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HYRJE
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.
Bilanci energjetik, duke qene ne thelb nje shprehje e nevojave kombetare, paraqet informacionin
e duhur, qe i sherben zhvillimit te qendrueshem te mbare ekonomise kombetare dhe qe sherben
njekohesisht edhe per mbrojtjen e mjedisit gjate te gjithe ciklit te shfrytezimit te burimeve
energjitike.
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore si nje institucion pergjegjes per pergatitjen e Bilancit
Kombetar te Energjise ka punuar me kujdes ne percaktimin e metodologjise dhe standarteve te
mbledhjes se te dhenave ne bashkepunim me institucionet nderkombetare si EUROSTAT,
AGJENCIA NDERKOMBETARE E ENERGJISE, si dhe Zyra e Statistikave ne
KOMUNITETIN E ENERGJISE. Institucioni yne ne statisitikat e energjise ka implementuar
metodat dhe standartet nderkombetare te afta per krahasimin e treguseve te energjise ne vendet
analoge persa i perket zhvillimit ekonomik.
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.
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 2013, 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.
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Bilancit Energjetik 2013 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 perfshin nje pasqyre informacioni te gjithe hapsires se zhvillimit te sektorit
energjetik, duke filluar nga kerkesa, rezervat, opsionet e furnizimit deri edhe tek sjellja e
konsumatoreve. Synimi thelbesor i bilancit eshte paraqitja e informacionit te sektorit energjetik
duke dhene garantimin e nje furnizimi te sigurt me energji per te mbeshtetur zhvillimin e
qendrueshem ekonomik te vendit.
Sfidat qe paraqet Bilanci Kombetar i Energjise i vitit 2013 jane disa dimensionale, bazuar kjo ne
mbledhen e informacioneve. Ne fushen e enegjise elektrike kemi nje ritje te konsumit si pasoje e
nje harmonizimi te mire te prodhimit te vendit me importin, e cila ka sjelle si rezultat nje
furnizim normal te tregut, duke rritur ne kete menyre konsumin me 160.6 ktoe. Te dhenat
energjetike te naftes paraqesin nje karakteristike te vecante ku nga prodhimi vendas 98 perqind e
tij vazhdon te eksportohet. Kjo ka ardhur si rezultat i problematikave financiare qe kane
rafinerite duke patur nje perpunim te ulet. Importet kane patur nje rritje si pasoje e perdorimit te
nje pjese te tij ne procesin teknologjik te nxjerjes se naftes si dhe ne krijimin e stokut, manovra
keto te importueseve te produkteve te naftes per te optimizuar fitimet e tyre. Qymyri, drute e
zjarrit dhe energjia djellore kane ruajtur normalitetin ne konsumin e tyre.
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1.

ZHVILLIMET MAKROEKONOMIKE

Viti 2013 ishte një vit sfidues për ekonominë dhe për tregjet financiare shqiptare. Kërkesa
agregate rezultoi e dobët: stimuli fiskal dhe kërkesa e huaj kompensuan vetëm pjesërisht ecurinë
e dobët të konsumit dhe të investimeve private. Kërkesa e sektorit privat vazhdoi të ndikohet
negativisht nga besimi i ulët i agjentëve ekonomikë, nga ngadalësimi i të ardhurave, si dhe nga
kushtet relativisht të shtrënguara të financimit. Gjithashtu, ambienti i jashtëm ekonomik, i
karakterizuar nga vështirësi të theksuara ekonomike në partnerët tanë tregtarë dhe nga kerkesa e
reduktuar për financimin e vendeve në zhvillim, nuk ka favorizuar aktivitetin ekonomik në vend.
Tablela 1.

Disa tregues të ekonomisë në vite

Burimi:INSTAT, Ministria e Financave dhe Banka e Shqiperise

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
5
BILANCI KOMBETAR I ENERGJISE 2013

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

gjenerimin e burimeve të 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.
Inflacioni mesatar vjetor i vitit 2013 rezultoi rreth 1.9%, duke u luhatur pranë kufirit të poshtëm
të tolerancës të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni vjetor ndoqi një prirje ngadalësuese gjatë vitit; ai
u reduktua nga 2.7% në muajin janar, në 1.9% në fund të vitit.
Viti 2013 u karakterizua nga thellimi i hendekut negativ të prodhimit, duke krijuar presione të
dobëta për rritjen e kostove të punës, të kostove të prodhimit dhe të marxheve të fitimit në
ekonomi. Pas një rritjeje të shpejtë deri në vitin 2010, kostot e punës për njësi kanë qëndruar
përgjithësisht të pandryshuara në periudhën vijuese.
Ecuria e tyre është përcaktuar nga rritja e ngadaltë e pagave reale dhe nga qëndrueshmëria e
treguesit të produktivitetit të punës. Kështu, rritja vjetore e pagës mesatare në sektorët jo
bujqësorë të ekonomisë ishte rreth 0.6% për nëntë muajt e parë të tij. Në reflektim të këtyre
zhvillimeve, kostot industriale të prodhimeve për tregun vendas shënuan rënie vjetore prej 0.7%,
gjatë së njëjtës periudhë, ndërsa inflacioni bazë u reduktua nga 1% në tremujorin e parë, në 0.24% në tremujorin e fundit. E njëjta trajektore u vu re edhe tek inflacioni i mallrave të
patregtueshme, i cili u reduktua nga vlera 0.8%, në 0.4%, për periudhat referuese.

Figura.1. Infacioni vjetor (në përqindje)
Burimi: INSTAT, Banka e Shqiperise
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1.1.

Prodhimi i brendshëm bruto dhe kërkesa agregate

Prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 0.4% gjatë nëntëmujorit të parë të vitit, në krahasim me
normat 1.3% dhe 2.8% të regjistruara përkatësisht gjatë viteve 2012 dhe 2011. Plogështia e
aktivitetit ekonomik u shkaktua kryesisht nga ecuria e dobët e investimeve dhe e konsumit
privat, të cilat vijuan të vuajnë nga besimi i ulët i agjentëve ekonomikë dhe nga kushtet e
shtrënguara të financimit.
Tablela2.

Treguesit Makroekonomik

Konsumi dhe investimet private nuk janë favorizuar edhe nga politikat konservatore të bankave
ndaj kreditimit. Këto politika kanë rrjedhur nga vështirësitë që karakterizojnë tregjet financiare
në Eurozonë dhe nga perceptimi për rrezik të lartë të moskthimit të kredisë. Nga ana tjetër,
stimuli fiskal dhe kërkesa e huaj patën një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike të nëntëmujorit
të parë.

Figura 2. PBB (ndryshime vjetore dhe mesatare rrëshqitëse, majtas); rritjet vjetore ekonomike të vendeve të rajonit
(djathtas).
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1.2.

Prodhimi sipas sektorëve

Në aspektin sektorial, ngadalësimi i aktivitetit ekonomik pasqyroi tkurrjen e sektorit të
shërbimeve, ndërsa sektori prodhues shënoi rritje. Përkeqësimi i aktivitetit në thuajse të gjitha
degët e sektorit të shërbimeve u reflektua në një kontribut negativ prej 0.5 pikësh përqindjeje në
rritjen e PBB-së, ndërkohë që një vit më parë ky sektor dha një kontribut pozitiv prej 2.5 pikësh
përqindjeje.
Rënia e vlerës së shtuar të sektorit të shërbimeve reflektoi kryesisht nivelin e ulët të kërkesës së
brendshme, si dhe aktivitetin e dobët turistik gjatë tremujorit të tretë. Sektori prodhues ishte
burimi i vetëm i rritjes ekonomike. Në ndryshim nga kontributi negativ dhënë një vit më parë, ky
sektor kontribuoi me rreth 0.9 pikë përqindjeje në zgjerimin vjetor të PBB-së. Në rritjen e vlerës
së shtuar të sektorit prodhues kontribuan aktiviteti ndërtues dhe ai i prodhimit industrial.
Gjithashtu, edhe sektori i bujqësisë vazhdoi të ruajë ritme pozitive rritjeje. Pas tkurrjes së fortë
gjatë vitit 2012, sektori i ndërtimit shënoi një rritje të përkohshme në tremujorin e dytë të vitit, të
lidhur kryesisht me investimet publike.
Përtej luhatjeve afatshkurtra, aktiviteti ndërtues vazhdoi të vuajë dobësinë e investimeve private
në ekonomi. Kontributi pozitiv i prodhimit industrial në rritjen ekonomike i atribuohet më së
shumti rritjes së tij dyshifrore në tremujorin e parë, të nxitur kryesisht nga eksporti i energjisë
elektrike.
Analiza e prodhimit të brendshëm bruto sipas sektorëve shtrihet për tre tremujorët e parë të vitit
2013, pasi të dhënat më të fundit të vlerës së shtuar i takojnë tremujorit të tretë.
Rritja e ulët ekonomike u ndikua shumë nga tkurrja me 2.3% e aktivitetit ekonomik në
tremujorin e tretë. Ky reduktim reflektoi në një masë të madhe goditjet afatshkurtra, si tërheqja e
stimulit fiskal dhe pasiguria paszgjedhore, të cilat vlerësohen të kenë ndikuar negativisht
konsumin, investimet e turizmin.
Sektori i shërbimeve përbën rreth 60% të ekonomisë shqiptare. Ai përbëhet nga degët “Tregtia,
hotelet dhe restorantet”, “Transporti”, “Posta dhe komunikacioni” dhe “Shërbime të tjera”.
Sktori prodhues përfshin aktivitetet e ndërtimit, të industrisë, dhe të bujqësisë, gjuetisë, pyjeve
dhe peshkimit.
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Figura.3. Kontributet e sektorëve në PBB-në me çmime bazë* (majtas), ecuria vjetore e saj dhe treguesi i ndjesisë
ekonomike (djathtas). Burimi: Banka e Shqipërisë

Vlera e shtuar nga sektori i industrisë në tre tremujorët e parë të vitit regjistroi rënie me 1.4%, të
përcaktuar nga dinamika e shfaqur gjatë tremujorit të parë. Performanca negative e degëve të
industrisë përpunuese dhe energjisë elektrike, gazit e ujit ndikuan në tkurrjen e vlerës së shtuar
totale të sektorit të industrisë me përkatësisht 4.6 dhe 0.4 pikë përqindje gjatë periudhës në
analizë.

1.3

Kontributi i Eksporteve dhe Importeve

Ngushtimi i defiçitit të eksporteve reale neto me rreth 1.4% në nivel vjetor, tregon për një
kontribut pozitiv të sektorit të jashtëm të ekonomisë në kërkesën agregate, por në një masë më të
vogël në krahasim me një vit më parë. Përkimi i periudhës paszgjedhore me sezonin turistik në
vend, ushtroi ndikim negativ mbi eksportin real të shërbimeve. Në të kundërt, eksporti i mallrave
u shfaq më dinamik se një vit më parë, i ndikuar prej përmirësimit të aktivitetit tregtar botëror
dhe prej kërkesës së rritur për produktet e vendit tonë. Në anën tjetër, importi real i mallrave
mbeti pothuajse në nivel të afërt me atë të vitit 2012, ndërsa importi real i shërbimeve shfaqi
prirje rritëse.
Krahas kontributit pozitiv të dhënë në ecurinë vjetore të kërkesës agregate, zvogëlimi i deficitit
të eksporteve neto ka ndikuar edhe në reduktimin e deficitit të llogarisë korrente gjatë nëntë
muajve të parë të vitit. Njëkohësisht, ndikim të kahut të njëjtë dha edhe regjistrimi i një suficiti
neto në llogarinë e të ardhurave. Efekti pozitiv i këtyre dy llogarive nuk u shua nga zhvillimet
negative të reflektuara në ngushtimin e të ardhurave nga transfertat korrente, kryesisht nga rënia
e remitancave.
9
BILANCI KOMBETAR I ENERGJISE 2013

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore

Deficiti më i ulët korrent i regjistruar këtë vit është përkthyer në një nevojë më të ulët për burime
financiare të huaja. Profili i financimit të huaj për mbulimin e deficitit të llogarisë korrente u
mbështet pothuajse tërësisht në flukset jo borxhkrijuese, në formën e investimeve të huaja direkte
dhe të investimeve në llogarinë kapitale. Investimet neto të portofolit rezultuan në rritje të
investimeve të rezidentëve shqiptarë drejt ekonomive të huaja. Transaksionet financiare të
klasifikuara nën kategorinë “investime të tjera” rezultuan në rritje të mjeteve të investuara jashtë,
diktuar nga luhatjet në investimet në trajtën e monedhave dhe depozitave të sistemit bankar.
Bazuar në ecurinë e dy llogarive të mësipërme, flukset financiare borxhkrijuese rezultuan më të
ulëta në terma vjetorë. Flukset valutore hyrëse dhe dalëse në bilancin e pagesave rezultuan në
rritje të rezervës valutore me rreth 97.3 milionë euro, për nëntë muajt e parë të vitit.
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 konsumit te burimeve
energjetike. Treguesi i konsumit te energjise per fryme te popullsise per vitin 2013 rezulton
0.702 toe/banor, ndersa per vitin 2012 ka qene ne nivelin e 0.636 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
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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 2013 rezulton te jete ne nivelin 0.303 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 2012. (PBB-ja ka qene 9.7 miliard Euro ne vitin 2013).
Intensiteti energjetik per vitin 2012 ka qene ne nivelin e 0.299 toe/000Euro. Ritja e Intesitetit
Energjetik lidhet me perdorimin jo eficent te energjise ne shkalle vendi.

Figura:4. Konsumi energjetik per banore (toe/banore)
Vitet 2007-2013

Figura:5. Intesitetii energjetik (000'€/toe), Vitet 2007-2013

Parashikimet nominale të PBB-së janë shprehur në terma realë të vitit 2013 në mënyrë që të
përputhen me parashikimet e PRIMES që përdorin deflatorët individualë të PBB-së 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.
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3. NDERTIMI I BILANCIT DHE SIGURIMI I INFORMACIONEVE
Bilanci i vitit 2013 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 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.
Institucionet dhe informacionet e siguruara nga to, jane si me poshte:
•

Informacionet mbi te dhenat makroekonomike dhe
popullsia jane siguruar nga:

-

Keshilli i Ministrave; Ministria e Financave
Banka e Shqiperise

•

Te dhenat mbi energjine elektrike jane siguruar nga:

-

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;
Inspektoriati Qendror Teknik
Ministria e Mjedisit

•

Te dhenat per hidrokarburet jane siguruar nga:

-

•

Te dhenat per drute e zjarrit jane siguruar nga:

-
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•

Te dhena per sektorin e transportit jane siguruar
nga:

-

•

Te dhenat per sektorin e bujqesise jane siguruar nga:

-

•

Te dhenat per sektorin e industrise jane siguruar
nga:

•

Investigime nga AKBN-ja
Ministria e Transportit dhe Infrastruktures
Investigimi nga AKBN-ja
Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave
Investigimi nga AKBN-ja
Qendra e Kombetare e Regjistrimit

4. 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 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
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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 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

Furnizimi me burime primare gjate vitit 2013 ka pesuar rritje si pasoje e prodhimit te larte te
naftes brut dhe te energjise elektrike nga hidrocentralet. Vlen te permendim se prodhimi i naftes
per vitin 2013 kapi nje shifer rekord 1206.628 ktoe, prodhim te cilin e kishim aritur ne vitit 1985,
ndersa energjia elektrike e prodhuar nga burimet hidrike, si pasoje e kushteve te mira
atmosferike arrititi nje prodhim 577.27 ktoe. Nga një vështrim i përgjithshëm vihet re se
furnizimi gjithsej me burime energjetike primare nga viti ne vit peson rritje, e lidhur kjo me
zhvillimin ekonomik dhe permiresimin e furnizimit te konsumatoreve me lende te ndryshme
energjetike. Per t’i paraprire rritjes se kerkeses per konsum te lendeve energjetike jane zhvilluar
mjaft projekte ne fushen e energjise, si per rritjen e prodhimit te burimeve primare ne vend ashtu
dhe per krijimin e nje infrastrukture energjetike te nenprodukteve te naftes, interkonjeksionit te
energjise elektrike si dhe lidhja e vendit me rrjetin e gazit natyror.
Burimet energjetike qe dominojne dhe kane mbajtur peshen kryesore ne Bilancin Energjetik
jane: nafta dhe nen produktet e saj, hidroenergjia, drute e zjarrit, qymyri, gazi natyror dhe pak
produkte dytesore te cilat vijne si rrjedhoje e shfrytezimit te energjise diellore dhe nxehtesise se
perftuar nga proceset termike.
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Figura 6. Burimet Energjetike 2013, Burimi: AKBN

Per vitin 2013, Totali i Produkteve Primare Energjetike (TPPE) ka rezultuar ne 2345.90 Ktoe,
me nje rritje prej 310.81 ktoe, krahasuar me vitin 2012 si pasoje e furnizimit te larte me produkte
te naftes dhe me energji elektrike. Në furnizimin sipas burimeve, për vitin 2013 hidrokarburet
kanë kontribuar me 1240.25 ktoe, ose 53.35% përkundrejt totalit, energjia elektrike me 797.95
ktoe, ose 33.42%, drutë e zjarrit me 201.50 ktoe, ose 8.67%, perdorimi i qymyrit me 3.15% ose
73.33 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.
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Figura 7: Ecuria ne vite e burimeve energjetike 2005-2013 [ktoe]Burimi: AKBN

Vlen te permendim qe per vititn 2013 prodhimi i naftes brut ka nje maksimum krahasuar me vitet
e tjera duke aritur vleren 1206.628 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 2013 ka te beje me rritjen e stokut te produkteve te naftes ne vleren 235.4
ktoe si pasoje e maksimalizimit te perfitimeve te kompanive te tregetimit te naftes. Ne Figuren 7
eshte paraqitur ecuria ne vite e Totalit te Produkteve Primare Energjetike (2005-2013) e shprehur
ne ktoe.
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 8: Veteplotesimi me burime energjetike 2013 [%]

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 2013 eshte ulja e prodhimit vendas si pasoje e problemeve ekonomike
qe ka patur sektori i rafinerive ne vendin tone ku prodhimi vendas ka vleren me minimale te saj
ne rendin 3% dhe importi kap vleren me te larte 97 %, kjo për shkak të mospërpunimit të naftës
bruto të prodhuar në vend. Niveli i prodhimit të naftës bruto në total (Albpetrol, Bankers
Petroleum Albania Ltd dhe Stream Oil & Gas) për vitin 2013 arriti në 1,206,628 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 9: 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.
Rezerva e sigurise për vitin 2013 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.
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Importi i produkteve te naftes dhe i naftes bruto per vitin 2013 arrin vleren 1496.31 ktoe
me nje ritje 518 ktoe karhasuar me vitin 2012, 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 40 ktoe kjo shifer e justifikueshme krahasuar me ritjen e parkut te automjeteve
ne vendin tone gjte vitit 2013.
Eksporti i naftes dhe i produkteve te saj per vitin 2013 arriti 1166.51 ktoe duke pesuar nje rritje
15 % ktoe krahasuar me vitin 2012 ndersa i nenprodukteve ka patur nje ulje rreth 10% si pasoje e
operimit te ulet te rafinerive tona. Rritja per vitin 2013 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

Aktualisht, vendi ynë ka një prodhim minimal gazi natyror, rreth 17 Milion Nm3, sasi gati e
papërfillshme dhe që shërben vetëm për furnizimin e rafinerive dhe 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 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 2013 prej
112 ktoe. Vlen te permendim qe ne vendin tone GLN po perdoret edhe ne sektorin e transportit
ku per vitin 2013 konsumi i tij kap vleren 4.96 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.
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6.3

Sektori i rafinimit

Viti 2013 ka qene viti me problematik ne sektorin e rafinerise me nje perpunim minimal ne
vleren 40 ktoe dhe kjo kryesisht eshte perdorur nga rafineria e Fierit pasi Rafineria e Ballshit po
thuajse nuk ka operuar gjate gjithe vitit si pasoje e problemeve ekonomike te shoqerise.
Humbjet teknologjike te rafinerive kane qene rreth 0.4%. Prodhimi rafinereise gjate vitit 2013
eshte perqenduar te bitumi i cili eshte eksportuar i gjithi.
6.4

Çmimet e naftes bruto dhe nenprodukteve te saj

Gjatë vitit 2013 nuk pati ndonjë ndryshim të çmimit të dieselit apo benzinës. Përgjatë 2013-ës
çmimi ka qëndruar në shifrat 1.7-1.8 dollarë për litër, si për benzinën, por dhe për dieselin.
Ndryshimi i qeverisë dhe rritja e taksës për akcizën, detyruan pikat e karburanteve që të rritin
çmimin për naftën dhe benzinën me rreth 0.12 dollar ose e thënë ndryshe me 120 lekë të vjetra.
Ky është rekordi i çmimit të karburanteve në Shqipëri, ku ka dhe pika të cilat kanë filluar që
çmimin e benzinës ta rritin deri në 200 lekë të reja.
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.
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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 nga shteti si dhe nga Shoqëria “TEC-Vlora”, gjithashtu, me 100% të aksioneve nga
shteti, e cila është pjesë e KESH sh.a.
Përbërja e parkut të centraleve të zotëruara nga KESH sh.a dhe fuqia e instaluar e secilit prej tyre
realizojnë prodhimin publik. Fuqia e përgjithshme e instaluar arrin në 1,531 MW, nga të cilat
fuqia e instaluar e HEC-ve është 1,433 MW dhe e TEC-eve 98 MW.
Duke marrë parasysh edhe fuqinë e përgjithshme të instaluar të prodhuesve privatë të energjisë
elektrike prej 347 MW, fuqia e përgjithshme e instaluar në vendin tonë rezulton 1,878 MW. Në
këtë vlerësim nuk është marrë në konsideratë TEC-i i Fierit, mbasi ai është hequr nga shfrytëzimi
që në vitin 2008. Prodhimi publik i energjisë elektrike në vitin 2013 u realizua 100% nga
centralet hidroelektrike (HEC-et).
Gjatë vitit 2013 prodhimi i përgjithshëm neto i energjisë elektrike per vitin 2013 arriti ne vleren
6 956 GWh i paraqitur ne grafikun e me poshtem sipas prodhueseve.

Figura:10. Prodhimi neto i vendit per vitin 2013

Siç duket dhe nga figura e mësipërme, në analizë të historikut të prodhimit të energjisë elektrike
të regjistruar në vend, viti 2013 ka shënuar një prodhim të energjisë elektrike nga burimet
vendase mbi nivelin mesatar. Po ashtu, vlerësohet edhe shkalla e sigurisë nga pikpamja
hidrologjike. Nga krahasimi i prodhimit të energjisë elektrike vërehen diferenca jashtëzakonisht
të mëdha, ku 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
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milion kWh. Sikurse vihet re ne tabelen e me poshteme diferenca ndërmjet këtyre dy prodhimeve
ekstreme arrin në 2.7 herë. Një tregues i tillë shpreh në mënyrë sinjifikative shkallën e lartë të
riskut hidrologjik në stabilitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga sistemet elektroenergjetike
të mbështetur vetëm në HEC-e.
Në tabelën 3 janë paraqitur treguesit kryesorë të energjisë elektrike nga viti 2002 dhe deri në
vitin 2013.
Tabela 3. Treguesit kryesore te energjise elektrike
Emertimi

Viti
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prodhimi (GWh)

3,204

4,974

5,467

5,409 5,516

2,933

3,770

5201

7743

4185

4725

6959

Importi (GWh)

2,072

937

567

365

2,828

2,417

1884

0

3262

2538

1424

Furnizimi (GWh)

5,430

5,900

5,945

5,933 6,121

5,750

6,300

6592

6773

7342

7617

7961

5.8

7.81

6.74

6.52

4.11

4.12

6.00

10.85

5.08

5.08

6.08

1.17

1.43

1.25

1.18

1.40

1.04

1.19

1.20

1.20

1.20

1.25

Sasia vjetore e Ujit 4.44
(Miljard,m3)
Konsumi specifik 1.38
(m3/kWh)

7.2

633

Prodhimi i Energjisë Elektrike nga TEC-i i Vlorës

Gjate vitit 2013 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 u vonua futja në punë i këtij burimi.

7.3

Prodhimi nga HEC-ve Private/Koncesion të Energjisë Elektrike
•

Prodhimi dhe kapacitetet e HEC-eve Private dhe me Koncesion gjatë vitit 2013

Ne vitin 2013 kane qene ne pune 80 centrale hidrike, me fuqi të përgjithshme të instaluar prej
rreth 240 MW nga të cilat rreth 44 MW e përbëjnë HEC-et që kanë filluar prodhimin gjatë vitit
2013. Prodhimi i përgjithshëm për vitin 2013 nga gjeneruesit privatë/koncesion ishte 759 GWh
ose 11.1 % e prodhimit të përgjithshëm neto të vitit 2013.
Në grafikun e Figurës 11 është paraqitur ecuria e prodhimit nga HEC-et e vegjël privatë ose të
dhenë me konçension (deri 15 MW) si dhe HEC Ashta gjatë periudhës 2004 – 2013. Duke marrë
parasysh që prodhimi maksimal i vitit 2010 përveç rritjes së kapaciteteve të instaluara në një
masë të madhe u ndikua nga kushtet shumë të favorshme hidrike, nga grafiku vihen re tempet e
larta të rritjes së prodhimit nga HEC-et e dhënë me konçension veçanërisht gjatë periudhës 20082013.
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Një rritje e konsiderueshme u vërejt gjatë vitit 2013 ku prodhimi nga këto HEC-e ishte 2.5 herë
më i madh në krahasim me vitin e mëparshëm. Kontribut të rëndësishëm në këtë rritje të
prodhimit ka HEC Ashta, i cili gjatë vitit 2013 prodhoi 211 GWh ose 28% të totalit të prodhimit
nga këto HEC-e.

Prodhimi ne vite nga HEC-et Privatë dhe me Konçesion (MWh)
759,330

750,000

500,000

407,787
299,896
211,190

250,000

159,040
41,605

47,289

61,918

59,177

62,026

2004

2005

2006

2007

2008

89,310

136,832
140,353

-

Totali

HEC-et ekzistuese me fuqi deri 10 MW

2009

2010

2011

HEC-et e rinj me koncension deri 15 MW

2012

2013

Ashta

Figura 1. 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, CEZ
Shperndarja sh.a importon energji elektrike për mbulimin e plotë të humbjeve të energjisë
elektrike në sistemin e Shpërndarjes.
Table 4. Importi i Energjisë nga KESH dhe CEZ gjatë vitit 2013

Vlerat e sipërpermendura përfshijnë edhe blerjet me çmime tregu.
Në grafikun e figurës 12. është paraqitur balanca import-eksport e energjisë elektrike për
periudhën 1985 – 2013. Sikurse vihet re deri në vitin 1998, (me përjashtim vetëm të vitit 1990)
vendi ynë ka qenë një vend eksportues neto i energjisë elektrike. Siç shihet edhe për vitin 2013
vendi ynë rezultoi një importues neto. Sqarojmë se vlerat e paraqitura përfaqësojnë të gjitha
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flukset hyrëse e dalëse nga të gjithë aktorët e tregut të energjisë elektrike në Shqipëri. Figura 13
jep ecurine e vleres se importit deri ne vitin 2013.
Grafiku i Vleres se Importit (Milion
Euro)
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Figure 12. Balanca Imp/Eksp e energjisë elektrike në Vite
(OST) (Burimi OST

7.5

Figure 13. Ecuria e vlerës së Importit të Energjisë Elektrike
2002-2013 (Burimi KESH,CEZ Shpërndarje)

Humbjet e energjise elektrike

Gjatë vitit 2013 efiçenca e tregtimit të energjisë ka vijuar të jetë e ulët krahasuar me periudhat e
mëparëshme 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 të faturuar
Humbjet e përgjithshme të raportuara nga Kompania për vitin 2013, arrijnë në 45.04%.
Humbjet vjetore ne sistemin e shperndarjes 2007-2013 (%)
50
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44.96
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35
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35.38

46.38

45.04

37.58
32.74

33.98

25

30.38

30.9
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Humbjet vjetore

2007
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2009

2010

2011 CEZ

2011 ERE

2012 CEZ

2012 ERE

2013

35.38

32.74

33.98

30.38

30.9

37.58

44.96

46.38

45.04

Figure 14. Humbjet Vjetore në Sistemin e Shpërndarjes 2007-2013

Për vitin 2013, niveli i humbjeve i raportuar nga CEZ Shpërndarje sh.a. është 45.04% pra ka një
përmirësim prej 1.31% nga humbjet e konstatuara nga ERE në vitin 2012 (46.35%).
Në sistemin e transmetimit humbjet e energjisë elektrike janë në vleftën 209.6 GWh ose 2.32%
nga 2.21% të raportuara në vitin 2012 siç demostrohet në figuren 15.
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Figura 15. Humbjet Totale kundrejt Energjisë së Futur në Rrjet

Humbjet e energjisë elektrike, përfshirë ato teknike dhe jo teknike, përfaqësojnë sfidën më të
vështirë dhe me efektin më të rëndë dëmtues në veprimtarinë ekonomiko-financiare të Operatorit
të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH). Ato dëshmojnë njëkohësisht edhe punën e madhe që duhet
të bëhet, në mënyrë që ky problem të gjejë zgjidhjen e duhur.
Konsumi i energjisë elektrike, sidomos në nivelet e tensionit të ulët, shoqërohet me humbje
shumë të mëdha teknike në rrjetin e shpërndarjes, për shkak të mbingarkesës dhe të rrjetit të
amortizuar. Sasia e energjisë elektrike, që merret para matësit apo që nuk faturohet, që
shkaktojnë të ashtuquajturat humbje joteknike, vlerësohet të jetë në një nivel të lartë, krahasuar
me konsumin faktik.
7.6

Tarifat e Energjise Elektrike

Nga analizat e treguesve tekniko-ekonomike te realizuar per viti 2013 si dhe parashikimin e
pritshem per vitin 2014, u mundesua krahasimi i te ardhurave te miratuara nga ERE per vitin
2013 me ato qe priten te realizohen ne fakt, ne perputhje kjo me parimet e vendosjes se tarifave
ashtu sic shprehen ne Metodologjine e Llogaritjes se Tarifave per Prodhuesin Publik si dhe ne
Deklaraten Rregullatore.
Përditësimi dhe kompesimi i të gjitha efekteve financiare për operatorët e rregulluar do të kryhet
brenda të njëjtës periudhë rregullatore 2012-2014, apo në periudhën rregullatore pasardhëse,
periudhë e cila do të shërbejë për qartësimin e gjëndjes juridike të kompanisë së shpërndarjes,
duke i krijuar kështu mundësinë rregullatorit për qartësimin, verifikimin dhe përcaktimin sa më
të drejtë të treguesve të të ardhurave të kërkuara për aktivitetitet e gjenerimit publik, furnizimit
me shumicë, transmetimit, shpërndarjes së energjisë elektrike dhe furnizimit me pakicë të
konsumatorëve tariforë.
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Tarifat e sherbimeve dhe te shitjes me pakice te energjise elektrike per
periudhen e trete rregullatore 2012-2014

Niveli I Tensionit

Viti 2012-2014

Kategorite e Konsumatoreve

Cmimi
(leke/kWh)

Cmimi I
energjise ne
pik (leke/kWh)

TENSIONI I MESEM

Kliente te furnizuar ne 35 kV
Industri

8.50

9.78

Tregeti & sherbime

8.50

9.78

Bujqesi

8.50

9.78

Te tjere

8.50

9.78

Kliente te furnizuar ne 20/10/6 kV
Industri

9.10

10.47

Tregeti & sherbime

10.00

11.50

Furra buke, prodhim mielli

7.10

8.17

Bujqesi

8.70

10.01

Te tjere

9.70

11.16

Buxhetore

11.50

13.23

TENSION I ULET

Kliente te furnizuar ne TU
Industri

10.50

12.08

Tregeti & sherbime

12.20

14.03

Furra buke, prodhim mielli

7.60

8.74

Bujqesi

10.50

12.08

Te tjere

12.00

13.80

Buxhetore

14.00

16.10

Familjare
Blloku I pare deri ne 300 kW h

7.70

Blloku I dyte mbi 300 kW h

13.50

Tarifa fikse e sherbimit per leximin "zero" (leke/muaj)

200

Tarifa per konsumin e energjise elektrike ne ambjentet e
perbashketa (shkalle, pompe, ashensor, etj (leke/kWh)

8.00

* Cmimi I energjise reaktive do te jete 15% e cmimit te energjise aktive

7.7

Humbjet nga Transformimi dhe eficenca e sistemit energjetik shqiptar

Ne total, humbjet nga procesi i transformimit te burimeve energjetike primare, vleresohen ne
vlerat 1.11 ktoe ose 0.66% te TPP-se, dhe respektivisht humbjet ne procesin e transformimit per
burimin energjetik te naftes kane qene ne vlerat 0.41 ktoe dhe per energjine elektrike 0.5 ktoe.
8.

QYMYRI

Konsumi i qymyrit per vitin 2013 ka patur nje rritje per shkak te kerkeses se larte te
konsumatorit industrial me 73.33 ktoe dhe me nje prodhim vendas te ulet deri ne 2.03 Ktoe. 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.
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Qymyret e vendit tonë kanë fuqi kalorifike që varion nga 2000 kkal/kg në 3000 kkal/kg dhe
nxirren nga një thellësi që shkon deri në 300m, me trashësi shtrese 0.7-1m. Rezervat e
parashikuara të qymyrit janë 794 milionë ton. Ato përqëndrohen kryesisht në zonën e Tiranës,
me rreth 86% të rezervave, në zonën e Korçë-Pogradecit me 10% dhe në zonën e Memaliajt me
4%.
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 2013, 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.
Konsumi i druve te zjarrit edhe ne vitin 2013 (e llogaritur) konsiderohet te jete ne nivelin 201.5
ktoe.

10.

KONSUMI I BURIMEVE ENERGJETIKE NE INDUSTRINE NXJERESE DHE
PERPUNUESE TE NAFTES

Totali i vleresuar i burimeve energjetike te konsumuara ne deget e industrise nxjerrese dhe
perpunuese ka qene ne vleren 53.23 ktoe, respektivisht: 35 ktoe ne industrine e naftes sidomos ne
deget e industrise nxjerrese dhe perpunuese dhe 7.5 ktoe ne sektorin e rafinerise.
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 2013 vërehet një rritje e ndjeshme e prodhimit
vendas të naftës brut, duke arritur në 1,206 628 ton (nga rreth 320 000 ton, që ka qënë në vitin
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2000), ndërkohë që përpunimi i naftës brut në rafineritë e vendit ka pësuar rënie, si në vlerë
absolute, por për më tepër në vlerë relative, në krahasim me prodhimin e naftës brut në vend,
duke bërë që të rritet gjithmonë e më tepër eksporti i naftës brut.
Konsumi final i burimeve energjetike, sipas sektorëve të ekonomisë, per vitin 2013 ka patur nje
ritje 153 Ktoe krahasuar me vitin 2012 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. Kjo
situate ka sjelle nje rritje konsumi me energji elektrike krahasuar me vitin 2012 ne vlere rreth 97
ktoe.
Sektori i transportit vazhdon te mbaje peshën më të madhe përkundrejt totalit të konsumit të
energjisë me 40.7%, sektori i banesave 29.0%, industria 15.5 %, sektori i shërbimeve 9.5 % dhe
bujqësia e të tjerat 5.2 %.

Figura 16: Konsumi final i burimeve energjetike sipas çdo sektori [ktoe] (Burimi: AKBN)

Konsumi final i energjisë elektrike sipas sektorëve të ekonomisë është paraqitur në figuren 16.
Në vitin 2013 sektori i banesave ka konsumuar 56% të energjisë elektrike. Pas tij vjen sektori i
sherbimeve me 21.4%, sektori i industrise me 20.1%, dhe në fund vjen sektori i bujqësisë me
2.4%. Vlen të theksojmë, se pas vitit 2008 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.
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12.

ANALIZA E BURIMEVE ENERGJETIKE NE KONSUMIN FINAL SIPAS
DEGEVE

12.1

Produktet e naftes

Vleresimet e bera per vitin 2013 tregojne se konsumi i produkteve hidrokarbure ka pesuar nje
rritje rreth 4%, krahasuar me vitin 2012. Ritmi kesaj rritjeje ndodh si pasoje e ndikimit te ritjes se
parkut te automjeteve ne vendin tone.
Per vitin 2013, konsumi i produkteve te naftes rezulton te jete 1082.6 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 74.1% me pas vijen industria 9.2%, banesat me 6.8%, bujqesia
6.4% dhe sherbimet me 2.8%. (Figura 17).

Figura17: Konsumi Final i Naftes & Nenprodukteve/ sektoreve
ekonomike neVitin 2013. [%] Burimi AKBN

Krahasuar me bilancin e vitit 2012 ne vitin 2013 konsumi i produkteve te naftes ne sektorin e
industrise ka nje ulje me 13.61 ktoe si pasoje e perdorimit te qymyrit ne kete sektor i cili
konkuron me çmim me te ulet se produktet e naftes. Sektori i transportit ritet me 65.13 ktoe, si
pasoje e ecurise ne ritje te parkut te automjeteve. Sektori i banesave ka ruajtur konsumin
konstant te gazit te lengeshem ndersa sektori i sherbimeve ka nje ritje te ndjeshme sipasoje e
ritjes se perdorimit te gazit te lengeshem. Ndersa bujqesia ka nje rritje rreth 1.12 ktoe si pasoje e
kekeses se larte ne tregun e produkteve bujqesore. (Figura18)
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Figura 18: Konsumi Final i Energjise produkteve te naftes ne deget e ekonomise 1999-2013 [ktoe] Burimi: AKBN

Diezeli rezulton si karburanti kryesor ne bilancin e produkteve te naftes ne Shqiperi me rreth
68% te konsumit dhe me pas vjen benzina me 10.5%.
Analizat e detajuara te ecurise se konsumit te produkteve te ndryshme te naftes per vitin 2013
tregojne se gazi i lengshem i naftes ka patur nje ritje 23.62 ktoe krahasuar me vitin 2012.
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 2013 konsumi
i gazit te lengshem ka qene ne nivelin 112 ktoe, (theksojme qe te dhenat mbi konsumin e
produkteve te naftes jane bazuar mbi te dhena zyrtare dhe vleresime nga AKBN-ja).
12.2

Konsumi i Energjise Elektrike sipas degeve te ekonomise

Ne konsumitn e pergjithshem te faturuar edhe per vitin 2013, sektori i banesave ka konsumuar
56% të energjisë elektrike. Pas tij vjen sektori i sherbimeve me 21.4%, sektori i industrise me
20.1%, dhe në fund vjen sektori i bujqësisë me 2.4%.
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, 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.
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Figura19: Konsumi final i energjise elektrike ne deget e ekonomise.
Viti 2013 [%] Burimi: AKBN

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.
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.
14.

KONSUMI I BURIMEVE TE RINOVUESHME

Nisur nga pozicioni gjeografik, me një klimë tipike mesdhetare, Shqipëria zotëron burime të
konsiderueshme të energjive të rinovueshme. Këto burime mund të shfrytëzohen jo vetëm për
zvogëlimin e kontributit të energjisë elektrike nga burimet konvencionale, por dhe për përfitimin
e energjive të tjera të pastra.
Shqipëria ka ndërrmarrë hapa të rëndësishëm, për të implementuar në politikat energjetike
kombëtare të saj, kërkesat e Direktivave të Bashkimit Europian, përsa i takon rregullave për
krijimin dhe zhvillimin e tregut të brëndshëm të energjisë dhe promovimin e prodhimit dhe
konsumit të energjisë nga burimet e rinovueshme të saj.
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Direktiva për promovimin e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme është transpozuar
në Ligjin e ri “Për burimet e rinovueshme”, miratuar në 2 Maj 2013, si dhe në Ligjin e aprovuar
për Biokarburantet. Gjithashtu, Ministria e Energjise dhe Industrise dhe Agjencia Kombëtare e
Burimeve Natyrore janë duke punuar për të përgatitur aktet nënligjore respektive.
Pas analizës së mekanizmave nxitës të mundshme dhe rishikimit të praktikave më të mira të
kryera nga shtetet e tjera, anëtare të BE-se, në vendin tonë, që nga 19 Janari 2007, është adoptuar
një sistem për tarifat fikse (feed-in), në mënyrë të veçantë për HEC-et e vegjël, ekzistues dhe të
rinj, i cili ofron një siguri më të madhe për investitorët dhe siç ka treguar eksperinca ka filluar të
japë rezultatet e veta.
Sistemi i tarifave fikse (feed-in) krijon kushte për promovimin e energjisë elektrike të prodhuar
nga burimet e rinovueshme. Duke theksuar se në ligjin e ri “Për burimet e rinovueshme”, niveli i
këtyre tarifave ka marrë parasysh tipin, teknologjinë, si dhe efiçencën e paisjeve gjeneruese të
energjisë.
Ligji për burimet e rinovueshme dhe Ligji për Biokarburantet, gjithashtu, ofron incentiva të tjera
si:
• përparësi për lidhjen me rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes;
• pagesën vetëm të kostove direkte të lidhjes me rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes
së energjisë elektrike;
• marrëveshje shitblerjeje afatgjata (15 vjet për energjinë elektrike të prodhuar nga
hidrocentralet me fuqi të instaluar deri në 15 MW)
• blerjen e detyrueshme të energjisë elektrike të prodhuar nga impjantet e burimeve të
rinovueshme deri në 15 MW;
• Çmim më të mirë stimulues për ndërtimin e këtyre impjanteve.
Ligji i Biokarburanteve, gjithashtu, ka të përfshira incentiva për përdorimin e biokarburanteve në
sektorin e transportit si më poshtë:
•
•
•

përzierja e detyrueshme e biokarburanteve me naftën dhe derivatet e saj;
reduktimi i normës së akcizës, për shkak të përzierjes së karburantit në një përqindje të
caktuar;
normë zero për akcizën e karburanteve që janë bio.

Si rezultat i këtyre masave, interesi për shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme është rritur në
mënyrë të ndjeshme dhe kanë filluar të ndërtohen, para së gjithash, hidrocentrale të rinj, si
teknologji më e njohur dhe më e besueshme, e ndjekur nga sistemet e paneleve diellore për ujë të
ngrohtë dhe për vendosjen e turbinave të prodhimit të energjisë elektrike nga energjia e erës. Në
një shkallë më të ulët kanë filluar të kërkohen nga investitorët autorizime për ndërtimin e
paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike.
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Në vitin 2011, në Zonën Energjetike dhe Industriale të Porto Romanos u vu në shfrytëzim
impianti i prodhimit dhe bledingut të biokarburanteve, që është njëkohësisht edhe impianti i parë
i këtij lloji në Shqipëri.
Hidroenergjia është burimi më i madh i energjive të rinovueshme në vendin tonë. Shqipëria
renditet në Europë 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 territori shtetëror. Nga pikpamja
topografike, duke qenë një vend me reliev relativisht të thyer, vendi ynë ka një rezervë
hidroenergjitike të madhe.
Nëpërmjet një politike koncensionare konkuruese e transparente dhe të mbështetur në një kuader
të plotë ligjor dhe nënligjor, u bë e mundur që të nënshkruhen dhe miratohen nga Qeveria, 127
kontrata koncensionare, për ndertimin e HEC-eve me fuqi të vogël, të mesme dhe të madhe, me
investitorë vendas dhe të huaj, prej të cilëve pritet, që të futet në shfrytëzim një potencial
gjenerues hidroelektrik prej rreth 1740 MW, që parashikohet të prodhojë një sasi energjie
elektrike nga burime të rinovueshme prej rreth 4 miliarde kWh në vit.
Territori i Shqipërisë është i vendosur në pjesën perëndimore të Ballkanit dhe ka një potencial të
lartë të energjisë diellore. Numri i ditëve me diell në vendin tonë luhatet nga 240 – 260 ditë, me
një maksimum prej 280 ditë. Megjithatë kontributi i kësaj energjie, përkundrejt totalit të
burimeve energjetike, është jo më shumë se 0.1%. Kryesisht energjia diellore shfrytëzohet për
prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar dhe një pjesë fare e vogël e kësaj energjie shfrytëzohet me
panele fotovoltaike. Bazuar në të dhënat e vitit 2013, penetrimi i paneleve për ujë të ngrohtë
është 23.5 m2/1000 banor
Për këtë arsye, në strategjinë kombëtare të energjisë, shtimi i përdorimit të paneleve diellore
është prioritet i qeverisë dhe në këtë kuadër po punohet me një projekt 5 vjeçar në bashkëpunim
me PNUD-in.
Shfrytëzimi i energjisë së erës në vendin tonë akoma nuk ka filluar, por ka një 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. Deri në fund të vitit 2013, nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë
dhe Energjetikës, si dhe 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.
Biomasa në vendin tonë vlerësohet si burim energjie dhe është ngushtësisht e lidhur me drutë e
zjarrit. Në vitin 2013, rezulton që 93% e druve të zjarrit të përdorura, janë konsumuar për
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ngrohje dhe gatim dhe vetëm 7% është përdorur në shërbime të tjera. Biomasa kontribuon
nëpërmjet druve të zjarrit në bilancin energjetik të vendit me 10 %. Në mbështetje të shrytëzimit
të biomasës në vitin 2008 është dhënë licensa për ndërtim, instalim dhe për prodhimin e
energjisë elektrike nga një TEC me fuqi të instaluar prej 140 MW.
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