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1. Hyrje 

 
Hartimi i Bilancit Kombëtar të Energjisë për vitin 2018  ka ndodhur gjatë një periudhe zhvillimesh dinamike 
në sektorin energjetik të Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe u hartuan dhe u miratuan një numër ligjesh dhe 
rregulloresh kuadër, sektori i energjisë elektrike po kalon reforma të rëndësishme strukturore, ligjore, 
tarifore, dhe sektori i naftës dhe gazit është objekt i zhvillimeve të rëndësishme. Gjithashtu, gjatë kësaj 
periudhe, Shqipëria ka vazhduar të zbatojë detyrimet dhe angazhimet e saj drejt integrimit rajonal përmes 
Komunitetit të Energjisë dhe ka marrë angazhime dhe nisma të reja ndërkombëtare, përfshirë ato në lidhje 
me veprimet klimatike.  
 
Bilanci paraqet një sintezë të analizës së detajuar të të dhënave në sektorin e energjisë si dhe informacioneve 
të dokumenteve të tjera strategjike dhe plane sektoriale dhe ndërsektoriale, shumica e të cilave janë përfshirë 
në një rishikim analitik të rrugëve të ardhshme të zhvillimit për sektorin energjetik të Shqipërisë.  
 
Analiza e të dhënave të sektorit të energjisë u krye duke përdorur modelin e EUROSTAT, një model-
kompjuterik i provuar dhe i përdorur për të gjithë vendet e BE-se dhe që përdoret zakonisht dhe nga vende 
të tjera në rajon dhe në nivel global. Rezultatet analitike të bilancit ofruan matrica sasiore për vlerësimin e 
rezultateve të mundshme të skenarëve të mundshëm të zhvillimit të sektorit të energjisë kundrejt qëllimeve 
strategjike të vendit tonë. 
 
Si një proces kompleks dhe shumëdimensional, Bilanci i Energjisë është drejtuar nga një Grup Pune me 
pjesëmarrjen e Drejtorise se Energjive te Rinovueshme te AKBN-se te cilet kane bashkëpunuar me 
institucionet MIE, ERE, kompanitë e energjisë elektrike (KESH, OST dhe OSHEE) dhe kompanitë e naftës 
dhe gazit si ALBPETROL, ARMO, ALBGAS. Ky Grup Pune ka koordinuar procesin e mbledhjes së të 
dhënave të energjisë me ekspertizë teknike , i përbërë nga ekspertë kryesorë në fushat e energjisë elektrike, 
naftës dhe gazit, burimeve të ripërtëritshme, efiçencën e energjisë dhe planifikimin strategjik të energjisë. 
 
Analiza e Bilancit të Energjisë u krye duke përdorur modelin e EUROSTAT, një model bilanci i provuar 
dhe i përdorur më parë nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore dhe që përdoret nga të gjitha vendet 
e Europës Juglindore. Rezultatet analitike ofruan matrica sasiore për vlerësimin e rezultateve të mundshme 
të Bilancit në shërbim të plotësimit të pyetësorëve analitik të energjisë. 
Vlerësimi i të dhënave të bilancit është zhvilluar në konsultim me ekspertët e institucioneve të ndryshme të 
energjisë bazuar në të dhënat progresive  në Sektorët e Energjisë Elektrike, Naftës dhe Gazit Natyror, BRE 
dhe PEN.  
 
Përgatitja e bilancit të energjisë për vitin 2018 ka ndodhur gjatë një periudhe zhvillimesh dinamike në 
sektorin energjetik të Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe u hartuan dhe u miratuan një numër ligjesh dhe 
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rregulloresh. Sektori i energjisë elektrike po kalon reforma të rëndësishme strukturore, ligjore, tarifore. 
Edhe sektori i naftës dhe gazit është objekt i zhvillimeve të rëndësishme.  
 
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, Shqipëria ka vazhduar të zbatojë detyrimet dhe angazhimet e saj drejt 
integrimit rajonal përmes Komunitetit të Energjisë dhe ka marrë angazhime dhe nisma të reja 
ndërkombëtare, përfshirë edhe ato në lidhje me veprimet klimatike. Të gjitha këto aktivitete kanë shërbyer 
si bazë për ndërtimin e Bilancit të Energjisë. 
Bilanci i Energjisë paraqet një sintezë të analizës së detajuar të të dhënave në sektorin e energjisë dhe 
dokumenteve të tjera strategjike, plane sektoriale dhe ndërsektoriale, shumica e të cilave janë përfshirë në 
një rishikim analitik të rrugëve të ardhshme të zhvillimit për sektorin energjetik të Shqipërisë. Shumë nga 
të dhënat dhe dokumentet kyçe, të përmendura në këtë Bilanc, kanë qenë ende në shqyrtim gjatë kësaj 
periudhe.  
 

2. Zhvillimet Makroekonomike 
 

Treguesit kryesor makroekonomik për vitin 2018 

1. Sipërfaqja (në kilometra katrorë)               28,748 

2. Gjatësia e vijës kufitare  (në km)                  1,094 

3. Popullsia (milionë)                                             2,86 

4. Kryeqyteti                                                        Tirana 

5. PBB për frymë në 2018 në USD                 5,240.2 

6. Monedha                                                              Lek 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ritja Reale PBB Figura 2: Të ardhurat për frymë 
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Prodhimi i Brendshëm Bruto i Shqipërisë u rrit me 4.1% në 2018 në krahasim me vitin 2017. Kjo normë 
është 0.3 % më e lartë se shifra prej 3.8% e publikuar në 2017. 
PBB në vitin 2018 ishte 15,059 milion dollarë dhe vlera absolute e saj u rrit në 2,004 milion dollarë në 
lidhje me 2017-ën. 
PBB për frymë në vitin 2018 ishte 5.261 dollarë, 713 dollarë më e lartë se në vitin 2017 qe kapte vleren, i 
4548 dollarë.  
 

Treguesit makro     2018/2017(%) 

 

Rritja nominale e PBB      6.1 
 
Rritja reale e PBB      4.1 
 
Rritja e PBB për frymë në lekë    6.1 

 
Inflacioni mesatar vjetor     2.0 

 
Inflacioni fund viti      1.8 
 
Norma e papunësisë (grupmosha 15 vjec e lart)   12.3 
 
Rritja e eksporteve e mallrave     13.7 

 
Eksportet (në % të PBB )     7.5 
 
Rritja e importeve e mallrave     2.4 
  
Importet (në % të PBB )     -30.1 

 

Bilanci i llogarisë korrente (në % të PBB)    -6 
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Figura 3: Struktura e PBB në 2018 Figura 4: Inflacioni 

Inflacioni 

Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit u rrit me 1.8% 
për muajin dhjetor. Ky tregues që synon të japë një ecuri krahasuese të çmimeve me vendet e BE-së ka 
shfaqur një tendencë në rënie gjatë vitit të kaluar. Për të gjithë vitin 2018, ndryshimi vjetor i indeksit të 
harmonizuar ishte 1.75%, më poshtë krahasuar me normën zyrtare të inflacionit, që për vitin 2018 ishte 
rreth 2%. Një vit më parë Shqipëria kishte rritje të çmimeve ndër më të lartët në Europë, ndërsa aktualisht 
kjo rritje është praktikisht në të njëjtin nivel me mesataren e Bashkimit Europian. 
  
Grupet me peshën kryesore në rritjen e çmimeve brenda indeksit të harmonizuar janë “ushqime dhe pije” 
dhe “hotele, restorante, kafene”. Gjatë dhjetorit, rritja vjetore e çmimeve për këta grupe ishte 3.1%. Grupet 
e tjera po japin një kontribut relativisht modest në rritjen e çmimeve. Mbështetur në metodologjinë e 
përdorur nga Instat, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit përfshin shpenzimet e bëra brenda 
territorit të vendit nga familjet shqiptare, si dhe shpenzimet e vizitorëve, ndërsa indeksi i çmimeve të 
konsumit mbulon vetëm shpenzimet private të familjeve shqiptare të kryera brenda dhe jashtë vendit. 
 
Tabela e infacionit sipas muajve 2016-2018 

 

2016            2017            2018 

 

Janar  1.5                 2.8                1.7 

Shkurt  0.2                 2.2                2.1 

Mars  0.3                 2.1                2.0 

Prill  0.3                 1.9                2.1 

Maj  0.7                 2.0                2.1 

Qershor  1.2                 2.2                2.4 

Korrik  1.9                 2.0                2.3 

Gusht  2.0                 1.6                2.2 

Shtator              1.8                 1.6                2.1 
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Tetor                 1.5                 1.9                1.9 

Nëntor               1.9                 1.7                1.8 

Dhjetor              2.2                 1.8                1.8 
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3. AKBN - Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore  
 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) i raporton Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 
(MIE) për zhvillimin, mbikqyrjen e përdorimit racional të burimeve natyrore sipas politikës së qeverisë dhe 
monitorimin e post-shfrytëzimit të minieraleve, naftës dhe energjisë.   

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka një sërë përgjegjësish në fushën e energjisë të tilla si:  

 Propozimi, konsultimi dhe bashkëpunimi me strukturat përkatëse të qeverisë për hartimin e 
politikave dhe strategjive në fushën e minierave, hidrokarbureve dhe energjisë;  

 Zbatimi i politikave qeveritare në fushën e minierave, hidrokarbureve dhe energjisë;  

 Hartimi dhe publikimi i bilancit vjetor të energjisë, në nivel kombëtar dhe rajonal, në përputhje me 
formatet e Eurostat dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë: 

 Propozimi i masave për rritjen e përdorimit të energjisë në ciklin e energjisë; 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore prej vitit 2011 ndërton Bilancin Kombëtar të Energjisë në 
bashkëpunim me: 

 EUROSTAT (Institucioni i Statistikave të Bashkimit Europian), European Commission – Eurostat, 
Unit E.5: Energy, 2920 Luxembourg.   

 IEA (Agjencinë Ndëkombëtare të Energjisë), (31-35, rue de la Fédération, 75739, Paris, Cedex 15, 
France). 

 UNSD, (Insitucionin e Statistikave të Kombeve të Bashkuar), United Nations Statistics Division, 
Energy Statistics Section  2 UN plaza, DC2-1414, New York, NY 10017, USA. 

 

AKBN bashkëpunon me INSTAT duke i përgatitur të gjitha të dhënat në fushën e energjisë dhe të dy 
institucionet së bashku këtë informacion e raportojnë në EUROSTAT duke ndjekur procedurat e EDAMIS 
(Sistemi Elektronik i Administrimit të të Dhënave dhe Menaxhimit të Informacionit 
https://webgate.ec.europa.eu/edamis/). 
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AKBN është pjesë e grupit të punës në “ENERGY COMMUNITY” (Komunititn e Energjisë në Vjenë) për 
raportimin e stistikave të energjisë për Shqipërinë duke marrë pjesë regullisht në takimet që organizon ky 
institucion për statistikat e vendeve të Europes Juglindore dhe të ish vendeve të Bashkimit Sovjektik. 

AKBN-ja që prej vitit 2015 është pjesë e organizatës JODI (Iniciativa e Përbashkët e Organizimit të të 
Dhënave www.jodidata.org) institucion që bashkëpunon ngushtë me 6 organizata (APEC, Eurostat, IEA, 
OLADE, OPEC and UNSD) ku në dërgojmë regullisht të dhënat mujore të prodhimit të naftës, gazit dhe të 
Bilancit të Rafinerive të Shqipërisë.  

AKBN-ja, në bashkëpunim me EUROSTAT dhe IEA ndërton bilancin kombëtar të energjisë duke 
përmbledhur të dhënat në 5 pyetësorë (të naftës, gazit, qymyrit, energjisë elektrike dhe burimeve të 
rinovueshme). Përgatitja e këtyre pyetësorëve ka për qëllim të thjeshtësojë paraqitjen e të dhënave si dhe 
për të minimizuar riskun e të dhënave të gabuara. 

AKBN-ja hedh të dhënat në programin SHARES (SHort Assessment of Renewable Energy Sources) i cili 
ka si qëllim të thjeshtësojë llogaritjen e kontributit të Burimeve të Rinovueshme bazuar në direktivën 
2009/28/EC. Kjo metodikë është e unifikuar për të gjitha vendet e BE-së dhe të Europës Jug-Lindore. 
Zbatimi i saj parandalon çdo parregullsi të parametrave dhe rregulla të ndryshme të përdorura në metoda të 
ndryshme llogaritëse si dhe siguron rezultate të harmonizuara dhe të krahasueshme për të gjitha vendet 
raportuese. Për këtë arsye, metoda SHARES konsiderohet të jetë një qasje më efikase në 
vlerësimet/llogaritjet individuale të kryera nga çdo shtet anëtar i BE. 

 

3.1    Bilanci Energjetik 

 

Bilanci energjetik, tregon në mënyrë të sintetizuar, furnizimin e vendit tonë me burime energjetike, të cilat 
janë të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së vendit. Gjithashtu, ai paraqet lëndët 
energjetike në transformimin e tyre, duke nxjerrë në mënyrë indirekte problematikën lidhur me teknologjitë 
që shërbejnë në përpunimin e tyre. Pjesa që paraqet konsumin në bilanc paraqet se cilat lëndë energjetike 
dominojnë tregun, si shpërndahen ato, cilat janë problemet e konsumit dhe si duhet të merren masat për 
uljen e tij.  

Bilancit energjetik për vitin 2018 prezanton problemet dhe sfidat e mprehta energjetike me të cilat 
ballafaqohet vendi ynë. Ende në informacinet që ndihmojnë në përgatitjen e bilancit energjetik ka probleme 
në sigurimin e të dhënave, sidomos nga sektori privat të cilat sigurohen me mjaft vështirësi. Këto problematika 
duhet të gjejnë zgjidhje nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor, i cili duhet të detyrojë institucionet publike 
dhe private të raportojnë bilancet energjetike duke përfshirë këtu dhe aktivitetet industriale. Në bashkitë e vendit 
tonë vazhdon akoma të ketë probleme në ndërtimin e një data-bazë për grumbullimin e të gjithë informacionit 
në territorin ku ato ushtrojnë aktivitetin. 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore në mbledhjen e të dhënave energjetike ka bashkëpunuar ngushtë 
me INSTAT-in, Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë (MEI), Entin Regullator të Energjisë (ERE), 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), Operatorin 
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e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), Korporata Energjetike Shqiptare (KESH), Operatori i 
Sistemit të Transmetimit (OST) si dhe Kompania ARMO. 

4. Produktet Primare 

Furnizimi me energji primare në Shqipëri dominohet nga nafta, prodhimi i energjisë elektrike nga 
hidrocentralet si dhe biomasa, të cilat janë të pa mjaftueshme për realizimin e kërkesës totale për energji. 
Diferencat plotesohen nëpërmjet importit, vecanërisht për nënproduktet e naftës dhe energjisë elektrike.  

4.1    Nafta dhe Gazi 

 
Prodhimi në vend i naftës për vitin 2018 ka patur një produktivitet  910,670.3 ton me një ulje të lehtë 
krahasuar me vitin 2017 prej 48,265.6 ton ose  5% si pasojë e rënies natyrale. Në vitin 2018 nafta brut nga 
marrëveshjet hidrokarbure ishte  821,211.1 ton, ku shitjet brenda vendit kanë qenë  358,451.2 ton  dhe 
eksportet   565,728.1 ton.  

Albpetroli për vitin 2018 ka patur një prodhim të naftës bruto  89,459.2 ton nga këto  26,123.0 ton kanë 
prodhuar vendburimet ranore dhe  63,256.4 ton vendburimet gëlqerore. Shitjet e naftës brut në tregun 
vendas për vitin 2018 për Albperolin ishin 164,817.95 ton. 
 

 

Figura 5: Ecuria e prodhimit, importit dhe eksportit të produkteve të naftës (ktoe) 

 

Për vitin 2018 sasia e naftës brut për rafinim ka qenë 298 ktoe duke patur një ulje krahasuar me vitin 2017 
ku sasia e rafinimit ka qenë 513 ktoe. Kjo ulje e sasisë së rafinimit ka ardhur për problemet teknologjike të 
rafinerive. 
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Figura 6: Ecuria e përpunimit të naftës brut, ktoe 

Importi i produkteve të naftës dhe i naftës bruto për vitin 2018 arrin vlerën 1075 ktoe me një ulje 67 ktoe 
krahasuar me vitin 2017. Gazoili, benzina dhe gazi i lëngëshëm i naftës dominojnë në importin e produkteve 
të naftës. 

 

Figura 7: Ecuria e import - eksport të produkteve të naftës, ktoe 

Eksporti i naftës dhe i nënprodukteve të saj për vitin 2018 për naftën brut ishte 583 ktoe dhe i 
nënprodukteve të naftës 145 ktoe.  

Prodhimi i gazit në vendin tonë për vitin 2018 ka qenë në total gaz shoqërues i naftës, rreth  91,807.5 milion 
Nm3, sasi gati e papërfillshme dhe që shërben vetëm për proceset teknologjike të industrisë së naftës. 
Pavarësisht nga angazhimet e strukturave të shtetit dhe nxitjes së investitoreve të huaj, vendi ynë nuk është 
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lidhur me rrjetin ndërkombëtar të gazit. Është e kuptueshme se lidhja e Shqipërisë me rrjetin e gazit do të 
ketë një ndikim pozitiv në përmirësimin e situatës energjetike në vend, duke ndikuar në mënyrë të ndjeshme 
në raportet e përdorimit të energjive ku deri më sot ngarkesa kryesore i takon nënprodukteve të naftës dhe 
energjisë elektrike. 

 

Figura 8: Prodhimi i gazit Ktoe 

4.2    Qymyri 

Për vitin 2018 prodhimi i zhavorit bituminoz ka qenë 295.76 ktoe si dhe importi i qymyrit ka qenë 134.21 
ktoe. Te dyja këto lëndë karahasur me vitin 2018 kanë pësuar një ritje si pasojë e përdorimit të tyre nga 
industria e cimentos dhe e tullave të cilat kanë punuar me kapacitet të plotë.   

 

Figura 9: Ecuria e prodhimit dhe importit të Qymyrit (kton) 

‐

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodhimi Gazit Ktoe

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ecuria e prodhimit dhe importit të Qymyrit (kton)

Prodhimi Import



14 
Bilanci Kombetar i Energjise 2018 

 

4.3 Prodhimi i Energjisë Elektrike 

 
Prodhimi i Energjisë Elektrike nga shoqëritë prodhuese realizohet si një aktivitet i licensuar nga 
ERE, në bazë të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndyshuar. KESH sh.a, është 
shoqëria më e madhe prodhuese në Shqipëri me kapital tërësisht shtetëror e ngarkuar me detyrimin e 
shërbimit publik për furnizimin me Energji Elektrike të Furnizuesit Universal dhe mbulimin e humbjeve të 
Energjise Elektrike në rrjetin e Shpërndarjes sipas VKM Nr. 244 datë 30.03.2016, e cila për vitin 2018 ka 
shfrytëzuar kapacitetet ekzistuese të kaskadës së lumit Drin. 
 
Shoqëritë e tjera (Private/ Koncesionare) prodhuese paraqiten në tabelat e mëposhtme shoqëruar dhe me 
treguesit e prodhimit përkatës. Këto subjekte të licencuara në vite nga ERE shfrytëzojnë centralet 
ekzistuese, apo dhe të reja kryesisht nëpërmjet marrëveshjeve të koncesionit apo kontrata për shfrytëzimin 
dhe administrimin e impianteve prodhuese të Energjisë Elekrike, të nënshkruara me Qeverinë Shqiptare 
apo Autoritetet përgjegjëse, privatizimit të disa centraleve si ato të Lumit Mat dhe Bistricë si dhe një pjesë 
e vogël, shfrytëzojnë centrale deri në 2 MW, të privatizuar në kuadër të Ligjit Nr. 8527, datë 23.09.1999. 
Një numër i konsiderueshëm i centraleve prodhuese është i lidhur në rrjetin e shpërndarjes. 
 

4.3.1  Kapacitetet dhe Prodhimi i Energjisë Elektrike 

Prodhimi publik i energjisë elektrike kryhet nga shoqëria aksionere KESH sh.a. me 100% të aksioneve 
shtetërore. Përbërja e grupit të centraleve të zotëruara nga KESH sh.a dhe fuqia e instaluar e secilit prej 
tyre, të cilët realizojnë prodhimin publik është paraqitur në tabelë. Fuqia e përgjithshme e instaluar arrin 
në 1,448 MW, nga të cilat fuqia e instaluar e HEC-ve është 1,350 MW dhe e TEC Vlorë 98 MW. 

 

 
Karakteristikat e Centralit 

Centralet Prodhuese Publike 

HEC HEC HEC V.Dejës TEC Vlorë 

Nr. Agregateve. 4 4 5 2 

Fuqia e Agregateve (MW) 125 150 50 70+28 

Fuqia   Instaluar   e   centralit (MW) 500 600 250 98 

Fuqia Totale (MW) 1,448 

Tabela 1: Struktura e Centraleve Elektrike të Prodhimit Publik (Burimi: KESH sh.a.) 

 
Kapaciteti total i instaluar prej 2,204 MW përbëhet nga kapaciteti total i prodhuesve publike dhe kapaciteti 
total i instaluar i prodhuesve privatë/koncesion të Energjisë Elektrike prej 755.2 MW që përbën rreth 34.3% 
të fuqisë totale të instaluar. Prodhimi neto i energjisë elektrike nga KESH sh.a. në vitin 2018 u realizua 
100% nga burimet hidrike. 
 
Prodhimi neto vendas prej 8,552,152 MWh u realizua: 

 
5,850,932 MWh nga centralet prodhuese të KESH sh.a. ose 68.4% dhe 

2,701,220 MWh nga centralet prodhuese të tjerë ose 31.6%. 
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Kapaciteti i instaluar i centraleve të lidhura në rrjetin e transmetimit gjatë vitit 2018 është rreth 1,964 
MW dhe prodhimi neto i tyre arrin në 7,809,069 MWh. Kapaciteti i instaluar i centraleve të lidhura në 
rrjetin e Tensionit të mesëm përgjatë vitit 2018 është rreth 240 MW dhe prodhimi neto i tyre arrin në 
743,083 MWh. 
Në figurën më poshtë paraqitet prodhimi neto vendas për vitin 2018 duke evidentuar kontributin në 
prodhim të KESH sh.a., si prodhuesi i vetëm publik si dhe kontributet e prodhuesve të tjerë Privat/me 
Koncesion. Siç shihet, prodhimi publik vazhdon të ketë peshën kryesore në prodhimin vendas siç 
raportuar nga OST sh.a. 

 

 

Figura 10: Prodhimi neto vendas për vitin 2018 
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Figura 11: Kontribuesit në prodhimin vendas gjatë vitit 2018 (MWh) 

 
Figurat më poshtë krahasojnë prodhimin mujor neto gjatë vitit 2018 me mesataren e prodhimit të 
periudhës 2007 – 2018. 

Nga analiza e historikut të prodhimit të energjisë elektrike të regjistruar në vend, viti 2018 ka shënuar një 
rekord përsa i takon totalit të prodhimit duke filluar nga viti 2003 nga burimet vendase. 

Krahasuar me mesataren shumë-vjecare prej 5,476 GWh duhet thënë se prodhimi për vitin 2018 ka patur 
një rritje. Prodhimi maksimal mujor për vitin 2018, është shënuar në muajin Mars me vlerën 1,284,372 
MWh. Ky prodhim është realizuar nga hidrocentralet në administrim të KESH sh.a. në masën deri 68.4%. 
Prodhimi mujor minimal gjatë vitit 2018 është realizuar në muajin Nëntor me vlerën prej 261,760 MWh. 

Në grafik vihet re se si pasojë e një viti hidrologjik të mbarë dhe rritjes së kapaciteteve prodhuese, prodhimi 
për vitin 2018 ka arritur në 8,552 GWh pra një prodhim mbi mesataren shumë-vjeçare 2003 - 2018 me rreth 
3,076 GWh. 
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Figura 12: Prodhimi vendas për vitin 2018 krahasuar me mesataren e periudhës 2007-2018 

 

 

Figura 13: Prodhimi neto vendas historik për periudhën 2003-2018 

Prodhimi nga hidrocentralet e kaskadës së lumit Drin ka peshën kryesore në prodhimin vendas dhe 
më poshtë paraqiten rezultatet historike të prodhimit nga tre hidrocentralet kryesore në 
administrimin e KESH sh.a. 
 
Diferencat ndërmjet prodhimeve maksimale e minimale përkatesisht viteve 2010 dhe 2007, i cili 
rezulton rreth 2.7 herë, si dhe viteve 2017 dhe 2018 gati dyfish, shpreh në mënyrë të dukshme 
shkallën e lartë të riskut hidrologjik në stabilitetin e prodhimit të Energjisë Elektrike për furnizimin 
e panderprerë të klientëve të Sistemit Elektroenergjetike të mbështetur vetëm në burime hidrike. 
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4.3.2  Gjendja e TEC-it Vlorë. 

Edhe përgjatë vitit 2018 nuk është prodhuar asnjë KWh Energji Elektrike nga TEC Vlora, por janë realizuar 
shërbimet e mirëmbajtjes profilaktike dhe mirëmbajtjes së programuar të impiantit, sipas një grafiku vjetor. 
Ky TEC ishte parashikuar të vihej në punë gjatë vitit 2011, por për shkak të defektit në sistemin e ftohjes 
ky objekt ende nuk është vënë në punë. 
Me urdhërin e Ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 279 dt. 27.03.2018, është 
urdhëruar ngritja e një komisioni për dhënien me konçesion/PPP të Termocentralit të Vlorës. Ky komision 
fillimisht është ngarkuar me përgatitjen e një studim fisibiliteti për vlefshmërinë e kësaj proçedure. 
 

4.3.3    Prodhimi nga HEC-et Private/Koncesion të Energjisë Elektrike 

Prodhimi dhe kapacitetet e HEC-eve Private dhe me Koncesion deri në 2018, janë paraqitur në 
mënyrë të përmbledhur. Shihet qartë një rritje e prodhimit të energjisë elektrike nga këto centrale për vitin 
2018. 
 

TE DHENA MBI SUBJEKTET DHE IMPIANTET E PRODHUESVE ME PERPARESI 
TE ENERGJISE ELEKTRIKE, GJATE VITIT 2018 

NUMRI IMPIANTEVE KAPACITETI NUMRI SUBJEKTEVE PRODHIMI MWh
154 IMPIANTE 504 MW 106 SUBJEKTE 1,696,245

 

Prodhimi i përgjithshëm neto për vitin 2018 nga gjeneruesit privatë/koncesion ishte rreth 2,701,220 MWh 
ose rreth 31.6 % e prodhimit të përgjithshëm vendas prej 8,552,152 MWh të 2018.  

Përgjatë vitit 2018 kanë hyrë në prodhim gjithsej 11 centrale me një fuqi të instaluar prej 38.3 MW. 

 

 

4.3.4    Prodhimi nga impiantet fotovoltaike 

Një central prodhimi Fotovoltaik i UKKO (Ujësjellës Kanalizimet Korçë) sh.a. me kapacitet të instaluar 
rreth 1 MW ka prodhuar për nevojat e saj të furnizimit dhe ka pasur marrëveshje netimi të energjisë me 
OSHEE sh.a. nëpërmjet së cilës rakordohet sasia e prodhuar dhe sasia e konsumuar dhe për këtë arsye 
prodhimi i këtij centrali nuk është përfshirë në bilancin Energjetik të OSHEE sh.a. 

 

REZULTATET E MARRËVESHJES UK KORÇË-OSHEE (PËR PRODHIMIN FOTOVOLTAIK) MWH

UK Korçe 2014 2015 2016 2017 2018 

Prodhuar (Mwh) 528 1,397 1,362 1,222 1,334 
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4.4  Konsumi i Energjisë Elektrike 

 

Konsumi total vjetor i energjisë elektrike (duke përfshirë edhe konsumin e klientëve në treg të 
parregulluar) në Shqipëri për periudhën 2003 deri në 2018 paraqitet në mënyrë grafike si më poshtë. 
 

 
Figura 14: Konsumi i përgjithshëm në vite. 

 

Siç vërehet në paraqitjen grafike rezulton një rritje proporcionale në të gjitha kategoritë e 
konsumatorit sa i përket konsumit në krahasim me vitin 2017, gati 0.2 GWh ose 2.7%. Konsumi 
më i ulët është rregjistruar në vitin 2007 me 5,767,652 MWh dhe konsumi i lartë është ai i 
rregjistruar në vitin 2013 me 7,957,698 MWh. 
 
4.4.1  Struktura e Konsumit të Energjisë Elektrike 

Në figurën e mëposhtme paraqiten peshat specifike në faturim që zënë kategoritë e klientëve 
tariforë. 
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Figura 15: Shpërndarja e numrit të abonenteve 

 

 

Figura 16: Klientët Familjarë kundrejt konsumit total të vendit në vite. 

 

Klientët familjarë zënë rreth 35.1 % të konsumit total shifër pak më e ulët kjo krahasuar me konsumin për 
të njëjtën kategori për vitin 2017 i cili ishte në masën 35.7 %. 

Një peshë të rëndësishme në konsumin e energjisë elektrike zënë edhe konsumatorët buxhetorë dhe jo 
buxhetorë të cilët zënë rreth 12 % të faturimit total të OSHEE sh.a., 

Në vendin tonë konsumi familjar në raport me konsumin e përgjithshëm të faturuar për klientët tariforë për 
vitin 2018 përbën rreth 48 %, te faturuar nga OSHEE sh.a./FSH 
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4.5 Import – Eksport  

 

Në grafikun e Figurës 47 është paraqitur balanca (hyrje – dalje) import-eksport e energjisë elektrike për 
periudhën 2007 – 2018. 

Për 10-vjeçarin e fundit, me përjashtim të vitit 2010, 2016 (vlera të vogla) dhe 2018 vendi ynë rezulton të 
jetë një importues neto i energjisë elektrike. Sqarojmë se vlerat e paraqitura përfaqësojnë të gjitha flukset 
hyrëse e dalëse nga të gjithë aktorët e tregut të energjisë elektrike në Shqipëri. 

 

Figura 17: Balanca Import - Eksport e energjisë elektrike në vite (Burimi: OST sh.a.).  

Aktiviteti i Shitjes së Energjisë Elektrike nga OSHEE sh.a. Në vitin 2018 është realizuar vlerë më e lartë e 
eksportit në sasinë 913 GWh, krahasuar me 10 vitet e fundit ose gati 11% të prodhimit total. 

 

4.6  Humbjet e Energjise Elektrike 

Gjatë vitit 2018 efektiviteti i shitjes të energjisë elektrike vazhdon në vlera të rritura në reference gjithnjë 
të faktorëve përcaktues në nivelin e efiçencës së konsumit të energjisë elektrike të cilët janë: 

1. Niveli i humbjeve të energjisë elektrike në shpërndarje. 

2. Niveli i arkëtimeve të energjisë elektrike së faturuar. 

Humbjet e përgjithshme të raportuara nga Shoqëria për vitin 2018, arrijnë në 23.96%, duke shënuar një 
rënie të ndjeshme krahasuar edhe me vitin 2017. 
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Figura 18: Humbjet vjetore ne sistemin e shperndarjes 

 

Figura 19: Humbjet totale kundrejt Eenergjisë së futur në sistemin elektroenergjetik. 

Në figurën 52 është paraqitur ecuria e humbjeve totale e cila përfshin edhe ato në sistemin e transmetimit, 
gjatë periudhës 2002–2018, i cili dëshmon për një përmirësim në masën 1.2 % të nivelit të humbjeve në 
sistemin elektroenergjitik shqipëtar ku për vitin 2018 shënohet vlera 24.0 % humbje në rrjet, kundrejt 25.2 
% të vitit 2017. 
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5. Burimet e Rinovueshme 

Për vitin 2018 burimet e rinovueshme kanë patur një kontribut prej 35.6 % me nje rritje rreth 6 % krahasuar 
me vitin 2017 si pasojë e sasisë së reshjeve më të larta që pati ky viti 2018. Energja hidrike vazhdon të 
dominojë në burimet e rinovueshme ndërsa burimet e tjera të rinovueshme me perjashtim të biomasës (drutë 
e zjarrit) dhe biokarburanteve, kanë një rol të moderuar në kontributin e tyre. Energjia diellore për vitin 
2018 ka filluar të përdoret dhe për prodhimin e energjisë elektrike nga parku PV në Korçë, ndërsa vazhdon 
shfrytëzimi i energjisë diellore dhe për prodhimin e ujit të ngrohtë kryesisht në sektorin rezidencial dhe 
komercial.   
 

 
 

Figura 20: Ecuria aktuale e kontributit të RES në Shqipëri 

Politikat e Energjisë së rinovueshme pas miratimit të ligjit të shfuqizuar 138/2013 dhe ligjit aktual 7/2017, 
deri sot, përbëhen nga dy Planet Kombëtare të Veprimit për BRE-të, (2015–2020) dhe (2018–2020) te cilat 
ne implementimin e tyre po ndikojne ne stabilizimin e tragetit kombetare te burimeve te rinovueshme. 

   5.1  Drutë e Zjarrit 

Drutë e zjarrit janë një burim i rëndësishëm energjie, të cilët kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribut 
të ndjeshëm në bilancin energjetik shqiptar, në plotësimin e nevojave për ngrohje, ujë të ngrohtë dhe gatim. 
Në vitin 2018, rezulton që 92% e druve të zjarrit janë konsumuar në sektorin e banesave dhe vetëm një 
pjesë e vogël në sektorin e shërbimeve dhe të industrisë. Krahasuar me periudhën e viteve të kaluara, vihet 
re që struktura e konsumit të druve të zjarrit sipas sektorëve ka ruajtur të njëjtin tipar, atë të përdorimit të 
tyre në sektorin e banesave.  

Vlen të përmendim që gjatë vitit 2018 vendi ynë ka importuar dru zjarri për konsum energjie si dhe për 
prodhimin e peletave. Aktualisht në vendin tonë ka 6 fabrika që prodhojnë peletat të cilat kryesisht i 
eksportojnë dhe fare pak qëndrojnë tek konsumatorët tanë. Konsumi i druve të zjarrit edhe në vitin 2018 
është 162 Ktoe (i llogaritur) me nje ulje, 2 ktoe karahasuar me vitin 2017.  
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Figura 21: Ecuria e Prodhimit të Burimeve të Rinovueshme (TJ) 

 

   5.2  Hidroenergjia 

Hidroenergjia është burimi më i madh i energjive të rinovueshme në vendin tonë. Shqipëria renditet në 
Europe si një vend me pasuri ujore të konsiderueshme, me një shtrirje hidrografike të shpërndarë pothuajse 
në të gjithë territorin.  

Shqipëria, me sipërfaqen e saj prej 28 748 km2, ka një shpërndarje hidrografike me një sipërfaqe 
ujëmbledhëse prej rreth 44,000 km2 ose 57% më shumë se gjithë territori shtetëror. Nga pikpamja 
topografike, duke qenë një vend me reliev relativisht të thyer, vendi ynë ka një rezervë hidroenergjetike të 
madhe me kapacitet 35 Twh. 

    5.3 Biokarburantet 

Biokarburantet të mbështetura në ligjin nr. 9876/2008 “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e bio-
karburanteve dhe të lëndëve të para djegëse, të rinovueshme, për transport” vazhdojnë të risin kontributin 
e tyre në konsumin final të energjisë për vitin 2018. Sasia e perzier me biodiezel ka qenë 125 ktoe.  

   5.4  Energjia Diellore 

Në Shqipëri rrezatimi diellor vjetor është i lartë dhe teorikisht mund të sigurojnë një ngrohje të nevojshme 
me temperaturë të ulët gjatë gjysmës së vitit. Gjithsesi panelet diellore të disponueshëm në tregjet shqiptarë 
pjesërisht ndihmohen nga energjia elektrike, veçanërisht gjatë periudhës nëntor-mars. Në këtë kuadër 
Shqipëria ka bërë gjithashtu progres të dukshëm ku sipas vlerësimeve siperfaqja kumulative e sistemeve të 
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prodhimit të ujit të ngrohtë nga rrezatimi diellor është 23,5m²/1000 banorë. Për vitin 2018 energjia diellore 
e konsumuar për ujë të ngrohtë është  13.46 ktoe. 

Në Shqipëri i vetmi impiant fotovoltaik me fuqi të instaluar rreth 1 MW, që aktualisht është në operim, vjen 
nga Shoqëria “UKKO”sh.a. Korçë. Me statusin e “vetë prodhuesit” kjo kompani ka filluar prodhimin e 
energjisë elektrike për nevojat e veta. Statusi i vetë prodhuesit parashikon shkëmbimin e energjisë elektrike 
me rrjetin e shpërndarjes dhe bilancin e prodhimit vjetor të energjisë nga impianti fotovoltaik me pak se 
nevojat vjetore të kompanisë. Në këtë kuptim “UKKO”sh.a. Korçë nuk është prodhues i energjisë elektrike 
por konsumator i saj. 

   5.5  Energjia e erës 

Shfrytëzimi i energjisë së erës në vendin tonë nuk ka filluar ende, por ka nje shprehje shumë të madhe 
interesi nga investitorët e huaj. Në këtë kuadër, janë në studim disa rajone të vendit tonë nga disa kompani 
të huaja të cilat synojnë të ndërtojnë parqe eolike për prodhimin e energjisë elektrike. 

 

6. Transformimi 
 

    6.1 Energjia Hidrike 

Për vitin 2018 prodhimi i energjisë elektrike nga Hidrocentralet arriti një prodhim bruto në vlerën 735.49 
ktoe dhe një prodhim neto në vlerën 731.60 ktoe me humbje 5%. 

    6.2 Rafineritë 

Për vitin 2018 rafineritë kanë punuar në mënyrë periodike, duke përpunuar rreth 298 ktoe ku 85% te saj e 
ka përpunuar rafineria e Ballshit me nje humbje teknologjike 0.4%.  

Sektori i rafinimit të naftës bruto vazhdon të përballet me vështirësi serioze, si pasoje e problemeve 
ekonomike të shoqërisë që administron këtë sektor. Vlen të theksojmë se Rafineritë tona kanë probleme 
serioze në kontrollin e ndotjeve mjedisore, për shkak të mungesës së investimeve në këtë sektor pasi 
teknologjia e përdorur është e vjetër dhe e amortizuar.  

7. Konsumi 
 

    7.1 Sektori i industrisë 

Bilanci i energjisë, sektorin i industrisë e paraqet të ndarë në 10 nënsektorët si më poshtë: metalurgji, kimi, 
materiale ndërtimi, miniera, ushqim/pije/duhan, tekstil/lëkurë/këpucë, dru/letër/stampim, mekanike dhe të 
tjera. Konsumi i energjisë në këta nënsektorë është përqendruar në vënien në punë të paisjeve motorike si 
dhe për proçese teknologjike. Në vendin tonë konsumatorë të lartë të energjisë në këta nën sektorë janë 
industria e materialeve të ndërtimit si dhe industria metalurgjike.   
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Figura 22: Ecuria e Konsumit i Qymyrit (kton) 

Përqindja e konsumit final të energjisë në këtë sektor në vitin 2017 është 415.70 ktoe me një ritje 3 ktoe 
krahasuar me vitin 2017. Kjo si pasoj e kontributit të lartë të industrisë së materialeve të ndërtimit.  

   7.2 Sektori i transportit 

Nga të dhënat e sektorit të transportit në Shqipëri shihen tendenca në rritje të aktiviteteve të tij, në drejtim 
të shpërndarjes së peshës në aktivitetet e tij që synon t’i përgjigjet sfidës globale për zbutjen e ndryshimeve 
klimatike. Vlen të theksojmë që sektori i transportit në Shqipëri duhet të zbatojë masa te repta që 
përmirësojnë në mënyrë të konsiderueshme efiçiencën e energjisë si dhe për t’i hapur rrugën uljes së 
emetimeve që vijnë nga ky sektor.  

 

Figura 23: Ecuria e konsumit të produkteve të naftës sipas sektorëve, ktoe  
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Sektori i transporti në Shqipëri vazhdon ritmin e ritjes në masën 2-3% duke patur një peshë më të lartë në 
konsumin e lëndëve energjetike në masën 45 %. Ndikim në këtë zhvillim ka përmirësimi i infrastrukturës 
rrugore e cila ka rritur numrin e automjeteve, duke rritur ngarkesën totale të trafikut nga viti në vit. Për vitin 
2018 numri i automjeteve arriti 578638 nga 535570 mjete që kishte viti 2017. Për vitin 2018 konsumi i këtij 
sektori në të gjitha aktivitetet e tij është 832.09 ktoe ndërsa në vitin 2017 ishte 828 ktoe, ku pjesën dërrmuese 
të konsumit vazhdon ta ketë transporti rrugor në kontrast me transportin hekurudhor dhe transportin ujor. 

 

Figura 24: Ecuria e numrit të automjeteve 

 

   7.3 Sektori i banesave 

Konsumi i energjisë në sektorin e banesave përfshin një mori shërbimesh energjetike përfshirë ngrohjen e 
hapësirave, kondicionimin e ajrit, ujin e ngrohtë, gatimin, ndriçimin dhe pajisjet elektroshtëpiake. Nga 
analiza e të dhënave të bilancit energjetik vazhdon konsumi drejt përdorimit të energjisë elektrike për 
ngrohjen e hapësirave krahasuar me lëndët e tjera energjetike si drutë e zjarrit dhe LPG.  
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Figura 25: Klientët Familjarë kundrejt konsumit total të vendit në vite. 

Kërkesa për energji nga sektori i ndërtesave përbën një sfidë të madhe për vendin tonë pasi ky sektor 
konsumon 58% të konsumit kombëtar të energjisë elektrike. Vlen të theksojmë se në zonat rurale vazhdon 
konsumi i druve të zjarrit për ngrohje dhe gatim. 

Sektori i banesave zë vendin e dytë në sasinë e konsumit final të energjisë në Shqipëri, pas transportit me 
një peshe specifike prej 26 %. Për vitin 2018 në këtë sektor shihen tendenca për një konsum efiçent të 
energjisë si pasojë e kontrollit të energjisë elektrike e cila ka peshën kryesore të lëndëve djegëse energjitike. 
Për vitin 2018 konsumi i energjisë në këtë sektor është 500.22 ktoe ndërsa për vitin 2017 ishte 484 ktoe pra 
me një rritje prej 1.5 %.  

 

Figura 26: Shpërndarja e numrit të abonenteve sipas kategorive 
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  7.4  Sektori i shërbimeve 

Sektori i shërbimeve ndahet në dy nënsektorë: shërbimet publike dhe shërbimet private. Ky sektor në 
vlerësimet tona është kategorizuar së bashku me sektorin publik dhe aktivitetin tregtar jo-industrial (që 
njihet gjithashtu si “sektori terciar”). Tradicionalisht, sektori i shërbimeve publike për të siguruar ngrohjen, 
mbeshtetet të konsumi i energjisë elektrike dhe i drruve të zjarrit. 

Në analizën e bilancit energjetik të vitit 2018 u vlëresuan 7.8 milionë m2 sipërfaqe e përgjithëshme grupit 
të llojeve kryesore të ndërtesave publike, shifër që nuk pritet të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme. 

Ashtu si në sektorin e banesave, përqindja e konsumit final të energjisë në sektorin e shërbimeve ka mbetur 
e qëndrueshme, duke zënë 9% të të gjithë konsumit final të energjisë. Kjo është në kontrast me pritshmëritë 
e zhvillimit të këtij sektori, që parashikon një rritje më të shpejtë por është diktuar nga zhvillimi ekonomik 
i vendit tonë.  

Në terma absolute, konsumi i energjisë në këtë sektor ishte 8% më i lartë së në vitin 2017 , me një vlerë 
prej 210.64 ktoe.  

   7.5 Sektori i bujqësisë 

Bujqësia është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë në Shqipëri, që kontribuon me rreth 17.86 % të vlerës 
së shtuar në ekonomi. Gjatë dekadës së fundit, pavarësisht një sërë problemesh strukturore, sektori ka patur 
një rritje të moderuar. Zgjerimi i sektorit, gjatë periudhës 1999-2018, mendohet të ketë kontribuar në 
përformancën e përgjithshme të ekonomisë në vend. Përveç kësaj, rritja e çmimeve të produkteve bujqësore 
në tregjet botërore përcjell stimujt e duhur për rritjen afatgjatë të prodhimit të kësaj dege të ekonomisë 
shqiptare. Për më tepër, zhvillimet dhe reformat strukturore (që synojnë rritjen e efiçiencës në prodhimin 
bujqësor, lehtësimin e aksesit të produkteve bujqësore në tregun e brendshëm dhe tregjet e huaja, si dhe 
mbështetjen financiare të bizneseve dhe fermave të këtij sektori) janë konsideruar si një prioritet i politikave 
ekonomike të ardhshme. 

Parë në aspektin e konsumit të energjisë sektori i buqësisë ku futet edhe peshkimi në bilalcin e konsumit të 
energjisë për vitin 2018 zë një peshë 3.8 %. Parë në kontributin e këtij sektori në ekonominë shqiptare ky 
sektor vazhdon të ëce me ritme të ngadaltë në modernizimin e tij. Për vitin 2018 konsumi i këtij sektori 
ishte në vlerën 120.77 ktoe. 
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ANEKS   Bilanci Energjetik 2018 

 

Year 2018
TOTAL Solid fuels

Natural 
Gas

Crude, NGL 
and 

Feedstock

Biomass 
(Fuelwood)

Hydro & 
Electricity

Solar 
Energy 

Derived 
Heat

Primary production 1996.87 97.60 73.4 910.67 162 735.49 13.46 4.2
Recovered products 0.00 0.0
Imports (Pet Prod+ Electricity) 1377.31 89.92 1200.31 13.940 73.14
Stock change 112.85 112.85
Exports 898.68 1.50 728.26 17.230 151.69
Bunkers 31.00 31.00

Gross inland consumption 2331.66 186.02 73.4 1238.87 158.71 656.94 13.46 4.20
Transformation input 1033.49 298.00 735.49

Classic thermal Power Stations 0.00 0 0
Public Hydro power stations 735.49 735.49
Autoprod. thermal power stations 0.00 0.00 0
Nuclear power stations 0.00  
Patent fuel and briquetting plants 0.00
Coke-oven plants 0.00
Blast-furnace plants 0.00
Gas works 0.00
Refineries 298.00 298.00
District heating plants 0.00

Transformation output 949.25 0 0 291.11 0 656.94 0.00 1.2
Classic thermal Power Stations 0.00 0.00
Public Hydro power stations 731.60 731.60
Autoprod. thermal power stations 0.00
Nuclear power stations 0.00
Patent fuel and briquetting plants 0.00
Coke-oven plants 0.00
Blast-furnace plants 0.00
Gas works 0.00
Refineries 292.31 291.11 1.2
District heating plants 0.00 0

Exchanges and transfers, returns 0.00
Interproduct transfers 0.00
Products transferred 0.00
Returns from petrochem. industry 0.00

Transformation Losses 8.99 0 0 4.90 0 3.89 0.00 0.2
Consumption of the energy branch 135.26 0 73.4 27.76 0 34.05 0 0

Production and distribution of electricity 24.20 24.20
Pumped storage stations 0.00
District heating plants 0.00
Extraction and agglo. of solid fuels 2.34 2.34
Coke-oven and gas works plants 0.00
Oil and Nat. Gat extraction plants 34.42 27.7 2.20 4.52
Oil & Gas pipelines 0.00 0
Oil refineries 28.55 0.0 25.56 2.99
Nuclear fuel fabrication plants 0.00

Distribution losses (humbje jo tekn  ne shpernd) 95.50 0 0 0 0 95.50 0.00
Available for final consumption 2136.66 186.02 45.7 1206.21 158.71 523.50 13.46 3.00
Final non-energy consumption 54.73 37.5 17.18

Chemical industry 0.38 0.38
Other sectors 54.35 37.5 16.80

Final energy consumption 2081.93 186.0 8.2 1189.0 158.71 523.50 13.46 3.0
Industry 415.70 182.32 8.2 102.72 7.6 110.88 0.98 3.0
Iron & steel industry 27.19 3.13 24.06
Non-ferrous metal industry 4.25 0.00 4.25
Chemical industry 15.01 7.29 7.72
Glass, pottery & building mat. industry 247.21 172.52 56.87 17.82
Ore-extraction industry 17.11 0.31 16.80
Food, drink & tobacco industry 47.40 7.2 17.02 19.20 0.98 3.0
Textile, leather & clothing industry 13.87 2.17 11.70
Paper and printing 8.29 1.41 6.88
Engineering & other metal industry 3.40 0.95 2.45
Other industries 31.97 9.8 1.00 13.57 7.6 0.00 0.00
Transport 832.09 0 0.00 832.09 0.00 0.00 0.00 0
Railways 2.10 2.10
Road transport 786.76 786.76
Air transport 6.69 6.69
Inland navigation 36.54 36.54
Households, commerce, pub. au 710.86 3.7 0.00 157.57 137.9 399.20 12.48 0.00
Households 500.22 0 97.00 125 270.64 7.58
Agriculture 80.32 58.50 13.2 8.62
Fisheries 40.45 38.15 2.30
Other 2.50 0.00 2.50

Statistical difference 0.00 0 0
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Refinery gas LPG Motor spirit Kerosenes, 
jet fuels

Naphtha Gas / diesel 
oil

Residual fuel 
oil

Other pet. 
products

Gasoline Lubrificants Bitumen Petroleum Coke White spirit

8.50 0.00 0.00 0.00 28.59 103.62 0.00 66.25 0.00 0.00 25.82 58.33 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 196.40 0.00 15.69 0.00 790.20 1.46 25.89 132.61 8.78 0.46 28.44 0.38

0.00 25.00 0.00 9.00 1.80 15.63 0.00 4.47 27.47 0.00 0.00 0.62 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 26.79 40.13 0.00 28.45 0.00 0.00 19.18 30.93 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.50 171.40 0.00 6.69 0.00 807.05 1.46 59.22 105.14 8.78 7.10 55.22 0.38

8.50 0.00 0.00 0.00 28.59 103.62 0.00 66.25 0.00 0.00 25.82 58.33 0.00

8.50 0.00 0.00 0.00 28.59 103.62 0.00 66.25 0.00 0.00 25.82 58.33 0.00

2.10 2.8

8.50 2.2 0 0 0 0 1.46 15.60 0 0 0 0 0

0

2.2

8.50 0 0 1.46 15.6

0.00 169.20 0.00 6.69 0.00 807.05 0.00 41.52 105.14 8.78 4.30 55.22 0.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 4.30 0.00 0.38
0 0.38

0.00 12.50 0.00 4.30

0.00 169.20 0.00 6.69 0.00 807.05 0.00 29.02 105.14 8.78 0.00 55.22 0.00

0 8.20 0 0 0.00 7.80 16.92 5.8 8.78 0.00 55.22 0
1.48 0.00 1.64
0.00 0.00 0.00

1.34 0.87 0.82 4 0.26
1.95 3.26 51.66
0.31 0.00 0.00

3.87 0.61 11.11 1.42
0.98 1.19 0.00
0.88 0.53 0.00
0.72 0.00 0.23

2.99 0.00 0.00 1.8 8.78 0.00 0.00

10.23 6.69 715.83 0.00 99.34
2.10

10.23 684.33 92.20
6.69

29.40 0 7.14

150.77 6.80 0

97.00 0.00 0
3.4 49.80 5.30

33.62 4.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


