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Përtej qymyrit: Investim në të 
Ardhmen Energjetike të Kosovës 

Përmbledhje ekzekutive 
Në këtë përmbledhje të shkurtër, ne shqyrtojmë potencialin për plotësimin e 
kërkesës në rritje për energji në Kosovë, duke u përqëndruar në energjinë elektrike. 
Ne gjejmë se Kosova mund të shfrytëzojë gatishmërinë e institucioneve financiare 
ndërkombëtare dhe bankave zhvillimore për të investuar në tranzicionin e energjisë 
përtej qymyrit. Kosova mund t'i përdorë këto fonde për të zhvilluar ekonomi 
moderne, me energji efiçente, dhe të bazuar në burime të ripërtëritshme. 
Teknologjitë dhe inovacionet në treg që mundësojnë tranzicionin e tillë janë tashmë 
në dispozicion dhe përfshijnë bateritë, përgjigje të udhëhequra nga kërkesa (DSR), 
dhe interkoneksione më të forta. 

Gjetjet kryesore 

Rritja e kërkesës për energji elektrike dhe efiçienca energjisë: Ne presim që 
deri në vitin 2030 kërkesa për energji elektrike të rritet deri në 20%, e nxitur nga 
rritja e të ardhurave dhe elektrifikimi gradual i sektorit të energjisë në përgjithësi, 
duke nënkuptuar kështu shtesë prej 1,200 gigavat-orë (GWh) në kërkesën vjetore 
në vitin 2030. Sidoqoftë, ky nivel i rritjes së kërkesës mund të zvogëlohet përmes 
investimeve në rrjet dhe efiçiencën e energjisë. Një analizë e Bankës Botërore tregon 
një potencial konservativ për kursime shumë të efektshme të energjisë elektrike, 
ekuivalente me të paktën 1,400 GWh në vit, deri në vitin 2030.  Kjo përfshin kursime 
prej më shumë se 800 GWh përmes investimeve për të zvogëluar humbjet e rrjetit 
dhe 600GWh nga investimet në efiçiencën e energjisë së ndërtesave. Ne vërejmë se 
aktualisht, humbjet në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të ulët janë të 
jashtëzakonshme 26% (1,378 GWh) të kërkesës totale të rrjetit të shpërndarjes, të 
ndarë në mënyrë të barabartë midis humbjeve teknike dhe "energjisë së 
pafaturuar". 

Ekzistojnë tri burime kryesore të energjisë që Kosova potencialisht mund t’i përdorë 
për ta plotësuar këtë kërkesë - linjiti, gazi dhe burimet e ripërtëritshme. 

Linjiti: Ne nuk shohim më ndonjë perspektivë reale për financim të jashtëm të 
termocentralit të ri të linjitit në Kosovë.  Ndërkohë, njëri nga dy termocentralet e 
linjitit, ai më i vjetri - Kosova A, duhet të mbyllet së shpejti, duke nënkuptuar kështu 
humbje furnizimi prej 2,100 GWh në vit, bazuar në prodhimin e vitit 2019. 

• Dy termocentralet ekzistuese të Kosovës me bazë linjiti, Kosova A dhe 
Kosova B, janë ndërtuar në fillim të viteve 1970, dhe mes viteve 1980. Mosha 
e tyre e shtyrë dhe mungesa e fleksibilitetit, së bashku me dominimin e tyre 
në rrjet, kontribuojnë në cilësinë e dobët që ka Kosova përsa i përket 
furnizimit me energji elektrike. 
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• Contour Global, investitor i regjistruar në Londër, dhe Banka Botërore 
kohëve të fundit kanë tërhequr kapitalin, gjegjësisht mbështetjen e kredisë 
për ndërtimin e termocentralit të propozuar me linjit në Kosovë. Arsyeja për 
tërheqjen e tyre ishte e thjeshtë: Qymyri nuk është më opsioni me koston më 
të ulët të energjisë elektrike për Kosovën; çmimi i hyrjes për këtë projekt do 
të kishte qenë €80/megavat-orë (MWh).  Termocentrali gjithashtu do të 
ishte një ndër teknologjitë me rrezik më të lartë, për shkak të forcimit të 
qëndrimeve të politik-bërësve, rregullatorëve, dhe institucioneve financiare 
ndaj opsioneve të prodhimit të energjisë që shkaktojnë emitim të madh të 
karbonit. Kjo është veçanërisht e dukshme në Evropë me targetin e BE-së 
2050 për emetim zero neto dhe me planet për të filluar me tarifën për kufi të 
karbonit. 

Gazi: 

• Kosova nuk ka treg apo infrastrukturë të gazit, por dëshiron të lidhet me 
disa projekte të mundshme, përfshirë këtu edhe Gazsjellësin Trans-Adriatik 
përmes Shqipërisë.  Sipas IEA, gjenerimi nga gazi ka një kosto të nivelizuar 
të energjisë (LCOE) prej mbi $90/MWh (~ €76/ MWh), por kjo nuk 
përfshinë koston e madhe të infrastrukturës së re që do të kërkohej për të 
siguruar furnizim me gaz në Kosovë. 

Burimet e ripërtëritshme dhe bateritë: Vitin e kaluar, lansimi i projekteve të para 
në shkallë të gjerë në Kosovë për erë dhe energji diellore sollën edhe të dhënat e 
para të performancës për projekte të tilla. Rezultatet janë premtuese. Prodhimi i 
energjisë elektrike ishte i barabartë ose më i lartë se ai në vendet e përafërta apo ato 
fqinje, duke forcuar kështu argumentin në favor të burimeve të ripërtëritshme. 
Kosova gjithashtu mund të shfrytëzojë rënien e kostos së baterive duke zhvilluar 
teknologjinë e furnizim të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme 
shtëpiake dhe magazinimin/ruajtjen, duke arritur kështu 1,500 GWh më shumë në 
vit.  

• Bazuar në të dhënat e reja të performancës së burimeve të ripërtëritshme, 
ne vlerësojmë se kapaciteti i energjisë së erës dhe diellit të planifikuara 
aktualisht apo në ndërtim e sipër mund të gjenerojnë 400 GWh më shumë në 
vit.  

• Një analizë e kostos e përfunduar në vitin 2018 në rajon tregon se një 
projekt në shkallë të gjerë që kombinon energjinë e erës dhe diellit me 
bateritë mund të arrihet me kosto më të ulët sesa gjenerimi që bazohet në 
djegien e linjitit (dmth. me një LCOE prej €60 deri €70 /MWh kundrejt 
€80/MWh). Këto shifra do të jenë edhe më të ulta sot, pasi kostot e 
burimeve të ripërtëritshme dhe magazinimit kanë vazhduar të bien. Një 
analizë e tillë tregon se një projekt në shkallë të gjerë që kombinon energjinë 
diellore (400MW), atë nga era (170MW) dhe bateritë (120MW/350MWh), 
mund të japë 1,100 GWh në vit më shumë. 

Balancimi i rrjetit: Kosova do të përfitonte nga investimet shtesë në 
interkoneksion dhe burime të ripërtëritshme të vogla si mënyrë kosto efektive për 
të siguruar të paktën 1,000 GWh shtesë në vit deri në vitin 2030.  
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• Zgjerimi i interkoneksionit: Në fillim të vitit 2020, Kosova arriti 
marrëveshje me shoqatën evropiane të operatorëve të rrjetit për kyçje në 
rrjetin e Evropës Kontinentale.  Kjo mundësoi edhe funksionalizimin e 
interkoneksionit të nën-përdorur prej 400 kilovolt (kV) me Shqipërinë. 
Rritja e interkoneksionit është mënyrë kosto efektive që Kosova të 
importojë energji elektrike nga hidrocentralet fleksibile të Shqipërisë dhe të 
eksportojë burime të ndryshme të ripërtëritshme tek fqinjët e saj. Një 
interkoneksion i ri mund të shtojë të paktën 1,000 GWh në vit në importe të 
sigurta dhe të ardhura të vlefshme nga eksporti. 

• Investim në rrjetet e energjisë elektrike: Një analizë e Bankës Botërore 
tregon për potencial shumë konservator të kursimit prej më shumë se 800 
GWh në vit deri në vitin 2030 nëse investohet në zvogëlimin e humbjeve në 
rrjet; zvogëlimin e humbjeve të pafaturuara, duke përfshirë këtu edhe 
vjedhjet në rrjetin e shpërndarjes; dhe zvogëlimin e humbjeve teknike si në 
transmision ashtu edhe në shpërndarje. Ne vërejmë se aktualisht, humbjet 
në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të ulët janë aq lartë sa 26% (1,378 
GWh) e kërkesës së përgjithshme të rrjetit të shpërndarjes, e shprëndarë në 
mënyrë të barabartë midis humbjeve teknike dhe "energjisë së pafaturuar". 

• Mbështetje për vet-prodhuesit (prozumerët): Kosova ka treg të 
papërfillshëm të tavanëve fotovoltaike diellore (PV), por ka kornizën e 
duhur ligjore dhe financiare, përfshirë këtu edhe skemën e matjes neto. 
Rritja e 10 fishtë e tregut me vet-prodhues diellor (prozumer) - klientë të 
cilët edhe prodhojnë dhe konsumojnë energji në rrjet - mund të sigurojë 
rreth 10 GWh në vit më shumë. Nxitja e investimeve nga qytetarët në PV 
diellore mund të zvogëlojë presionin mbi burimet e pakta shtetërore dhe të 
zvogëlojë humbjet në rrjet. 

Investim në përgjigjet e udhëhequra nga kërkesa: Një mënyrë kosto efektive për 
të çuar drejt zvogëlimit të ngarkesës (kur furnizimi me energji elektrike në një zonë 
të caktuar ndërpritet për tu mbrojtur nga kërkesa e tepruar) mund të jetë krijimi i 
një tregu ku përgjigjet janë të udhëhequra nga kërkesës (Demand-Side Response). 
Ky treg do të përdorej me përdoruesit që kanë kërkesë më të lartë për energji, për ta 
zvogëluar kërkesën kur ajo nevojitet. 

 

 

 

 

 



 
   
Përtej qymyrit: Investim në të Ardhmen Energjetike të Kosovës 
 
 

 

4 

Grafiku përmbledhës: Zbutja e mungesës së energjisë në Kosovë në vitin 
2030  
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Gjendja aktuale dhe historike 
Pasqyrë e Sektorit të Energjisë 

Konteksti politik 
Kosova është anëtare e Komunitetit të Energjisë, organizatë ndërkombëtare që 
bashkon Bashkimin Evropian (BE) me fqinjët e saj të Evropës Juglindore në krijimin 
e tregut të integruar pan-Evropian të energjisë. Kjo organizatë u themelua nga 
Traktati i Komunitetit të Energjisë i vitit 2006 për të zgjeruar tregun e brendshëm të 
energjisë të BE-së në Evropën Juglindore. Komuniteti i Energjisë kërkon nga vendet 
e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë një mori të direktivave dhe rregulloreve të BE-së 
lidhur me energjinë, duke përfshirë këtu edhe disa që lidhen me efikasitetin e 
energjisë dhe energjinë e ripërtëritshme. 1 Përveç kësaj, Komuniteti i Energjisë 
kërkon nga Kosova që ta zvogëlojë ndotjen e ajrit nga impiantet me djegie të mëdha, 
sipas Direktivës së BE-së për Impiantet me Djegieve të Mëdha (LCPD), duke ndikuar 
kështu në kapitalin dhe kostot operative të qymyrit dhe biomasës. Analiza e fundit 
nga Komuniteti i Energjisë tregon se termocentralet me linjit në Kosovë sot 
mesatarisht tejkalojnë kufijtë e pluhurit LCPD deri në 400% dhe janë afër tejkalimit 
dyfish të kufijve të zbatueshme të NOX.2 Pluhuri dhe NOX janë kontribuesit kryesorë 
të vdekjeve të parakohshme nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ato të 
frymëmarrjes. 

Hap tjetër për sektorin e energjisë së Kosovës do të jetë përafrimi me paketën 2017 
të BE-së për energji të pastër, e cila përcakton qëllime ambicioze dhe 
gjithëpërfshirëse për të krijuar një sistem energjetik më fleksibil, që emiton pak 
karbon, dhe që është i bazuar në burime të ripërtëritshme deri në vitin 2030. Përtej 
kësaj, BE-ja së fundmi ka miratuar edhe qëllimin politik të 0 emitimeve të gazrave 
serrë deri në vitin 2050, që nënkupton një kufizim të mëtejshëm të emetimeve të 
gazrave serrë në periudhën e afërt dhe atë afatmesme. Komisioni Evropian 
gjithashtu ka bërë të qartë planet e tij për të filluar me tarifë për kufi të karbonit, e 
cila mund t'u kërkojë vendeve fqinje në Komunitetin e Energjisë të miratojnë çmime 
të qarta të karbonit shumë më shpejt sesa pritej. Për më tepër, si edhe vendet e tjera 
të Ballkanit Perëndimor, Kosova synon të integrohet në BE, gjë që kërkon miratimin 
e plotë të këtyre politikave. 

Kosova nuk duhet të ketë dyshim lidhur me drejtimin e sektorit të saj të energjisë, 
siç kërkohet nga Komuniteti i Energjisë dhe BE-ja. Si një vend që sot është i 
mbizotëruar nga qymyri, injorimi i tendencave të tilla afatgjata mund të shkaktojë 
kosto të mëdha afatshkurtra, duke përfshirë edhe kostot në rritje për pajtueshmëri 
mjedisore nga një sistem energjie jo efikase të bazuar në karburantet fosile që 
shpiejnë kështu në ndaljen e parakohshme të pasurive të karburanteve fosile. 
Polonia është rast i mire përfaqësues. Duke i rezistuar prej kohësh synimeve dhe 

 
1 Korniza e Investimeve për Ballkanin Përëndimor. Investim në Energji të Pastër në Ballkanin 
Përëndimor. 2019. 
2 Komuniteti i Energjisë, 2020. WB6: Gjurmuesi i Tranzicionit të Energjisë 
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politikave të BE-së për karbon më të ulët, kompania më e madhe e energjisë nga 
qymyri në vend PGE, kohët e fundit deklaroi se është në prag të falimentimit.3 

Ndër politikat e saj të brendshme energjetike, Strategjia e Energjisë e Kosovës 2017-
2026 ka miratuar  qasje "kap të gjitha" për të siguruar sigurinë e furnizimit; për tu 
integruar në tregjet rajonale të energjisë; për të zgjeruar prodhimin termik; për të 
krijuar infrastrukturën e gazit; dhe për të përmbushur objektivat e ripërtëritshme.4 
Programi energjetik i qeverisë së re, siç përshkruhet në një përmbledhje me katër 
paragrafë, e parë nga autorët e këtij raporti, pohon këtë strategji të gjerë, duke 
përfshirë këtu edhe ndërtimin e një termocentrali të ri me linjit; azhurnimin e 
termocentralit ekzistues të linjitit Kosova B; rritjen e efikasitetit të energjisë; 
zgjerimin e ngrohjes qëndrore; liberalizimin e tregjeve të energjisë; integrimin me 
Shqipërinë në zonë të re të kontrollit të energjisë elektrike; dhe përfundimin e 
analizës së fizibilitetit për infrastrukturën e re të gazit. 

Burimet Natyrore  
Kosova është e varur në masë të madhe në burimet e brendshme të linjitit (thëngjill 
i shkallës së ulët) për ta përmbushur kërkesën për energji, duke përdorur rezervat e 
saj masive të linjitit, siç tregohet në Tabelën 1. Prodhimi vjetor i linjitit në Kosovë ka 
ndryshuar ndërmjet 7 milion dhe 9 milion ton në dekadën e kaluar, përgjithësisht në 
përputhje me kërkesën vjetore të linjitit. Tabela 1 gjithashtu tregon potencialin 
teknik për burime të ripërtëritshme siç vlerësohet nga Agjencia Ndërkombëtare e 
Energjisë së Ripërtëritshme (IRENA), dhe potencialin teknik të qëndrueshëm të 
biomasës krahasuar me konsumin, sipas një studimi të Bankës Botërore.  

Tabela 1 tregon që Kosova ka burime të mjaftueshme të energjisë, jo vetëm në linjit, 
por edhe në burime të ripërtëritshme që i lejojnë të zgjedhë opsione me kosto më të 
vogël për të ardhmen. I vetmi përjashtim është konsumi vjetor i biomasës, i cili 
përbëhet tërësisht nga biomasa drunore dhe tejkalon burimet e ripërtritshme.5  

  

 
3 Warsaw Business Journal, 2020. Kompania energjetike në rrezik të kolapsit thotë titulli. Në 
dispozicion në: https://www.wbj.pl/energy-firm-in-danger-of-collapsing-says-
head/post/127707 
4 Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës. Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 
2017-2026. 2017. 
5 Banka Botërore dhe Komuniteti i Energjisë. Ngrohja e bazuar në biomasë në Ballkanin 
Përëndimor: Udhërrëfyes për Zhvillim të Qëndrueshëm. 1 Tetor 2017. 

https://www.wbj.pl/energy-firm-in-danger-of-collapsing-says-head/post/127707
https://www.wbj.pl/energy-firm-in-danger-of-collapsing-says-head/post/127707
https://mzhe-ks.net/repository/docs/Kosovo_Energy_Strategy_2017_-_26.pdf
https://mzhe-ks.net/repository/docs/Kosovo_Energy_Strategy_2017_-_26.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/135831542022333083/biomass-based-heating-in-the-western-balkans-a-roadmap-for-sustainable-development
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/135831542022333083/biomass-based-heating-in-the-western-balkans-a-roadmap-for-sustainable-development
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Tabela 1: Potenciali Teknik kundrejt Kapacitetit të Instaluar dhe 
Konsumimit, për Energji Elektrike të Ripërtëritshme, Linjit dhe Biomasë  

Burimet: ERO 2019; IRENA 2019, Banka Botërore 2017. 

Sektori i Energjisë Elektrike 
Sistemi i energjisë elektrike të Kosovës kryesisht përbëhet nga ndërmarrjet 
shtetërore të prodhimit dhe transmisionit.6 Kapaciteti elektrik aktualisht dominohet 
nga dy termocentrale me linjit, Kosova A (tri njësi, kapacitet neto 432 megavat 
(MW), i ndërtuar në fillim të viteve 1970) dhe Kosova B (dy njësi, kapacitet neto 528 
MW, i ndërtuar në mes të viteve 1980). Të dy termocentralet janë në pronësi të 
KEK-ut, ndërmarrje shtetërore e prodhimit. Kosova ka gjithashtu edhe objekte të 
shumta të vogla hidroenergjitike dhe të energjisë së ripërtëritshme. Operatori i 
vetëm i sistemit të transmisionit, gjithashtu në pronësi të shtetit, KOSTT, është edhe 
operator i tregut. Operatori i sistemit të shpërndarjes, KEDS, është në pronësi 
private. Energjia elektrike furnizohet ekskluzivisht nga KESCO. 

Tregu me shumicë i energjisë elektrike përbëhet nga kontratat bilaterale, kryesisht 
ndërmjet gjeneratorit, KEK-ut dhe furnizuesit, KESCO. Çmimi me shumicë i energjisë 
bazohet në çmime historike të aprovuara nga rregullatori i energjisë, ZRRE. Pjesa 
tjetër e tregtisë bëhet gjithashtu në mënyrë bilaterale, d.m.th., midis tregtarëve dhe 
prodhuesve të vegjël të energjisë elektrike. Nuk ka një treg paraprak, dhe asnjë spot 
ose indeks paraprak. Lidhur me planet e tregut të energjisë elektrike, Kosova ka 
vendosur të jetë pjesë e bursës energjetike shqiptare të shkëmbimit dhe jo të ketë 
bursë vetanake.  

Figura 1 krahason kërkesën dhe furnizimin me energji elektrike. Kërkesa ishte e 
sheshtë nga viti 2009-2016, por që atëherë është rritur në mënyrë graduale, nga 
5.8% vitin e kaluar në një kulm të ri prej 6,001 GWh. Kërkesa për energji elektrike 
tregon për sezonalitet të madh, pjesërisht si rezultat i ngrohjes elektrike nga 
shtëpitë. Vitin e kaluar, prodhimi në vend u rrit 7.7% në 5,718 GWh. Sistemi elektrik 
i Kosovës dominohet nga linjiti. Në vitin 2019, linjiti përbënte 94.5% të gjenerimit të 

 
6 ERO. ReportI Vjetor. 2019.  

https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%252525252520Vjetor/Raporti%252525252520vjetor%2525252525202019_ZRRE_final_alb.pdf
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përgjithshëm, i ndjekur nga hidrocentrali (3.7%), energjia e erës (1.6%) dhe diellit 
(0.2%). Kosova është net importuese e energjisë elektrike. 

Figura 1: Prodhimi i energjisë elektrike, kërkesa, importet dhe eksportet, 
GWh, 2009-2019 

Burimi: ERO 2019.  

Çmimet me pakicë të energjisë elektrike në Kosovë janë të rregulluara. Vitin e 
kaluar, çmimet e familjeve ishin mesatarisht 5.68 euro cent për kWh, dmth. më të 
ulëta se ato të vendeve fqinje.  

Dy termocentralet e linjitit të Kosovës janë të vjetra, jo fleksibile dhe joefikase, dhe 
kështu kontribuojnë në mungesën e sigurisë së furnizimit, dhe mos zvogëlimin e 
ngarkesës së lartë. Tri njësitë në Kosovën A kanë efikasitet elektrik mesatar prej 
23%, dhe dy njësitë e Kosovës B kanë efikasitet mesatar prej 31%. SAIDI (indeksi 
mesatar i kohëzgjatjes së sistemit) është vlerësim i njohur për cilësinë e furnizimit 
me energji. SAIDI matë kohëzgjatjen totale mesatare të ndërprerjeve të energjisë 
elektrike në vit për klient, duke përfshirë ndërprerjet e planifikuara dhe të 
paplanifikuara dhe zvogëlimin e ngarkesës. Në Kosovë, ndërprerjet në rrjetin e 
shpërndarjes ishin jashtëzakonisht të larta për një vend evropian, 69 orë në vitin 
2019, sipas ZRRE-së. (Kjo shifër ishte zvogëluar nga 110 orë në vitin 2018, si 
rezultat i investimeve në rrjetin e shpërndarjes.) Sipas raportit të fundit të Bankës 
Botërore "Të Bërit Biznes", rezultati SAIDI e rendiste Kosovën në vendin e 164 mes 
202 vendeve, nën Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë fqinje, por mbi Malin e Zi dhe 
Shqipërinë.7 Mungesa e rezervës terciare e shoqëruar nga dy impiantet e vjetruara 
të qymyri në Kosovë janë shkaktarët kryesor të rënies së shpeshtë të ngarkesës.  Një 

 
7 Banka Botërore. Të Bërit Binznes 2020. 2020.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
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mënyrë me kosto-efektive për ta trajtuar këtë mund të jetë që Kosova të themelojë 
tregun e përgjigjes së udhëhequr nga kërkesa (DSR) për të lidhur kontratë me 
përdoruesit e medhënj të energjisë në mënyrë që të të zvogëlohet kërkesa kur është 
nevoja. 8  

Vitin e kaluar, humbjet në rrjetin e transmisionit të tensionit të lartë ishin 1.7% (105 
GWh) të kërkesës së përgjithshme. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të 
ulët ishin shumë të larta, 26% (1,378 GWh) të kërkesës së përgjithshme të rrjetit të 
shpërndarjes, të ndara në mënyrë të barabartë midis humbjeve teknike dhe 
"energjisë së pafaturuar". Energjia e pafaturuar prej 694 GWh është ekuivalente me 
më shumë se dyfishin e gjenerimit të përgjithshëm nga burimet e ripërtëritshme të 
vitit 2019. Disa nga këto humbje i atribuohen vjedhjeve dhe disa konsumit të 
pallogaritur të energjisë elektrike në veri të Kosovës (294 GWh).  

Sektori i Ngrohjes 
Sektori i ngrohjes në Kosovë aktualisht dominohet nga djegia e biomasës/drutë e 
zjarrit (me 60% të kërkesës totale për ngrohje nga amviseritë) si dhe linjitit, e 
përcjellur nga ngrohja elektrike, dhe disa ngrohje qendrore të kufizuara 
(ekuivalente me rreth 5% të kërkesës për ngrohje hapësinore), duke përdorur 
avullin nga termocentrali me linjit Kosova B dhe nga ngrohtoret me vajra.9  

Djegia e biomasës në stufa joefiçiente është një rrezik serioz për shëndetin. Një 
studim i fundit i Bankës Botërore arriti në përfundimin se prioritet për energjinë e 
biomasës në Kosovë duhet të jetë azhurnimi i stufave të biomasës në shtëpi 
individuale dhe kaldaja me biomasë në ndërtesa kolektive. Prioriteti i dytë mund të 
jetë, zgjerimi i furnizimit me biomasë duke përfshirë kulturat e mbjellura të 
energjisë përtej biomasës drusore e cila aktualisht është tepër e shfrytëzuar siç u 
diskutua më lart. 
 
Ngrohja qëndrore e centralizuar ka përparësi të caktuara krahas ngrohjes në nivel 
amvisërie, duke përfshirë mos ndotjen e ajrit të brendshëm dhe qasje më të mirë në 
më shumë burime të energjisë, duke përfshirë nxehtësinë e mbeturinave dhe 
burimet e ripërtëritshme, si dhe ngrohtoret qendrore. Kosova ka katër sisteme të 
ngrohjes qendrore, në Prishtinë, Gjakovë, Zveçan dhe Mitrovicë. Kjo e fundit ka 
probleme politike të cilat lidhen me afërsinë e saj me Serbinë dhe më pak 
disponueshmëri të të dhënave. Rrjeti i Prishtinës shërbehet nga ngrohtorja, NQ 
Termokos, i furnizuar nga kaldaja me vaj/mazut dhe nxehtësia nga termocentrali i 
linjitit Kosova B, për një kapacitet termik të kombinuar prej 274 megavat termik 
(MWth). Rrjeti i Gjakovës shërbehet nga Ngrohtorja me vaj dhe me një kapacitet 
termik prej 39 MWth. Humbjet e ngrohtores vlerësohen të jenë nga 15-20% të 
nxehtësisë së furnizuar. Përmirësimet e planifikuara ose në ndërtim e sipër të 
ngrohtores qendrore në Prishtinë përfshijnë zgjerimin e rrjetit, investime për të 
zvogëluar humbjet e nxehtësisë dhe 29 MWth shtesë të energjisë diellore termike. 

 
8 Komuniteti I Energjisë. Analiza e përshtatshmërinë së sistemit dhe mekanizmat të kapacitetit në 
Ballkanin Perëndimor. Dhjetor 2019. 
9 Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës. Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017-
2026. 2017  

https://energy-community.org/dam/jcr:87374c80-64a2-4f18-81ed-f202d4d1ed56/Compass_DLA_EL_122019.pdf
https://energy-community.org/dam/jcr:87374c80-64a2-4f18-81ed-f202d4d1ed56/Compass_DLA_EL_122019.pdf
https://mzhe-ks.net/repository/docs/Kosovo_Energy_Strategy_2017_-_26.pdf
https://mzhe-ks.net/repository/docs/Kosovo_Energy_Strategy_2017_-_26.pdf
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Përmirësimet në rrjetin në Gjakovë përfshijnë shtimin e 15 MWth bashkëprodhim 
nga biomasa, e cila bënë zëvendësimin e mazutit.  

Në Strategjinë e saj të Energjisë 2017-2026, Kosova përshkruan si “dobësi” të lartë 
të vendit përdorimin e ngrohjes elektrike. Andaj, mund të jetë më e saktë të 
përshkruhet si dobësi sistemi i tejngarkuar i energjisë elektrike në Kosovë. Në fakt, 
shumë vende evropiane po largohen nga ngrohja elektrike dhe gazi, dhe po 
promovojnë pompat termike dhe ngrohësit elektrikë, për shkak të natyrës së 
paprovuar të burimeve alternative të ngrohjes me karbon zero, si hidrogjeni. 
Vërejmë se është jetike që së pari të përmirësohet efiçienca e energjisë në ndërtesa, 
përpara se të drejtohet në ngrohjen elektrike, për të zbutur ngarkesën në rrjetin 
elektrik.  

Infrastruktura e Gazit 
Kosova nuk ka infrastrukturë gazi apo treg gazi. Vendi është i interesuar për 
zhvillimin e një infrastrukture të tillë për t'u lidhur me Gazsjellësin Trans Adriatik 
(TAP). TAP pritet të përfundojë më së voni në vitin 2021, duke furnizuar me gaz nga 
Azerbajxhani, Italinë e Jugut përmes Greqisë Veriore dhe Shqipërisë (Figura 2).10 
Kosova ka ambicie që të lidhet me TAP përmes të ashtuquajturit projekti Gazsjellësi 
Shqiptar i Kosovës (ALKOGAP). Kosova ka siguruar ndihmë financiare nga Korniza e 
Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) - një iniciativë e përbashkët e 
donatorëve të BE-së dhe institucioneve financiare - për të zhvilluar një "Master Plan 
të Gazit". Sidoqoftë, vërejmë se nuk është ende e qartë se sa nga furnizimi i 
mundshëm i gazit TAP në të vërtetë është akoma i disponueshëm për tu 
kontraktuar, nëse ka ndonjë. 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë së Kosovës (ZRRE) po merr pjesë në iniciativa të 
ndryshme rajonale  Komunitetit të Energjisë për gazin dhe Projektit të Kodeve të 
Rrjetit të Transmetimit dhe Shpërndarjes së Gazit Natyror të financuar nga USAID 
për të shqyrtuar realizueshmërinë e infrastrukturës së re të gazit në rajon. Përveç 
kësaj, Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit me bazë në ShBA ka ofruar rreth 9 milion 
dollarë për Kosovën për të shqyrtuar fizibilitetin e diversifikimit të energjisë, 
përfshirë gazin.11  

 
10 Gazsjellësi Trans Adriatik. Rruga e Gazsjellësit Trans Adriatik. 2020. 
11 Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit. Granti i ndryshuar dhe rivendosur dhe marrëveshja e 
zbatimit. 2018. 

https://www.tap-ag.com/the-pipeline/route-map
https://assets.mcc.gov/content/uploads/agreement-kosovo-609g.pdf
https://assets.mcc.gov/content/uploads/agreement-kosovo-609g.pdf
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Figura 2: Rruga e Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) 

Fokusi i sektorit të energjisë elektrike 

Fati i ‘Kosovës së Re’ 
Qeveritë e njëpasnjëshme janë përpjekur të sigurojnë mbështetje financiare për të 
ndërtuar një Termocentral të ri me linjit (TC Kosova e Re). Motivi për kapacitetin e 
ri të linjitit ishte të përfitohej nga rezervat e mëdha të linjitit të vendit dhe të 
zëvendësoheshin termocentralet e saj të linjitit që po vjetërsohen. Vlerësimet për 
koston e kapitalit, me të gjitha nënvlerësimet e mundshme, variojnë nga 1 miliardë 
euro (Qeveria e Kosovës) në 1.3 miliardë dollarë (ContourGlobal) deri në 2 miliardë 
dollarë (Banka Botërore), duke pasqyruar pjesërisht amplitudën e kapacitetit të 
pritur, nga 350 MW në 500 MW.  

Në vitin 2011, Qeveria e Kosovës i kërkoi Bankës Botërore një garanci të pjesshme 
të rrezikut për projektin, për të tërhequr kreditorë privatë. 12 Sidoqoftë, Banka 
Botërore tërhoqi garancinë e saj në vitin 2018 dhe vendosi të ndalojë sigurimin e 
kredive për projektet me bazë qymyri. Presidenti i Bankës Botërore, Jim Yong Kim, 
tha se banka ishte e detyruar të ndiqte opsionin e kostos më të ulët dhe burimet e 
ripërtëritshme ishin më pak të kushtueshme se qymyri.13 Qeveria e Kosovës që 
atëherë i është drejtuar Korporatës Financiare Ndërkombëtare të Zhvillimit të 
SHBA-së (DFC), për një burim alternativ të kredisë së subvencionuar. Sidoqoftë, DFC 
nuk ka bërë asnjë deklaratë publike. Lidhur me financimin e kapitalit, Qeveria e 
Kosovës në vitin 2015 i dha një firmeje ndërkombëtare të financimit, ContourGlobal, 
kontratën për zhvillimin e TCKR.14  ContourGlobal nënshkroi marrëveshjet tregtare 
në vitin 2017, duke përfshirë edhe një marrëveshje për blerjen e energjisë. 
Megjithatë, në Mars 2020, ContourGlobal u tërhoq, duke fajësuar 

 
12 Banka Botërore. Faza e konceptit të fletës së të dhënave të mbrojtjes së integruar. 2011.  
13 Reuters. Botërore tërhiqet nga projekti i termocentralit në Kosovë. Tetor 10, 2018.  
14 ContourGlobal. Raporti Vjetor 2018. Prill 4, 2019.  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/705681468047083379/pdf/636990ISDS0KO0power0project.pdf
https://uk.reuters.com/article/worldbank-kosovo/world-bank-pulls-out-of-kosovo-coal-power-plant-project-idUKL8N1WQ518
https://www.contourglobal.com/sites/default/files/2019-04/2018_annual_report.pdf
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paqëndrueshmërinë politike dhe duke përjashtuar çdo investim të mëtejshëm në 
qymyr.15  

Duket se nuk ka asnjë perspektivë që TCKR të vazhdojë, përveç, si një projekt në 
pronësi të shtetit. Duket gjithashtu se nuk ka gjasa që Kosova të ketë burime 
financiare për t'u bërë garantuesi kryesor për një projekt që kushton të paktën 2 
miliard dollarë, ekuivalent me një të katërtën e PBB-së vjetore, veçanërisht kur 
ekzistojnë mundësi më të lira.  

Caqet e Burimeve të Ripërtëritshme 
Sipas Direktivës së BE-së të Energjisë së Ripërtëritshme, vendet e Komunitetit të 
Energjisë duhet të miratojnë Planet Kombëtare të Veprimit për Burimet e 
Ripërtëritshme të Energjisë (PKVBRE). PKVBRE përmbajnë targetet për burimet e 
ripërtëritshme si një pjesë e konsumit total të energjisë në vitin 2020. Ministria e 
Zhvillimit Ekonomik e Kosovës vendosi një objektivë prej 25%, krahasuar me 19% 
në vitin bazë 2009. Kosova kishte arritur 24% të BRE-ve në vitin 2016, si rezultat i 
rishikimit të të dhënave bazë të saj, sesa përmes investimeve në burimet e 
ripërtëritshme 

Kosova gjithashtu ka vendosur objektiva për kapacitetin prodhues të energjisë 
elektrike nga BRE-të për vitin 2020. Tabela 2 më poshtë krahason ato objektiva të 
kapacitetit me kapacitetin aktual të instaluar dhe të projekteve të ardhshme. Lista e 
projekteve të ardhshme bazohet në të dhënat e ZRRE-së të projekteve që aplikojnë 
për autorizime të ndryshme ose ato në ndërtim në vitin 2019. Tabela 2 tregon se 
Kosova në vitin 2020 nuk do ta arrijë targetin e saj për BRE. Por mund të arrijë 
targetin e energjisë së erës prej 150 MW në vitin 2021 për shkak të një ferme të 
madhe të erës e cila është në ndërtim e sipër. Gjithashtu mund të e arrijë shpejt 
targetin diellor prej 30 MW, për shkak të një liste të madhe planifikimi të projekteve 
diellore. Tabela 2 nuk përfshin aplikimet me kapacitet të vogël për energji diellore 
në çati nga prodhuesit rezidencialë dhe komercialë. ZRRE tha se miratoi vetëm 20 
projekte të tilla diellore vitin e kaluar, me një kapacitet total të instaluar prej 0.5 
MW. 

 
15 ContourGlobal. Prezantimi i Rezultateve Preliminare VF 2019. Mars 2020.  

https://www.contourglobal.com/sites/default/files/2020-03/fy_2019_results_presentation_vfinal2.pdf
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Tabela 2: Përzierja e karburanteve fosile të energjisë elektrike - 
Kapaciteti neto i instaluar dhe i pla-nifikuar kundrejt synimeve 
kombëtare, MW   

Burimi: Raporti Vjetor 2019 i ZRRE-së.  

Duke parë përtej vitit 2020, BE ka target të detyrueshëm prej 32% në konsumin 
bruto final të energjisë nga burimet e ripërtëritshme në vitin 2030. Kjo përkthehet 
në një shpërndarje prej afërsisht 50%-60% të burimeve të ripërtëritshme në 
sektorin e energjisë elektrike. Së bashku me targetet për efiçiencë të energjisë të BE-
së të përmendura më lart, këto synime nënkuptojnë një ulje minimale të emetimeve 
të gazrave serrë për 40% deri në vitin 2030, krahasuar me vitin 1990. Komuniteti i 
Energjisë parashtroi një vlerësim të shkurtër të implikimeve për Kosovën dhe 
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.16 Ata vlerësuan se Kosova mund të synonte 
34-39% të burimeve të ripërtëritshme në të gjithë konsumin e energjisë (jo vetëm 
energjinë elektrike), në vitin 2030, duke rritur targetin ekzistues prej 25% deri në 
vitin 2020. Targeti do të përmbushej kryesisht nga përdorimi i bioenergjisë në 
sektorin e ngrohjes, të ndjekur nga era në tokë dhe hidrocentralet, dhe pastaj 
energjia diellore. 

Rëndësia e Interkoneksionit Elektrik 
Interkoneksioni elektrik me vendet fqinje është jetik për sigurinë e furnizimit të 
Kosovës. Importet e energjisë elektrike në Kosovë janë të nevojshme sidomos në 
dimër, kur ngrohja me energji elektrike çon në paqëndrueshmëri të lartë ditore të 
kërkesës, me ndryshime ditore në mes të importit dhe eksportit. Kërkesa arriti 
kulmin në vitin e kaluar (në mbrëmjen e hershme të 31 dhjetorit) me 1,253 MW, 
duke tejkaluar furnizimin e disponueshëm me më shumë se 300 MW, me importet 
që mbulojnë diferencën. Interkoneksioni është gjithashtu i rëndësishme për të 
siguruar energji të shpejtë ekuilibruese, duke pasur parasysh që furnizimi me 
energji elektrike i Kosovës është i dominuar nga dy termocentrale të vjetra me bazë 

 
16 Komuniteti i Energjisë. Studimi mbi synimet e përgjithshme të 2030 për Komunitetin e 
Energjisë. Qershor 2019. 

https://www.energy-community.org/dam/jcr:090129f2-22c3-4cc6-95d9-cb08cde5cf57/TUWIen_2030_targets_062019.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:090129f2-22c3-4cc6-95d9-cb08cde5cf57/TUWIen_2030_targets_062019.pdf
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linjiti. Vitin e kaluar importi dhe eksporti vjetor i energjisë elektrike në Kosovë ishin 
mbi 900 GWh të dyja, ekuivalent me më shumë se 15% të kërkesës totale.  

Kosova ka tetë linja interkoneksioni me katër fqinjët e saj: katër interkoneksione 
400 kV, nga një me secilën: Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë; 
dy interkoneksione 200 kV: me Shqipërinë dhe Serbinë; dhe dy linja 110 kV për në 
Serbi. Linjat kanë një kapacitet të kombinuar transferimi neto prej 3,200 MW - tre 
herë kapaciteti gjenerues i instaluar i Kosovës, dhe më shumë se dyfishi i kërkesës 
maksimale.17  

Pavarësisht këtyre interkoneksioneve të shkëlqyeshme, anëtarësimi historik i 
Kosovës në një bllok kontrolli të energjisë elektrike të udhëhequr nga Serbia, 
parandaloi vendin nga kontrolli i transisionit të tij ndërkufitar dhe parandaloi 
përdorimin e linjës së re 400 kV (600 MW kapacitet transferimi neto) të 
interkoneksionit me Shqipërinë. Marrëveshja e Kosovës e prillit 2020 me 
Asociacionin e Operatorëve Evropianë të Sistemit të Transmetimit për të formuar 
një lidhje të re me Evropën kontinentale ishte e një rëndësie tejet të madhe. 
Marrëveshja lejon që Kosova të dalë nga blloku i kontrollit të udhëhequr nga Serbia, 
të bashkohet me një bllok të ri kontrolli me Shqipërinë dhe të funksionalizojë 
plotësisht interkoneksionin me Shqipërinë. Një analizë e Komunitetit të Energjisë 
tregon se përdorimi i plotë i interkoneksionit do të rrisë margjinen e Kosovës 
(ndryshimin midis kapacitetit të disponueshëm dhe kërkesës maksimale) për 50%.  

Vërejmë se çmimet e importit të energjisë elektrike kanë qenë të qëndrueshme që 
nga viti 2009, vitin e kaluar çmimi ishte mesatarisht 56.1€/MWh. Çmimet e importit 
kanë tejkaluar çmimet e eksportit që nga fillimi i regjistrimeve, por vërejmë se 
çmimet e eksportit janë rritur në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 2013, vitin e 
kaluar mesatarisht 39,7€/MWh. Raportet e mediave tregojnë se linja e re 400 kV 
Kosovë-Shqipëri kishte një kapacitet transferimi prej 700 MW dhe kushtonte 70 
milion €, ose 0,1 milion € për MW. Kostoja është një pjesë e fondeve të nevojshme 
për të ndërtuar kapacitet të ri prodhues - rreth 1 milion € për MW për një 
termocentral me gaz ose fermë të madhe diellore (shih Tabelën 4 më poshtë).18  

Raste Studimi Shembuj të Potencialit të Burimeve të 
Ripërtëritshme 

Brenda Kosovës 
Viti i kaluar ofroi të dhënat e para të sigurta (hard data) për performancën e 
burimeve të ripërtëritshme të ndryshueshme në Kosovë. Ishte viti i parë, i plotë, i 
funksionimit të fermave diellore 3 MW dhe një ferme me erë 32 MW. Ferma e erës 
performoi me kapacitet të shfrytëzimit 32%, d.m.th., duke gjeneruar energji 
elektrike ekuivalente me një të tretën e kapacitetit të vlerësuar. Ky kapacitet i 
shfrytëzimi të energjisë së erës tejkaloi mesataren e Mbretërisë së Bashkuar, si një 

 
17 Komuniteti i Energjisë. Analizë mbi mjaftueshmërinë e sistemit dhe mekanizmat e kapacitetit 
në Ballkanin Perëndimor. Dhjetor 2019 
18 Balkan Green Energy News. Funskionalizohet linja e interkoneksionit me Kosovën. Qershor 28, 
2016.  

https://energy-community.org/dam/jcr:87374c80-64a2-4f18-81ed-f202d4d1ed56/Compass_DLA_EL_122019.pdf
https://energy-community.org/dam/jcr:87374c80-64a2-4f18-81ed-f202d4d1ed56/Compass_DLA_EL_122019.pdf
https://balkangreenenergynews.com/interconnection-with-kosovo-comes-online/
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nga vendet me më shumë erë në Evropë, me 26% në vitin2018.19 Të dy fermat 
diellore arritën kapacitetin e shfrytëzimit prej 16%. Ky kapacitet i shfrytëzimit 
tejkalon çdo vendi në Gjermani, si lider i Evropës për nga kapaciteti i instaluar, dhe 
është në përputhje me vendet si Bullgaria dhe Turqia.20  

Uruguaj: Shfrytëzimi I Interkoneksionit dhe Hidroenergjisë për t'u 
bërë një superfuqi e erës dhe diellit 
Uruguaj është një rast studimi interesant të një vendi të vogël me fqinjë më të 
mëdhenj, veçanërisht Brazilin dhe Argjentinën, dhe një sektor energjetik kryesisht 
shtetëror, i cili ka përdorur burime të ripërtëritshme të ndryshueshme për të ndalur 
burimet fosile dhe importin e energjisë elektrike dhe për të rritur sigurinë 
energjetike të vendit. Ne shohim disa paralele me zonën e re të kontrollit të 
energjisë elektrike Kosovë-Shqipëri, me interkoneksionet e saj të rëndësishme me 
fqinjët e Ballkanit Perëndimor; burimet e mëdha hidroenergjitike në Shqipëri; dhe 
potencialin për rritje të shpejtë të burimeve të ripërtëritshme të ndryshueshme në 
Kosovë. Në vitin 2010, Uruguaj bëri një vendim strategjik për të rritur energjinë nga 
BRE-të. Figura 2 tregon se sa shpejt rritja e gjenerimit të erës ka kthyer importet e 
energjisë elektrike në eksporte dhe ka zvogëluar prodhimin termik që nga viti 
2014.21 Prodhimi i energjisë nga era gjithashtu ka zvogëluar varësinë nga 
hidrocentralet e brendshme, duke rritur qëndrueshmërinë në vitet me thatësira. 
Uruguaj ka pasur një rritje rekord në prodhimin e energjisë së erës dhe diellit, nga 
një mesatare mujore afër zero në vitin 2013 në më shumë se 75% të gjenerimit të 
përgjithshëm të energjisë në prill të vitit 2020.  

 
19 Statistikat Kombëtare. Zbërthimi I statistikave të energjisë në Mbretërinë e Bashkuar: Burimet 
e Ripërtëritshme të Energjisë. Korrik 30, 2020. 
20 Banka Botërore. Atlasi Diellor Global. Korrik 2020.  
21 Ministria e Industrisë dhe Energjisë së Uruguait. Seria Statistikore e Energjisë Elektrike. 2020.  

https://www.gov.uk/government/statistics/renewable-sources-of-energy-chapter-6-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes
https://www.gov.uk/government/statistics/renewable-sources-of-energy-chapter-6-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes
https://globalsolaratlas.info/map?c=44.88008,16.16415,5&s=47.688388,10.429287&m=site
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Figura 3: Prodhimi Mujor i Energjisë Elektrike në Uruguaj nga Burimet 
Fosile, MWh dhe % e Prodhimit të Energjisë nga Era dhe Dielli, 2000-2020 

Burimi: Ministria e Industrisë dhe Energjisë e Uruguait.. 

Vlerësimet për Kostot e Prodhimit të Energjisë Elektrike nga 
Teknologjia  

Kosotot e BRE-ve 

Shembuj të Rasteve të Studimit 

Sipas Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), në Kosovë, parku i 
erës 32.4 MW në Kitkë, i kontraktuar vitin e kaluar, kishte kosto të instaluar prej 73 
milion €, ose 2.3 milion € për MW.22 Kostoja e projektit përfshinte një linjë 
transmisioni prej 14.5 kilometrash, 110 kV, e cila mund të llogaritet kryesisht për 
koston pak më të lartë të instaluar sesa standardet e kostove ndërkombëtare prej 
rreth 2 milion dollarë për MW (shih Tabelën 4 më poshtë). 

Në shtetin fqinj, në Mal të Zi, ndërmarrja finlandeze, Fortum, në vitin 2018 fitoi një 
thirrje publike për të ndërtuar një fermë diellore 250 MW, më e madhja në Ballkanin 
Perëndimor. Çmimi i energjisë diellore do të jetë me çmimin e tregut, siç 

 
22 EBRD. KITKA Wind. Qershor 19, 2019.  

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitka-wind.html
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përcaktohet në Shkëmbimin e Energjisë Hungareze (HUPX). 23 Mesatarja e të gjitha 
marrëveshjeve për orë në tregun e HUPX të një dite përpara në vitin 2020 deri më 
tani (që nga 4 korriku) ishte 33.63 €/MWh.24 Ne mund ta krahasojmë këtë çmim me 
çmimin e propozuar të marrjes së energjisë elektrike për një termocentral të ri me 
linjit, siç është bërë marrëveshja Qeverisë së Kosovës dhe ContourGlobal (para 
tërheqjes së tij nga projekti) prej 80 €/MWh.25 Ofertat për projektin diellor të Malit 
të Zi u gjykuan bazuar në një ofertë të qirasë së tokës, numrin e punëtorëve që do të 
punësohen dhe një vlerësimi të kapacitetit financiar dhe teknik të ofertuesit dhe 
investimeve lokale.  

Analiza e Bankës Botërore 

Banka Botërore analizoi kostot e prodhimit posaqërisht për Kosovën në "analizën e 
opsioneve" të pabotuar, përmbledhja ekzekutive e së cilës u sigurua dhe u publikua 
nga IEEFA vitin e kaluar.26 Studimi i vitit 2018 përdori një model dispeçimi për orë 
deri në vitin 2052. Studimi supozoi përmirësime në efiçiencën e energjisë në 
ndërtesat publike dhe banesore dhe një rritje të konsiderueshme të burimeve të 
ripërtëritshme, në përputhje me targetet e Kosovës për vitin 2020 siç tregohet në 
Tabelën 2. Për më tepër, studimi supozoi vazhdim të kapacitetit prodhues prej 592 
MW nga linjiti përmes investimeve në Kosovë B. Pas llogaritjes së këtyre 
supozimeve, studimi krahasoi koston e pesë opsioneve të gjera të teknologjisë, për 
tejkalimin e hendekut të mbetur për të përmbushur kërkesën e brendshme:  

• Rritja e kapacitetit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme; 

• Ndërtimi i një termocentrali të ri 300 MW ose 450 MW me karburant të 
dyfisht naftë ose gaz natyror; 

• Ndërtimi i motorrëve reciprokë të karburantit, me kapacitet të instaluar 300 
MW ose 450 MW; 

• Ndërtimi i një termocentral të ri me linjit, sub-kritik, super-kritik ose ultra-
super-kritik (USC), me kapacitet 300-450 MW, dhe disa kapacitete të 
bashkë-ndezjes së biomasës; dhe 

• Rinovimi i dy njësive të termocentralit Kosova A, me kapacitet prej 450 MW.  

Studimi krahasoi koston e këtyre opsioneve të teknologjisë në tre skenarë: Një bazë 
fillestare që përjashtonte kostot mjedisore; vija fillestare plus kostot lokale të 
mjedisit nga ndotja e ajrit; dhe linja bazë plus kostot lokale mjedisore dhe një çmim 
karboni. Gjetjet janë përmbledhur në Tabelën 3. Studimi tregon se burimet e 
ripërtëritshme janë opsioni më pak i shtrenjtë pasi përllogaritet edhe ndotja e ajrit 
në vend dhe çmimet e karbonit. Duket joreale të mos merren parasysh këto kosto, 

 
23 Balkan Green Energy News. Mali i Zi kryeson tranzicionin e energjisë në rajon. Qershor 13, 
2019.  
24 Shkëmbimi i Energjisë Hungareze. Të dhëna historike. 2020. 
25 Qeveria e Kosovës. Marrëveshja PPA ndërmjet Republikës së Kosovës dhe ContourGlobal. 2019.  
26 Banka Botërore. Vlerësimi i opsioneve të furnizimit me energji elektrike për Kosovën. Gusht 
2018.  

https://balkangreenenergynews.com/montenegro-leading-energy-transition-in-region/
https://hupx.hu/en/market-data/dam/historical-data
https://mzhe-ks.net/repository/docs/1._Power_Purchase_Agreement_(Execution_Version).pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/12/WBG_Evaluation-of-power-supply-options-for-Kosovo_Aug-2018.pdf
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duke pasur parasysh direktivat dhe rregulloret e BE-së zbatojnë kosto të tilla për 
vendet e BE-së, dhe në fund të fundit edhe për Kosovën.  

Tabela 3: Krahasimi i kostos së opsioneve të ndryshme të gjenerimit të 
energjisë elektrike për Kosovën  

Burimi: Banka Botërore.. 

Kostot e baterive 
Rastet studimore 

Siç përshkruhet më sipër, Kosova po zgjeron interkoneksion e saj me Shqipërinë dhe 
ka në plan të hyjë në një zonë të vetme tenderuese për energji elektrike në tregje me 
Shqipërinë. Këto plane do të ndihmojnë Kosovën të përdorë burimet e shkëlqyera 
ujore të Shqipërisë, të optimizojë prodhimin e saj dhe të ekuilibrojë burimet e 
ripërtëritshme të ndryshueshme.  

Ruajtja e energjisë në bateri në shkallë të gjerë është një mundësi shtesë, e 
brendshme për Kosovën për të balancuar burimet e ripërtëritshme dhe për të rritur 
fleksibilitetin e rrjetit. Ruajtja e energjisë në bateri vendoset gjithnjë e më shumë me 
burime të ripërtëritshme dhe në konfigurime të pavarura për të ofruar shërbime të 
ndryshme në rrjetin elektrik, veçanërisht për të rritur fleksibilitetin dhe rezistencën 
ndaj goditjeve dhe luhatjeve të furnizimit dhe kërkesës:  

• Bateritë mund të "fiksojnë" prodhimin e ndryshueshëm të erës dhe diellit, që 
do të thotë se prodhojnë lehtësisht dhe përputhin më mirë furnizimin e 
ndryshueshëm me kërkesën. Ato mund të përdorin më mirë energjinë e erës 
dhe diellit duke shmangur kufizimin e furnizimit të tepërt. 

• Ato mund të marrin pjesë në tregjet e energjisë për të siguruar shërbime të 
ndryshme ndihmëse të tilla si kontrolli i frekuencës. Kontrolli i frekuencës 
nënkupton mbajtjen e frekuencës së sinjalit elektrik brenda intervalit të 
kërkuar, d.m.th., ~ 50Hz në Evropë, duke vepruar si një amortizues për t’iu 
përgjigjur me shpejtësi luhatjeve të energjisë në rrjet, për sekonda dhe 
minuta. Bateritë janë të pajisura mirë për ta bërë këtë (ndryshe nga 
teknologjitë më të ngadalta si linjiti).  

• Ato mund të zvogëlojnë ose shtyjnë kostot e mëdha të investimeve të 
transmetimit dhe shpërndarjes, p.sh., duke vendosur një termocentral bateri 
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pranë një ngushtimi të rrjetit për të lehtësuar bllokimin në kohën e pikut, 
duke shmangur kështu zgjerimin e shtrenjtë të infrastrukturës.  

• Ato mund të ofrojnë kapacitet rezervë, “black start’ dhe shërbime të tjera, 
duke ndihmuar në zvogëlimin e rrezikut të uljes së ngarkesës dhe rasteve të 
errësimit të plotë.  

Vendosja e ruajtjes se energjisë në bateri në shkallë të shërbimeve po rritet në të 
gjithë botën, dhe veçanërisht në vende të tilla si Shtetet e Bashkuara, Britania, 
Evropa Perëndimore dhe Australia. Një shembull është Hornsdale Power Reserve 
(HPR), një bateri 100MW/129MWh e instaluar në Australinë e Jugut (SA). Bateria 
kushtoi rreth 0,5 milion dollarë amerikanë për MWh të kapacitetit të instaluar të 
ruajtjes, dhe u ndërtua pranë Hornsdale fermës me erë 315MW. Rreth 70% e 
kapacitetit të energjisë së shkarkimit të baterisë është e rezervuar nga qeveria SA 
për shërbimet e sistemit të rrjetit. Në dy vitet e para të funksionimit, shërbimet e 
kontrollit të frekuencës së HPR-së i kursyen Tregut Kombëtar të Energjisë Elektrike 
rreth 116 milion dollarë duke zvogëluar pagesat për prodhuesit për shërbimet 
ndihmëse të kontrollit të frekuencës (FCAS) dhe duke shmangur kostot gjatë 
defekteve në interkonektorin e afërt Heywood 600MW.27 Sipas gjetjeve të raportit, 
”me futjen e HPR në tregjet e FCAS, kostot mesatare vjetore të rregullimit FCAS nga 
prodhuesit e Australisë Jugore ranë nga $470/MWh në më pak se $40/MWh, një ulje 
prej 91%, ku qëndrojnë edhe sot". Si rezultat , HPR është duke u zgjeruar për të 
siguruar një shtesë prej 50MW/64.5MWh të kapacitetit dhe shërbimeve të rrjetit, 
duke përfshirë "inercinë virtuale", gjë që do të mundësojë edhe më shumë prodhim 
të ripërtëritshme me kosto të ulët të dalë online. 

Analiza lokale 

Në vitin 2018, një konsorcium privat kreu modelimin e detajuar të një instalimi të 
mundshëm në Kosovë, i përbërë nga PV diellore (400MW), erës (170MW) dhe 
bateritë (120MW / 350MWh). Kjo analizë e pabotuar vlerësoi një shpenzim total 
kapitali prej rreth 650 milion € (0.94 milion € për MW), O&M vjetore prej 9 milion € 
(viti 1), dhe një LCOE të kombinuar prej 70€ për MWh. Duke pasur parasysh rënien 
e kostove për burimet e ripërtëritshme dhe ruajtjen e energjisë në bateri, këto kosto 
mund të kenë rënë më tej. Për shembull, vërejmë se analiza supozoi kosto kapitale 
për ruajtjen e energjisë në bateri prej 331,000$/MWh, por një analizë e Bloomberg e 
përshkruar më poshtë zbulon se kosto të tilla kanë rënë në rreth 150,000$/MWh. 
Një deflacion i tillë do të ulte koston e projektit të kombinuar në 62€/MWh nga 
70€/MWh.  

Tarifat dhe Subvencionet aktuale të ZRRE-së sipas 
Teknologjisë 

Burimet e ripërtëritshme 
Kosova ka një skemë të mbështetjes të burimeve të ripërtëritshme që ofron kontrata 
10-12 vjet me shpërndarjen e rrjetit prioritar me çmime të ndryshme. Tarifa më e 

 
27 Hornsdale Power Reserve, Studime vjetore teknike dhe të ndikimit në treg. 2018-2019 

https://hornsdalepowerreserve.com.au/learn/
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lartë është për PV diellore, me 136€/MWh, e ndjekur nga 85€ për erën, 71€ për 
biomasën dhe 67€ për hidroenergji. Madhësia e projekteve të pranueshme është 
kufizuar në 15 MW për PV diellore, 20 MW për erën, 5 MW për biomasën dhe 3 MW 
për hidrocentralet e vogla. Këto nivele çmimesh janë tepër bujare, siç tregohet nga 
studimi diellor i rastit të Malit të Zi i cekur më lart, ku dielli nuk merr fare 
subvencione. ZRRE-ja e Kosovës synon të ulë kostot duke kaluar në një qasje 
konkurruese të ankandit. Aktualisht nuk ekziston ndonjë skemë për të mbështetur 
ndërtimin e kapacitetit të ruajtjes së energjisë për shërbimet ndihmëse të rrjetit. 

Komuniteti i Energjisë publikoi vitin e kaluar një analizë të subvencioneve të 
energjisë në Kosovë, duke përfshirë lëndët djegëse fosile dhe burimet e 
ripërtëritshme.28 Studimi vlerësoi se subvencionet direkte të paguara për burimet e 
ripërtëritshme në vitin 2017 arritën në 5.6 milion €, duke shtuar 1.4€/MWh në 
faturat e energjisë elektrike të konsumatorit. ZRRE raporton se një mbështetje e tillë 
është rritur në 10 milion € në vitin 2018 dhe gati 14 milion € në vitin 2019, duke 
nënvizuar rëndësinë e kalimit në një qasje më të efektshme në ankand.29 

Karburantet fosile 
I njëjti studim i Komunitetit të Energjisë vlerësoi se subvencionet direkte të paguara 
për lëndët djegëse fosile vitin e kaluar arritën në 7.5 milion €, duke shtuar 
1.9€/MWh në faturat e energjisë elektrike të konsumatorit. Lidhur me prodhimin e 
energjisë me linjit, studimi vlerësoi se subvencionet e drejtpërdrejta arritën në 
2.93€/MWh të prodhimit, duke përfshirë garancitë e huasë shtetërore dhe shlyerjen 
e pagesave të interesit. Sipas Rregullave të Ndihmës Shtetërore të BE, subvencione 
të tilla do të duhet të ndërpriten dhe tashmë nuk lejohen sipas rregullave të 
Komunitetit të Energjisë për ndihmë shtetërore. 

Lidhur me subvencionet indirekte, vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë 
Kosovën, aktualisht nuk aplikojnë një çmim të karbonit, ndryshe nga vendet anëtare 
të BE-së. Dështimi për të llogaritur çmimin e karbonit kur vlerëson ekonominë e 
investimit në linjit do të çojë në vendime të gabuara investimesh dhe do të ketë 
implikime për përfitimin e termocentraleve dhe në çmimin e energjisë elektrike të 
përdoruesit përfundimtar. Studimi vlerësoi se aplikimi i çmimeve aktuale të 
karbonit të BE-së do të rriste kostot e prodhimit të qymyrit në Kosovë me 
20€/MWh, duke treguar subvencione totale direkte dhe indirekte prej 
22.93€/MWh. Shuma është krahasuar me kostot aktuale të prodhimit të qymyrit, siç 
janë kostot e minierave të linjitit prej 29,14€/MWh. Duke shtuar këto kosto dhe 
subvencione, ne mund të vlerësojmë kostot totale të prodhimit ekzistues të linjitit 
në 52.07€/MWh. Ne presim që kostoja e prodhimit të linjitit nga një termocentral i 
ri të jetë shumë më e lartë pasi të shtojmë kostot e pavlerësuara të ndërtimit dhe të 
sigurojmë pajtueshmërinë me Direktivën e Emetimeve Industriale.  

Në vitin 2019, kompania e prodhimit shtetëror, KEK, e cila zotëron dhe operon 
prodhimin e linjitit të Kosovës, shiti energjinë e saj për një mesatare prej 
29,50€/MWh, sipas ZRRE-së. Këto shifra tregojnë se linjiti i Kosovës humbet para 

 
28 Komuniteti I Energjisë. Lundrimi i anijes: Çfarë po mban në këmbë sektorin e qymyrit të 
Komunitetit të Energjisë? Qershor 6, 2019. 
29 Raportet vjetore të ZRRE-së në Kosovë 2017, 2018, 2019. 

https://www.energy-community.org/dam/jcr:23503de3-fccd-48f8-a469-c633e9ac5232/EnC_Coal_Study_092019.pdf
https://www.energy-community.org/dam/jcr:23503de3-fccd-48f8-a469-c633e9ac5232/EnC_Coal_Study_092019.pdf
http://ero-ks.org/2017/Raportet/Raporti_vjetor_2017_ZRRE_ang.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%252525252520Vjetor/Annual%252525252520Report%2525252525202018_eng.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%252525252520Vjetor/Raporti%252525252520vjetor%2525252525202019_ZRRE_final_alb.pdf
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me çmimet aktuale të shitjes me shumicë të energjisë pasi morën parasysh 
subvencionet. Ne mund të vijmë në përfundim se përfshirja e kostos së plotë do të 
rriste faturat e energjisë elektrike të familjes për një të tretën, në 7.87€/kWh, nga 
5.91€/kWh. 

Situata e parashikuar 
Rritja e kërkesës për energji elektrike deri në vitin 2030 
Shkurtimisht e konsiderojmë trajektoren e rritjes së kërkesës për energji elektrike 
në Kosovë, si rezultat i faktorëve të ndryshëm:  

• Rritja e popullsisë: Rritja e popullsisë është vetëm një nxitës i dobët për 
rritjen e kërkesës për energji elektrike. Banka Botërore parasheh që 
popullsia e Kosovës do të rritet nga 1.8 milion në vitin 2019 në 2.1 milion në 
vitin 2050.  

• Vonesa e konsumit të energjisë elektrike për person: Sipas IEA, kërkesa 
për energji për person e Kosovës në vitin 2017 (2.7 MWh) ishte më pak se 
gjysma e mesatares së BE-së, por në përputhje me vendet e BE me të 
ardhura më të ulëta si Rumania, dhe më shumë se disa vende fqinje si 
Shqipëria.30  

• Vonesa e të ardhurat për person: Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se 
të ardhurat për person në Kosovë ishin 11,839 $ (dollarë ndërkombëtarë të 
PFB) vitin e kaluar, shumë më poshtë se Shqipëria fqinje (14,495 $) dhe 
mesatares së BE (46,468 $). Për më tepër, OECD projekton rritje të shpejtë të 
PBB-së në rajon.  

• Trendet e sektorit të energjisë elektrike: Rritja e elektrifikimit të 
ngrohjes së hapësirës dhe transportit përmes adoptimit të pompave 
elektrike të nxehtësisë dhe automjeteve elektrike pritet të nxisë rritjen e 
kërkesës për energji elektrike. IEA parasheh që pjesa e energjisë elektrike e 
kërkesës totale të BE-së për energji do të rritet në 29% në vitin 2040, nga 
21% sot dhe duke rritur 10% në 20% rritje të konsumit të energjisë 
elektrike për person.  

• Synimet e BE-së për efiçiencë të energjisë: Vërejmë se një objektiv i BE 
për të rritur efiçiencën e energjisë nënkupton një ulje prej 32.5% të kërkesës 
totale për energji deri në vitin 2030, krahasuar me skenarin bazë nga viti 
2005. Komuniteti i Energjisë llogariti se do të ishte "e arsyeshme" të 
zbatohej një objektiv pak më i dobët në Kosovë, duke nënkuptuar se 
konsumi i përgjithshëm i energjisë (përfshirë energjinë elektrike) do të 
rritet për 14% në vitin 2030 përkundër niveleve të vitit 2017.31  

 
30 Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. World Energy Outlook 2019. Nëntor 2019. 
31 Komuniteti i Energjisë. Studimi mbi synimet e përgjithshme të 2030 për Komunitetin e 
Energjisë. Qershor 12, 2019. 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019


 
   
Përtej qymyrit: Investim në të Ardhmen Energjetike të Kosovës 
 
 

 

23 

Konkludojmë se kërkesa kombëtare e energjisë elektrike të Kosovës do të jetë rreth 
20% më e lartë në vitin 2030 krahasuar me vitin 2020, duke nënkuptuar 1.8% rritje 
vjetore, nxitur nga rritja e të ardhurave dhe elektrifikimi i sektorit të energjisë. 
Rritja e kërkesës kumulative prej 20% nënkupton një shtesë prej 1,200 GWh çdo vit 
në vitin 2030.  

Trajektorja e kostos për teknologjitë e ndryshme të 
prodhimit dhe ruajtjes 

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë  

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) vlerëson koston sipas rajonit të gjerë 
gjeografik në World Energy Outlook 2020. Dy llojet kryesore të kostove janë kostot 
e kapitalit paraprak (capex), për të ndërtuar një termocentral dhe kostot e 
vazhdueshme të karburantit, funksionimit dhe mirëmbajtjes (O&M). Kostot Capex 
dhe O&M mund të kombinohen në një masë të vetme, duke përmbledhur kostot 
jetësore capex dhe O&M, të ndara me prodhimin e energjisë së pritur gjatë gjithë 
jetës, për të përcaktuar koston e nivelizuar të energjisë elektrike (LCOE). 

Tabela 4 përmbledh vlerësimet e IEA për capex, koston O&M dhe LCOE të 
teknologjive të ndryshme të prodhimit të energjisë elektrike në BE në vitin 2019 
dhe 2040. Tabela tregon se dielli dhe era janë tashmë janë opsionet më konkurruese 
të sotshme. 

Tabela 4: Vlerësimet dhe parashikimet e IEA për kostot e BE-së për 
ndërtimet e reja të për prodhimin e energjisë elektrike, sipas 
teknologjisë, 2019 dhe 2040 (renditur nga LCOE në 2019) 

Burimi: IEA WEO 2020. 

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtëritshme  

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtëritshme (IRENA) raportoi kostot 
lokale në Evropën Juglindore vitin e kaluar, në atë kohë duke gjetur vlera LCOE pak 
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më të ulëta se IEA.32 IRENA siguroi diapazone për LCOE, në varësi të kostos së 
kapitalit (Tabela 5).  

Tabela 5: Projeksionet e IRENA për Kostot e Energjinë e Erës dhe Diellit 
në Evropën Juglindore 

Burimi: IRENA. 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF)  

Azhurnimet globale të BNEF për vitin 2020 për LCOE të erës dhe energjisë diellore 
janë përmbledhur në Figurën 4. Vlerësimet e LCOE diellore janë më të ulëta se sa 
vlerësimet e IEA dhe IRENA, ka shumë të ngjarë për shkak të ekonomive në rritje të 
shkallës dhe kostove të zvogëluara të kapitalit në vendet jo-evropiane si Shtetet e 
Bashkuara Shtetet dhe Australia. 

Figura 4: BNEF Standardet Globale për LCOE të Erës, Diellit dhe Baterisë  

Burimi: BNEF. 

 
32 IRENA. Analiza e Tregut të Energjisë së Ripërtrishme: Evropa Juglindore. Dhjetor 2019.  

https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
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BNEF gjithashtu tregoi se kostoja mesatare e ruajtjes së energjisë në bateri ka rënë 
përgjysmë në dy vitet e fundit në 150$/MWh. Kjo drejtohet kryesisht nga tregu 
global i automjeteve elektrike dhe çmimet pritet të vazhdojnë të bien.  

Diskutim: Opsionet për kapacitet të Ri të prodhimit  
Fitore të Lehta 

Vërejmë se ka disa fitore të mundshme për Kosovën për të përmirësuar sigurinë e 
furnizimit, madje edhe para se të investoni në kapacitet të reja prodhuese:  

• Investimi në efiçiencën e energjisë: Investimi në rritje në ndërtesat publike 
dhe banesore përfshirë ngrohjen qendrore mund të zvogëlojë konsumin 
kombëtar të energjisë elektrike të Kosovës me rreth 600 GWh deri në vitin 
2030, sipas studimit të opsioneve të Bankës Botërore.  

• Investimi në interkoneksion: Vënia e plotë në punë e interkonektorit 400 
kV/600 MW në Shqipëri dhe ndërtimi i interkonektorëve të ngjashëm mund 
të ulin koston e plotësimit të kërkesës duke lejuar importe që kushtojnë më 
pak se termocentralet e reja. Duke ilustruar potencialin nga një 
interkonektor i vetëm, interkonektori ekzistues 400 kV Kosovë-Serbi sheh 
flukse vjetore të energjisë elektrike duke përfshirë tranzite prej rreth 1,400 
GWh në vit. 

• Investimet në transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike: Sipas 
Bankës Botërore, humbjet teknike vjetore nga rrjeti i shpërndarjes dhe 
transmetimit mund të zvogëlohen me 471 GWh në vit deri në vitin 2030. 
Banka Botërore vlerësoi se humbjet e rrjetit jo-teknik të shpërndarjes mund 
të shkurtohen me rreth 350 GWh çdo vit.  

Infrastruktura e gazit - një shpërqendrim i panevojshëm?  

Kosova nuk ka infrastrukturë gazi. Krijimi i një infrastrukture të tillë do të kërkonte 
investime të konsiderueshme, si në një tubacion nxitës që degëzon tubacionin e 
ardhshëm Trans Adriatik (TAP), që fillimisht vlerësohet të kushtojë € 211 milion33, 
si dhe një rrjet të ri kombëtar të shpërndarjes së gazit. Përveç kostove të tilla të 
infrastrukturës fizike, Kosova do të duhej të sigurojë kontrata të importit të gazit, të 
cilat mund të komplikohen nga kërkesa e ulët ose e lartë sezonale. Për më tepër, 
Kosovës do t'i duhej të krijonte një treg gazi nga e para. Të gjitha këto kosto do të 
ishin shtesë e kostos së ndërtimit të një termocentrali të ri me gaz. 

Vërejmë se energjia me erë dhe energjia diellore janë tashmë gjerësisht 
konkurruese me prodhimin e gazit, dhe së shpejti do të jenë më konkurruese, edhe 
para se të llogariten këto kosto shtesë të infrastrukturës së gazit. Duke pasur 
parasysh që shumë vende dhe institucione financiare tani e shohin gazin si një 

 
33 Korniza e Investimeve në Ballkanin Perëndimor, 2018. Punëtori përmbyllëse për studimin e 
para-fizibilitetit të financuar nga BE për tubacionin e gazit Shqipëri-Kosovë. Në dispozicion në: 
https://wbif.eu/news-details/closing-workshop-eu-funded-pre-feasibility-study-albania-kosovo-
gas-pipeline 

https://wbif.eu/news-details/closing-workshop-eu-funded-pre-feasibility-study-albania-kosovo-gas-pipeline
https://wbif.eu/news-details/closing-workshop-eu-funded-pre-feasibility-study-albania-kosovo-gas-pipeline
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opsion afatshkurtër të energjisë, mund të ketë kuptim për Kosovën të kapërcejë 
gazin, duke kaluar drejtpërdrejt në një ekonomi të bazuar në burime të 
ripërtëritshme. Vërejmë, për shembull, se disa ndërmarrje të Sh.B.A-së njoftuan 
kohët e fundit se do të anashkalonin projekte të reja të gazit për t'u përqëndruar në 
burimet e ripërtëritshme dhe ruajtjes së energjisë. 34 Banka Evropiane e Investimeve 
ka përjashtuar financimin e projekteve të reja të gazit nga viti 2022 e tutje, pasi 
drejtohet drejt teknologjive me karbon zero.  

Pas- COVID: Përcaktimi i përparësisë së ndërtimit modular në 
një kohë të pasigurisë 

Vërejmë se qeveria e Kosovës zyrtarisht kërkoi një garanci kredie të Bankës 
Botërore që mbështeste një termocentral të ri me linjit 500 MW në vitin 2011. Për 
arsye të kostos së lartë të kapitalit paraprak, kohës së gjatë të ndërtimit, rrezikut të 
ekzekutimit dhe ngritjes së financave, kundërshtimeve ligjore me të cilat përballen 
projektet e reja të qymyrit, dhe refuzimi i Bankës Botërore për të siguruar kredi, 
termocentrali i propozuar ende nuk kishte filluar në vitin 2020 dhe tani duket 
shumë e vështirë të bëhet. 

Vetëm në vitet 2020-2021, Kosova pritet të shtojë më shumë se 120 MW të 
burimeve të ripërtëritshme (shih Tabelën 2 më lart), kryesisht në energjinë e erës. 
Burimet e ripërtëritshme janë jashtëzakonisht të shpejtë për tu ndërtuar dhe kanë 
një mjedis financimi shumë të favorshëm. BERZH do të financojë pjesërisht të dy 
fermat e erës të vendit. Rreziqet financiare dhe rregullative do të jenë edhe më 
kritike pas krizës së koronavirusit. Financimi tani është më i vështirë për tu siguruar 
dhe rritja e kërkesës për energji elektrike është më e vështirë të parashikohet. 
Projektet e vogla të kontrolluara që mund të ndërtohen shpejt dhe të tërheqin 
mbështetje financiare ndërkombëtare duhet të kenë përparësi.  

Duke shikuar përpara: Ruajtja e energjisë për të rritur 
stabilitetin e rrjetit  

Ndërsa pjesa globale e tregut të gjeneratës së ndryshueshme të burimeve të 
ripërtëritshme dhe automjeteve elektrike vazhdon të marrë vrull, bëhet gjithnjë e 
më e rëndësishme për rrjetet elektrike të Kosovës që të kenë fleksibilitet dhe 
qëndrueshmëri të mjaftueshme për t'u marrë me ndryshueshmëri më të madhe të 
furnizimit dhe kërkesës. Një burim i rritjes së fleksibilitetit do të jetë zgjerimi i 
interkoneksionit me Shqipërinë që përdor burimet e shumta të saj hidroenergjitike. 
Ruajtja e energjisë në bateri është një tjetër burim potencial i fleksibilitetit, si një 
teknologji e ruajtjes së energjisë me kohë të shkurtër. Sidoqoftë, ka disa pengesa 
rregullative dhe të tregut që mund të bllokojnë zhvillimin e ruajtjes së energjisë. 
Masat e mundshme kërkohen për të krijuar një kornizë të përshtatshme për asetet e 
ruajtjes së energjisë që do të ndërtohen dhe drejtohen: 

1. Sigurimi i ruajtjes së energjisë është përcaktuar qartë si një klasë e aseteve, 
kështu që nuk ka asnjë konfuzion në lidhje me mënyrën e rregullimit të 

 
34 IEEFA. Shërbimet komunale tani po kapërcejnë ‘urën’ në tranzicion nga qymyri në burimet e 
ripërtëritshme. Korrik 2020.  

https://ieefa.org/ieefa-u-s-utilities-are-now-skipping-the-gas-bridge-in-transition-from-coal-to-renewables/
https://ieefa.org/ieefa-u-s-utilities-are-now-skipping-the-gas-bridge-in-transition-from-coal-to-renewables/
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baterive, p.sh., për të siguruar që ato nuk do të tatohen dy herë për mbushjen 
nga / shkarkimi në rrjet. 

2. Mbështetja e qëndrueshmërisë ekonomike të projekteve duke ulur kostot e 
investimeve paraprake dhe/ose duke ofruar siguri të të ardhurave për 
shërbimet e ndryshme të baterisë. Kjo mund të bëhet përmes mekanizmave të 
tillë si grantet e ndërtimit, pagesa e kapaciteteve, tarifave nxitëse, stimuj për 
uljen e pikut, kreditë e taksave të investimeve ose amortizimin e përshpejtuar. 

3. Krijimi i një kuadri të përshtatshëm rregullator dhe të tregu për të vlerësuar 
shërbimet e ruajtjes së energjisë. Vende të ndryshme kanë zhvilluar tregjet e 
tyre të shërbimit të ruajtjes së energjisë, me parametra të ndryshëm teknikë 
dhe nivele tarifash, duke lejuar operatorët e impianteve të baterive të bëjnë 
oferta për shërbime të përcaktuara si kontrolli i frekuencës. 

4. Projektet pilot ose ato demonstruese janë thelbësore për të kuptuar 
performancën e impiantit të baterisë dhe për të zhvilluar njohuri për një 
zgjerim të suksesshme. Financimi është i disponueshëm nga organizatat 
ndërkombëtare për të mbështetur programe pilot për të vlerësuar 
performancën teknike si dhe për të vlerësuar modele të ndryshme biznesi për 
sistemet e ruajtjes së energjisë në bateri. Për shembull, Banka Evropiane e 
Investimeve këtë vit njoftoi se pret të rrisë mbështetjen e saj për projektet e 
lidhura me bateritë në më shumë se 1 miliard € të financimit në vitin 2020, 
pasi ka financuar 950 milion € në projekte me bateri që nga viti 2010.35 

5.   Përfshirja e zgjidhjeve për ruajtjen e energjisë në planet afatgjata të zgjerimit 
të kapacitetit mund të optimizojë shpenzimet e infrastrukturës duke 
identifikuar vendet më të mira për kapacitetin e ruajtjes në rrjet dhe duke 
vendosur objektiva afatshkurtër të instalimit për të sinjalizuar synimet e 
masës për zhvilluesit e projektit. 

Për Kosovën, vendosja e instalimit të baterive në shkallë të gjerë me gjeneratë të re 
të burimeve të ripërtëritshme është një mundësi për të përfituar nga qasja në 
teknologjinë e energjisë me kosto të ulët, përparimtare, e cila mund të sjellë aftësi të 
reja teknike, njohuri dhe punë në ekonomi, ndërsa gjithashtu ofron energji elektrike 
të pastër, energji të prodhuar brenda vendit dhe energji elektrike të prodhuar me 
kosto të ulët për njerëzit e saj. 

  

 
35 Banka Evropiane e Investimeve. EIB ripohon angazhimin për një industri evropiane të baterive 
për të rritur rikuperimin e gjelbër. Maj 19, 2020.  

https://www.eib.org/en/press/all/2020-121-eib-reaffirms-commitment-to-a-european-battery-industry-to-boost-green-recovery
https://www.eib.org/en/press/all/2020-121-eib-reaffirms-commitment-to-a-european-battery-industry-to-boost-green-recovery
https://www.eib.org/en/press/all/2020-121-eib-reaffirms-commitment-to-a-european-battery-industry-to-boost-green-recovery
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Për IEEFA 
Instituti për Ekonomi të Energjisë dhe Analizë Financiare (IEEFA) shqyrton 
çështje që lidhen me tregjet e energjisë, trendet dhe politikat. Misioni i 
Institutit është të përshpejtojë kalimin në një ekonomi të larmishme, të 
qëndrueshme dhe fitimprurëse të energjisë. www.ieefa.org 
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