi tek konsumatori final. 

Nga statusi aktual i të qenit një importues i energjisë elektrike dhe produkteve të 

rafinuara të naftës, Shqipëria ka në plan të bëhet një furnizues i vetë-mjaftueshëm i 

energjisë pas 2024-2025. 
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3. Rishikimi i pengesave ekzistuese që pengojnë zbatimin e teknologjive të ndryshme të 

nivelit më të lartë në të gjithë sektorët e energjisë për aktivizimin e të gjitha opsioneve 

të mundshme afatgjata të zhvillimit të energjisë. 

 

4. Përmirësimi i EE-së, i cili përfaqësohet nga grupi vijues i veprimeve prioritare: 

 Sigurimi i kushteve institucionale dhe stimujve financiarë me qëllim të përmirësimit 

të EE dhe zvogëlimin e intensitetit të energjisë në të gjithë sektorët, nga prodhimi te 

konsumatori i fundit i burimeve të energjisë; 

 Arritja e targetit indikativ të përmirësimit të EE-së, në përputhje me Planin e 2-të dhe 

të 3-të të Veprimit të Efiçiencës së Energjisë në Shqipëri (PKVEE); 

 Promovimi i përdorimit racional të energjisë në ndërtesat publike qendrore dhe 

komunale duke zbatuar Ligjin për Performancën e Energjisë në Ndërtesa (PEN); 

 Promovimi i përdorimit racional të energjisë në ndërtesat e ekonomive familjare 

duke zbatuar Ligjin e PEN-në; 

 Promovimi i përdorimit racional të energjisë në ndërtesat e punëtorive private duke 

zbatuar Ligjin e PEN-në; 

 Promovimi i përdorimit racional të energjisë në ndërmarrje të vogla, të mesme dhe 

të mëdha industriale; dhe  

 Promovimi i përdorimit racional të energjisë në transport dhe masat e EE-së (të tilla 

si transporti i përmirësuar publik, përfshirë transportin hekurudhor, promovimin e 

automjeteve me efikasitet energjetik dhe me emision të ulët dhe integrimin e 

kritereve të EE në projektet e infrastrukturës së transportit). 

 

5. Hulumtimi i naftës dhe gazit natyror në Shqipëri në zonat e nëndetit dhe zonat tokësore. 

 

6. Shteti i Shqipërisë duhet të zbatojë politika proaktive për të siguruar hyrjen në sistemet 

e gazit natyror përmes projekteve ndërkombëtare, bazuar në përfitimet e pozitës 

gjeografike të Shqipërisë për përdorimin e projektit TAP nga veprimet e mëposhtme: 

 Krijimi i  qendrës së gazit natyror në Shqipëri e cila do të shërbejnë si një qendër 

ndërlidhëse për tubacionet e gazit drejt Kosovës dhe rajoneve Jon-Adriatik, dhe 

 Zhvillimi i sistemit të brendshëm të transmetimit dhe distribucionit të gazit natyror         

(përfshirë impiantet për përdorimin e gazit natyror). 

 

7. Rritja e përdorimit të BRE-ve, që përfaqësohet përmes veprimeve prioritare të 

mëposhtme: 

 Krijimi i një ambienti të favorshëm për zhvillimin dhe përdorimin e BRE-ve dhe arritja 

e synimit kombëtar në lidhje me pjesën e BRE-ve në konsumin final bruto të 

energjisë; 

 Vazhdimi i hulumtimit mbi potencialet e BRE-ve dhe studimi i punës mbi mundësitë e 

përdorimit të potencialeve të mbetura të BRE-ve; 



 
 
 

36 
 

 Nxitja e rritjes të përqindjes së përdorimit të BRE-ve në transport, që synon arritjen e 

pjesës së BRE-së përmes promovimit të biokarburanteve në konsumin e 

përgjithshëm të energjisë në transport në përputhje me Ligjin e Biokarburanteve. 
 

8. Promovimi i sistemeve të përmirësuara të ngrohjes dhe/ose ftohjes në ndërtesa me (i) 

zëvendësimin e transformimit të drejtpërdrejtë të energjisë elektrike në nxehtësi dhe 

(ii) përdorimin e teknologjive të reja miqësore me mjedisin, që do të thotë rritje e 

përdorimit të BRE dhe përdorimi i pompave dhe sistemeve të nxehtësisë me efiçiencë 

të lartë (veçanërisht për ndërtesat e vogla dhe ato të mesme) dhe kogjenerimi përmes 

shfrytëzimit të gazit natyror të TAP-it për ndërtesa të mëdha publike dhe private. 

   

9. Realizimi i rezervave strategjike 90-ditore të produkteve të naftës në përputhje me 

Politikën e Energjisë të BE-së. 

 

10. Promovimi i rritjes së efikasitetit operacional të ndërmarrjeve të energjisë duke 

zvogëluar humbjet teknike dhe komerciale të energjisë, siç justifikohet nga norma e tyre 

e brendshme e kthimit të investimeve. 

 

11. Vazhdimi i ristrukturimit të KESH dhe OSHEE, së bashku me Albgaz, Albpetrol dhe 

ARMO, në përputhje me parimet e legjislacionit energjetik përkatës të BE-së dhe 

përgatitja e rregullt e planeve për zhvillimin e mëtejshëm. 

   

12. Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të energjisë në lidhje me mbrojtjen e 

mjedisit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, veçanërisht në lidhje me uljen e emetimeve 

të GES. 

 

13. Sigurimi i mbështetjes për investitorët dhe përmirësimi i kushteve për zbatimin e 

projekteve të Mekanizmit të Zhvillimit të Pastër (MZHP) në përputhje me verifikimin e 

protokollit të Marrëveshjes së Parisit për vendet jashtë Aneksit 1. 

 

14. Sigurimi i stimujve për kërkimin, zhvillimin, transferimin dhe zbatimin e teknologjive të 

reja të BRE dhe EE; rritja e investimeve në arsim dhe projekte kërkimore shkencore për 

bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e teknologjive të reja të qëndrueshme 

ekologjikisht të energjisë, përfshirë leksionet mbi energjinë në sistemin arsimor. 

 

15. Harmonizimi i kornizës legjislative dhe rregullatore në përputhje me kërkesat e BE-së 

dhe sigurimi i mbështetjes për zhvillimin dhe zbatimin e përshpejtuar të Programeve 

dhe Projekteve për përdorimin e BRE-së dhe zbatimin e masave të EE, zëvendësimin e 

kaldajave me ngrohje te cilat punojnë vetëm me naftë dhe qymyr, dhe zhvillimin e 

aplikimeve të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë për industritë lokale. 
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16. Krijimi i kornizave të përshtatshme legjislative, rregullatore, institucionale dhe 

financiare për të inkurajuar përfshirjen e sektorit privat dhe investimet në energji. 

 

17. Mbrojtje e sigurt sociale për konsumatorët në nevojë të energjisë, si dhe për punonjësit 

e zhvendosur nga procesi i ndryshimeve në sektorin e energjisë. 

 

18. Arritja e marrëveshjes me Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës dhe të vendeve tjera 

fqinje në lidhje me shfrytëzimin optimal të potencialit të përbashkët hidroenergjetik 

dhe menaxhimin e ujit, si dhe planifikimin dhe ndërtimin e linjave të reja të 

interkoneksionit, veçanërisht linjës 400 kV Tiranë - Prishtinë dhe linjën 400 kV Elbasan - 

Manastir. 

 

19. Përmirësimi i procesit rregullator dhe pavarësisë profesionale të ERE-së, me synim 

zhvillimin e vazhdueshëm të një kuadri rregullator të parashikueshëm dhe të qartë dhe 

të një mjedisi të favorshëm për investime në sektorin energjetik shqiptar. 

 

20. Pjesëmarrja aktive në bashkëpunimin ndërkombëtar në sektorin e energjisë. 
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6. ANALIZA E BARAZISË GJINORE DHE DREJTËSISË SOCIALE 

Si një vend aderues në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka bërë disa hapa në tranzicionin e 
energjisë drejt një sistemi të energjisë me karbon të ulët. Tranzicioni i parë në sektorin e 
energjisë në Shqipëri filloi menjëherë pas përfundimit të rënies së komunizmit, ku u 
trashëgua një strukturë vertikalisht e integruar e tregut të energjisë. Ndër reformat e para 
ishte ndarja e funksioneve vertikale të integruara të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare 
(KESH) për gjenerimin, transmetimin dhe shpërndarjen në 2001. 

 

Disa vjet më vonë hidrocentralet e para po ndërtoheshin nga investitorë privatë (prodhues 
të pavarur të energjisë) dhe u nënshkruan marrëveshjet e para të blerjes së energjisë, që 
shënon ndryshimin drejt modelit të tregut të Blerësit të Vetëm. Më vonë në 2015, me 
miratimin e Ligjit për Sektorin e Energjisë, filloi ndarja e sektorit të energjisë dhe aktualisht 
modeli i tregut me shumicë pothuajse është krijuar, ndërsa në Shqipëri, shkëmbimi i 
energjisë një ditë para dhe gjatë ditës mbetet për tu vendosur. 

 
Tranzicioni i energjisë drejt përqafimit të energjive të rinovueshme dhe zvogëlimit të 
përdorimit të lëndëve djegëse fosile është duke ndodhur. Ashtu si me çdo tranzicion, 
implikimet që ai mund të sjellë në grupe të ndryshme të shoqërisë nuk janë mjaft të njohura 
dhe nevoja për të parashikuar dhe konsideruar të gjithë skenarët e mundshëm është shumë 
e rëndësishme sidomos për politikëbërësit. 

 
Sektori i energjisë në Shqipëri ka një përfaqësim të dobët gjinore dhe një tranzicion për të 
ndryshuar këtë status quo pritet akoma të fillojë. Sektori dominohet nga burrat, ku numri i 
të punësuarve burra në mënyrë të konsiderueshme tejkalon numrin e punonjësve gra si dhe 
burrat marrin paga më të larta se gratë për të njëjtën pozitë pune. 

 
Bazuar në raportet dhe sistemin statistikor në sektorin e menaxhimit të energjisë në 
Shqipëri, është vërejtur se informacioni i veçuar sigurohet vetëm nga INSTAT në botimin e tij 
statistikor "bazuar në gjini", "Gratë dhe Burrat në Shqipëri, 2018". Siç pritej, treguesit në 
lidhje me sektorin e energjisë specifikojnë 6 herë më shumë punonjës burra në këtë sektor 
sesa gra dhe gjithashtu hendeku gjinor i pagave është i dyti më i lartë pas sektorit të 
ndërtimit. 

 
Përkundrazi, në nivelin institucional, raporti vjetor i Operatorëve të Sistemit të Transmetimit 
tregon se numri i punonjësve femra në nivelin e tyre të lartë të menaxhimit është 40%. Por, 
ky rezultat është shumë specifik pasi i referohet vetëm nivelit të menaxhimit dhe nuk tregon 
se si qëndron numri i përgjithshëm i punonjësve bazuar në gjini. Duke marrë parasysh këto 
rezultate, mund të konkludohet se barazia gjinore vazhdon të jetë një çështje në sektorin e 
energjisë në Shqipëri. Për më tepër, për të kryer më mirë një analizë gjinore, është shumë e 
rëndësishme që të dhënat e marra në konsideratë të ndahen sipas gjinisë, gjë që do të 
ndihmonte për të vlerësuar saktë treguesit e ndjeshëm gjinor. Të gjitha të dhënat janë 
analizuar nga dokumentet e mëposhtme: 
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1. Strategjia Kombëtare e Energjisë 2018 - 2030 

2. Plani i dytë dhe i tretë kombëtar i veprimit për efiçiencën e energjisë për Shqipërinë, 2016      
  - 2020 

3. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 

4. Plani Strategjik për Reformën e Sektorit të Energjisë në Shqipëri, 2018 - 2020 

5. Plani Kombëtar i Konsoliduar i Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 2019-
2020 
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Tabela 2: Barazia gjinore dhe analiza e barazisë sociale në lidhje me PVEESh-në e II-të dhe të III-të kombëtar të 2016-2020 (niveli kombëtar) 

Fjalët kyçe të kërkuara 
(zëvendësohen me 

fjalë në Shqip të 
përputhshme me 

rrethanat) 

GESEP në parim GESEP   në Analizën e Situatës GESEP- qëllimet e 
ndërlidhura 

GESEP-qëllimet 
dhe treguesit e 

ndërlidhur 

GESEP-veprimet e ndërlidhura 
dhe institucionet përgjegjëse 

(ose rekomandimet) 

Grup në nevojë * - Reforma e tarifave me qëllim të mbrojtjes 
së ekonomive familjare në nevojë si 

konsumatorë (fq. 20) 
- Grante investive me kosto të ulët për 

përmirësimin e efikasitetit të energjisë për 
grupet në nevojë (fq. 29) 

Skemat specifike të financimit për grupet e 
familjeve në nevojë (fq. 30) 

- Hartimi i rregullave dhe kushteve të 
subvencionimit për mbështetjen e 

konsumatorëve në nevojë (fq. 44-45, 48) 
 

-Strategjia Kombëtare e Energjisë parashikon 
reformat në sektorin e energjisë të 

nevojshme për ndarjen e tregut të energjisë. 
Zhvillimi i reformës së tarifave të energjisë 

elektrike duhet të marrë në konsideratë 
zhvillimin e reformave të qëndrueshme të 

tarifave për të mbrojtur ekonomitë familjare 
në nevojë si konsumatorë, si dhe për të rritur 

efikasitetin e sistemit të energjisë në 
Shqipëri. (fq. 20) 

-  Strategjia Kombëtare e Energjisë, bazuar 
në ligjin 124/2015 parashikon krijimin e 

Fondit të Efiçiencës së Energjisë (EEF) dhe 
krijimin e mëtejshëm të Agjencisë për 

Efikasitetin e Energjisë e cila do të sigurojë 
grante dhe skema specifike të financimit për 
investime në masat e efiçiencës së energjisë 
për grupet në nevojë (familjet me të ardhura 

të ulëta). (fq. 29-30) 
- Që Shqipëria të përfitojë nga liberalizimi i 

tregut të energjisë elektrike dhe të 
integrohet plotësisht në tregun rajonal të 

energjisë, një nga hapat e nevojshëm ka të 
bëjë me mbrojtjen e konsumatorëve në 

nevojë duke hartuar dhe specifikuar rregullat 
për mbështetje në furnizim dhe kushtet e 

subvencionimit për këtë kategori klientësh. 
(fq. 44-45, 48) 

- Mbrojtja e ekonomive 
familjare në nevojë si 

konsumatorë me tarifa 
të rregulluara (fq. 20)  

- Mbështetja e grupeve 
në nevojë përmes 

granteve dhe 
mekanizmit specifik të 
financimit (fq. 29-30) 

- Hartimi dhe miratimi i 
rregullave dhe kushteve 

për mbështetjen dhe 
subvencionimin e 

konsumatorëve në 
nevojë (fq. 44-45, 48) 

- Miratimi i 
tarifave të 

rregulluara për 
ekonomitë 
familjare si 

konsumatorë 
(fq. 20)  

-  Nuk ka 
targete / 

tregues (EEF 
ende nuk është 
krijuar) (f. 29-

30) 
- Rregullorja do 

të miratohet 
deri në fund të 
vitit 2018 (ende 

nuk është 
aprovuar) (fq. 

44-45, 48) 

- Hartimi dhe miratimi i 
rregullores për tarifat për 

ekonomitë familjare si 
konsumatorë, ERE, MIE, CoM (fq. 

20)  
-  Themelimi i EEF, Krijimi i 

Skemave Specifike të Financimit 
(fq. 29-30) 

- Hartimi dhe miratimi i 
rregullores, ERE, MIE, MHSP (pg. 

44-45, 48) 
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Ekuiteti* Ekuitet i çmimit në vend të barazisë për 
klientët të lidhur me rrjetin e tensionit të 
ulët për të mbështetur zbutjen e ndikimit 
për konsumatorët më të varfër. (fq. 24) 

Aktualisht, Ofruesi Universal i Shërbimeve 
(USP) u mundëson të gjitha kategorive të 

konsumatorëve të lidhur me tension të ulët, 
të përfitojnë nga çmime relativisht të 

volitshme të energjisë elektrike. Qeveria, në 
bashkëpunim me Entin Rregullator të 

Energjisë (ERE), do të duhet të ndërmarrë 
hapa të mëtejshëm dhe të zëvendësojë 
përgjegjësinë e USP me një angazhim të 

qartë të qeverisë për të mbështetur zbutjen 
e ndikimit për klientët më të varfër, në vend 

të mbështetjes uniforme për të gjitha 
kategoritë e konsumatorëve në tension të 

ulët. Pas identifikimit të kujdesshëm të 
klientëve të tillë, sipas kushteve transparente 

dhe të përcaktuara mirë, një tarifë 
mbështetje mund të aplikohet për klientët 

që do të përfitojnë, ndërkohë që 
konsumatorët e tjerë paguajnë koston e 

tarifës reflektuese. (fq. 24) 

Ekuitetit social në 
përcaktimin e çmimit të 
energjisë elektrike për 

konsumatorët e 
tensionit të ulët  

Nuk ka targete / 
tregues (ende 

asgjë nuk është 
e përcaktuar) 

Përcaktimi i klientëve më të 
varfër sipas kushteve 

transparente dhe të përcaktuara 
mirë. Institucionet përgjegjëse do 
të jenë ERE, USP (OSHEE Group) 

dhe Qeveria Shqiptare. 



 
 
 

42 
 

 
Fjalët kyçe të kërkuara 
(zëvendësohen me fjalë 
në Shqip në përputhje 

me rrethanat) 

GESEP në parim GESEP në Analizat e Situatës GESEP-qëllimet e 
ndërlidhura 

GESEP-targetet dhe 
treguesit e 
ndërlidhur 

GESEP-veprimet e ndërlidhur dhe 
institucionet përgjegjëse (ose rekomandimet) 

Ekuiteti* Ekuiteti në përcaktimin 
e orëve të pikut për t'i 
shërbyer më mirë të 
gjithë konsumatorët 

Plani i dytë dhe i tretë Kombëtar i Veprimit për 
Efiçiencën e Energjisë merr në konsideratë 

përdorimin e pikut të kërkesës dhe çmimit në 
kohën e përdorimit për të vendosur menaxhimin 
e kërkesës duke u ofruar konsumatorëve tarifë 
më të ulët gjatë kohës jashtë pikut. Përdorimi i 

një ngarkese maksimale të kërkesës do të 
stimulonte konsumatorët për të zvogëluar 

kërkesën e tyre gjatë pikut ose duke zhvendosur 
ngarkesën për të zbutur profilet e tyre të 

kërkesës ose përmes një reduktimi të konsumit 
të përgjithshëm. Sidoqoftë, një qasje me kosto 

reflektive do të ishte baza e tarifës së përdorimit 
që përputhet me pikun e sistemit sesa me pikun 
e klientit. Kjo mund të përhapet midis tre pikëve 

më të lartë për të shmangur përfitimet e 
padrejta nga ata që, rastësisht, kishin një kërkesë 
shumë të ulët në një orë të vetme piku. (fq. 16) 

Ekuiteti social për 
përcaktimin e më 
shumë se një ore 
piku të energjisë 

elektrike për 
konsumatorë (fq. 

16) 

Tre orë piku të 
bazuar në pikun e 

sistemit, do të 
përhapen për të 

përfituar 
konsumatorë të 

ndryshëm. (fq. 16) 
 
 

Vendosja e tre orëve të pikut. Institucionet 
përgjegjëse do të jenë ERE dhe MIE. (fq. 16) 

Të rinjët/rinia Pabarazia sociale, duke 
përqendruar fushatën 
me theks të veçantë te 

të rinjtë. (fq.93) 

Në Planin e dytë dhe të tretë Kombëtar të 
Veprimit për Efiçiencën e Energjisë, lista e 

masave për transportin ndër të tjera përfshinë 
fushatën për informim dhe edukim si një masë 

për kursimin e energjisë. 
Zhvillimi i një fushate të integruar për informim 
dhe edukim me qëllimin kryesor për të tërhequr 
vëmendjen e njerëzve në ndikimet negative të 

trafikut individual të automjeteve motorike dhe 
efektet pozitive të çiklizmit, ecjes dhe përdorimit 

të transportit publik mund të rezultojë në 
kursime të konsiderueshme të energjisë. Grupi i 
targetuar janë "Qytetarët dhe automobilistët me 

theks të veçantë te të rinjtë". (fq.93) 

Pabarazia sociale, 
duke përqendruar 

fushatën te të 
rinjtë. (fq.93) 

Masat që kanë për 
qëllim të targetojnë 

të rinjtë. (fq.93) 

Duhet të zbatohen disa hapa pune: 
• Një studim mbi karakteristikat, sjelljet dhe 

nevojat konkrete të grupit të targetuar 
• Një plan veprimi mbi fushatën informuese 
(material promovues, workshope dhe kurse 

trajnimi) 
• Ngjarje për forcimin e imazhit të transportit 

publik dhe elektro-lëvizshmërisë 
• Integrimi i qytetarëve në diskutimet rreth 
çështjeve të mobilitetit dhe në proceset e 

planifikimit përmes ngjarjeve publike, 
rimorkiove radio dhe televizive, si dhe artikujve 

të gazetave 
Fushata duhet të konsiderojë zhvillimin e 

brendit promovues për përdorimin e mënyrave 
të transportit të qëndrueshme. 
Institucioni përgjegjës: MIE, AEE 
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Fjalët kyçe të 
kërkuara 

(zëvendësohen me 
fjalë në Shqip në 

përputhje me 
rrethanat) 

GESEP në parim GESEP në Analizat e Situatës GESEP-qëllimet e 
ndërlidhura 

GESEP-targetet 
dhe treguesit e 

ndërlidhur 

GESEP-veprimet e ndërlidhura dhe 
institucionet përgjegjëse (ose 

rekomandimet) 

Grupet në nevojë* Mbrojtja e grupeve në 
nevojë duke përmbushur 
nevojat e tyre për energji 

(f. 166) 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
specifikon sfidat që sektori i energjisë duhet të 

përmbushë në harkun kohor 2015 - 2020 që Shqipëria 
të përmbushë detyrimet e saj që dalin nga traktati i 

komunitetit të Energjisë dhe si një vend anëtar i 
Bashkimit Evropian. Miratimi i Ligjit Nr. 43, 2015 për 
sektorin e energjisë elektrike shënon një hap pozitiv 

drejt arritjes së këtij objektivi. Midis shumë sfidave që 
mbeten, përmbushja e nevojave për energji të grupeve 

në nevojë është një objektiv kryesor. (fq. 166) 

Përmbushja e 
nevojave për energji 
për grupet në nevojë 

(fq. 166) 

Legjislacioni dytësor 
që del nga ligji 

43/2015 që do të 
miratohet (fq. 166) 

- Hartimi dhe miratimi i legjislacionit sekondar. 
Institucionet përgjegjëse: ERE, MIE, MHSP. (fq. 166) 

Grupet në nevojë * Krijimi i skemave të 
përkohshme dhe të 

përhershme të 
mbështetjes për grupet në 

nevojë (fq. 2) 

Plani Strategjik për Reformën e Sektorit të Energjisë në 
Shqipëri parashikon që ndryshimet që pritet të ndodhin 

në një afat të shkurtër prej 2 vjetësh, do të sjellin 
ndryshime të konsiderueshme në çmimet e energjisë 

elektrike (me tendencë për rritje) dhe thekson nevojën 
për të krijuar skemën e mbështetjes për grupet në 
nevojë që pritet të preken më shumë nga çmimi i 

parregulluar i tregut. (fq. 2) 

Zhvillimi i një skeme 
mbështetëse për 

grupet në nevojë (fq. 
2) 

Hartimi i skemës për 
mbështetjen e 

grupeve në nevojë dhe 
dërgimi i saj për 
miratim. (fq. 2) 

Sigurimi që hapja e tregut dhe çrregullimi i çmimit të 
ketë një ndikim minimal negativ ekonomik mbi 

konsumatorët në nevojë dhe ekonomitë familjare që 
rrezikojnë të vuajnë më shumë nga liberalizimi i 

çmimit të energjisë elektrike. Institucionet 
përgjegjëse: KM, MIE. (fq. 2) 

Tabela 4: Barazia gjinore dhe analiza e barazisë sociale në lidhje me Vendimin Nr. 742, datë 12.12.2018. për Miratimin e Planit Strategjik për Reformën e Sektorit të Energjisë në 
Shqipëri, 2018 - 2020
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Bazuar në rezultatet nga analiza mund të konkludohet se çështjet në lidhje me furnizimin  me 
energji elektrike të grupeve në ndjeshme ndaj varfërisë energjetike në përgjithësi,  
konsiderohen në të gjitha si një nevojë për të siguruar barazinë sociale në sektorin e energjisë. 
Çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri është relativisht i lirë krahasuar me vendet e Bashkimit 
Evropian ku tranzicioni i energjisë është në një fazë shumë më të përparuar. 
 
Sidoqoftë, para vitit 2014, qeveria shqiptare kishte vendosur dy tarifa të ndryshme të energjisë 
elektrike për konsumatorët familjarë, që synojnë të mbështesin grupet në nevojë dhe familjet 
me të ardhura të ulëta. Çmimi i energjisë elektrike ishte 7,7 lekë/kWh për 300 kWh e para dhe 
12, 5 lekë/kWh për energjinë e përdorur mbi limitin 300 kWh. Pas vitit 2015, çmimi i energjisë 
elektrike për të gjithë konsumatorët u ndryshua në një çmim fiks prej 9,5 lekë/kWh dhe vazhdon 
të jetë i njëjtë pa ofruar asnjë mbulim për konsumatorët në nevojë. 
 
Me përparimin e tranzicionit të energjisë, rritja e çmimit të energjisë elektrike është diçka që 
pritet të ndodhë, sapo të fillojë tregu i parregulluar i energjisë elektrike, dhe institucionet 
përgjegjëse duhet të kenë të gjithë mekanizmat mbrojtës të vendosur kur kjo të ndodhë. 

 
Ligji për sektorin e energjisë elektrike nr. 43/2015, i harmonizuar plotësisht me Direktivën e BE 
2009/72/KE, përcakton klientët në nevojë si konsumatorë familjarë të cilëve, për shkak të 
statusit shoqëror, ju jepen disa të drejta të veçanta në lidhje me furnizimin me energji elektrike, 
të parashikuara në raste të jashtëzakonshme të specifikuara nga ky ligj. Më konkretisht, neni 95 
dhe 96 i kushtohen vëmendje veçanërisht mbrojtjes së klientëve në nevojë. Fatkeqësisht, pesë 
vjet pas miratimit të tij nga parlamenti shqiptar, kriteret dhe procedurat për të fituar statusin e 
një klienti në nevojë nuk janë ende në fuqi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është 
institucioni përgjegjës për të hartuar dhe dërguar këtë legjislacion dytësor për miratim në 
Këshillin e Ministrave, në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrinë 
e Financave dhe Ekonomisë, në konsultim me Entin Rregullator të Energjisë dhe aktorë të tjerë 
të interesuar. Nga ana tjetër, ERE tashmë ka hartuar dhe miratuar "Rregulloren për kushtet 
specifike për ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike të klientëve në nevojë", kështu që 
legjislacioni sekondar i mësipërm është mekanizmi i vetëm mbrojtës në fuqi e tëra mbetet 
gjithçka që mbetet për të krijuar këtë mekanizëm mbrojtës i klientëve në nevojë. 

 
Aktualisht, instrumenti i vetëm mbrojtës për konsumatorët në nevojë është Institucioni i 
Avokatit të Popullit (Ombudsman) dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Të dy këto 
institucione trajtojnë ankesat për ndërprerje të mundshme të energjisë elektrike tek 
konsumatorët në nevojë për shkak të pamundësisë së tyre për të paguar furnizimin e saj, por 
edhe pse ata i kryejnë aktivitetet e tyre me kompetencë, ende nuk janë në gjendje të ofrojnë një 
zgjidhje për këta konsumatorë në nevojë.  

 

Bazat e të dhënave, burimet e statistikave dhe sistemet e informacionit (përfshirë statistikat) në 
sektorin e menaxhimit të energjisë në Shqipëri. 

 
Aktivitetet e monitorimit, verifikimit dhe raportimit për menaxhimin e energjisë në Shqipëri janë 
nën përgjegjësinë e institucioneve kyçe në vijim që veprojnë në sektorin e energjisë:  



 
 
 

45 
 

• Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) 

• Enti Rregullator i Energjisë (ERE) 

• Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) 

• Agjencia për Efiçiencë të Energjisë (AEE) 

• Korporata Elektro Energjetike Shqiptare (KESh) 

• Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike (OST) 

• Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OShEE) 

 

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 547, datë 09.08.2006, Agjencia Kombëtare e 
Burimeve Natyrore (AKBN) është përgjegjëse për hartimin dhe botimin e Bilancit Vjetor të 
Energjisë në nivel kombëtar dhe rajonal, në përputhje me format e Eurostat-it dhe Agjencinë 
Ndërkombëtare të Energjisë. Kjo është botuar në faqen zyrtare të AKBN (www.akbn.gov.al) dhe 
gjithashtu i dorëzohet Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë. Që nga viti 2015 AKBN është 
pjesë e organizatës JODI (Nisma e Përbashkët e Organizatave të të Dhënave) ku jep të dhëna 
mujore për prodhimin e naftës dhe gazit në Shqipëri. Për më tepër, AKBN ofron informacione 
shumë specifike statistikore në faqen e saj të internetit si: Prodhimi dhe konsumi i energjisë 
primare, Prodhimi dhe konsumi i energjisë primare për frymë, Potenciali i energjisë së 
rinovueshme në Shqipëri, Potenciali hidroenergjetik i Shqipërisë, etj. 

 

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ndër shumë përgjegjësi të tjera e ka edhe atë për monitorimin 
dhe kontrollimin e tregut të energjisë elektrike. Bazuar në Ligjin Nr. 43/2015 për sektorin e 
energjisë elektrike, ERE përgatit raporte vjetore mbi sektorin e energjisë elektrike dhe 
aktivitetet e tij për vitin paraprak. Ky raport është publikuar në faqen zyrtare të ERE-s. Raporti 
përmban informacion statistikor mbi prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe ekuilibrin e 
energjisë elektrike për vitin e dhënë. Gjithashtu, ai ofron informacion mbi aktivitetet e 
monitorimit të kryera nga ERE mbi tregun e energjisë elektrike, rregullimin e sektorit të gazit 
natyror dhe gjithashtu aktivitetin e tij në rregullimin e tarifave dhe çmimeve të energjisë 
elektrike dhe gazit natyror. 

 
Për kryerjen e përgjegjësive të tij të monitorimit, Bordi i ERE miratoi më 12.12.2019. "Rregullat 
për Monitorimin e Tregut të Energjisë Elektrike" i cili detyron palët e interesuara të raportojnë 
çdo 30 ditë me e-mail (derisa të ndërtohet platforma online) informacionin e kërkuar. 
Megjithëse këto baza të dhënash nuk janë të disponueshme për publikun, modeli i formularëve 
dhe informacionit që ato përmbajnë janë të qasshëm në vendimin e bordit të ERE Nr. 203, të 
datës 12.12.2019. Rregullat për Monitorimin e Tregut të Energjisë Elektrike Shtojcat A dhe B. Për 
më tepër, ERE herë pas here siguron raporte të ndryshme monitorimi si Konsumi i Energjisë 
Elektrike në Familjet Shqiptare, 2009. 

 

 Institucionet kryesore që ofrojnë të dhëna dhe statistika për sektorin e energjisë elektrike 
përfshijnë: Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESh) e cila zotëron tre nga 
hidrocentralet më të mëdhenj në Shqipëri me kapacitet të instaluar 1.350 MW dhe një 
Termocentral me kapacitet të instaluar 98 MW (aktualisht jo operacional); 
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 Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) i cili është përgjegjës për menaxhimin e rrjetit të 
transmetimit të tensionit të lartë (mbi 110 kV), për balancimin e furnizimit dhe kërkesës dhe 
shërbimeve ndihmëse; 

 Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OShEE) i cili që nga janari 2020 
është ndarë nda në tre institucione të veçanta; 

1. Operatori i sistemit të shpërndarjes - i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe 
përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes së tensionit të mesëm dhe të ulët (nën 110kV). 

2. Furnizuesi Universal i Shërbimit - i cili është përgjegjës për furnizimin me energji 
elektrike të konsumatorëve përfundimtar që nuk janë të detyruar të shkojnë në tregun e 
rregulluar. 

3. Furnizuesi i Tregut të Parregulluar - i cili është përgjegjës për menaxhimin dhe blerjen e 
energjisë elektrike, dhe që gjithashtu operon në tregun e parregulluar. 

 

Nga sa më sipër, OST ofron informacione periodike në faqen e saj zyrtare mbi prodhimin ditor, 
konsumin, disbalancat mujore, etj. Pjesa tjetër e institucionit, janë të obliguar sipas Ligjit Nr. 
43/2015 për sektorin e energjisë elektrike të sigurojë të dhëna për prodhimin, shpërndarjen dhe 
furnizimin e energjisë elektrike, Entit Rregullator të Energjisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës 
dhe Energjisë. Bazuar në këtë informacion, Enti Rregullator i Energjisë përgatit Bilancin Vjetor të 
Energjisë Elektrike. 

 
Një institucion tjetër kyç në sektorin e energjisë është Agjencia për Efiçiencën e Energjisë (AEE). 
AEE u krijua në fund të vitit 2018 si institucion përgjegjës për promovimin efiçientes se energjisë 
dhe për monitorimin, verifikimin dhe raportimin e masave të efiçencës së energjisë të zbatuara 
në sektorët e ndërtimit, industrisë, bujqësisë dhe transportit. 

 
Bazuar në ligjin 124/2015 “Për efiçiencë të energjisë”, AEE monitoron zbatimin e Planit 
Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë dhe është përgjegjëse për mbikëqyrjen e 
zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë. Bazuar në të njëjtin ligj, AEE është përgjegjëse për 
të krijuar dhe menaxhuar bazën e të dhënave të energjisë për konsumin përfundimtar të 
energjisë, të arritur nga zbatimi i masave të EE bazuar në formatin e aprovuar nga ministri 
përgjegjës për energjinë. Fatkeqësisht, ky format nuk është aprovuar ende dhe mbledhja e të 
dhënave ende nuk ka ndodhur. Për më tepër, si përfitues i Fondit të Hapur Rajonal për Evropën 
Jug-Lindore - Energjinë Efiçiente (ORF-EE) AEE është gati të zbatojë një Platformë Monitorimi 
dhe Verifikimi, për qëllime të mbledhjes së të dhënave për raportimin mbi zbatimin e Planit 
Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë, siç përcaktuar qe nga Direktiva e BE-së për 
Shërbimet e Energjisë (2006/32/BE) dhe tashme Direktiva ne fuqi e Energjisë Efiçiente  
(2012/27/BE), si dhe nga politikat e tjera përkatëse ose planet e veprimit në nivelin kombëtar 
ose lokal. Ky program pritet të instalohet në serverin AEE deri në fund të vitit 2020. 

 
Institucioni kryesor i të dhënave statistikore në Shqipëri është Instituti i Statistikave ose 
INSTAT.15 Bazuar në ligjin Nr. 17, datë 05.04.2018 “Për Statistikat Zyrtare”, INSTAT-i është 
përgjegjës për përgatitjen e Programit Statistikor Zyrtar, i cili përcakton strategjinë për zhvillimin 
e statistikave zyrtare dhe Sistemin Kombëtar të Statistikave për periudhën pesë-vjeçare, duke 
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synuar të përmbushë kërkesat e përdoruesve për statistika cilësore. INSTAT si institucioni 
kryesor bashkëpunon me agjencitë e tjera statistikore për përgatitjen e këtij programi. 

 
Vendimi i Këshillit Ministror Nr. 10, datë 09.02.2017. mbi miratimin e Programit Kombëtar të 
Statistikave për 2017-2021, specifikon statistikat e mëposhtme të Energjisë që do të publikohen 
nga INSTAT: 

 
• Bilanci i Energjisë (Të dhënat vjetore qe publikohen në bilancin vjetor të energjisë elektrike) 

• Bilanci i Energjisë Elektrike 

• Statistikat tremujore për sasinë e gjenerimit të energjisë elektrike (kufizuar në sasinë e 
gjenerimit të energjisë elektrike brenda vendit). 

 
Bilanci i gjendjes paraqet origjinën dhe përdorimin specifik sipas burimeve të energjisë dhe 
përbëhet nga dy pjesë kryesore, furnizimi me energji dhe përdorimi i saj. Statistikat e energjisë 
elektrike publikohen për një periudhë gjashtë mujore, bazuar në të dhënat mujore të mbledhura 
nga burimet administrative. Agjencitë statistikore që ofrojnë të dhënat kryesore për ndërtimin e 
këtyre bilanceve janë KESH, OST, DSO (OSHEE Group) dhe NANR (in alb. AKBN). 

 
Siç u përmend më lart, INSTAT bashkëpunon ngushtë me NANR duke përgatitur të gjitha të 
dhënat në fushën e energjisë dhe të dy institucionet bashkë raportojnë këtë informacion tek 
EUROSTAT sipas procedurave të sistemit EDAMIS (https://webgate.ec.europa.eu/edamis/). 
Bazuar në të njëjtin informacion, EUROSTAT publikon çdo vit Bilancin e energjisë. 

 
Për më tepër, INSTAT gjithashtu publikon informacione të përgjithshme të cilat mund të 
përmbajnë të dhëna statistikore të energjisë si: Burrat dhe Gratë në Shqipëri, Njerëzit dhe Puna 
në Shqipëri, etj. 

 
Më në fund, shumica e rezultateve të monitorimit dhe verifikimit raportohen tek Sekretariati i 
Komunitetit të Energjisë, i cili i përdor ato për të publikuar Raportin Vjetor të Zbatimit mbi 
progresin e arritur nga Shqipëria për zbatimin e acquis të energjisë brenda kornizës kohore të 
rënë dakord dhe kontributeve të tjera të përcaktuara në shkallë vendi në sektorët e energjisë 
elektrike, gazit, naftës, energjisë së renovueshme, efiçiencës së energjisë dhe klimës.  

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/edamis/
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7. PROGRESI I TRANZICIONIT TË ENERGJISË NË SHQIPËRI 

 
Kur bëhet fjalë për çështjet e BE-së, Shqipëria aktualisht po pret që korniza e negociatave të 
miratohet nga Shtetet Anëtare, me shpresë që Presidenca Gjermane e Këshillit të BE-së, në 
konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë, do të mund të paraqesë Pozicionin e 
Përgjithshëm të dakordosuar të BE-së, duke shënuar fillimin zyrtar të negociatave për 
anëtarësim.16  Siç dihet, si Shqipëria ashtu edhe Maqedonia e Veriut ka kohë që kanë qenë në 

pritje të dritës jeshile për të filluar negociatat dhe e cila më në fund erdhi gjatë pandemisë, në 
pranverën e vitit 2020. Ministrat e jashtëm të BE-së miratuan fillimin e negociatave, duke ia 
shtuar rrugëtimit të Serbisë dhe Malit të Zi drejt BE-së dy vendet fqinje. Tani për tani, dy vende 
janë ende jashtë procesit, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova. 

 
Meqenëse rajoni zakonisht konsiderohet si një, është i sigurt supozimi se ato nuk do të lihen 
jashtë për shumë kohë, gjë që u bë e qartë nga Fjalimi vjetor i Presidentes së Komisionit Ursula 
von der Leyen, ku ajo deklaroi se vendimi për të hapur negociatat për anëtarësim me Shqipërinë 
dhe Maqedoninë e Veriut ishin vërtet historike dhe se e ardhmja e rajonit është në Bashkimin 
Evropian dhe Ballkani Perëndimor nuk është një ndalesë në “Rrugën e Mëndafshit”. Këto 
zhvillime së bashku me Marrëveshjen e Gjelbër të BE do të nënkuptojnë se dinamika e reformës 
si në Ballkanin Perëndimor dhe në Shqipëri do të përshpejtohet. 

 
Para se si do te evoluojë Marrëveshja e Gjelbër Ballkanike, është e rëndësishme të shënojmë 
progresin aktual të Shqipërisë në tranzicionin e energjisë. Siç u përmend në kapitujt e 
mëparshëm, Shqipëria ka qenë në rrugën e reformave për një kohë të gjatë. Si palë 
kontraktuese e Traktatit EnC, ajo ka zbatuar acquis e BE-së në fushën e energjisë dhe së fundmi 
mjedisit tanimë  rreth 15 vjet. Progresi ka qenë disi i pabarabartë dhe larg finalizimit. Në 
Grafikun 1 shihet rezultati i zbatimit i palëve kontraktuese për vitin 2019 dhe të gjitha ato janë 
nën 50%, ndërsa Shqipëria nuk ka bërë pothuajse asnjë përparim krahasuar me 2018. Rezultati 
më i mirë shkon për Malin e Zi, megjithatë përparimin më të madh nga vendet e Ballkanit 
Perëndimor e ka bërë Maqedonia e Veriut. Shqipëria ka përparimin më të madh në sektorët e 
burimeve të ripërtëritshme dhe mjedis dhe më pak në sektorin e klimës që është ende në 
fillimet e tij.9 

                                                           
9
 Sekretariati i Komunitetet të Energjisë, Raporti Vjetor i Zbatimit 2019, Nëntor 2019, faqe 17 
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 Si në shumë raste, Shqipëria ka qenë e mirë në përfshirjen e legjislacionit të nevojshëm, por 
progresi i zbatimit aktual ka munguar. Duke parë Gjurmuesin e Tranzicionit të Energjisë10, nisur 
gjithashtu nga Komuniteti i Energjisë në 2020, Shqipëria të paktën në sektorin e energjisë 
elektrike ka parë një zhvillim pozitiv. Për shembull, në vitin 2020 Shqipëria krijoi bursen shqiptar 
te energjisë të ditës në avancë (ALPEX) dhe gjithashtu bashkimi me Kosovën është përshpejtuar. 
Më tej, në maj të vitit 2020, ajo ka njoftuar rezultatet e një ankandi të dytë për Park Diellor (PV) 
për 70 MW ku u arrit një çmim i jashtëzakonshëm prej 24, 89 EUR/MWh. Kjo thjesht tregon 
tërheqjen e BRE-ve në rajon dhe sesi kostoja në rënie e teknologjisë mund të përshpejtojë 
thithjen e burimeve të ripërtëritshme në një rajon ku zhvillime të tilla janë të vonuara. 
Sidoqoftë, edhe pse Shqipëria ka mbështetje të bazuar në treg për teknologjinë PV në formën e 
çmimit fiks të blerjes/Kontratës për Diferencën (pasi tregu të jetë funksional), ajo gjithashtu ka 
vendosur një skemë të vjetëruar FiT për hidro e cila mbështet kapacitetin e instaluar deri në 15 
MW. Përfundimisht, kuadri normativ që ka të bëjnë me hidrocentralet do të duhet të rishikohet 
dhe lidhur me këtë, Kryeministri shqiptar Edi Rama së fundmi deklaroi se në lumin Vjosa, nuk do 

të ketë projekte të reja për ndërtime të HEC-ve. Ky është një zhvillim i rëndësishëm pasi Vjosa 
konsiderohet si një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës që nuk ka rrjedhje të rregulluara.20 
 
Sidoqoftë, duke u rikthyer te Gjurmuesi i Energjisë, për fat të keq Shqipëria i ka humbur 
plotësisht targetet e saj për energjinë e ripërtëritshme në të tri fushat, energjinë elektrike, 
transportin dhe ngrohjen dhe ftohjen për vitin 2020. Në sektorin e energjisë elektrike për 
shembull, vetëm Mali i Zi ka mundur të arrijë targetin e BRE-ve (Figura 12), duke e bërë mjaft të 
qartë se në Shqipëri dhe vendet e tjera të BP-së, reformat duhet të përshpejtohen nëse ato 
planifikojnë së paku t'i afrohen ndonjë targeti të vitit 2030. Në transport, kjo pjesëmarrje është 
pothuajse inekzistente, gjë që tregon se sa e varur është Shqipëria nga lëndët djegëse fosile në 
këtë sektor (nafta e papërpunuar dhe produktet e naftës janë më shumë se 50% e furnizimit të 
saj primar me energji). Në ngrohje dhe ftohje nuk ka progres real pasi të gjitha vendet e BP-6 e 
konsiderojnë biomasën joefikase si burim të ripërtëritshëm të energjisë. Shqipëria gjithashtu e 
ka humbur targetin e efiçiencës së energjisë për vitin 2020.21 

                                                           
10

 Sekretariati i BP-6 Gjurmuesi për Tranzicion të Energjisë https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-
News/2020/07/16.html 

Figura 11: Performanca e zbatimit të Komunitetit të energjisë të palëve kontraktuese të EJL 2019 

(Burimi: Komuniteti i energjisë) 
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Figura 12: Përqindja BRE referuar targeteve te energjisë elektrike për vitin 2020 

(Burimi: Komuniteti i Energjisë, Planet Kombëtare të Integruara të Energjisë dhe Klimës) 

 
Lidhur me Planet Kombëtare të Energjisë dhe Klimës (PKEK dhe eng. NECP), ato janë të 
detyrueshme për Shtetet Anëtare të BE (SHA) në lidhje me përmbushjen e targeteve të BE-së 
për energjinë dhe klimën për vitin 2030. Targetet aktuale janë: 

 

a) Së paku 40% ulje në emetim të gazërave serrë  (nga nivelet e 1990); 

b) Së paku 32% pjesëmarrje e energjisë së ripërtëritshme; 

c) Së paku 32.5% përmirësim në efiçiencë të energjisë. 

 

PKEK-të përfundimtare u dorëzuan në 2019, megjithatë për shkak të planeve të ngritjes së 
ambicies klimatike nën Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, në një moment të caktuar ato duhet 
të azhurnohen. PKEK-ët mbulojnë një periudhë dhjetë-vjeçare të planifikimit të detajuar, duke 
filluar nga 2021 deri në 2030, ndërsa periudha deri në 2050 mbulohet nga strategjitë afatgjata 
të zhvilluara në BE dhe nivelet kombëtare. Për më tepër, raportimi i integruar mbi progresin e 
zbatimit do të bëhet çdo dy vjet. Sa i përket përmbajtjes, është e rëndësishme të dihet se ato 
nuk janë një listë tentative e dëshirave, por plane konkrete me masa për arritjen e targeteve të 
vitit 2030. Ideja është të kalohet tranzicioni i domosdoshëm i energjisë duke minimizuar kostot e 
konsumatorit dhe ndikimet në mjedis dhe duke maksimizuar sigurinë e furnizimit.11 

 

Sa i përket fushave të mbuluara nga PKEK, ato janë si më poshtë: 

a) Reduktimet e gazërave me efekt serë (GES); 

b) Energjia e ripërtëritshme; 

c) Efikasiteti i energjisë; 

                                                           
11

 Agora Energiewende (2019): (Mos) Ambicia e Klimës në Evropën Juglindore - Një vlerësim kritik i draftit 
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d) Ndërlidhjet; 

e) Kërkimi dhe Inovacioni. 

 
Lidhur me palët kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, pasi ato ende nuk janë anëtare të BE-
së, nuk kanë asnjë detyrim për të përmbushur targetet e BE-së. Sidoqoftë, pasi të gjitha vendet 
e BP-6 janë në një mënyre apo tjetër te orientuar drejt rrugës për tu bërë anëtare të BE-së, 
përmes Komunitetit të Energjisë ato inkurajohen të përgatisin plane të tilla. Konvergjenca midis 
BE-së dhe rajonit është ende larg dhe ndërsa BE përgatitet të ketë një treg të Integruar të 
Energjisë duke i përfshirë edhe këto vende, ristrukturimi dhe reformimi i cili është duke ndodhur 
me mbështetjen e Komunitetit të Energjisë duhet të ndihmojë BP-6 në këtë rrugë. Në këtë 
drejtim, ata kanë filluar me përgatitjen e PKEK-ve më vonë sesa homologët e tyre të BE-së, dhe 
aktualisht vetëm Maqedonia e Veriut ka dorëzuar draftin e saj të parë të plotë ndërsa Shqipëria 
ka dorëzuar drafte kapitujsh në Sekretariatin e EnC për te marre udhëzimet e konsideruara te 
nevojshme (Figure 13). Afati kohor për finalizimin e PKEP, siç përcaktohet nga Udhëzimet Politike 
jo-detyruese të Sekretariatit, është fundi i vitit 2020. Shqipëria siç shihet në Figurë është vendi i 
2-të më i përparuar kur bëhet fjalë për të pasur një PKEK, menjëherë pas Maqedonisë së Veriut. 
Sa i përket përmbajtjes, drafti zyrtar nuk është i disponueshëm publikisht, gjë që e bën të 
vështirë gjykimin në lidhje me masat e propozuara dhe lidhjen e tyre me targeted e 
lartpërmendura dhe ambicien e klimës së BE-së. 
 

 
Figure 13: Progresi i PKEK-ut në Komunitetin e energjisë të palëve kontraktuese të BP-6 

(Burimi: Komuniteti i Energjisë) 

 
7.1. BE-ja përballë Marrëveshjes së Gjelbër të Ballkanit 

Siç u përmend, BE aktualisht po shikon drejt rritjes së ambicies së saj klimatike përmes  
reduktimit edhe më të madh të GES, si dhe duke rritur të dyja targetet, të BRE dhe EE deri në 
2030. Propozimi aktual i Komisionit është që të rrisë ambicien e klimës në reduktimin e 
targetit të GES në së paku -55% krahasuar me të mëparshmin -40% për të përshpejtuar 
tranzicionin drejt ekonomisë së emetimeve neto zero në më pak se 40 vjet24 (Error! Reference 
source not found.7). Kjo është pjesë e kornizës më të gjerë të Marrëveshjes së Gjelbër 
Evropiane (MGJBE) të propozuar më parë, e që është strategjia kryesore e rritjes së BE-së (Error! 
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Reference source not found.) bashkë me propozimin e Ligjit për Klimën i cili do të ishte ligjërisht 
i detyrueshëm. 

 
Qëllimi përfundimtar është që deri në vitin 2050 të kemi një klimë natyrore, pa fosile ne BE. 
Prandaj, si Marrëveshja e Gjelbër ashtu dhe Ligji për Klimën janë në zemër të Komisionit të ri për 
periudhën legjislative 2019-2024. Gjatë dekadës së ardhshme, zbatimi i MGJBE do të  
mbështetet me investime të konsiderueshme prej të paktën 1 trilionë eurosh, nga të cilat të 
paktën 20 miliardë euro në vit duhet të ndihmojnë kompanitë të bëhen udhëheqëse botërore 
në teknologjitë e pastra.  

 
Sa i përket afatit aktual, KE është duke e përgatitur azhurnimin e nevojshëm të kornizës së BE-së 
për klimën dhe energjinë 2030 dhe tashmë, siç është thënë, është propozuar targeti i reduktimit 
të GES-it në -55%, për të cilin Presidenca Gjermane shpreson që do të miratohet nga 
udhëheqësit e BE-së para fundit të Presidencës së saj në dhjetor 2020. Pastaj deri në verën e 
2021, Komisioni do të paraqesë një gamë të gjerë të propozimeve legjislative për t'u ndjekur. 
Nga vera e 2021 deri në fillim të 2024, Parlamenti Evropian dhe Shtetet Anëtare në Këshillin e 
Bashkimit Evropian do të negociojnë mbi ndryshimet e nevojshme në ligjet e BE-së për klimën 
dhe energjinë për vitin 2030 dhe më tej.12 

 

 

Figura 14: Emetimet e gazrave serë në BE dhe targetat e dakorduara (Burimi: EEA) 

Duke u kthyer te rëndësia e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane në lidhje me Ballkanin 
Perëndimor, ajo përfaqëson një mundësi unike për të transformuar kontinentin dhe për të 
përgatitur ekonomitë e tij për një të ardhme të qëndrueshme duke zbutur efektet shkatërruese 

                                                           
12

 Agora Energiewende, dokument intern. 
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të ndryshimit të klimës. Kjo nuk mund të arrihet nëse vendet e BP-6 janë jashtë këtij procesi. 
Prandaj edhe u inicua Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.13 

 
E shpallur në fillim të vitit 2020, ajo duhet të miratohet deri në fund të vitit 2020 dhe ideja është 
që të përkushtohemi në kredon e MGJBE që është se tranzicioni ekologjik për Evropën mund të 
jetë plotësisht efektiv vetëm nëse fqinjët e drejtpërdrejtë të BE-së gjithashtu ndërmarrin 
veprime efektive. Në këtë drejtim përpara miratimit përfundimtar të Agjendës së Gjelbër, DG 
NEAR së bashku me një kornizë financiare bujare (e diskutuar më poshtë) në Tetor 2020 
prezantuan udhëzimet për zbatimin e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, të cilat 
parashikojnë veprime rreth pesë shtyllave, të mbuluara gjithashtu nga Marrëveshja e Gjelbër 
Evropiane: 

 
1. Veprimet e klimës, përfshirë dekarbonizimin, energjinë, dhe mobilitetin; 

2. Ekonomia qarkore, adresimi në veçanti i mbeturinave, riciklimit, prodhimit të 
qëndrueshëm dhe përdorimit efikas të burimeve; 

3. Biodiversiteti, me qëllim të mbrojtjes dhe rehabilitimit të pasurisë natyrore të rajonit; 

4. Luftimi i ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës dhe 

5. Sistemet e qëndrueshme të ushqimit dhe zonat rurale.14 

Figura 15: 
Marrëveshja e Gjelbër Evropiane (Burimi: Komisioni Evropian) 

Pa angazhime ligjërisht të detyrueshme, përfshirë targetet e BRE-së dhe EE-së, dhe përfshirjen e 
BP-6 në EU-ETS (ose ndonjë version rajonal të tij) nuk ka gjasa që shtetet të ndjekin vullnetarisht 
ambicie më të larta për klimën. Për më tepër, kryesisht integrimi në BE do të ishte ndoshta 
instrumenti kyç për konvergjencën BE-Ballkan Perëndimor në këtë fushë, pasi shtetet jashtë BE-
së, në kuptim të ekonomisë dhe zhvillimit, performojnë më keq se sa fqinjët e tyre të BE-së. 

                                                           
13

 Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor pritet të aprovohet nga autoritetet relevante në Samitin e Sofjes, 
Bullgari në nëntor 2020.    
14

 Më shumë informata në Balkan Green Energy News https://balkangreenenergynews.com/eu-presents-
guidelines-on-green-agenda-for-western-balkans/  

https://balkangreenenergynews.com/eu-presents-guidelines-on-green-agenda-for-western-balkans/
https://balkangreenenergynews.com/eu-presents-guidelines-on-green-agenda-for-western-balkans/
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Qasja në fonde është një nga parakushtet më të rëndësishme për të mundësuar dekarbonizimin 
në rajon. Kjo është e qartë nga figura 19 ku tregohet se në dy dekadat e fundit konvergjenca 
ekonomike me Gjermaninë ishte më e keqja në BP-6 krahasuar me tërë EQL. Kjo ndodhi edhe 
pse në vitin 2000, shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor ishin shumë më të varfra se sa 
Bullgaria dhe Rumania, dhe nën supozimin se gjithçka tjetër është e barabartë, vendet e varfra 
kanë prirje të rriten më shpejt se ato të pasurat. Grafiku ilustron se sa e rëndësishme për EQL 
ishte anëtarësimi në BE dhe qasja në fonde të tilla si Fondi i Kohezionit dhe se bashkëpunimi 
rajonal dhe shkëmbimi ekonomik, edhe pse i mirëpritur, nuk mund të zëvendësojë përfitimet 
nga të qenit pjesë e familjes së BE-së. 

 
Prandaj, jo vetëm që do të nevojitet një rrugë e qartë drejt BE-së por gjithashtu do të rritet 
mbështetja financiare për transformimet e nevojshme shoqërore, duke filluar me sektorët më 
ndotës siç janë energjia dhe transporti. Kjo do të duhet të shoqërohet me pasoja të mundshme 
nëse shtetet mbesin prapa dhe nuk zbatojnë reformat e nevojshme qoftë përmes procesit të 
negociatave ose përmes organeve të tjera të tilla si Komuniteti i Energjisë i Evropës Juglindore. 

 
Covid-19 dhe financimi i rimëkëmbjes duhet të shoqërohen gjithashtu me çfarëdo tranzicioni 
larg nga karburantet fosile pasi thjesht nuk ka kohë të mjaftueshme për të punuar së pari në 
rimëkëmbjen post-pandemike dhe pastaj të presim për ndonjë tranzicion të pastër. Lidhur me 
këtë MGJBE është planifikuar të përdoret si një rrugë shpëtimi ekonomik nga kriza e 
koronavirusit30. 
 
E njëjta qasje duhet të synohet për vendet e BP-6 pasi siç u tha edhe para pandemisë këto 
vende kishin nevojë për mbështetje për reformimin dhe dekarbonizimin e ekonomisë së tyre. 
Në ndihmën e planifikuar për periudhat 2021-2027, BE duhet t'i jep përparësi objektivave të 
tranzicionit të energjisë së pastër në mënyrë që të shmanget bllokimi i mëtejshëm i karbonit në 
fqinjësinë e saj të drejtpërdrejtë duke rrezikuar që ta largojnë rajonin nga ardhmja e përbashkët 
Evropiane. Në të kundërtën, kjo do të ndikonte negativisht në synimet e dekarbonizimit të vetë 
BE-së31 
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Figura 19: Performanca e konvergjencës kundrejt Gjermanisë, 2000–2018, (Burimi: EUROSTAT, WIIW) 

 

7.2. Fondet e BE-së për Ballkanin Perëndimor 

Siç u tha, planet për konvergjencën ekonomike dhe ndihmën e rimëkëmbjes për BP-6 nuk mund 
të zbatohen në një rajon i cili në kuptim të zhvillimit të PBB-së qëndron shumë nën vlerën e 50% 
krahasuar me mesataren e BE-së. Prandaj u njoftua se disa linja buxhetore dhe lehtësira që 
duhet të ndihmojnë rimëkëmbjen post-pandemike, përshtatjet për para-anëtarësim dhe 
konvergjenca ekonomike me BE do të bëhen operacionale. Error! Reference source not found. 
trajton blloqet kryesore më të rëndësishme të ndihmës financiare që duhet të rrjedhin në BB-6: 
IPA III, Rimëkëmbja Post-Pandemike dhe Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin 
Perëndimor. Pa hyrë në shumë detaje të secilit program dhe plan për a) rimëkëmbjen post-
pandemike b) konvergjencën ekonomike me BE; është e rëndësishme të dihet se krahasuar me 
periudhën e mëparshme, fondet e destinuara për tërë rajonin janë mjaft më të larta në 6 vitet e 
ardhshme. Kjo është një periudhë kritike për të sjellë Ballkanin Perëndimor më afër BE-së, por 
edhe për të vendosur përfundimisht bazën për dekarbonizimin e ekonomisë së saj. 

 
Sa për ilustrim, pas goditjes së pandemisë, BE premtoi ndihmë të konsiderueshme emergjente si 
dhe ndihmë për rimëkëmbjen e ekonomisë në rajon. Të dyja janë në shumën 3,3 miliardë euro 
dhe janë vënë në dispozicion nga buxheti i mëparshëm i BE-së dhe Banka Evropiane e 
Investimeve (BEI). Shtyllat kryesore përfshinin 389 milion EUR për të adresuar nevojat e 
rimëkëmbjes sociale dhe ekonomike, 455 milion EUR për riaktivizimin ekonomik dhe propozimin 
për ndihmë makro financiare prej 750 milion EUR dhe një Pako Asistence prej 1,7 Miliard EUR 
nga Banka Evropiane e Investimeve. Për ta bërë këtë edhe më të qartë, në rastin e Shqipërisë 
për mbështetjen e menjëhershme dhe afatmesme pas-pandemike, ndarja ishte si në vijim: 
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a)  IPA 2014-2020, 50,65 milion € si ndihmë dypalëshe për Shqipërinë për të mbuluar  
nevojat urgjente shëndetësore dhe rimëkëmbjen ekonomike e sociale; 

b)  Dhe 180 milion € janë miratuar nga Komisioni si Ndihmë Makro Financiare.32 

 

 

Figura 16: Ndihma e parashikuar e BE-së për vendet e BP-6, (Burimi: Komisioni Evropian) 

Pastaj në vjeshtën e vitit 2020 KE/DG NEAR publikoi planin për mbështetjen afatgjatë të 
rimëkëmbjes socio-ekonomike në rajon dhe konvergjencën ekonomike me BE. Shuma është 
mjaft më e madhe, duke arritur gjithsej 9 miliardë EUR nën Programin IPA III. Përveç kësaj, 
kapaciteti investues i rajonit duhet të rritet nga mobilizimi i një strukture të re të Programi për 
asistencë financiare Garantimit të Ballkanit Perëndimor33, me ambicie për rritjen potenciale të 
investimeve deri në 20 miliardë euro. Siç u përmend, ky plan është i shoqëruar nga Axhenda e 
Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Pakoja e investimeve është strukturuar rreth fushave 
kryesore në vijim: 

 
1. transporti dhe infrastruktura (e qëndrueshme); 

2.   Energjia e pastër; 

2. Mjedisi; 

3. E ardhmja dixhitale; 

4. Sektori privat dhe kapitali njerëzor, me fokus të fortë tek të rinjtë. 

Programet operacionale brenda Planit Ekonomik dhe të Investimeve me siguri do të pasojnë pas 
miratimit zyrtar të Agjendës së Gjelbër në nëntor. Kjo do të thotë që KE po dërgon një sinjal të 
fortë dhe të qartë se tani e tutje, çdo ndihmë për BB-6, përfshirë Shqipërinë e cila do të fillojë 
negociatat, do të lidhet me planet e saj të dekarbonizimit. Edhe pse fondet nuk janë 
domosdoshmërisht të barabarta me buxhetin kryesor të BE-së ose Fondin e Kohezionit (372 
miliardë Euro ose 30% të buxhetit të përgjithshëm për 2021-2027) ato janë megjithatë të 
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konsiderueshme dhe duhet të ndihmojnë Ballkanin Perëndimor në planifikimin e së ardhmes pa 
lëndë djegëse fosile. Suksesi i planit të konvergjencës varet nga gatishmëria e vendeve të BP-6 si 
dhe nga vendosmëria e Bashkimit Evropian për të mbështetur rajonin drejt së ardhmes së tij në 
BE dhe drejt dekarbonizimit të përbashkët. 
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8. Shembuj të praktikave të mira në BE dhe rajon 

 
RAST STUDIMOR (1):  

DRIN Fojnica (Bosnja e Hercegovina) 

Fojnica është një qytet i vogël (12.400 banorë në 2013) 

në pjesën qendrore të Bosnjës dhe Hercegovinës i 

njohur për gjetjet e shumta arkeologjike, monumentet 

historike dhe burimet natyrore (veçanërisht i pasur në 

biomasë, resurse gjeotermale dhe hidroenergjitike). 

Shumica e banorëve janë aktivë në bujqësi, turizëm 

dhe industrinë e drurit. 

DRIN është shkurtesa për Institutin për kujdesin e personave me aftësi të kufizuara mendore në 

Fojnicë. Instituti u krijua më 1955. Ai përfaqëson një qendër për kujdesin social dhe 

shëndetësor, trajtimin dhe rehabilitimin e zgjatur, trajnimin për jetë të pavarur të njerëzve me 

çrregullime të zhvillimit dhe personave me probleme të shëndetit mendor. Ajo që e bën DRIN-in 

unik është se është i vetmi institucion i këtij lloji në Bosnjë dhe Hercegovinë që kujdeset për të 

sapolindurit. DRIN është shtëpi për pothuajse 500 persona me aftësi të kufizuara mendore dhe 

vend pune për rreth 250 të punësuar. Trajtimet dhe rehabilitimet janë vetëm një pjesë e rutinës 

së përditshme në DRIN. Në të vërtetë, DRIN është si çdo familje e madhe që i duhet të përballet 

me sfida të jetës së përditshme. Një nga problemet është padyshim fatura e lartë e energjisë 

elektrike (mbi 125.000 EUR në vit). Një pjesë e këtyre kostove vijnë për shkak të konsumit të 

madh të ujit të nxehtë. 

Ideja për të investuar para për kolektorët diellorë të ujit të nxehtë të instaluar në çatinë e DRIN-

it u propozua nga REIC. Energjia diellore, ndryshe nga lëndët djegëse fosile, është në dispozicion 

në një masë të pakufizuar dhe nuk prodhon emisione të dëmshme. Duke instaluar kolektorë 

diellorë, është e mundur të kursehet deri në 60% të kostove që shkojnë për ujë të nxehtë, e cila 

gjithashtu ka efekte pozitive në mjedis. Në tetor 2018 REIC filloi fushatën e parë të financimit të 

fondeve të energjisë së rinovueshme në historinë e Bosnje dhe Hercegovinës. Ky përben 

gjithashtu hapin e parë drejt tranzicionit energjetik të një komuniteti lokal në Bosnjë dhe 

Hercegovinë. 

Kjo iniciative e parë në fushën e energjisë e ndërmarr nga qytetarët në Bosnjë dhe Hercegovinë 

arriti të grumbullojë fonde në vlerë prej rreth 25.000 EUR. Impianti diellor në çatinë e DRIN-it u 

vu në punë në dhjetor 2019. Moment që shënoi dhe fillimin e një impianti të parë prej burimi të 

rinovueshëm të energjisë (financuar në kuadër të iniciativës qytetare për energjinë). 

Në këtë kuadër, REIC u be edhe organizata e parë në Bosnjë dhe Hercegovinë që adresoi 

çështjen e përfshirjes së qytetarëve në fushën e energjisë, përmes konceptit të quajtur "energjia 

e qytetarëve". Që nga fillimi i kësaj iniciative REIC promovoi kooperativat e energjisë si një 

mënyrë për të përfshirë qytetarët në sektorin e energjisë.  
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RASTI STUDIMOR (2):  

Kulmet me diell të Krizhevcit (Kroaci) 

 

Križevci është një qytet i vogël me 21,700 banorë në 

pjesën veriore të Kroacisë. Qyteti është një qendër e 

rëndësishme hekurudhore, e njohur për verën dhe 

vreshtat e saj. Ai ka edhe një histori të gjatë në industrinë 

e drurit. 

Impianti i parë diellor në Kroaci i financuar plotësisht nga 

qytetarët u instalua në 2018. Impianti PV "Kulmet me 

diell të Krizhevcit" ndodhet në çatinë ndërtesës 

administrative të Qendrës së Zhvillimit të Komunës dhe 

Parkut Teknologjik me konsum të drejtpërdrejtë në vend. 

Nisma ishte projekti i përbashkët i udhëhequr nga Qyteti i 

Križevcit dhe ZEZ (Kooperativa e Energjisë së Gjelbër), një nga kooperativat e para të energjisë 

në Kroaci. ZEZ dhe Qyteti i Križevcit udhëhoqën fushatën për energjinë e qytetarëve gjatë vitit 

2018. Ata mbajtën tre prezantime brenda 20 ditëve. Në prezantimin e parë publik të fushatës, 

ata kishin vetëm 7 pjesëmarrës. Por në atë të fundit ishin 70 pjesëmarrës. Financimi i impiantit 

filloi me një fushatë për mbledhjen e fondeve, e cila përfshiu 53 investitorë me një investim 

mesatar prej 500 EUR. Fushata arriti të mbledhë shumën totale të parave të nevojshme për 

vetëm 10 ditë. 

Meqenëse interesi ishte i madh, termocentrali PV (30kW) u instalua menjëherë. Ai u financua 

tërësisht nga qytetarët e Križevcit dhe të gjithë njerëzit e tjerë që dëshironin të investonin. 

Projekti do të kursejë rreth 55-ton CO2 çdo vit, pasi prodhimi është planifikuar për rreth 50.000 

kWh në vit. Me sistemin e ri diellor, Biblioteka e Qytetit do të jetë në gjendje të kursejë para dhe 

të sigurojë kthimin e investimit për qytetarët-investitorë. Qyteti i Križevcit u jep qytetarëve një 

tarifë vjetore 10-vjeçare për kursimin e energjisë.  

Ky ishte projekti i parë i investimeve në grup sipas modelit të mikro kredive në Kroaci. Qyteti i 

Križevcit siguroi mbështetje administrative dhe financiare në fazën e përgatitjes. Ai gjithashtu i 

jep qytetarëve një tarifë 10-vjeçare për kursimin e energjisë. Vetë termocentrali kushton 30,000 

EUR dhe Qyteti i Križevac ishte në gjendje të financonte vetë instalimin. Por ky nuk ishte qëllimi. 

Ata donin t’i nxisin dhe inkurajonin qytetarët e tyre për të marrë pjesë në projekte që lidhen me 

tranzicionin e energjisë. Dhe me siguri që kanë pasur sukses. 

  



 
 
 

60 
 

RASTI STUDIMOR (3):  

Kooperativa energjetike “Kooperativa e termocentraleve të Sllovenisë - ZSES” (Slloveni) 

 

Sllovenia është një nga vendet e para në EJL që po ecën drejt vënies ne praktike te tranzicionit 

të energjisë të bazuar në energjinë e rinovueshme. Ky vend ka përgatitur mirë programet e 

politikave institucionale. Kooperativa e centraleve diellore do të përdoret si një shembull që 

mund të kopjohet dhe zbatohet edhe në vendet e tjera. 

Ptuj është qyteti më i vjetër në Slloveni. Ndodhet në pjesën verilindore të vendit në lumin Drava 

dhe ka 18.000 banorë. Tranzicioni i energjisë në Slloveni filloi në vitin 2014 kur u themelua 

Kooperativa e Energjisë ZSES. Kjo kooperativë në Ptuj u krijua nga vënia bashke në asamblenë e 

përgjithshme themeluese te 13 pronareve te impianteve diellore. Deri në vitin 2020, 

Kooperativa e Energjisë mblodhi 169 centrale diellore fotovoltaike nga e gjithë Sllovenia. 

Pjesa institucionale e tranzicionit të energjisë është shumë e qartë në Slloveni. Çdo central 

diellor përfaqësohet nga një anëtar në kooperativë. Të gjithë anëtarët (qoftë fizikë apo juridikë) 

kanë të njëjtin status. Kooperativa e Energjisë shet energji nga rrjeti në bursë dhe gjeneron të 

ardhura prej 100.000 EUR në vit. Panelet diellore (kapaciteti total i instaluar 9 MW deri në vitin 

2018) janë instaluar në çatitë e kopshteve, shkollave, sallave të prodhimit dhe ndërtesave të 

banimit. Pas 7-8 vjet, centralet bëhen pronë e pajisjeve të personit/personit juridik të objektit 

në të cilin janë vendosur çatitë e impianteve. Kooperativa e Energjisë instalon termocentralet 

diellore sipas parimit të Matjes Neto. Këto mund te jene impiante diellore për vetë-konsum (1), 

për përdorim vetjak të cilat funksionojnë sipas skemës PX3 (2) dhe që janë të destinuara 

ekskluzivisht për shitjen e energjisë elektrike (3). 

Kooperativa e Energjisë ka një larmi aktivitetesh: dizajnimin e impianteve diellore, prodhimin 

dhe shitjen e energjisë elektrike, shërbimin e mirëmbajtjes se impianteve, matjen/huazimin e 

energjisë elektrike dhe ndërmjetësimin në bursën e aksioneve. Risi e Kooperativës së Energjisë 

është fushata për mbledhjen e fondeve (fundraise për impiante) përmes së cilës panelet diellore 

do të instalohen në çatitë e kopshteve, shkollave, ndërtesave më të mëdha te biznesit  dhe kudo 

tjetër ku do të gjendet me interes. 
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RAST STUDIMI (4):  

Energjia e rinovueshme në Güssing (Austri) 

Güssing është një qytet i vogël kufitar në pjesën lindore të Austrisë, vetëm disa kilometra larg 

kodrave përreth Hungarisë. Pas Luftës së Parë Botërore, kjo ishte një nga pjesët më pak të 

zhvilluara të vendit. Kishte një nivel shumë të lartë të papunësisë dhe emigracionit për shkak të 

mos-zhvillimit të bujqësisë, industrisë dhe infrastrukturës së dobët të transportit. Për shkak të 

mungesës së lidhjeve me rrjetin hekurudhor dhe trafikut, kostot e energjisë ishin 

jashtëzakonisht të larta. Por kishte një burim të madh pyjor. 

Qyteti ishte i rrethuar nga 25 km2 pyll. Disa banorë lokalë, duke kuptuar se druri në pyll nuk po 

përdorej, filluan të drejtonin një central ngrohjeje qendrore për disa familje. Me kalimin e 

kohës, numri i sistemeve të ngjashme të ngrohjes qendrore të ngjashme u rrit. Po ashtu 18 

komunat përreth u lidhen në këtë sistem ngrohjeje. Në vitin 1996, sistemi i ngrohjes u zgjerua 

në të gjithë Güssing. Autoritetet lokale dhe banorët vendas vendosën të organizohen në një 

kooperativë energjetike dhe të prodhojnë së bashku energjinë e tyre. Ky vit (1996) ishte fillimi i 

tranzicionit të energjisë në Güssing, i cili u bë një model reference për kooperativat e energjisë e 

rinovueshme dhe një strategji e prodhimit të decentralizuar të energjisë lokale BRE-të e 

disponueshme në zonë. 

Güssing ndërtoi një institut kërkimor që përqendrohej në gazifikimin termik dhe biologjik dhe 

prodhimin e karburanteve të gjeneratës së dytë në vitin 2008. Po atë vit një prodhues diellor 

filloi prodhimin e moduleve PV në Güssing, duke prodhuar 850 MW module në vit ndërsa 

punësonte 140 persona. Në vitin 2012, Kooperativa gjithashtu instaloi një impiant solar (PV) në 

çatinë e objektit të parë të ngrohjes qendrore (i ndërtuar në 1996). Qyteti aktualisht ka 60 

kompani të reja (1.500 vende të reja pune) dhe të ardhura vjetore prej 14 milion EUR për shkak 

të shitjeve të energjisë dhe rritjes së sektorit të energjisë së rinovueshme. 

Kooperativa ka prodhuar energji "të pastër" nga rrezet e diellit që nga viti 1996, copat e drurit 

dhe mbetjet bujqësore. Ajo prodhon një sasi të tille energjie në ditë që natyra nuk mund ta 

përthithë në 500,000 ditë. Qyteti i vogël kufitar është bërë një prodhues neto i energjisë - duke 

gjeneruar më shumë energji nga burimet e rinovueshme sesa ai përdor. Gjithsej, ka më shumë 

se 30 termocentrale që përdorin teknologji të energjisë së rinovueshme brenda 10 km nga 

qyteti. Güssing është gjithashtu komuniteti i parë në Bashkimin Evropian që ul emetimet e 

karbonit me më shumë se 90%. Dhe zona të tjera po ndjekin modelin e Güssing. Në dhjetë vitet 

e fundit, më shumë se 15 rajone në Austri po bëhen të pavarura nga energjia (në energji 

elektrike, ngrohje dhe/ose sektorin e transportit).  
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RAST STUDIMI (5):  

SEV - SÜDTIROLER ENERGIEVERBAND (Itali) 

Tiroli Jugor është krahina më veriore e Italisë e cila 

ndodhet në kufi me Austrinë dhe Zvicrën. Provinca ka një 

popullsi totale prej 531.000 banorë (2019) dhe kryeqyteti 

është Bolzano. Kjo provincë është e njohur për historinë e 

saj të pasur, kështjellat dhe kishat e shumta të ndërtuara 

nga sundimtarët Habsburg, ne majat e Alpeve mbi 3.000 

m’ lartësi, luginat piktoreske, dimrat me dëborë dhe 

shumë përrenj malorë. 

Krahina është e vendosur tërësisht në sistemin malor të Alpeve, përrenjtë dhe pyjet e të cilit 

kanë qenë, për dekada, një burim i rëndësishëm për prodhimin e energjisë së rinovueshme dhe 

nxehtësisë së prodhuar në mënyrë të qëndrueshme. Përdorimi i energjisë së rinovueshme filloi 

në fund të shekullit të 19-të me instalimin e termocentralit të parë (1897). Për një periudhë 100 

vjeçare, pronësia e pajisjeve të energjisë së rinovueshme (BRE) ka ndryshuar nga kompanitë e 

energjisë, përmes koncesioneve në pronësi të shtetit deri te siguruesi i tyre i energjisë. 

Tranzicioni i energjisë në këtë pjesë të Italisë filloi në vitin 1998 kur krahina krijoi furnizuesin e 

saj të energjisë dhe u bë një nga lojtarët kryesorë në tregun e energjisë elektrike në Tirolin 

Jugor. Banorët vendas, ndërmarrjet e mesme dhe kooperativat e Tirolit Jugor kuptuan se ata si 

pronarë të shtëpive mund të prodhojnë vete energjinë elektrike, ta mbajnë mjedisin të pastër 

dhe të marrin një rol aktiv ne tregut në sektorin e energjisë. Tani të gjithë hidrocentralet në 

Tirolin e Jugut janë nën pronësinë e "vendasve". 

Pronësia në vlerën prej 54,45% i përket krahinës së Tirolit jugor me 21% që u përket qyteteve të 

krahinës (Bolzano dhe Merano), ndërsa 3,55% i përket kooperativës së qyteteve të Tirolit Jugor. 

Aktualisht, kooperativa energjetike SEV ka 304 anëtarë, përfshirë 120 hidrocentrale, 45 

termocentrale dhe 149 instalime fotovoltaike (Prodhimi vjetor i nxehtësisë: 890.000.000 kWh). 

Kooperativat e energjisë punojnë në parimin e kostos së prodhimit. Anëtarët janë pronarë - 

përfitimet i kalojnë konsumatorit përfundimtar me çmime më të lira. Kjo është gjithashtu një 

arsye që 20 nga 56 shpërndarësit aktivë në Tirolin jugor janë të organizuar si kooperativa. Ne 

kete kuadër, 18% e centraleve vendore me një kapacitet të vlerësuar midis 220 kW dhe 3 MW 

drejtohen nga kooperativat. Vizioni i kooperativës SEV është të zhvillojë Tirolin Jugor si një 

"rajon të klimës" (si në emër të anëtarëve të saj ashtu edhe të konsumatorëve vendas). 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


