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HYRJE
Bilanci energjitik eshte pjese e informacionit te pergjithshm te zhvillimit ekonomik te
Shqiperise. Gjate hartimit te ketij dokumenti çeshtja me themelore eshte niveli i
besueshmerise se te dhenave baze te perdorura per te gjitha analizat dhe llogaritjet, si
dhe saktesine e percaktimint te treguesve te pergjithshem ekonomik per te ardhmen.
Ketij qellimi i sherben paraqitja e bilancit energjetik te vitit 2014, i cili jep ne menyre te
sintetizuar, furnizimin e vendit tone me burime energjetike, te cilat jane te
domosdoshme per nje zhvillim te qendrueshem te ekonomise se vendit. Gjithashtu, ai
paraqet lendet energjetike ne transformimin e tyre, duke nxjerre ne menyre indirekte
problematiken lidhur me teknologjite qe sherbejne ne perpunimin e tyre. Pjesa qe
paraqet konsumin ne bilanc ka vlere pasi tregon se cilat lende energjetike dominojne
tregun, si shpendahen ato, cilat jane problemet e konsumit dhe si duhet te merren masat
per uljen e tij.
Bilancit Energjetik 2014 lidhet edhe me problemet dhe sfidat e mprehta energjetike me
te cilat ballafaqohet vendi yne. Shqiperia vazhdon te paraqitet nje vend me nje konsum
energjie per banore shume te ulet, por me nje intensitet te larte energjie, i cili vjen si
rezultat i teknologjive te vjetra qe perdoren ne shume dege te ekonomise si dhe paisjeve
me standarte jo bashkekohore qe perdoren ne sektorin e banesave dhe te sherbimeve.
Problemet e alternativave te furnizimit me burime energjetike kane ndikuar ne nivelet e
ulta te aktivitetit ekonomik si dhe ne nivele modeste te komfortit te jeteses.
Ky dokument, paraqet informacionin statistikor te energjise, i cili ka nje rendesi
esenciale per proçeset e vendim marrjes ne sektorin e energjise. Statistikat e energjise
bazohen ne mbledhjen, analizen dhe vleresimin e te dhenave per prodhimin dhe
konsumin e te gjitha burimeve te energjise ne te gjithe teritorin e vendit tone.
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Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore ne mbledhjen e te dhenave energjetike ka
bashkepunuar ngushte me INSTAT-in, Ministrine e Energjise dhe Industrise (MEI),
Entin Regullator te Energjise (ERE), Drejtorine e Pergjithshme te Doganave,
Inspektoriatin Qendror Teknik (IQT), Operatorin e Shperndarjes se Energjise Elektrike
si dhe Kompanine ARMO.
Fusha e mbledhjes se te dhenave eshte e lidhur ngushte me pyetsoret e pergatitur nga
EUROSTAT dhe IEA, te cilet dergohen regullisht ne Drejtorine e Burimeve te
Rinovueshme. Ato jane; pyetesori i te dhenave te Energjise Elektrike, te Naftes, Gazit,
Qymyrit dhe te Burimeve te Rinovueshme. Vendi yne qe nga vitit 2011 e ka formatuar
Bilancin Kombetar te Energjise bazuar ne keta pyetesore, ne zbatim te direktivave te
Komunitetit te Energjise per statistikat.
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1.

ZHVILLIMET MAKROEKONOMIKE

Presionet e përgjithshme inflacioniste rezultuan të dobëta gjatë vitit 2014. Në aspektin
makroekonomik, nivelet e ulëta të inflacionit vazhdojnë të përcaktohen nga ecuria e
dobët e kërkesës agregate, e cila nuk arrin të verë në shfrytëzim të plotë kapacitetet
prodhuese të ekonomisë dhe krijon presione të dobëta për rritjen e pagave, të kostove të
prodhimit dhe të marzheve të fitimit. Paralelisht me to, faktorët e ofertës kanë ardhur
në zbehje gjatë tremujorit të fundit. Inflacioni i importuar ka qenë në rënie, si pasojë e
rënies së çmimeve në tregjet botërore, ndërsa pritjet për inflacionin mbeten në nivele të
ulëta historike.

Tablela 1.

Disa tregues të ekonomisë në vite

Burimi: INSTAT, Ministria e Financave dhe Banka e Shqiperise
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Tkurrja e ekonomisë në tremujorin e dytë rezultoi e përkohshme dhe aktiviteti
ekonomik u rrit me 3.3% në tremujorin e tretë. Nga ana e kërkesës, rritja ekonomike u
mbështet nga kërkesa e brendshme private, ndërsa sektori publik dhe kërkesa e huaj
nuk kontribuuan në rritje. Vlerësimet tona sugjerojnë një rritje disi më të ulët për
tremujorin e katërt, ndonëse stimuli fiskal ka qenë në rritje në këtë periudhë. Në tërësi,
për vitin 2014, vleresohet se ekonomia shqiptare ka shënuar një rritje ekonomike më të
lartë se gjatë vitit paraardhës, por aktiviteti ekonomik në vend vijon të mbetet nën
potencial.
Zhvillimet e pritura për të ardhmen do të ruajnë në përgjithësi tendencat e vëna re gjatë
vitit 2014. Ambienti i jashtëm ekonomik, i karakterizuar nga një ecuri e dobët
ekonomike e vendeve partnere, nga tendenca dizinflacioniste në Eurozonë dhe nga
prime të larta rreziku në tregjet financiare, nuk është favorizues për rritjen ekonomike
dhe kthimin e inflacionit në objektiv. Megjithatë, parashikimet tona tregojnë për një
rritje ekonomike në përmirësim progresiv gjatë viteve të ardhshme, të mbështetur nga
gjallërimi i kërkesës së brendshme. Kjo e fundit do të ndihmohet dhe nga politika
monetare lehtësuese e ndjekur nga institucionet bankare dhe kushtet më të mira të
financimit të krijuara prej saj. Ekonomia shqiptare pritet të kthehet në potencial Brenda
disa tremujorësh, ndërsa inflacioni parashikohet të konvergojë në objektiv në afat të
mesëm. Gjithsesi, kthimi i qëndrueshëm i ekonomisë në potencial do të kërkojë ruajtjen
e kahut stimulus të politikave makroekonomike, ndërsa rritja e qëndrueshme dhe
afatgjatë e vendit do të kërkojë vazhdimin me intesitet të reformave strukturore.
Megjithë politikat stimuluese ekonomike e financiare, kërkesa agregate dhe rritja
ekonomike mbetën të dobëta. Nga njëra anë, ky rezultat ilustron sjelljen konservatore të
agjentëve ekonomikë e financiarë, si dhe gatishmërinë e ulët të tyre për të marrë
përsipër rrezik. Së bashku me problemet e sektorit të huaj të ekonomisë, ato e mbajnë
ekonominë shqiptare nën nivelin potencial të operimit të saj. Nga ana tjetër, ecuria e
dobët e ekonomisë shqiptare reflekton edhe problemet strukturore me të cilat përballet
ajo. Këto probleme kanë të bëjnë me nevojën për gjenerimin e burimeve të
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qëndrueshme të rritjes ekonomike, me forcimin e masave për përmirësimin e klimës së
biznesit, me ndërmarrjen e reformave të gjithanshme për rritjen e produktivitetit, me
zgjerimin e tregjeve dhe me zhvillimin e sektorëve të cilët mund të jenë konkurrencialë
në tregjet botërore. Në përgjigje të kostove që ka ristrukturimi i brendshëm dhe në prani
të kushteve më të shtrënguara të financimit në tregjet financiare ndërkombëtare, analiza
vlerëson se ritmi potencial i rritjes ekonomike të vendit ka pësuar rënie gjatë viteve të
fundit, duke sjellë pasoja negative për rritjen e punësimit dhe të mirëqenies në ekonomi.
Adresimi i këtyre problemeve do të përcaktojë zhvillimet e ardhshme të ekonomisë
shqiptare.
Mjedisi i përgjithshëm ekonomik dhe financiar ka përcjellë presione të dobëta
inflacioniste gjatë dy viteve të fundit. Kërkesa agregate e dobët ka udhëhequr rritjen e
ngadaltë dhe nën potencial të ekonomisë. Hendeku negativ ka penguar rritjen e kostove
të punës për njësi dhe ka krijuar një mjedis me presione të ulëta inflacioniste. Këtë e
dëshmojnë shifrat e ulëta të inflacionit bazë dhe pritjet inflacioniste në rënie, por të
mirëankoruara. Nga ana tjetër, inflacioni i importuar është ngadalësuar, duke reflektuar
si prirjen rënëse të inflacionit në partnerët tanë tregtarë ashtu dhe një kurs këmbimi të
qëndrueshëm.
Presionet inflacioniste nga ekonomia reale mbeten të dobëta. Kërkesa e brendshme
vijon të rritet nën potencialin e ekonomisë, në sinkronizim me dobësinë ciklike të
partnerëve tanë kryesorë. Kapacitetet e pashfrytëzuara në tregun e punës e të kapitalit
reflektohen në presione të dobëta për rritjen e pagave dhe të kostove të prodhimit, si
dhe në nivele të ulëta të inflacionit bazë.
Projeksionet tona tregojnë se inflacioni do të kthehet pranë objektivit të Bankës së
Shqipërisë në një horizont kohor afatmesëm, në përputhje me mbylljen graduale të
hendekut negativ të prodhimit dhe me kohëvonesat e transmetimit të politikës
monetare. Normat e ulëta të inflacionit dhe të prirjeve kryesore të tij tregojnë se
zhvillimet e tyre janë diktuar jo vetëm nga goditje pozitive nga ana e kostove, por edhe
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nga presione të dobëta nga ana e kërkesës. Vlerësimet tona tregojnë se hendeku i
prodhimit mbeti negativ edhe gjatë vitit 2014, ndonëse me një tendencë drejt mbylljes.

Figura.1. Infacioni vjetor (në përqindje)
Burimi: INSTAT, Banka e Shqiperise

Norma mesatare e inflacionit zbriti në 1.3% në tremujorin e fundit, pas vlerës 1.7% të
shënuar në tremujorin paraardhës. Ecuria në rënie e inflacionit u diktua nga vlera e ulët
e regjistruar në muajin dhjetor. Rënia e theksuar e inflacionit në këtë muaj reflektoi
rritjen e ulët të çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe rënien e vazhduar të çmimit të
naftës.
Nivelet e ulëta të inflacionit gjatë tremujorëve të fundit vazhdojnë të përcaktohen nga
faktorët e kërkesës. Ecuria e dobët e kërkesës aggregate nuk arrin të verë në shfrytëzim
të plotë kapacitetet prodhuese të ekonomisë dhe krijon presione të dobëta për rritjen e
pagave, të kostove të prodhimit dhe të marzheve të fitimit. Nga ana tjetër, rënia e
inflacionit në tremujorin e fundit, dhe sidomos ajo shënuar në muajin dhjetor, i
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detyrohet dobësimit progresiv të faktorëve të ofertës, dhe veçanërisht rënies së
inflacionit të importuar.
Nisur nga projeksionet për presione të ulëta inflacioniste dhe konsideratat për
brishtësinë e kërkesës së brendshme në periudhën afatmesme, Banka e Shqipërisë uli
me 0.25 pikë përqindje normën bazë të interesit në fund të muajit nëntor, duke e zbritur
atë në nivelin minimal prej 2.25%. Kjo ishte lëvizja e tretë në drejtim të lehtësimit të
kushteve monetare gjatë vitit 2014.
Gjithashtu, komunikimi i ndjekjes së një politike monetare stimuluese edhe në
periudhën e ardhshme, ka ndihmuar në rritjen e parashikueshmërisë dhe të sigurisë në
tregjet financiare, si dhe në ankorimin e pritjeve për inflacionin dhe në uljen e normave
reale afatgjata të interesit.
1.1.

Prodhimi i brendshëm bruto dhe kërkesa agregate

Në linjë me vlerësimet dhe projeksionet tona, aktiviteti ekonomik iu rikthye normave
pozitive të rritjes në tremujorin e tretë të vitit 2014. Zgjerimi i vlerës së shtuar në
ekonomi ishte me bazë të gjerë, i vërejtur
në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. Nga ana e kërkesës agregate, komponenti
kryesor i rritjes ekonomike vlerësohet të ketë qenë rritja e kërkesës së brendshme.
Kushtet monetare stimuluese, rritja e besimit të agjentëve ekonomikë, si dhe reduktimi i
primeve të rrezikut, kanë nxitur kërkesën e brendshme, ndërkohë që kërkesa e huaj ka
rezultuar më e dobët se pritshmëritë. Tremujori i katërt karakterizohet nga një tablo
përgjithësisht e ngjashme, por kërkesa private ka nje ngadalësim ndërsa stimuli fiskal
eshte në rritje.
Informacioni i ri ekonomik rrit lehtësisht vlerësimet tona për rritjen ekonomike per gjatë
vitit 2014. Nga ana tjetër, trajektoret e ecurisë së pritur për vitin 2015 e më tutje, nuk
kanë pësur ndryshime të ndjeshme. Aktiviteti ekonomik ka përmirësime të mëtejshme
në këtë periudhë, i mbështetur nga rritja e kërkesës së sektorit privat, nga përmirësimi i
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kushteve të financimit dhe nga përmirësimi në afat të mesëm i ekonomive të vendeve
partnere. Gjithsesi, rreziqet që shoqërojnë këtë skenar mbeten në kahun rënës.
Vlera e shtuar reale nga sektorët e ekonomisë shënoi rritje vjetore me 3.3% gjatë
tremujorit të tretë të vitit 2014. Performanca e ekonomisë rezultoi e përmirësuar në këtë
tremujor, krahasuar me zgjerimin me 1.4% dhe tkurrjen me 0.4% të regjistruar
përkatësisht në tremujorët e parë dhe të dytë të vitit. Përtej efektit bazë të krahasimit me
një tremujor të dobët një vit më parë, informacioni i disponuar sugjeron se kërkesa
konsumatore ka ardhur në përmirësim në këtë periudhë, çka është reflektuar edhe në
kontributin e lartë të sektorit të shërbimeve në rritjen e vlerës së shtuar. Përveç sektorit
të shërbimeve, edhe sektori prodhues ka dhënë një kontribut pozitiv në rritjen
ekonomike të këtij tremujori, duke krijuar një strukturë të balancuar të rritjes së
prodhimit.
Në këndvështrimin e shpenzimeve, rritja ekonomike është mbështetur kryesisht nga
kërkesa konsumatore dhe më pak nga aktiviteti investues I sektorit privat dhe atij
publik. Përmirësimi i besimit në ekonomi, normat e ulëta të interesit dhe të inflacionit,
rritja e punësimit, si dhe pagimi I detyrimeve të prapambetura, kanë mbështetur
shpenzimet e sektorit privat gjatë tremujorëve të fundit. Sjellja e sektorit publik mbetet e
orientuar drejt konsolidimit fiskal, por me nota më pak të theksuara gjatë gjashtëmujorit
të dytë të vitit. Nga ana tjetër, kërkesa e huaj ka rezultuar e dobët dhe kontributi neto i
shkëmbimeve ekonomike e tregtare me vendet partnere llogaritet të jetë negativ.
Luhatjet e deritashme të rritjes ekonomike projektohen t’i lënë vendin një trendi rritës
në horizontin afatmesëm. Kërkesa e brendshme pritet të mbështetet nga kushtet e
lehtësuara monetare, nga përmirësimi i besimit dhe i kushteve të financimit dhe nga
reduktimi i primeve të rrezikut. Kërkesa e huaj pritet të forcohet, në reflektim të
rikuperimit të ekonomisë botërore, duke krijuar hapësira për rritjen e eksporteve
shqiptare.
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Megjithatë, rritja ekonomike afatmesme projektohet të jetë e ngadaltë në krahasim me
vlerat historike, e kushtëzuar nga kapacitetet e lira në tregjet e kapitalit dhe të punës
dhe nga rikuperimi i oreksit për rrezik në tregjet financiare dhe të kredisë për sektorin
privat. Vazhdimi i reformave strukturore për të nxitur aktivitetin investues, për të
adresuar problemet strukturore të tregut të punës dhe për të nxitur rritjen e
produktivitetit e konkurrueshmërisë së ekporteve tona, do të siguronte kushtet e
nevojshme për një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe për zgjerimin e potencialit të
ekonomisë sonë.
1.2.

Prodhimi sipas sektorëve

Me përjashtim të transportit, rritja vjetore e vlerës së shtuar u mbështet nga zgjerimi i
aktivitetit në të gjitha degët e ekonomisë. Kontributin më të madh në zgjerimin e
aktivitetit ekonomik e dha sektori i shërbimeve, me 1.9 pikë përqindje. Rritja e vlerës së
shtuar në këtë sektor u ndikua nga zgjerimi I shpejtë i degës së tregtisë. Sektori
prodhues kontribuoi me 1.4 pikë përqindje
në rritjen e vlerës së shtuar totale. Aktivitetet e këtij sektori – ndërtimi, industria, dhe
bujqësia - e rritën vlerën e shtuar në ekonomi përkatësisht me 0.8, 0.4 dhe 0.2 pikë
përqindje. Rezultatet e vrojtimeve, siç dëshmohet nga tendenca rritëse e treguesit të
ndjesisë ekonomike dhe e treguesve të tjerë të besimit, sugjerojnë se ecuria e aktivitetit
ekonomik do të mbetet pozitive edhe në tremujorin e katërt të vitit 2014.
Ecuria e sektorit të industrisë rezultoi pozitive në tremujorin e tretë të vitit. Vlera e
shtuar e aktivitetit industrial shënoi rritje vjetore me 2.4%, pas rënies me të njëjtën
normë në tremujorin e dytë. Dega e industrisë nxjerrëse vijoi të kontribuojë në masën
më të madhe, me1.9 pikë përqindje, në përmirësimin e performancës së sektorit të
industrisë. Në tremujorin në analizë, vlera e shtuar nga dega e industrisë përpunuese
shënoi gjithashtu një rritje vjetore 0.9%, e cila llogaritet të ketë kontribuar me 0.5 pikë
përqindje në zgjerimin e industrisë. Treguesit e vrojtimeve në sektorin e industrisë kanë
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ndërprerë tendencat rritëse në tremujorin e katërt të vitit, duke sugjeruar për
ngadalësim të aktivitetit në këtë sektor.
Vlera e shtuar nga dega e ndërtimit shënoi një rritje vjetore me 7.5% në tremujorin e
tretë të vitit, duke kontribuar me 0.8 pikë përqindje në rritjen reale të vlerës së shtuar në
ekonomi. Ndryshimi i drejtimit të dinamikës së aktivitetit ndërtues, nga tkurrje e fortë
në gjysmën e parë të vitit në ecuri pozitive në tremujorin e tretë, i atribuohet efektit
bazë, rritjes së numrit të lejeve të ndërtimit dhe efektit pozitiv në likuiditet të shlyerjes
së detyrimeve të prapambetura të qeverisë në fushën e infrastrukturës. Analiza e vlerës
së përafërt të lejeve të ndërtimit tregon se aktiviteti ndërtues rezultoi i zgjeruar
kryesisht për ndërtesa për qëllime banimi e të tjera, por u ndikua pozitivisht edhe nga
realizimi i punimeve inxhinierike në infrastrukturë. Prirja rritëse e
treguesve të vrojtimeve të bizneseve në sektorin e ndërtimit sinjalizon për vijim të
zhvillimeve pozitive në këtë sektor edhe në tremujorin e katërt.
Aktivitetet e bujqësisë, gjuetisë dhe pyjeve, shënuan një rritje vjetore me 1.2% të vlerës
së shtuar në tremujorin e tretë të vitit. Kjo rritje mbetet nën normën mesatare historike
prej 4.6% të zgjerimit të sektorit bujqësor. Kushtet e motit nuk kanë qenë të favorshme,
gjë që ka ndikuar nivelin e faktuar të prodhimit bujqësor në tremujorin e tretë.
Sektori i shërbimeve vijoi të mbështesë rritjen e aktivitetit ekonomik në tremujorin e
tretë të vitit. Vlera e shtuar nga degët e shërbimeve regjistroi rritje vjetore me 3.7%,
duke ndjekur një trend rritës gjatë vitit. Kjo luhatje e dinamikës së shërbimeve mbi
normën mesatare historike të rritjes prej 2.1%, i atribuohet kryesisht performancës më
pozitive të degëve të tregtisë dhe shërbimeve të tjera. Më konkretisht, aktiviteti tregtar
dhe shërbimet e tjera16 kontribuan me përkatësisht me 1.6 dhe 1.1 pikë përqindje në
rritjen e vlerës së shtuar në ekonomi. Ndërkohë, dega e transportit vijoi tkurrjen e fortë
të nisur që në tremujorin e katërt të vitit 2013, duke ulur vlerën e shtuar në ekonomi me
1.1 pikë përqindje në tremujorin në analizë. Treguesit e besimit në sektorin e
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shërbimeve sugjerojnë për vazhdim të tendencave pozitive në këtë sektor edhe gjatë
tremujorit të fundit të vitit 2014.

Figura.2. Kontributet e sektorëve në PBB-në me çmime bazë* (majtas), ecuria vjetore e saj dhe treguesi
i ndjesisë ekonomike (djathtas). Burimi: Banka e Shqipërisë

1.3

Kontributi i Eksporteve dhe Importeve

Të dhënat mbi sektorin e jashtëm të ekonomisë për tremujorin e tretë të vitit, tregojnë
për një vijimësi të zgjerimit të deficitit të eksporteve reale neto për të gjashtin tremujor
radhazi. Norma vjetore e thellimit të deficitit rezultoi rreth 18%. Në terma të ndikimit
në ekonomi, ecuria e regjistruar vlerësohet të ketë dhënë një kontribut negativ prej 3.8
pikësh përqindjeje në
ndryshimin vjetor të kërkesës agregate. Për tremujorin e fundit të vitit, parashikimet
tona janë për një kontribut minimal negativ të eksporteve reale neto në ecurinë e
kërkesës agregate, për ta mbyllur vitin me një kontribut mesatar prej -1.5 pikësh
përqindjeje.

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

12

Bilanci i Energjise 2014

Të dhënat më të fundit mbi ecurinë e eksporteve neto për tremujorin e fundit të vitit
përfshijnë vetëm komponentin e tregtisë në mallra për muajt tetor e nëntor. Deficiti
tregtar në mallra për këto dy muaj u zgjerua me rreth 17.2% në nivel vjetor. Ndikimin
më të qenësishëm në këtë ecuri e ka dhënë zgjerimi i përshpejtuar i importit.
Ndërkohë, eksporti i mallrave është rritur me ritme të ulëta. Aktiviteti tregtar për
periudhën tregon për një zgjerim prej rreth 6.5% të flukseve tregtare, krahasuar me të
njëjtit muaj të një viti më parë. Raporti i mbulimit të importeve prej eksporteve ishte në
nivelin 43.5%, ose rreth 3.5 pikë përqindje më i ulët se një vit më parë.
Gjatë muajve tetor e nëntor, eksporti i mallrave në vlerë u rrit me rreth 0.5% në nivel
vjetor. Sipas të dhënave të detajuara të tregtisë së jashtme në mallra, kontributin kryesor
në këtë ecuri e ka dhënë zgjerimi vjetor i eksportit të kategorisë “Tekstile dhe këpucë” me
rreth 20.2%. Në këtë kategori përfshihen mallrat për eksport me material porositësi.
Kontribut tjetër të rëndësishëm pozitiv dha edhe kategoria “Ushqim, pije dhe duhan”,
eksporti i të cilës ishte
rreth 23% më i lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Brenda kësaj
kategorie, rritja e përshpejtuar e eksportit të mallrave bujqësore udhëhoqi ecurinë e
regjistruar. Në anën tjetër, eksporti i produkteve të kategorisë “Materiale ndërtimi dhe
metale” është zvogëluar në nivel vjetor, I ndikuar prej rënies së çmimit të metaleve në
tregjet ndërkombëtare.
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Figura 3: Orientimi i importeve dhe eksporteve sipas kategorive (vlera në milionë lekë)
Burimi: Banka e Shqiperise

Megjithatë, kontributin më të madh negativ në ecurinë e eksporteve në vlerë prej rreth 7
pikësh përqindjeje, e dha rënia e përshpejtuar e eksportit të kategorisë “Minerale, lëndë
djegëse dhe energji elektrike”. Në këtë kategori, zvogëlimi i përshpejtuar i çmimit të naftës
në tregjet ndërkombëtare ka ndikuar si në rënien e vlerës, ashtu edhe në vëllimin e
naftës së eksportuar.
Aktiviteti importues shënoi një rritje prej rreth 9.3% në terma vjetorë gjatë muajve tetor
e nëntor. Përcaktuesi kryesor i kahut të ecurisë vjetore të importeve totale ishte zgjerimi
me rreth 27% i importit të mallrave të përfshira në kategorinë “Makineri, pajisje dhe pjesë
këmbimi”. Dinamikë të ngjashme ka shfaqur edhe eksporti i kategorisë “Materiale
ndërtimi dhe metale”, i cili u zgjerua me rreth 18% në bazë vjetore. Ecuria e importit të
këtyre kategorive jep një pasqyrim të tërthortë të ecurisë së konsumit dhe të
investimeve në vend përgjatë tremujorit të fundit të vitit.
Pritshmëritë për vijimësinë e aktivitetit dinamik në industritë që punojnë me material
porositësi për muajt në vazhdim përforcohet nga ruajtja e prirjes rritëse të importit të
mallrave bazë që lidhen me prodhimin në këto industri. Ndërkohë, ndonëse importi në
terma vjetorë i energjisë elektrike është rritur për këto dy muaj, importi në total i
kategorisë “Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” është zvogëluar. Ashtu si edhe tek
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore
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performance e eksporteve, rënia e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare ka
rezultuar në import më të ulët në vlerë.
Aktiviteti eksportues i vendit vijon të mbështetet kryesisht në partnerë tregtarë si Italia,
Malta, Kosova, Spanja, Greqia dhe Turqia. Në anën tjetër, origjina e produkteve të
importuara prej vendit tonë vijon të mbetet më e larmishme, ku vendet e BE-së zënë
peshën kryesore ndaj totalit.
1.3.

Ecuria e çmimeve të produkteve kryesore

Edhe gjatë tremujorit të katërt, çmimi i naftës për fuçi ka ndjekur trajektoren rënëse të
filluar që në muajin gusht të këtij viti. Indeksi i Evropës për naftën, Brent, shënoi rënie të
shpejtë, si në terma vjetorë (30.0%) ashtu edhe në ato tremujorë (25.0%). Një fuçi naftë
në tregjet ndërkombëtare u tregtua me mesatarisht 62.4 dollarë, vlera më e ulët në këto
5 vitet e fundit. Rënia e vazhdueshme e çmimit reflektoi rritjen e vazhdueshme të
prodhimit në SHBA, furnizimin e bollshëm edhe nga shtetet e tjera prodhuese, si dhe
kërkesën e dobët për naftë në nivel botëror. Për sa i përket parashikimeve për vitin 2015
dhe atë 2016, mbështetur në raportin e U.S Energy Administration Information5, çmimi
mesatar për fuçi pritet të jetë përkatësisht 57.6 dhe 75 dollarë.

Figura4: Ndryshimi vjetor i çmimeve bazë (në përqindje)
Burimi: FMN, IEA
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Të udhëhequra nga ecuria e çmimit të naftës, çmimet e mallrave kryesore u tkurrën me
20.2% në terma vjetorë dhe me 16.9% në terma tremujorë. Në të njëjtën kohë, çmimet e
ushqimeve ranë me 7.4% në terma vjetorë dhe me 5.0% në ato tremujorë. Këto zhvillime
u diktuan kryesisht nga forcimi i dollarit në tregjet valutore, oferta e gjerë për këto
produkte dhe mungesa e presioneve nga ana e kërkesës. Për vitin 2015, çmimet
mesatare të mallrave kryesore priten të qëndrojnë në nivele më të ulëta se ato për vitin
2014.

2.

INTENSITETI ENERGJETIK DHE KONSUMI I ENERGJISE PER BANORE

Treguesi i intesitetit energjetik akoma ka rezerva per arsye se prodhimi i brendshem
bruto i vendit tone ne llogaritjen e vet permban reminitanca te cilat risin vleren e
gabimit. Ne llogaritjet tona per te nxjerre sa me sakte intesitetin energjetik kemi
perdorur informacione nga Ministria e Fiancave dhe institucionet nderkombetare qe
operojne ne vendin tone per vleren e perafert te reminitancave. Njekohesisht, vlera e
ketij koeficenti eshte llogaritur duke patur parasysh edhe vendet e rajonit, te cilat kane
nje zhvillim te perafert ekonomik me vendin tone.
Shqiperia paraqitet me nje konsum energjie shume te ulet per banore. Kjo zbulon
nivelet e ulta te aktivitetit ekonomik si dhe nivelet modeste te komfortit qe krijohen ne
sektorin e popullates dhe ne ate te sherbimeve. Keshtu, nje nga çeshtjet me te
rendesishme per zhvillimin e ardhshem te ekonomise shqiptare dhe sektorit te saj te
energjise eshte se si mund te barazohet presioni i vazhdueshem per te rritur konsumin e
energjise per banore me nevojen, per te reduktuar intensitetin e larte te energjise, per te
pasur nje ekonomi efiçente e cila me tej te konkuroje si ne tregun e brendshem me
mallrat e importit, ashtu edhe ne tregun e jashtem, per te bere te mundur ekzistencen e
tregjeve te eksportit per kategori te caktuara mallrash dhe produktesh.
Konsumi energjetik per banore eshte nje tregues tjeter qe shpreh mirqenien, menyren e
jeteses por nga ana tjeter dhe sjelljen apo qendrimin e konsumatoreve perkundrejt
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konsumit te burimeve energjetike. Treguesi i konsumit te energjise per fryme te
popullsise per vitin 2014 rezulton 0.701 toe/banor, ndersa per vitin 2013 ka qene ne
nivelin e 0.679 toe/banore. Kjo rritje vjen nga rritja e konsumit nga popullata te
energjise elektrike si dhe rritja e konsumit te produkteve te naftes.
Intesiteti energjetik eshte nje tregues sintetik shume i rendesishem, qe tregon nivelin e
zhvillimit te sektorit energjetik, sidomos ne drejtim te eficiences se energjise. Ai shpreh
raportin e konsumit te burimeve primare energjetike ne nje vit te caktuar me PBB-ne e
prodhuar po ne ate vit. Historikisht, intensiteti i energjise ne Shqiperi ka qene shume i
larte. Kjo do te thote se prodhimi makro ekonomik, i raportuar normalisht nga PBB-ja ka
qene i ulet, krahasuar me konsumin e pergjithshem te energjise. Arsyet jane te njejta si dhe
per vendet e tjera te Europes Qendrore dhe Lindore: industria shqiptare ka qene e
orientuar drejt industrive intensive me konsum te larte te energjise si minierat dhe
metalurgjia, ku çmimet e ulta te energjise kane mbizoteruar gjate gjithe kohes.
Intensiteti energjetik per vitin 2014 rezulton te jete ne nivelin 0.305 toe/000Euro. Ky
intensitet rezulton me nje ulje te tij qe e ka bazen ne konsumin e burimeve energjetike
perkundrejt nje PBB-je me te larte se ajo e vitit 2013. (PBB-ja ka qene 9.9 miliard Euro ne
vitin 2014). Intensiteti energjetik per vitin 2013 ka qene ne nivelin e 0.313 toe/000Euro.
Zvogelimi i Intesitetit Energjetik lidhet me perdorimin reduktimin e humbjeve ne
sektorin e energjise elektrike ne shkalle vendi.
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Figura 5. Konsumi energjetik
(toe/banore) Vitet 2007-2014

per

banore

Figura 6. Intesitetii energjetik (000'€/toe), Vitet
2007-2014

Parashikimet nominale të PBB-së janë shprehur në terma realë të vitit 2014 në mënyrë
që të përputhen me parashikimet e PRIMES që përdorin deflatorët individualë të PBBsë për çdo palë kontraktore dhe u konvertuan në Euro me kursin historik të këmbimit të
vitit 2011 të marrë nga Statistikat Ndërkombëtare Financiare të FMN-së.

3.

NDERTIMI I BILANCIT DHE SIGURIMI I INFORMACIONEVE

Bilanci i vitit 2014 eshte ndertuar me metodiken e vleresimit si nga lart-poshte ashtu
edhe nga poshte lart, kjo per te patur nje kontroll te plote ne llogaritjet e bera por edhe
per te patur ne kontroll disa pasaktesi sidomos ne pjesen e konsumit te lendeve
energjtike te tilla si drute e zjarrit dhe produktet e naftes. Bilanci ka ndjekur nje ecuri si
te viteve te me parshme, kjo bazuar ne eksperiencat dhe rekomandimet e institucioneve
nderkombetare me te cilat bashkepunohet vazhdimisht.
Analiza e verifikimit kryhet per te gjetur shifrat sa me te sakta te konsumit final te
energjise edhe pse raportimet per furnizimin me lende energjetike, kryesisht produkte
nafte dhe dru zjarri nuk i pergjigjen konsumit real te konsumatoreve. Kjo diference per
drute e zjarrit ndodh per shkak te mungesave lidhur me statistikat nga organet
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pergjegjese qe e menaxhojne kete lende energjetike, ndersa per produktet e naftes
kryesisht karburante ndodh per shkak te lëvizjes se lire kufitare dhe informaliteti.
Theksojme se metodologjia kontrollit te bilancit nga poshte-lart perdoret jo vetem ne
vendet e rajonit tone por edhe ne vendet e zhvilluara per te kontrolluar sasite e flukseve
te lëvizjes se produkteve te naftes. Kjo metodologji llogaritjeje eshte mjaft e
rendesisheme per vendin tone duke patur ne konsiderate hapjen e kufijve dhe
mundesine e futjes te lendeve hidrokarbure (karburante per automjete) nga vendet
fqinje si pasoje e rritjes se fluksit te automjeteve qe hyjne dhe dalin ne pikat kufitare.
Hartimi i Bilancit Energjetik, eshte mbeshtetur ne te dhenat e mbledhura nga
institucionet shteterore dhe kompanite e ndryshme, te cilat operojne ne fushen e
energjise ne Shqiperi.

Tabela 2. Institucionet dhe informacionet e siguruara nga to, jane si me poshte:





Informacionet
mbi
te
dhenat
makroekonomike dhe popullsia jane
siguruar nga:

-

Te dhenat mbi energjine elektrike jane
siguruar nga:

-

-

-



Te dhenat per hidrokarburet jane
siguruar nga:

-

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

Keshilli i Ministrave; Ministria e
Financave
Banka e Shqiperise
Enti Rregullator i Energjise (ERE)
Korporata
Elektroenergjetike
Shqiptare (KESH sh.a)
Operatori i Sistemit te Transmetimit
(OST sh.a)
Operatorit i Sistemit te Shperndarjes
(OSSH sh.a)
Ministria e Energjise dhe Industrise
(MEI)
Raporti vjetor i shoqerise Albpetrol
sh.a Viti 2013;
Raporti vjetor i shoqerise ARMO
sh.a ,Viti 2013;
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave;
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-

Inspektoriati Qendror Teknik



Te dhenat per drute e zjarrit jane
siguruar nga:

-

Ministria e Mjedisit
Investigime nga AKBN-ja



Te dhena per sektorin e transportit jane
siguruar nga:

-

Ministria
e
Transportit
Infrastruktures
Investigimi nga AKBN-ja





Te dhenat per sektorin e bujqesise jane
siguruar nga:

Te dhenat per sektorin e industrise jane
siguruar nga:

4.

dhe

-

Ministria e Bujqesise, Zhvillimit
Rural dhe Administrimit të Ujërave
Investigimi nga AKBN-ja



Qendra e Kombetare e Regjistrimit

-

FORMATI I BILANCIT ENERGJETIK

Bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 202, date 11.04.2007, “Per disa shtesa
dhe ndryshime ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 547, date 9.8.2006, “Per
krijimin e Agjencise Kombetare te Burimeve Natyrore”, Agjencia Kombetare e
Burimeve Natyrore, ka detyrim te pergatise Bilancin Energjetik ne perputhje me
formatin EUROSTAT/IAE.
Nga

Instituti

i

Statistikave

te

Shqiperise

(INSTAT),

Ministrite,

Korporata

Elektroenergjitike Shqipetare (KESH), Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH), Enti
Rregullator i Energjise (ERE) etj, sigurohen te dhena ne lidhje me ekonomine e
Shqiperise, te dhena makroekonomike, çmimet, konsumi i elektricitetit, te dhena mbi
popullsine, ndertesat, etj.
Vlen per t’u shenuar fakti, se ka te dhena mbi Sektorin e Banesave, ne lidhje me
ndertesat bazuar ne kategorite e ndryshme te tyre, si dhe disa te dhena te dobishme mbi
sektorin e ndertimit publik. Bazuar ne Censusin 2011, te publikuar nga INSTAT, jane
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore
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siguruar te dhena mbi numrin e banesave dhe ndertesave te banimit, mesataren e
personave per banese, te ardhurat e tyre, punesimin ne sektoret publik dhe privat,
bizneset ne te gjithe vendin (ndermarrjet), etj.
Gjithashtu, ka te dhenat per sektorin e transportit, lidhur me numrin e automjeteve,
kamioneve, autobuzeve dhe furgonave etj.
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore dhe Ministria e Energjise dhe Industrise
(MEI) punuan se bashku ne detyren e mbledhjes dhe perpunimit te te dhenave,
formulimit te pasqyrave dhe treguesve te energjise, analizimit dhe shperndarjes se
informacionit.
Per hartimin e Bilancit Energjetik, te dhenat e mbledhura u perpunuan dhe analizuan,
duke i pershtatur me kerkesat e formatit te Eurostatit per Bilancin Energjetik te nje
vendi.
Duhet theksuar se Bilanci i Energjise eshte ndertuar edhe me pyetesoret mbeshtetes, ne
perputhje me metodologjine EUROSTAT, duke pasqyruar dy modele; edhe formen
agregate por edhe vendosjen e te dhenave ne pasqyrat e pyetesoreve sipas fushave te
tilla si energjia elektrike, nafta, gazi, qymyri dhe burimet e rinovueshme.
Ne hartimin e Bilancit Energjetik veshtiresi jane ndeshur ne procesin e vleresimit te
humbjeve pergjate proceseve te transformimit nga burimet primare te energjise ne
burime sekondare, siç jane produktet e naftes, energjia e marre nga djegia e qymyreve
per qellime energjetike, energjia elektrike e perftuar nga HEC-et.
Ashtu siç eshte permendur edhe me lart, ende nuk ka te dhena te detajuara dhe te
mjaftueshme per sa i perket kerkeses; si rrjedhim eshte e nevojshme te permiresohen
statistikat mbi energjine, si per anen e furnizimit ashtu edhe per ate te kerkeses, kjo
edhe ne kuader te Komunitetit te Energjise ku Shqiperia dhe te gjithe vendet e rajonit
brenda ne vitin 2013 e hartojne bilancin energjetik plotesisht sipas kerkesave te
EUROSTAT-it. Per kete arsye kerkohet qe Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore te
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore
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mbeshtet me nje kuader me te plote ligjor, per te mundesuar sigurimin e te gjitha te
dhenave te nevojshme, te kerkuara prej saj.

5.

STRUKTURA E BURIMEVE ENERGJETIKE NE BILANCIN ENERGJETIK

5.1

Burimet dhe konsumi energjetik

Nga një vështrim i përgjithshëm i furnizimit gjithsej me burime energjetike primare,
nga viti 2010 ka patur rritje ne vlerat 17-18 % kjo per pasoje e prodhimit te larte te
naftes brut si dhe te prodhimit vendas te energjise elektrike nga hidrocentralet. Vlen te
permendim se prodhimi i naftes per vitin 2014 kapi nje shifer rekord 1368.22 ktoe,
prodhim te cilin e kishim aritur ne vitit 1975, ndersa energjia elektrike e prodhuar nga
burimet hidrike, si pasoje e kushteve mesatare atmosferike arrititi nje prodhim 406.30
ktoe por krahasuar me vitin 2013 prodhimi i saj eshte ulur me 171 ktoe. Per vitin 2014
nafta brut ka vazhdura te eksportohet ne masen 92 % , duke rruajtur sasine e larte te
importeve te lendes djegese 1186.52 ktoe. Per energjine elektrike per vitin 2014 kemi nje
rritje te importit me vleren 279.54 ktoe, ku vitit 2013 importi ka qene 199.74 ktoe.
Lendet e tjera energjitike permendim qymyrin i cili i gjithe importohet, drute e zjarrit
prodhimi vendas ka persuar ulje, duke u zvendesuar me import ndersa burimet e tjera
te rinovueshme qe kryesisht eshte energjia djellore ka patur nje rritje 22900 m2.
Bilanci energjetik pasqyron sfidat e kësaj sektorit energjetik, ku orientimi i drejtë i
zhvillimeve të ketij sektori, po shkojne në perputhje të detyrimeve, që ka vendi ynë, në
zbatim të nismës 20/20/20 të Bashkimit Europian, i shoqëruar me politika, programe
dhe me veprime aktive të të gjithë aktorëve, në çdo degë të ekonomisë, për të zbatuar të
gjitha hapat e parashikuara me investimet dhe në afatet e caktuara, në mënyrë, që
sektori energjetik, të sigurojë një furnizim të garantuar dhe me kosto të ulët të
konsumatorëve me burime energjetike.
Per vitin 2014, Totali i Produkteve Primare Energjetike (TPPE) ka rezultuar ne 2339.78
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Ktoe, me nje ulje prej 6.12 ktoe, krahasuar me vitin 2013 si pasoje e prodhimit te ulet te
energji elektrike. Në furnizimin sipas burimeve, për vitin 2014 hidrokarburet kanë
kontribuar me 1339.13 ktoe, ose 57.2% përkundrejt totalit, energjia elektrike me 670.06
ktoe, ose 28.6 %, drutë e zjarrit me 195 ktoe, ose 8.3%, perdorimi i qymyrit me 4 % ose
92.56 ktoe dhe pjesa tjetër përbëhet nga burime të tilla si gazi natyror dhe energjia e
përftuar nga panelet diellore.
Pavarësisht se situata e furnizimit me produkte primare energjetike vjen gjithmonë në
rritje, tregu i vendit tonë kerkon permiresime ne sigurine e furnizimit me energji. Ne
Figuren 6 jepet kontributi i produkteve primare

Figura 7. Burimet Energjetike 2014 (Prodhimi Vendas), Burimi: AKBN

Vlen te permendim qe per vititn 2014 prodhimi i naftes brut ka nje maksimum
krahasuar me vitet e tjera duke aritur vleren 1368.22 ktoe. Dhe pse prodhimi i naftes
brut eshte ritur, 96% e ketij prodhimi eshte shitur ne tregun nderkombetar dhe shume
pak eshte perdorur per tregun shqiptar, kjo si pasoje e problemeve ekonomike te
kompanise qe menaxhon rafinerite e vendit tone. Nje risi ne bilancin e vitit 2014 ka te
beje me rritjen e stokut te produkteve te naftes ne vleren 307.56 ktoe si pasoje e
maksimalizimit te perfitimeve te kompanive te tregetimit te naftes. Ne Figuren 7 eshte
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paraqitur ecuria ne vite e Totalit te Produkteve Primare Energjetike (1999-2014) e
shprehur ne ktoe.

Figura 8: Ecuria ne vite e produkteve primare 2014[ktoe]Burimi: AKBN

5.2

Veteplotesimi i nevojave me burime energjetike

Ne vitin 2013, krahasuar me vitin 2012, vihet re nje rritje e veteplotesimit te nevojave me
burime energjetike, kjo si pasoje e prodhimit te larte te energjise elektrike si dhe
eksportit te larte te naftes brut. Raporti i plotesimit te nevojave energjitike me produkte
vendi per vitin 2013 ishte 33% dhe pati nje rritje krahasuar me vitin 2012 gati me 2% e
cila ka ardhur si rrjedhoje e rritjes se impotit te produkteve te naftes, per vitin 2013.
Prodhimi i energjise elektrike u rit krahasuar me vitin 2012 nga 406.35 ktoe ne 598.22
ktoe ne vitin 2013. Prodhimi vendas i hidrokarbureve ka nje rritje nga 1030.723 Ktoe ne
vitin 2012 ne 1206.628 ktoe ne vitin 2013. Figura 8 paraqet ecurine e veteplotesimit te
nevojave tona me burime energjetike.
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Figura 9: Veteplotesimi
energjetike 2014 [%]

me

burime Figura 10:
energjetike
AKBN

Ecuria
2014

ne vite e burimeve
(importet)[ktoe]Burimi:

6.

ANALIZA E SIGURIMIT TE BURIMEVE ENERGJETIKE

6.1

Furnizimi me nafte dhe nenproduktet e naftes

Furnizimi i ekonomisë me nënprodukte nafte dhe gazi realizohet nga importi dhe
prodhimi vendas. Veçanti per vitin 2014 eshte se sektori i rafinerive ne vendin tone ne
gjashte mujorin e dyte ka punuar duke rafinuar rreth 361 ktoe produkte nafte, si do
qofte vlera e iprotit te naftes bruto vazhdo te jete e larte ne nivele 92 %. Niveli i
prodhimit të naftës bruto në total (Albpetrol, Bankers Petroleum Albania Ltd dhe
Stream Oil & Gas) për vitin 2014 arriti maksimumin në 1,368, 222 toe, i cili është niveli
më i lartë në 15 vitet e fundit si dhe prodhimi me i larte i vendburimeve ranore ne
vendin tone.
Duhet theksuar se për një shfrytëzim më të mirë të vendburimeve tona të naftës, për
rritjen e koefiçientit të naftënxjerjes nëpërmjet përdorimit të teknologjive të ndryshme,
si dhe për kërkimin dhe zbulimin e vendburimeve të reja, janë nënshkruar dhe miratuar
marrëveshje hidrokarbure me disa kompani të huaja të tilla si Bankers Petroleum
Albania Ltd, Steam Oil & Gas, Sharewood International Ltd dhe IEC Visoka Inc. në
vendburimet ekzistuese dhe Island International Exploration BV, Medoil dhe DWM
Petroleum AG, si dhe Petromanas Albania GmbH, Island International Ltd; Capricorn,
Bankers Petroleum Albania Ltd. në blloqet e reja të kërkimit.
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Figura 11: Ecuria e prodhimit vendas të naftës bruto sipas vendburimeve dhe e konsumit
[ktoe] Burimi: AKBN

Sektori i rafinimit të naftës bruto u përball me vështirësi serioze, si pasojë e problemeve
ekonomike te shoqerise qe administron kete sektor. Vlen te theksojme se ne rafinerite
tona sidomos te Rafineria e Ballshit vazhdon teknologjia e vjetër, si dhe mungesa një
sistemi modern për operacionet e punës dhe mirëmbajtjes së sistemit të kontrollit.
Rafineria ka probleme serioze në kontrollin e ndotjeve mjedisore, për shkak të
mungeses se investimeve në këtë sektor.
Infrastruktura bregdetare e import-eksportit dhe depozitimit të naftës, gazit dhe
nënprodukteve është modernizuar dhe operohet në dy terminale bregdetare, atë të
Vlorës (Porti Vlora-1) dhe të Durrësit (Porti “Porto Romano”), të cilat kanë kapacitete të
konsiderueshme përpunimi dhe depozitimi, si dhe janë ndërtuar në përputhje me
standartet e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit.
Shpërndarja gjeografike e impianteve, magazinave dhe stacioneve të shitjes me shumicë
dhe shoqërive të tregtimit me pakicë, është në të gjithë territorin e Shqipërisë. Vlen te
permendim qe ne lidhje me te dhenat qe mund te sigurojme nga keto pika karburanti
vazhdon akoma te jene problematike si rezultat i mos raportimit te sakte te shitjeve te
tyre.
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Rezerva e sigurise për vitin 2014 ka qene ne masen është 287 886 ton. Megjithatë, në
kuptimin e menaxhimit të rezervës së sigurisë ka nevojë për një rishikim të skemës së
sigurisë së rezervës dhe të subjekteve që duhet ta sigurojnë atë, kjo në përputhje edhe
me rekomandimet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë. Për këtë qëllim është
parashikuar të bëhet një studim i thelluar për rezervën e sigurisë, mënyrën e
përcaktimit dhe menaxhimit të saj, si dhe institucionet që duhet ta menaxhojnë këtë
rezervë.
Importi i produkteve te naftes dhe i naftes bruto per vitin 2014 arrin vleren 1515.20
ktoe me nje ritje 18.9 ktoe krahasuar me vitin 2013, kjo per pasoje: e rritjes se sasise
ne nenprodukteve per proces ne sektorin hidrokarbur, e ritjes se stokut te
produkteve per perfitim ne cimin e tyre si dhe nje pjese eshte edhe rritja e kerkeses.
Niveli i kerkeses ka nje ritje te lehte prej 98 ktoe kjo shifer e justifikueshme krahasuar
me ritjen e parkut te automjeteve ne vendin tone gjte vitit 2014.
Eksporti i naftes dhe i produkteve te saj per vitin 2014 arriti 1209.75 ktoe duke pesuar
nje rritje 2% ktoe krahasuar me vitin 2013 ndersa i nenprodukteve ka patur nje rritje
rreth 10% si pasoje e operimit te rafinerive tona. Rritja per vitin 2014 ka ardhur si pasoje
e shtimit te sasise se eksportit te naftes brut nga kompania Bankers dhe sasite e larta te
produkteve te eksportuara nga kompania ARMO te tilla si benzine verxhine, koks, solar
dhe bitum.
6.2

Nxjerrja e gazit

Prodhimi i gazit ne vendin tone ka qene i gjithi gas shoqerues i naftes, rreth 32 Milion
Nm3, sasi gati e papërfillshme dhe që shërben vetëm për proçeseve teknologjike të
industrisë së naftës. Pavarësisht nga angazhimet e strukturave te shtetit dhe nxitjes se
investitorëve të huaj, vendi ynë nuk është 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
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raportet e përdorimit të energjive ku deri më sot ngarkesa kryesore i takon
nënprodukteve të naftës dhe energjisë elektrike.
Gazi i lëngët i naftës (GLN) në vendin tonë ka rritur në mënyrë të ndjeshme prezencën
dhe po luan një rol gjithmonë e më të madh në tregun vendas si burimi energjetik
alternativ më i mundshëm për të zëvendësuar energjinë elektrike në sektorin e
banesave dhe shërbimeve, duke u konsumuar kryesisht për ngrohje dhe gatim dhe
duke arritur një konsum total për vitin 2014 prej 121 ktoe. Vlen te permendim qe ne
vendin tone GLN po perdoret edhe ne sektorin e transportit ku per vitin 2014 konsumi i
tij kap vleren 5.36 ktoe.
Duke patur parasysh GLN-në si alternative energjitike e cila mund te zëvendësoje me
shpejtësi konsumin e energjisë elektrike, politika e Qeverisë është drejtuar në zhvillimin
e kapaciteteve depozituese në volume të ritura për të ulur ne kete menyre koston e
transpotit. Per kete qellim vlen te permendim punen eficente ne shfrytëzim te
terminaleve bregdetare të naftës në Gjirin e Vlorës (Porti Vlora-1 dhe terminali i
depozitave nga shoqëria koncesionare “La Petrolifera Italo Albaneze”sh.a.), si dhe në
zonën e Porto-Romanos, Durrës, (Porti “Porto Romano” nga shoqëria koncesionare
“Romano Port”sh.a.
6.3

Sektori i Rafinimit

Viti 2014 ka qene viti me problematik ne sektorin e rafinerise ne 6-mujorin e pare, pasi
ne muajin shtator 2014 rafineria e Ballshit filloje pune duke perpunuar se bashku me
rafinerine e Fierit 361 ktoe. Produktet e rafinerise se Ballshit hasin pengesa per
certifikimin bazuar ne standartet e BE si pasoje e perqindjes se larte te squfrit ne
produktet e prodhuara. Uzina e Ballshit gjate vitit 2014 ndertoje si shtese linjen e
prodhimit te bitumit. Humbjet teknologjike te rafinerive kane qene rreth 0.4%.
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6.4

Çmimet e naftes bruto dhe nenprodukteve te saj

Gjatë vitit 2014 cmimet e produkteve te naftes pesuan ndryshime si pasoje e uljes se
cmimit te naftes brut ne tregun botror. Kjo reflektoje ne cimet e produkteve te naftes ne
vendin tone, ku niveli I tyre arit te zbrese deri ne 30 %. Përgjatë 2014-ës çmimi ka
qëndruar në shifrat 1.6-1.7 dollarë për litër, si për benzinën, por dhe për dieselin. Ulja e
cimit te produkteve te naftes nuk ishte ne nivelin e vendeve Europiane si pasoje e
ngarkeses se larte fiskale qe kane produktet hidrokarbure ne vendin tone.
Per sa i perket çmimit te naftes bruto te prodhuar ne vend, vlen te permendim se ky
çmim eshte i lidhur ne menyre te drejtperdrejte me kuotimin e ketij produkti ne bursen
BRENT, pavaresisht nga kostoja e prodhimit te tij nga shoqerite e kerkim prodhimit qe
operojne ne territorin e Republikes se Shqiperise. Mbi prodhimin e shitur te naftes bruto
aplikohet nje takse prej 10%, e quajtur “Rente Minerare”, sipas dispozitave te Ligjit Nr.
9975, date 28.7.2008 “Per taksat kombetare”, i ndryshuar.

7.

ENERGJIA ELEKTRIKE

7.1

Prodhimi i energjisë elektrike

Prodhimi publik i energjisë elektrike kryhet nga Shoqëria Aksionere KESH sh.a. me
100% të aksioneve shtetërore.
Pas shkëputjes nga administrimi publik i HEC-eve Ulëz, Shkopet, Bistrica 1,2 dhe
Lanabregas, 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
Tabelën 1. 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-it 98 MW.
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Figura12. Kapaciteti i vendit per vitin 2014

Duke marrë parasysh edhe fuqinë e përgjithshme të instaluar të prodhuesve privat të
energjisë elektrike prej 375 MW,

fuqia e përgjithshme e instaluar në vendin tonë

rezulton 1 823 MW. Prodhimi publik i energjisë elektrike në vitin 2014 u realizua 100%
nga centralet hidroelektrike (HEC-et).
Prodhimi neto prej 4,724,430 MWh u realizua:


3,406,226 MWh nga centralet prodhuese hidro të KESH sh.a (prodhimi publik)



1,318,204 MWh nga hidrocentralet e tjere.

Kapaciteti i instaluar i centraleve të lidhura në rrjetin e transmetimit gjate vitit 2014
është 1670 MW dhe prodhimi neto i tyre është 4 228 258 MWh.
Kapaciteti i instaluar i centraleve të lidhura në rrjetin e shpërndarjes gjatë vitit 2014
është 153 MW dhe prodhimi neto i tyre është 436 173 MWh.
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Figura 13. Prodhimi neto i vendit per vitin 2014

Në tabelën 3 janë paraqitur treguesit kryesorë të energjisë elektrike nga viti 2002 dhe
deri në vitin 2014.
Tabela 3. Treguesit kryesore te energjise elektrike
Emertimi

Viti
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prodhimi (GWh) 3,204

4,974

5,467

5,409

5,516

2,933

3,770

5201

7743

4185

4725

6959

4727

Importi (GWh)

937

567

365

633

2,828

2,417

1884

0

3262

2538

1424

2814

Furnizimi (GWh) 5,430

5,900

5,945

5,933

6,121

5,750

6,300

6592

6773

7342

7617

7961

7796

Sasia vjetore e 4.44
Ujit (Miljard,m3)

5.8

7.81

6.74

6.52

4.11

4.12

6.00

10.85

5.08

5.08

6.08

5.08

Konsumi specifik 1.38
(m3/kWh)

1.17

1.43

1.25

1.18

1.40

1.04

1.19

1.20

1.20

1.20

1.25

1.20

2,072

Në grafikun e Figurës 2-5 është paraqitur prodhimi i energjisë elektrike në vendin tonë
gjatë periudhës 1985 deri në 2014. Sikurse vihet re nga krahasimi me rezultatet e
prodhimit neto vendas të treguar më lart, prodhimi për vitin 2014 është 4,724 GWh pra
një prodhim edhe mbi mesataren shumë vjeçare 1985-2014.
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Figura 14: Prodhimi i energjisë elektrike në vendin tonë gjatë periudhës 1985 deri në 2014

Nga krahasimi i prodhimit të energjisë elektrike gjatë periudhës 2007 – 2014 vërehen
diferenca jashtëzakonisht të mëdha. Prodhimi më i ulët vjetor gjatë kësaj periudhe është
ai i vitit 2007 me 2,918 milion kWh, ose me një prodhim mesatar ditor prej 7.9 milion
kWh, ndërsa prodhimi më i madh vjetor mbetet ai i vitit 2010 me 7,743.295 milion kWh
ose me një prodhim mesatar ditor prej 21.2 milion kWh.
Sikurse vihet re, diferenca ndërmjet këtyre dy prodhimeve ekstreme arrin në 2.7 herë.
Një tregues i tillë shpreh në mënyrë të dukshme shkallën e lartë të riskut hidrologjik në
stabilitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga sistemet elektroenergjetike të
mbështetur vetëm në HEC-e.
7.2

Prodhimi i Energjisë Elektrike nga TEC-i i Vlorës

Edhe gjatë vitit 2014 nuk është prodhuar energji elektrike nga TEC Vlora. Ky TEC ishte
parashikuar të vihej në punë gjatë vitit 2011, por për shkak të problemeve teknike të
konstatuara gjatë testimeve ende nuk është mundësuar vënia në punë e TEC-Vlora.
Sipas raportimeve nga KESH sh.a lidhur me kete problematike rezulton se:
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 KESH sha dhe Kontraktori i ndërtimit të TEC-it janë në proçes gjykimi për zgjidhjen
e kundërshtive lidhur me defektin në sistemin e ftohjes dhe mbylljen e njëaneshme
të kontratës nga TCM që në vitin 2012.
 Është shpallur një tender për përzgjedhjen e një kompanie të specializuar
konsulence për projektin e riparimit të defektit në sistemin e ftohjes në TEC Vlora.
 KESH sh.a parashikon pergatitjen e një studim pre-fisibiliteti ku do të analizohet në
mënyre krahasuese kosto e përdorimit të gazit natyror në prodhimin e energjisë
elektrike nga TEC Vlora.
7.3

Prodhimi nga HEC-ve Private/Koncesion të Energjisë Elektrike


Prodhimi dhe kapacitetet e HEC-eve Private dhe me Koncesion gjatë vitit 2014

Prodhimi dhe kapacitetet e HEC-eve Private dhe me Koncesion gjatë vitit 2014 kanë
prodhuar energji elektrike 98 centrale hidrike private / Koncesion. Nga keto 93 prej tyre
kane pasur kontrate shitje me KESH, një është prodhues i shkëputur nga prodhimi
publik por me kontrate shitje me FPSH kurse 4 te tjera kane prodhuar për nevojat e veta
apo për tu tregtuar.
93 HEC-et që kanë pasur kontrate shitje me KESH, kanë një fuqi të përgjithshme të
instaluar prej rreth 294.28 MW, nga të cilat rreth 37.49 MW përbëjnë HEC që kanë filluar
prodhimin gjatë vitit 2014. Prodhimi i përgjithshëm për vitin 2014 nga këta gjenerues
privatë/koncesion ishte 919 GWh ose 19.45 % e prodhimit të përgjithshëm neto vendas
të vitit 2014. Ne këtë grupim prodhuesish përfshihet edhe HEC Ashta me fuqi te
instaluar mbi 15 MW (50MW) dhe qe ka prodhuar gjate 2014 rreth 201 GWh.
Një central, HEC Lanabregas, që është shkëputur nga KESH dhe ka pasur kontratë me
KESH, ka një fuqi te instaluar prej 5 MW dhe ka prodhuar gjate 2014 rreth 32.7 GWh.
Katër HEC- et: Ulez, Shkopet, Bistrica1 dhe Bistrica 2 që nuk kanë pasur kontratë me
KESH, kanë një fuqi të instaluar prej 76 MW dhe kanë prodhuar rreth 366.5 GWh.
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Figura 15. Ecuria e Prodhimit nga HEC-et e vegjël të dhënë me koncesion dhe private (Burimi
ERE)

7.4

Importi i energjise elektrike

Në zbatim të kërkesave të Modelit Shqiptar të Tregut, importet e energjisë elektrike për
nevojat e konsumatorëve në vendin tonë, kryhen nga furnizuesi publik me shumicë
(FPSH) në përbërje të KESH sh.a. Ndërsa FPSH importon energji për të plotësuar
nevojat e klientëve tariforë, OSHEE sh.a importon energji elektrike për mbulimin e
plotë të humbjeve të energjisë elektrike në Sistemin e Shpërndarjes. Në Tabelën 4-4
tregohen energjitë e importuara (MWh) nga FPSh, OSHEE dhe Furnizuesit e
Kualifikuar. Këto vlerat përfshijnë edhe blerjet me çmimet e tregut.

Tabela 0: Importi i Energjisë nga KESH dhe OSHEE dhe Tregtarët gjatë vitit 2014
Importet ( MWh)
Periudha

FPSH
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Kualifikuar
Janar

0

285,144

29,410

Shkurt

33,600

299,040

19,030

Mars

0

286,055

23,427

Prill

84,840

187,200

32,485

Maj

61,200

163,680

28,717

Qershor

0

180,000

31,838

Korrik

0

193,440

33,540

Gusht

0

200,880

38,328

Shtator

0

162,000

60,298

Tetor

12,600

177,000

42,137

Nëntor

13,680

228,240

37,686

Dhjetor

0

245,520

59,437

Viti 2014

205,920

2,608,199

436,333

Në grafikun e Figurës 16 është paraqitur balanca import-eksport e energjisë elektrike
për periudhën 1985 – 2014. Sikurse vihet re deri në vitin 1998, (me përjashtim vetëm të
vitit 1990) vendi ynë ka qenë një vend eksportues neto i energjisë elektrike. Për
periudhën 1998-2014, me përjashtim të vitit 2010, 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.
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Figura 16. Balanca Import - Eksport e energjisë elektrike në vite

(Burimi: OST)

7.5

Humbjet e energjise elektrike

Gjatë vitit 2014 efiçenca e

tregtimit të energjisë elektrike ka vijuar të jetë e ulët

krahasuar me periudhat e mëparshme, por ky vit gjithsesi shënon trend përmirësimi në
raport me periudhën 2011-2013 në referencë gjithnjë të faktorëve përcaktues në nivelin e
efiçencës së konsumit të energjisë elektrike të cilët janë:


Niveli i lartë i humbjeve të energjisë elektrike në shpërndarje.



Niveli i ulët i arkëtimeve të energjisë elektrike së faturuar.

Humbjet e përgjithshme të raportuara nga Kompania për vitin 2014, arrijnë në 37.81%,
duke shënuar një rënie të ndjeshme.
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Figura 17. Humbjet Vjetore në Sistemin e Shpërndarjes në periudhën 2007-2014

Për vitin 2014, niveli i humbjeve i raportuar nga OSHEE sh.a. është 37.81% pra ka një
përmirësim prej 7.23 % nga humbjet e konstatuara nga ERE në vitin 2013 (45.04%).
Në sistemin e transmetimit humbjet e energjisë elektrike janë në vleftën 160.9 GWh ose
2.09% nga 2.32% të raportuara në vitin 2013.

Figura 18. Humbjet Totale kundrejt Energjisë së Futur në ne sistemin elektroenergjitik
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7.6

Tarifat e Energjise Elektrike

Shoqëria OSHEE sh.a në funksionin e saj të operatorit të shpërndarjes së energjisë
elektrike dhe furnizimit publik me pakicë aplikoi pranë ERE-s për rishikimin e tarifës së
sherbimit të shpërndarjes dhe të furnizimit me pakicë të energjise elektrike për vitin
2015.
Sipas këtij aplikimi fillestar kërkesa për të ardhura e kompanisë rezultonte në një tarifë
mesatare për shpërndarjen e energjisë në rrjet prej 6.96 leke/kWh dhe çmim mesatar
shitje të klientëve fundore prej 12.32 leke/kWh.
Struktura e re e tarifave dhe cmimeve reflekton së pari heqjen e sistemit tarifor me dy
blloqe për konsumatorët familjarë pasi aplikimi i sistemit dytarifor i projektuar më parë
si një masë e efiçences për energjinë kishte si qellim dekurajimin e përdorimit të
energjisë elektrike për ngrohje dhe konsumatoret t’i drejtoheshin burimeve të tjera të
energjisë për këtë qëllim, nuk dha rezultatet e duhura. Ndërkohë aplikimi i tarifës me
dy blloqe kishte rritur abuzimin nga ana e kompanisë, duke çuar në rritjen e numrit të
ankesave nga familjaret për faturat e energjisë elektrike dhe ndërkohë pati ndikim të
ndjeshëm në rritjen e nivelit të humbjeve joteknike të kompanisë. Perfundimisht u
miratua një çmim i vetëm prej 9.5 leke/kWh për konsumatorët familjarë, pavarësisht
sasisë së faturuar.
Struktura e re e tarifave së dyti realizoi reduktimin e grupeve të konsumatoreve të
lidhur për çdo nivel tensioni si një hap i rëndësishëm drejt eliminimit të
ndërsubvencionit midis kategorive të konsumatorëve në të njejtin nivel tensioni. Në
përcaktimin e këtyre çmimeve u sigurua mbajtja e një tarife të pandryshuar për
subjektet furra buke dhe prodhim mielli, duke mbajtur në këtë nivel shpenzimet e
konsumatorit familjare për ushqimet bazë.

Tabela 5. Çmimet e shitjes me pakicë të energjisë elektrike për vitin 2015
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Tarifat e sherbimeve te shitjes me pakice te energjise elektrike per vitin 2015
Niveli i tensionit
Konsumatore ne 35 k V
Konsumatore ne 20/10/6 kV
Furra buke dhe prodhim mielli ne 20/10/6 kV
Konsumatore ne 0,4 kV
Furra buke dhe prodhim mielli ne 0,4 kV
Familjare
Tarifa per konsumin e energjise elektrike ne ambjentet e
perbashketa (ndricim shkalle, pompe,ashensor)
Tarife fikse e sherbimit per leximin "zero" (leke/muaj)

Cmimi
(leke/kWh)

Cmimi pik
(leke/kWh)

9.5
11
7.1
14
7.6
9.5

10.93
12.65
8.17
16.1
8.74

9.5
200

*Cmimi i energjise reaktive eshte sa 15 % e cmimit te energjise aktive
* Orari pik gjate te cilit do te aplikohet tarifa per energjine e konsumuar ne pik eshte :
Per periudhen 1 Nentor ‐ 31 Mars nga ora 18:00 deri ne 22:00
Per periudhen 1 Prill ‐ 31 Tetor nga ora 19:00 deri 23 : 00

7.7

Humbjet nga Transformimi dhe eficenca e sistemit energjetik shqiptar

Sektori energjetik Shqiptar ne transformin paraqet humbje ne veprat gjeneruese qe jane
kryesisht Hidrocentralet dhe ne sektrorin e rafinimit te naftes brut. Ne total, humbjet
nga procesi i transformimit te burimeve energjetike primare, vleresohen ne vlerat 27.08
ktoe ose 1.16% te referuar totalit te produkteve primare, dhe respektivisht humbjet ne
procesin e transformimit per burimin energjetik te naftes kane qene ne vlerat 25.38 ktoe
dhe per energjine elektrike 1.7 ktoe.
8.

QYMYRI

Konsumi i qymyrit per vitin 2014 ka patur nje rritje per shkak te kerkeses se larte te
konsumatorit industrial kryesisht fabrikat e cimentos dhe te tullave me nje konsum
92.56 ktoe i siguruar plotesisht nga importi. Vlen te theksojme se ne Shqiperi konsumi i
qymyrit ka qene i ulet, por me pas shume konsumatore industrial filluan te importojne
qymyr nisur nga levedishmeria ekonomike si dhe kërkesat e ulta te vendit tone ne
lidhje me problemet ambjentale te tij. Qymyri i importit eshte kryesisht me cilesi te larta
energjetike i tipit antracid i cili eshte ne forme rifuxho ose si briketa.
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Figura 19: Ecuria e Konsumit te Qymyrit 1999-2014 Ktoe

Përdorimi i qymyrit të vendit në të ardhmen e afërt nuk është parashikuar, për arsye të
kostos së lartë të nxjerrjes së tij dhe të karakteristikave fiziko-kimike jo të favorshme.
Sidoqoftë, nisur nga rezervat e limituara të hidrokarbureve në botë, opsioni i përdorimit të
qymyrit të importit, për nevojat energjetike është lënë i hapur. Natyrisht, që përdorimi i tij
do të bëhet duke respektuar rregulla të forta mjedisore të impianteve, që do të përdorin
këtë lëndë energjetike.
9.

DRUTE E ZJARRIT

Drute e zjarrit jane nje burim i rendesishem energjie, te cilet kane dhene dhe vazhdojne
te japin kontribut te ndjeshem ne bilancin energjetik shqiptar, ne plotesimin e nevojave
per ngrohje, uje te ngrohte dhe gatim.
Ne vitin 2014, rezulton qe 90% e druve te zjarrit jane konsumuar ne sektorin e banesave
dhe vetem nje pjese e vogel ne sektorin e sherbimeve dhe te industrise. Krahasuar me
periudhen e viteve te kaluara, vihet re qe struktura e konsumit te druve te zjarrit sipas
sektoreve ka ruajtur te njejtin tipar, ate te perdorimit te tyre ne sektorin e banesave.
Vlen te permendim gjate vitit 2014 vendi yne ka importuar dru zjarri per konsum
energjie si dhe per prodhimin e peletave. Aktualisht ne vendin tone ka 4 fabrika qe
prodhijne peletat.
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Konsumi i druve te zjarrit edhe ne vitin 2014 (e llogaritur) ka nje ulje, me konsum ne
nivelin 195 ktoe.
10.

KONSUMI I BURIMEVE ENERGJETIKE NE INDUSTRINE NXJERESE DHE
PERPUNUESE

Totali i vleresuar i burimeve energjetike te konsumuara ne deget e industrise nxjerrese
dhe perpunuese ka qene ne vleren 59.31 ktoe, respektivisht: 27.7 ktoe ne industrine e
naftes, 28.48 ktoe rafineria dhe 2.8 Ktoe industria minerare.
11.

KONSUMI I BURIMEVE ENERGJETIKE

Nga një vështrim i përgjithshëm i furnizimit me burime energjetike primare, ne vendin
tone ka ardhur duke u rritur si pasoje e zhvillimit ekonomik. Furnizimi i
konsumatoreve ka ardhur drejt permiresimit, kjo si pasoje e masave ne zhvillimin e
infrastruktures energjetike ne vendin tone.
Ne sektorin hidrokarbur për periudhën vitin 2014 vërehet një rritje e ndjeshme e
prodhimit vendas të naftës brut, duke arritur në 1,368,222 toe (nga rreth 320 000 ton, që
ka qënë në vitin 2000), ndërkohë që përpunimi i naftës brut në rafineritë e vendit ka
pësuar nje ritje, në vlerë absolute 361,000 toe, kjo per faktin qe ne shtator 2014 rafinerite
e vendit tone kane punuar pa ndalesa duke perdoren naften bruto te vendit tone.
Konsumi final i burimeve energjetike, sipas sektorëve të ekonomisë, per vitin 2014 ka
patur nje ritje 108.9 Ktoe krahasuar me vitin 2013 kjo si pasoje e rritjes normale te
sektoreve ekonomik por dhe nje furnizimi te mire me energji elektrike te
konsumatoreve me ndalesa ne nivele te ulta. Ritje kryesore ne konsum ka sektori i
industrise se hekurit dhe celikut i cili per vitin 2014 ka perdorur si lende djegese koksin
e naftes.

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

41

Bilanci i Energjise 2014

12.

ANALIZA E BURIMEVE ENERGJETIKE NE KONSUMIN FINAL SIPAS
DEGEVE

Sektori i transportit vazhdon te mbaje peshën më të madhe përkundrejt totalit të
konsumit të energjisë me 39.8 %, sektori i banesave 26.3%, industria 20 %, sektori i
shërbimeve 8.5 % dhe bujqësia e të tjerat 5.5 %.

Figura 20: Konsumi final i burimeve energjetike sipas çdo sektori [ktoe] (Burimi: AKBN)

12.1

Energjia Elektrike

Referuar lendeve djegese te perdorura ne konsumin final, në vitin 2014 sektori i
banesave ka konsumuar 53.7% të energjisë elektrike, pas tij vjen industrise me 22.5%,
sektori i sherbimeve me 21 %, sektori i dhe në fund vjen sektori i bujqësisë me 2.4%.
Vlen të theksojmë, se pas vitit 2013 KESH-i, nëpërmjet një harmonizimi të kënaqshëm të
importeve gjithvjetore të energjisë elektrike, si dhe me përpunimin racional të rezervës
hidroenergjetike në kaskadë, arriti të kryejë furnizimin e plotë të konsumatorëve të
vendit tonë me energji elektrike.
Tek ne vazhdon perdorimi i energjise elektrike per ngrohje, e cila perben nje dukuri
tjeter problematike te konsumit te energjise elektrike ne vendin tone. Çdo ndryshim i
temperatures se mjedisit reflektohet menjehere ne konsumin ditor te energjise elektrike,
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pikerisht ne saje te efektit te perdorimit ose mosperdorimit te ngrohjes me energji
elektrike te baneses.
Ne sektorin banesave eshte ruajtur e njejta strukure e konsumit te energjise elektrike,
respektivisht; 29% e energjise elektrike te konsumuar eshte perdorur per ngrohje, rreth
22%, konsumohet per uje te ngrohte, rreth 25% per gatim etj.
Ne sektorin e industrise peshen me te madhe ne konsumin e energjise elektrike e mban
Industria Ushqimore e Pijeve & Duhanit me 20%, me pas vijne deget e industrise se
materialeve te ndertimit me 18%, e hekurit me 15%, etj.
Ne Sektorin e Sherbimeve vihet re e njejta strukture e konsumit te energjise elektrike,
konkretisht: per gatim, kondicionim (ngrohje dhe freskim), ndriçim, paisjet
elektroshtepiake, etj. Sektori i Sherbimeve ze rreth 10% te totalit te konsumit final te
burimeve energjetike dhe ne menyre specifike 23.6% te konsumit te energjise elektrike.
12.2

Produktet e naftes

Vleresimet e bera per vitin 2014 tregojne se konsumi i produkteve hidrokarbure ka
pesuar nje rritje rreth 3%, krahasuar me vitin 2013. Ritmi kesaj rritjeje ndodh si pasoje e
ndikimit te ritjes se parkut te automjeteve ne vendin tone.
Per vitin 2014, konsumi i produkteve te naftes rezulton te jete 1207.6 ktoe, ku ne kete
sasi rreth 97.5% mbulohet nga produktet e importuara. Duke analizuar statistikat e
produkteve hidrokarbure del qarte se importet jane rritur ne menyre te ndjeshme
brenda 6 viteve te fundit dhe kjo parashikohet te vazhdoje edhe ne te ardhmen si pasoje
e rritjes se zhvillimit ekonomik te vendit.
Duke iu referuar sektoreve ekonomik per konsumin e produkteve te naftes, sektori i
transportit dominon me nje konsum prej 68.6% me pas vijen industria 15.1%, banesat
dhe sherbimet me 9.4% dhe bujqesia 6.4% (Figura 17).
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Figura21: Konsumi Final i Naftes & Nenprodukteve/ sektoreve ekonomike neVitin 2014. [%]
Burimi AKBN

Diezeli rezulton si karburanti kryesor ne bilancin e produkteve te naftes ne Shqiperi me
rreth 65% te konsumit dhe me pas vjen benzina me 10.5%, LPG me 9.8% dhe koksi i
naftes me 9.2%.
Analizat e detajuara te ecurise se konsumit te produkteve te ndryshme te naftes per
vitin 2014 tregojne se gazi i lengshem i naftes ka patur nje ritje 9 ktoe krahasuar me vitin
2013. Sidoqofte parashikimet e sektorit te energjise tregojne se LPG do te vazhdoje te
ritet, pasi kjo lende energjetike eshte zevendesuesja me e shpejte e energjise elektrike.
Per vitin 2014 konsumi i gazit te lengshem ka qene ne nivelin 118 ktoe, (theksojme qe te
dhenat mbi konsumin e produkteve te naftes jane bazuar mbi te dhena zyrtare dhe
vleresime nga AKBN-ja).

13.

DRUTE E ZJARRIT DHE QYMYRI

Drute e zjarrit dhe qymyri nuk paraqesin ndryshime strukturore te perdorimit te tyre
ne deget e ekonomise, megjithate veme ne dukje qe mungojne informacionet e sakta per
furnizimin dhe konsumin me keto burime energjie.
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14.

KONSUMI I BURIMEVE TE RINOVUESHME

Sot në Shqipëri mbi 95% e energjisë elektrike dhe të paktën 30% e totalit të burimeve
primare energjetike sigurohen nga energjia hidrike. Por përdorimi i energjive të tjera të
rinovueshme, si drutë e zjarrit të njohura si biomase pyjore dhe prodhimi i ujit të
ngrohte sanitar me panele diellore, janë bere edhe me popullore pavarësisht faktit se sa
rëndësi i është kushtuar nga politike bërësit. Gjithsesi këto fakte pozitive duhet t'i
nënshtrohen një vlerësimi lidhur me detyrimin ndërkombëtar për të konsumuar 38% të
këtyre burimeve deri në vitin 2020.
14.1

Shfrytëzimi i pyjeve në Shqipëri në dy raste studimi (EL-PG).

Shfrytëzimi i pyjeve kryhet përmes operacioneve të prerjes, përpunimi i parë i drurit në
pyll, transporti i brendshëm dhe i largët. Operacioni i prerjes është jo vetëm i
rëndësishëm për procesin e shfrytëzimit por është edhe mjaft i rrezikshëm sepse në
shumicën e rasteve teknologjitë nuk kane infrastrukturën e duhur.
Në operacionet e shfrytëzimit kostoja është 1,500-2,000 lekë/m3 për lëndën e punimit
dhe 700-800 lekë/mst (Elbasan) për drutë e zjarrit të stivuara në anë të rrugës. Ndërsa
për Pogradecin prodhimi i druve të zjarrit shkon nga 800-1,000 lekë/mst dhe për lëndën
e punimit kostoja e prodhimit shkon nga 2,500-3,500 lekë/m3. Mbështetur në të dhënat
e shfrytëzimit kosto e 1 m3 lëndë punimi prodhuar varet nga largësia e pyllit dhe
nevojat sipas kohëzgjatjes se kushteve të motit.
Një problem tjetër shqetësues për shërbimin pyjor dhe për pyllin janë mbeturinat e
shfrytëzimit pyjor. Sasia e mbeturinave qe ngelen në pyll pas shfrytëzimit arrijnë
mesatarisht në masën 25-30% të volumit. në disa raste kjo sasi është edhe me e madhe
për arsye të cilësisë se ulet të pyllit dhe materialit drusor të shfrytëzuar.
Mundësia e shfrytëzimit e miratuar nga ministria është e ulet për të dy rrethet, kështu
për Elbasanin ajo është 2,300 m3 dhe për Pogradecin rreth 2,000 m3 e cila është vetëm
për pyjet shtetëror.
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Kjo mundësi shfrytëzimi në pyjet e pjekur ka ardhur në rënie nga viti në vit. Arsyeja e
uljes është e mbështetur në politikat e konservimit të burimeve pyjore. Por në të dy këto
rrethe ka prerje ilegale si nga kompanite private ashtu edhe nga banoret e zonave rurale
për nevoja personale. Gjithsesi gjendja eshte si në tabelen 6 të meposhteme

Tabela 6 - Shfrytëzimi pyjeve dhe produktet kryesore
Vite
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

14.2

Trupa
gjithësej
m3
62,086
49,967
33,970
15,542
10,544
35,318
29,606
23,510
18,425
17,867
24,436

Lëndë
ndërtimi
m3
9,355
6,927
6,467
2,667
1,604
3,881
3,309
3,459
4,011
3,615
5,167

Shtylla
miniere
m3
3,466
1,621
886
640
420
318
527
670
524
868
613

Degë
m3
239
130
322
59
48
34
32
34
32
47
0

Dru
zjarri
mst
318,501
452,724
344,238
200,193
135,472
258,417
201,840
158,971
104,197
1,356,467
1,380,369

Qymyr
druri,
ton
2,331
3,783
2,613
325
116
1,319
49
311
848
0
1,715

Total
ton
273,200
341,574
255,987
139,974
94,231
195,920
154,215
124,903
88,042
836,114
868,562

Biokarburantet (BER-T)

Në Shqipëri biokarburantet janë bërë të njohura në vitin 2008 me ligjin nr. 9876 dt.
14.02.2008 dhe deri në 18 nëntor 2011, kane qene një “mister” për industrinë shqiptare
të përpunimit të hidrokarbureve, kur Bio-rafineria e parë në Shqipëri është ndërtuar në
Porto Romano – Durrës. Ky impiant, pronë e shoqërisë Green Fuel, është një
sipërmarrje e përbashkët e “Kastrati SH.A” dhe “B.P.P. S.p.A”, me një investim fillestar
prej 5 milionë EUR. Impianti ka një kapacitet prodhues prej 120,000 ton në vit.
Produktet baze të këtij impianti janë “Biodiezeli” (diezel i perzjere - mishele me lende
me prejardhje organike me origjine bimore – vaj vegjetal) dhe Bioetanoli (benzine e
perzjere me lende me prejardhje organike, që prodhohet nga fermentimi i produkteve të
pasura me sheqer – kallam sheqeri, panxhari i sheqerit etj). Sidoqoftë, legjislacioni
shqiptar dhe ai i BE njeh si biolengje të djegshme për transport edhe Biogazin,
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Biometanolin, Bio-ETBE (Etil-Tercio -Butil-Eter), Bio-MTBE (Metil-Tercio -Butil-Eter),
Bio-karburantin sintetik, etj.
Politika shtetërore percaktohet me ligjin nr. 9876/2008 “Për prodhimin, transportimin dhe
tregtimin e bio-karburanteve dhe të lëndëve të para djegëse, të rinovueshme, për transport” ka
përcaktuar sasinë minimale vjetore të biokarburanteve dhe lëndëve të tjera djegëse, të
rinovueshme që duhet të tregtohen për sektorin e Transportit. Kjo sasi nuk mund të jetë
më e vogël se 3 për qind, duke filluar nga viti 2010, ndërsa nga viti 2015 e në vazhdim
kjo sasi nuk mund të jetë më e vogël se 10 për qind.
Ndërkohë Direktiva 2003/30/EC e BE-së synonte përdorimin e biodizelit, si mjet që
zëvendëson naftën apo benzinën për transport, kjo si masë mbrojtëse për ndryshimin e
klimës dhe sigurinë e sjelljes miqësore me mjedisin për promovimin e burimeve të
rinovueshme të energjisë në kete sektor (BER-T).
Pa hyre në analizën e tregut me pakice dhe duke gjykuar se, biokarburantet janë
tregtuar pa ndonjë baze nënligjore dhe detyrimin “për respektimit e standardeve
Evropiane për biokarburantet"1, në Shqipëri në vitet 3-4 vitet e fundit janë konsumuar
vetëm 10-15 kton në vit, pa respektuar keto standarde.
Gjithsesi, kapacitetet prodhuese janë për 100 kton (86 ktoe). Lënda e pare ose të gjitha
materialet e papërpunuara (vajra vegjetale) janë të importuara dhe shumica e
biodiezelit të prodhuar është eksportuar në Itali, kështu që, përgjithësisht,
biokarburantet nuk kane objektiv tregun shqiptar. Sasia e hedhur për konsum për vitin
2014 për produktin Biodizel sipas kodeve doganor është: (i) Kodi 2710 20 11 – Sasia
28,757 ton; (ii) Kodi 3826 00 10 – Sasia 7,060 ton. në fakt, këto kode identifikojnë
referencat doganore në “Tarifat preferenciale....per vitin 20152”. Kodet bëjnë fjalë për
produktin: “Biodizel dhe përzierjet e tyre, qe nuk përmbajnë ose qe përmbajnë me pak se 70%
ndaj peshës vajra nafte ose....”.
1
2

“EN 590-2013” dhe “EN 590-2013-AC-2014”

http://www.dogana.gov.al/sq/detaje
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IQT, gjithashtu konfirmon se, “sasite e mostruara para zhdoganimit të biokarburanteve
në forme të perzier" per vitin vitin 2014-2015 jane si në tabelen 7
Tabela 7 - të dhena të IQT
viti

Subjekti

Produkti 26% FAME

Sasia (ton)

FAME (ton)

2014

Kastrati sha.

Gazoil SSHEN 590:2103

22,376.1

9,594.6

2015

Kastrati sha.

Gazoil SSHEN 590:2103

11,950.4

5,924.5

Se fundi, MF konfirmon se në Shqipëri është konsumuar rreth 10.5 kton gjate 2014 dhe
8.1 kton gjate 2013 e cila ka shkuar për sektorin e transportit me nje perzjerje per të cilen
sasia e lendeve energjetike të rinovueshme nuk i kalon 26-27%. Gjithesesi, Standardet
dhe Infiormacioni per konsumin e biokarburanteve në Shqiperi thuajse mungojne.
Tabela 8 - Sasite dhe Kodet doganore të biokarburanteve në 2013-2014-2015
Biokarburantet e konsumuara
në Shqipëri

2013

2014

2015

kg

kg

kg

28,757,884

11,214,296

E460 (kodi 2710 20 11)
E920 (kodi 3826 00 10)

26,995,740

6,248,091

Pjesa e Rinovueshme (30%)

8,100,000

10,500,000

14.3

3,364,300

Burime të tjera të rinovueshme

14.3.1 Energjia diellore për uje të ngrohte (BER-N)
Në Shqipëri rrezatimi diellor vjetor është i lartë dhe teorikisht mund të sigurojnë një
ngrohje të nevojshme me temperaturë të ulët gjatë gjysmës se vitit. Gjithsesi panelet
diellore të disponueshëm në tregjet shqiptare pjesërisht ndihmohen nga energjia
elektrike, veçanërisht gjatë periudhës nëntor-mars.
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Gjatë gjithë periudhës 2009-2014, Shqiperia është asistuar nga programi i GEF/PNUDit "Iniciativa globale për transformimin dhe fuqizimin e tregut për përdorimin e
paneleve diellore për ujë të ngrohtë: Programi për Shqipërinë". Përveç të tjerave
“Programi” ka pasur objektiv monitorimin e sistemeve termike diellore të instaluara
deri tani në Shqipëri dhe vlerësimin e së ardhmes së tregut për familjet, banesat e
shërbimeve publike dhe private, si dhe për disa nën-sektorë të industrisë. Qeveria
Shqiptare ka asistuar me 0.5 mil. EUR/vit. Tentativa eshte qe tregu i paneleve diellore
per uje te ngrohte ne fund te 2020 do te shkoje ne 500,000 m2.3
Tabela 9 - Penetrimi i paneleve diellore per uje të ngrohte (UNDP-2014)
vitet

2010

2011

2012

2013

2014

Total (2010-2014)

Instalime të reja (m2)

19,813

20,507

21,200

20,105

22,910

104,535

Kapaciteti i instaluar (MW)

13.9

14.4

14.8

14.1

16.0

73.2

Energji e gjeneruar (MWh)

170,887

176,873

182,850

173,406

197,599

901,614

Madhësitë e mësipërme nuk janë konfirmuar nga AKBN por janë deklarime të programit

Ne këtë kuadër Shqipëria ka bërë gjithashtu progres të dukshëm dhe sipas vlerësimeve
sipërfaqja kumulative e sistemeve Ujit të Ngrohte Diellor është 23,5 m²/1000 banorë.
Ne total, raportohet nga Programi se janë vendosur 104,535 m2 panele diellore gjate
viteve 2010-2014 me një kontribut në BER-N (ngrohje uji sanitar) në 902 GWh ose 77.5
ktoe në 15 vitet e ardhshme.
14.3.2 Energjia diellore fotovoltaike
Ne Shqipëri i vetmi impiant fotovoltaik me fuqi të instaluar rreth 1 MW, qe 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 vete-prodhuesit parashikon shkëmbimin e energjisë elektrike me rrjetin e
shpërndarjes dhe bilancin e prodhimit vjetor të energjisë nga impianti fotovoltaik me

3

www.ccalb.org

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

49

Bilanci i Energjise 2014

pak se nevojat vjetore të kompanisë. në kete kuptim “UKKO”sh.a. Korçë nuk është
prodhues i energjisë elektrike por konsumator i saj.
Kapaciteti i gjenerimit tё energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik nga Gushti 2014 ka
qene 45.4 toe ose 528 MWh, por fuqia e instaluar prej 1MW ka mundësi ta çoje
prodhimin vjetor të energjisë elektrike nё rreth 1,336 MWh.
14.3.3 Energjia e erës
Shfrytëzimi i energjisë së erës në vendin tonë nuk ka filluar akoma, por ka një shprehje
shumë të madhe interesi nga investitorët e huaj ka qene gjate viteve 2009-2010. Në këtë
kuadër, janë në studim disa rajone të vendit tonë nga disa kompani të huaja. Deri në
fund të vitit 2012, nga ERE janë licensuar 15 kompani, për të ndërtuar parqe me erë, me
një fuqi të instaluar prej rreth 1,600 MW, të cilat shtrihen kryesisht në zonën bregdetare
të vendit, duke filluar nga qarku i Lezhës në veri e deri në rajonin e Sarandës në jug.
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