
ERE nuk 
rrit çmimin 
e energjise 

Me 15 dhjetor 2011, Bordi i 
Komisionerëve i Entit Rregullator të 
Energjisë (ERE) vendosi  mosrritjen e çmimit 
të energjisë elektrike për konsumatorët 
familjarë dhe bizneset e vogla
për vitet 2012-2014. Duke nisur nga 1 
janari 2012 konsumatorët do të kenë një 
kontratë të re për furnizimin me energji 
elektrike me kompaninë CEZ Shperndarje.

Aktualisht, çmimi i energjisë për familjarët 
është 7.7 L/kWh deri në 300 kwh/muaj dhe 
13.5 L/kWh mbi këtë kuotë dhe këto tarifa 
do të vijojnë në tre vitet në vijim.

Bordi i ERE vendosi që KESH t’ja shesë 
kompanise CEZ Shperndarje energjinë 
me 2,83 lekë/kWh, nga 5,2 lekë/kWh 
e kërkuar,  ndërsa tarifa aktuale është 
1.48 lekë/kWh deri në 31 dhjetor 2012. 
Kjo rritje e ndermjetme tarife nga ajo 
aktuale rrit kostot per furnizuesin kryesor 
te energjise

Për Operatorin e Sistemit të Trans-
metimit (OST), Bordi vendosi për vitet 
2012-2014 tarifën prej 0,65 lekë/kwh 
nga 0,6 lekë/kwh që është aktualisht. 

- Intervistë* me Prof. Slavtcho Neykov, Sekretariati i 
Komunitetit te Energjise ne Viene -

Me 
Komisio- Intervistë* me Prof. Slavtcho Neykov, Sekretariati i

Ndoshta na duhej pikerisht nje 
mendje e kthjellet e nje eksperti te 
huaj, per te kuptuar qarte problemet 
tona ne furnizimin me energji 
elektrike. Ne nje nga gazetat me te 
shitura te vendit, specialisti Slavtcho 
Neykov i Sekretariatit Nderkombetar 
te Energjise me qender ne Vjene, e 
tha mendimin e tij shqeto:”Jeni ne 
nje rreth vicioz”. E ç’do te thote kjo? 
Do te thote qe nuk kemi rrugedalje, 

nga Fatos ÇOÇOLI

ne rast se nuk bashkepunojne te 
gjitha strukturat tona pergjegjese, 
nga Ministria e Ekonomise, ERE e 
deri tek kompanite dhe institucionet 
shteterore qe nuk e paguajne 
energjine, qe energjia elektrike te 
paguhet dhe te mos vidhet. Pse, do 
te thoni ju, ka shume institucione 
shteterore qe nuk paguajne? Po, 
per fat te keq! Jane me dhjetra, me 
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Si renditet sektori shqiptar i energjisë 
në kuadër të Komunitetit të Energjisë?

Shqipëria në të kaluarën ka njohur 
një periudhë progresi, që arriti kulmin në 
periudhën 2008-2009, kur tregu i energjisë 
u përgatit për privatizimin e operatorit 
të sistemit te shpërndarjes. Progresi i 
arritur gjatë kësaj periudhe tregon ende 
vitalitetin e tregut shqiptar të energjisë 
dhe potencialin e tij për të vënë në zbatim 
reforma efektive. Megjithatë, modeli i 
tregut shqiptar që u adoptua atëherë si një 
model tranzicioni, por që akoma zbatohet 
edhe sot, ka nevojë për një rishikim serioz, 
sidomos në lidhje me fuqinë ne treg që u 
ështe dhënë kompanive të mëdha si KESH 
dhe CEZ Albania, të cilat dominojnë tregun 
e shitjes me shumicë të energjisë. Një i 
tillë model tregu, me vetëm një blerës në 
tregun e energjisë, nuk është në përputhje 
me rregullat e Komunitetit të Energjisë dhe 

kërcënon mundësitë për të zhvilluar një treg 
energjie konkurrues. Një sere reformash 
strukturore nevojitet, dhe ne e shohim 
këtë si barrierën ligjore kryesore për një 
përputhshmeri të plotë të sektorit shqiptar 
të energjisë me ate nderkombetar. Për fat të 
keq, Shqipëria në të vërtet ka ngelur prapa 
vendeve të tjera të rajonit në lidhje me 
zbatimin e Marrëveshjes në këtë aspekt-
dhe kjo i është bërë e qartë Ministrisë dhe 
Entit Rregullator (ERE). Megjithatë, pozitiv 
është fakti që po punohet vazhdimisht 
për të fi tuar kohën e humbur — prandaj, 
Sekretariati po bashkëpunon me të gjithë 
palët e interesuara për përmirësimin e 
situatës, sidomos me hartimin e ligjit të ri 
për sektorin e energjisë. 

Këto dhe të tjera reforma nevojiten 
tani, në mënyrë që në të ardhëmen e 
afërt të jetë i mundur një përmirësimin, 
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me një set masash nga e ashtuquajtura 
‘paketa ligjore e energjisë III’ e BE-së, 
që u adoptua në tetor të këtij viti dhe që 
synohet të zbatohet në Komunitetin e 
Energjisë brenda vitit 2015. Kjo do të sjellë 
disa veçori të tjera, në veçanti në lidhje 
me kompetencat e enteve rregullatore dhe 
mbrojtjen e konsumatorit. 

 Si do ta komentonit ligjin e ri për 
sektorin e energjisë? A është ai në 
përputhje me praktikat evropiane? 

Siç edhe thashë më lart, përgjatë muajve 
të fundit, Sekretariati është i përfshirë 
intesivisht në diskutimet me ekspertët 
nga Ministria e Energjisë dhe këshilltarët 
e angazhuar. Nga pikëpamja jonë, drafti 
ka arritur një fazë relativisht të zhvilluar 
dhe tani është në dorë të autoriteteve për 
të parë me prioritet të lartë përfundimin 
e proçedurave të adoptimit. Ne presim që 
t’i shohim rekomandimet tona kryesore 
të përfshira, dhe në këtë aspekt unë jam 
optimist. 

Çfarë është gjithashtu e rëndësishme 
është fakti se çfarë do të ndodhe pasi ligji 
të jetë adoptuar. Nevojitet që të forcohet 
me një përditësim të akteve rregullatore. 
Sekretariati është i gatshëm ta ndihmoj 
ERE-n me këto detyra. 

Së fundmi, CEZ Grup ka kritikuar 
mënyrën se si po trajtohet në Shqipëri. Si 
është çëshja?

Kur fl asim për CEZ ne duhet të bëjmë 
dallimin midis CEZ Holding and kompanisë 
së energjisë CEZ Albania. Kompania 
çeke CEZ është një nga investitorët më 
të mëdhenj në Shqipëri,  me një detyrim 
ndaj aksionerëve të vet për të përfi tuar 
nga investimet e bëra. CEZ Albania, në 
anën tjetër, është një kompani shqiptare 
që operon sipas ligjeve shqiptare, duke 
përmbushur detyrën e një operatori 
kombëtar të shpërndarjes së energjisë 
dhe furnizuesi për klientët nën kushte të 
përcaktuara (që në këtë moment përfshin 
pjesën më të madhe të klientëve)- duke 
qënë përgjegjës për  sistemin e shpërndarjes 
së energjisë, një faktor i rëndësishëm 
për sigurimin e furnizimit me energji dhe 
në të njëjtën kohë një përbërës shumë 
i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. 
Cilatdo qofshin problemet që kjo kompani 
mund të ketë, ato janë në të njëjtën kohë 

edhe problemet e sistemit energjitik të 
Shqipërisë, kështu që edhe të shoqërisë 
shqiptare, dhe është e nevojshme që ato 
të adresohen në një mënyrën e duhur nga 
autoritetet përkatëse. 

Me sa jemi informuar, kohët e fundit 
CEZ Albania është në fokus të një sërë 
pengesash të ndërlikuara që ndikojnë në 
pjesën fi nanciare të sektorit të energjisë, 

propozime shumë konkrete dhe kemi marrë 
miratimin e palëve të interesuara. Tani 
është në dorë të tyre të mbajnë premtimet 
e bëra. Burimi kryesor i problemit duket 
se është shuma e pambledhur e parave 
te CEZ Albania te energjise që ose vidhet 
ose nuk paguhet. Asnjë sistem nuk mund 
të mbijetoje në kushte të tilla dhe masa të 
menjëherëshme dhe efektive nevojiten për 
përmirësim e arkëtimeve dhe reduktimin e 
humbjeve dhe vjedhjes së energjisë. Për ne 
është e qartë që CEZ Albania e vetme nuk 
mund ta zgjidhe e vetme një problem me të 
tilla përmasa, por i nevojitet mbështetja e 
plotë e autoriteteve dhe rregullatorit ERE.

Cili është roli i Komunitetit të 
Energjisë? Si mund të ndihmoje ai në 
gjetjen e zgjidhjeve?

Shqipëria është anëtar i Komunitetit 
të Energjisë dhe ka marrë përsipër disa 
përgjegjësi për zbatimin e masave ligjore dhe 
kushteve të përshtatshme për sigurimin e 
furnzimit me energji të qytetarëve të saj dhe 
operimin e sigurt të sistemit të energjisë. Kjo 
është baza e marrëdhënies sonë.

Sekretariati ndihmon për arritjen 
e një mirëkuptimi të përbashkët mes 
protagonisteve te kësaj krize. Protokoll 
konkret, që ka marrë miratimin e të gjithëve, 
specifi kon detyrimet e secilit institucion 
dhe kompani. Por, siç edhe thashë më 
sipër, zbatimit i kësaj marrëveshje varet 
nga autoritetet shqiptare. 

Çfarë mendoni për borxhin që CEZ 
duhet t’i paguaj KESH? Cilat janë disa prej 
arsyet pse nuk është paguar akoma?

Nga perspektiva jonë, siç edhe thashë 
më sipër, ne e shohim borxhin e CEZ 
Albania ndaj KESH si pjesë të një rrethi 
vicioz. Problemi i likuiditeteve të KESH 
ndikon të në gjithë sektorin dhe duhet të 
adresohet në një mënyrë transparente dhe 
gjithëpërfshirëse - duke bashkëpunuar 
drejtëpërdrejt me të gjitha hallkat e zinxhirit 
të furnizimit. 

Sipas meje, percaktimi i borxheve neto 
(psh. që kanë institucionet buxhetore dhe 
jo buxhetore) mund ta lehtësoje barrën e 
sistemit, dhe ne po presim lajme të mira 
në këtë drejtim. Por në fund të fundit, ky 
hap i vetëm nuk mund të prodhoje paratë e 
nevojshme apo të kompensoje për shumën 
e të ardhurave që nuk janë arkëtuar nga CEZ 
Albania. Mendimi ynë është se ky problem 
nuk mund të zgjidhet nga CEZ Albania e 

por që kanë një sfond tregtar dhe ligjor. 
Aspektet kryesore të problemit qëndrojnë 
në mungesën e përgjithshme te likuiditeteve 
të kompanive që dominojnë në tregun e 
energjisë, qofshin shtetërore apo private, 
që nga ana tjetër lidhet me moskryerjen 
e pagesave të njëra tjetrës e që krijojnë 
atë që unë do ta quaja një rreth vicioz. 
Duket patur parasysh fondet që duhen 
për importet e parashikuara që nevojiten 
për furnizimin me energji elektrike të 
Shqipërisë përgjatë muajve të dimrit, 
është e domosdoshme që ky rreth vicioz të 
thyhet. Gjatë vizitës sonë të fundit, i kujtova 
Ministrit Naço përgjegjësitë e tij politike për 
të ndihmuar kompanitë në arritjen e një 
kompromisi. Në këtë kuadër, konfl ikti me 
ERE për trajtimin e borxhit të keq duhet të 
zgjidhet në këtë frymë, dhe, përkundrejt 
idesë për të siguruar furnizimin me energji 
të Shqipërisë, gjithashtu duhet zgjidhur 
edhe çështja e borxhit të institucioneve 
buxhetore dhe jo buxhetore, si ujësjellësat, 
institucionet administrative dhe qeveria 
lokale, etj. Në këtë aspekt, ne kemi bërë 
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vetme, por kërkon një mbështetje të fortë 
politike dhe administrative të autoriteteve.  

Si e shikoni studimin e bërë nga 
kompania Deloitte&Touche për borxhin e 
CEZ? Si e vlerësoni pozicionimin e ERE, e 
cila nuk e ka pranuar këtë studim? Cilat 
janë pasojat në rast se palët nuk arrijnë 
një marrëveshje në lidhje me borxhin?

Sekretariati nuk e ka analizuar këtë 
studim dhe nuk merr anë në debatin mbi 
numra dhe përqindje konkrete. Në të njëjtën 
kohë, ne nuk kemi parë një arsyetim të 
qartë dhe bindës për përcaktimin e nivelit 
të borxhit të keq saktësishtë ne nivelin 
14%, siç bëri ERE të hënën e kaluar.

Përndryshe, çështja e studimit të 
Deloitte u debatua konkretisht, dhe 

Në Tetor 2011, Komuniteti i Energjitikës 
përshtati paketën e brendshme të 
energjisë, EU III. Sa e përgatitur është 
Shqipëria për këtë zhvillim?

Paketa III është një përmirësim i kuadrit 
ligjor aktual që ishte për  të gjitha palët 
kontraktuese, përfshi Shqipërinë, një 
obligim për t’u implementuar gjatë 5 viteve 
të fundit, madje edhe përpara se Shqipëria 
të kishte një periudhë mjaftueshëm të 
gjatë për t’u vetërregulluar ndaj procesit 
të reformave drejt të cilave po futet. Në 
terma praktike, ka ende disa aspekte të 
tjera për tu implementuar si unbundling, 
bashkëpunimi rajonal, pavarësia e 
autoriteteve rregullatore dhe të tjera, por 
në shumicën e dispozitave theksi është 
vendosur mbi konkurrencën dhe hapjen 

detyrat përkatëse në lidhje me të 
ardhmen tij u refl ektuan në Protokollin e 
sipërpërmendur. 

Sekretariati i dërgoi qeverisë një letër 
të hapur mbi një rast tjetër në Tetor. Për 
çfarë bëhet fjalë?

Ky rast ka të bëjë me rregullat për 
alokimin e kapacitetit të rrjetit ndërkufi tar. 
Rregullat aktuale të alokimit të kapaciteteve 
si dhe rregullat e reja të draftuara nga 
ERE, parashikojnë që jo më pak se 75% e 
kapacitetit të interkonjeksionit të rezervohet 
për kompanitë dominuese në treg, KESH 
dhe CEZ. Në kushtet e Marrëveshjes se 
Komunitetit të Energjitikës, kjo është 
diskriminuese. Gjithashtu, nuk është e lehtë 
të kuptohet se si një kufi zim i importuesve 
të mundshëm do të ndihmoje Shqipërinë 
të përballojë varësinë në rritje të importit 
më mirë se sa rrjetet e hapura, dhe mbi të 
gjitha të rrise kapacitetin ndërkufi tar. Ne do 
të vazhdojmë ta diskutojmë çështjen me 
ERE-n. 

efektive të tregjeve të energjisë. Kjo është 
tashmë në paketën e tanishme, të cilën 
Shqipëria, si dhe vende të tjera të rajonit 
akoma nuk e ka zbatuar siç duhet.

Si mendoni? A u ka krijuar qeveria 
Shqiptare, mjedisin e duhur kompanive 
që operojnë në këtë treg: së pari për të 
qenë konkurruese dhe së dyti për të qënë 
fi timprurese?

Së pari ne duhet të bëjmë një gjë të 
qartë: kompanitë që ne po fl asim, të cilat 
operojnë në sektorin e energjisë elektrike 
të Shqipërisë sot, nuk janë pjesë e një 
tregu konkurrues të energjisë elektrike. 
Kompanite nuk mund të jenë konkurruese 
për aq kohë sa ata janë të rregulluara - sot 
në Shqipëri kemi vetëm disa konsumatore 
të mëdhenj që janë furnizuar me çmime 
jo të përcaktuara nga ERE, dhe madje 
edhe këta konsumatorë nuk kanë shumë 
mundësi të përfi tojnë nga një konkurrencë 
e lirë në furnizimin e tyre me energji. Tregu 
konkurrues i energjisë elektrike është 

ende për t’u zhvilluar - kjo kërkon disa 
faza reformash ligjore e strukturore dhe 
parakushte komerciale, dhe ky proçes ende 
nuk ka përfunduar në Shqipëri.

Ky status i tregut është edhe arsyeja 
kryesore që na bëri të këmbëngulim dhe 
e mbështesim ligjin e ri i cili duhet të 
plotësojë disa nga mangësitë ekzistuese 
në legjislacion dhe të fi llojë raundin e ri 
të reformave strukturore, me qëllim që t’i 
afrohemi çështjes se konkurrencës.

Pra, siç e përmenda më lart, faktor 
pozitiv është se qeveria ka ndërmarrë hapa 
konkrete për të ndryshuar situatën. Ne jemi 
të mendimit se me amendamentet që po 
përgatiten autoritetet shqiptare janë duke 
ecur në drejtimin e duhur.

Fitimi është një çështje krejtësisht e 

ndryshme - ajo është shumë e rëndësishme, 
por janë investitorët, të cilët mund të japin 
përgjigjen përfundimtare.

Kriteret që ne vezhgojmë dhe që 
mbështeten nëpërmjet Marrëveshjes 
së Komunitetit të Energjisë i referohen 
refl ektimit të kostos së plotë të tarifave 
(e aplikuar për të gjitha shërbimet e 
rregulluara të tilla si aksesi dhe përdorimi i 
rrjeteve), duke përfshirë transferimin e plotë 
të kostove dhe rikthimin e investimeve. Ky 
është parakushti themelor për mirëmbajtjen 
dhe zhvillimin e infrastruktures (për 
prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen 
e energjisë elektrike) dhe qëndrueshmërine 
e furnizimit. Eshtë detyrë e ERE-s të 
siguroje kushte të tilla në tarifat dhe kostot 
e rregulluara, dhe ne kemi të gjitha arsyet 
për të besuar se ERE është plotësisht e 
vetëdijshme për përgjegjësinë e saj.

Ju faleminderit!. 

*Interviste e marre nga gazeta 
“Panorama”, 23 nentor 2011
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VENDIM I MATUR

Dede Kola, kryeredaktor i gazetes 
“Ekonomia”

“Vendimi i djeshem i Enti Rregullator 
te Energjise per te mos e ngritur çmimin 
e energjise dhe per te mos pranuar rritjet 
perkatese te kerkuara nga tre operatoret 
kryesore ne treg, KESH, OST dhe CEZ 
Shperndarje eshte pa dyshim nje vendim 
i matur. Te tri operatoret kishin kerkesa 
te ndryshme. KESH e donte çmimin e tij 
te rritur gati tri here. Kjo do ta vinte ne 
nje pozite gati te pamundur kompanine 
qe ua shet drejt per se drejti shqiptareve 
energjine, CEZ Shperndarje. Kjo, pse i 
shtrenjtohej tri here lenda e pare(energjia 
qe e blen nga KESH). OST nga ana e saj 
kerkonte nje shtese shume te vogel, 
ndersa CEZ Shperndarje kerkoi nje rritje 
4.5 perqind te çmimit te fundem me 
te cilin kjo kompani ia shet energjine 
elektrike konsumatorit. Te gjitheve na ra 
ne sy kerkesa per rritje tri here e KESH. 
Kuptohet qe bilancet e kesaj kompanie 
shteterore nuk jane te mira. Nuk eshte 
vetem borxhi prej 56 milion euro qe i 
ka CEZ Shperndarje. KESH ka nevoje 
per shume investime per rehabilitimin 
e hidrocentraleve qe ka ne menaxhim. 
Nuk mund te prese per kete subvencion 
nga qeveria. Qeveria mundet vetem t’i 
subvencionoje parate per te blere energji 
nga jashte, nese nuk do te kete shira kete 
dimer. KESH fondet per investime i duhet 
t’i nxjerre nga brenda. Prandaj dhe kerkoi 
rritje te forte te çmimit me te cilen do te 
shese produktin e saj te vetem. ERE nuk ia 
dha kete rritje dhe mendoi se veproi drejt, 
pse keshtu do t’i behej jeta e pamundur ne 
tregun shqiptar investuesit te huaj shume 
te rendesishem, kompanise CEZ Group. 
Plani i tij i investimeve ne Shqiperi, me 
kompanine CEZ Shperndarje qe ka krijuar, 
eshte ambicioz. Mirepo ky plan po has 
veshtiresi te medha nga mosarketimet dhe 
vjedhjet ende masive qe i behen energjise 
elektrike ketu tek ne. Nga ana tjeter, Ligji 
i ri i Energjise i heq CEZ Shperndarje 
mundesine per te shitur energji tek 
bizneset e medha te vendit, qe perbejne 
nje treg me fi tim te sigurter. Ligji i thote te 
perqendrohet, ne baze te kontrates, vetem 

- opinione nga analiste dhe gazetare -
tek konsumatoret familjare. Por kjo ka 
ngjallur menjehere reagime tek bizneset e 
medha, te cilat e shikojne si te pa sigurte 
te bazohen ne furnizim tek furnizues qe 
deri tani nuk i kane njohur. Keto biznese 
kerkojne te pakten nje kohe me te gjate 
per futjen ne funksionim te ligjit te ri, sa te 
gjejne furnizuesit e besueshem.

Me fjale te tjera, mund te them se duke 
ua mohuar kerkesat per rritje te çmimit te 
tre kompanive, mund te duket paradoksale, 
por ERE i ka kenaqur qe te gjithe. Me pak 
e kenaqura dhe si e sakrifi kuara eshte pa 
dyshim KESH, qe i ngelet te shpresoje ne 
nje periudhe me shira per periudhen e 
dimrit, qe te rrise ne maksimum prodhimit 
e ndoshta edhe te eksportoje”.       

 

DUHET TE KISHIM ENERGJI NDER 
ME TE LIRAT NE BOTE 

Ornela Liperi, kryeredaktore e revistes 
“Monitor”

“E pershendes vendimin e ERE-s. 
Mendoj se kontradiktat dhe lufta per 
treg qe kane tre kompanite kryesore ne 

shprehesha qe e kemi mjaft te larte si 
çmim energjie dhe u be shume mire qe 
per te pakten tre vjet, deri ne vitin 2014, 
konsumatori yne mbrohet. Ne vitin 2008 
u privatizua nje pjese e tregut energjitik 
tek ne, pikerisht per te patur sherbime me 
te lira dhe me te mira. Deri tani gjykoj qe 
kjo nuk ka ndodhur dhe treguesi kryesor 
per kete eshte fakti qe niveli i humbjeve 
vazhdon te mbetet i larte dhe kete fature 
vijojne ta paguajne konsumatoret e 
rregullt”. 

RUHET STATUKUO-JA

Artan Hoxha, President i Tirana 
Business University, analist i njohur per 
çeshtjet ekonomike, 

“ERE me kete vendim ruajti statukuo-
ne, duke i mundesuar investuesit kryesor 

tregun energjitik nuk duhet t’i paguaje 
konsumatori shqiptar. Ato mund te kene 
borxhe te keqija dhe mund te ballafaqohen 
me njera-tjetren, por kjo nuk ka pse te 
ndikoje ne çmimin perfundimtar. Ne presim 
shume investime ne infrastrukturen e 
tregut tone energjitik dhe keto investime 
po vonohen te vijne ne masen e duhur. 
Jemi nje vend qe per nga resurset duhet 
te kishim energjine elektrike nder me te 
lirat ne bote. Por ne fakt, nuk e kemi dhe 
nuk e meritojme nje situate te tille. Do te 

te huaj ne kete treg qe te vijoje me 
planin e vet te investimeve. Liberalizimi i 
metejshem i tregut qe eshte ndermarre 
me Ligjin e ri per Energjine jam i sigurt se 
do te ule presionet e tanishme mbi çmimin 
perfundimtar. Futja e operatoreve te rinj 
ne treg do te sjelle pa dyshim me shume 
konkurrence dhe dihet se nje konkurrence 
e forte zakonisht e ul çmimin, ose te pakten 
zbeh presionet per rritjen e tij. E shoh kete 
vendim ne koherence dhe me zhvillimet e 
pritshme ne tregun rajonal te energjise. 
Kriza ne vendet e eurozones ka disiplinuar 
shpenzimin energjitik te tyre dhe ulur 
njefaresoj kerkesen per blerje energjie. Po 
ashtu, situata deri diku e mire hidrike ne 
rajon ka ulur kerkesat per import energjie 
nga rajoni”.
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NUK DUHEN BLLOKUAR 
INVESTIMET NE ENERGJITIKE 

Ismail Beka, analist, koordinator i GTZ 
ne Shqiperi

“Vendimi shkon ne te mire te 
konsumatorit shqiptar dhe kjo na gezon 
te gjitheve. Kam idene se brenda sistemit 
mund te gjenden shume hapesira per 
te ulur kostot dhe per t’i kenaqur te tria 
kompanite qe veprojne. Sidomos mundesi 
ka kompania qe na shperndan energjine. 
Eshte e vertete qe kjo kompani, investues 
i huaj i rendesishem, ka perpara nje si 
mal, qe eshte tradita jone jo e mire per te 
mos e paguar energjine. E kam ndjekur 
kompanine ne perpjekjet e saj per te 
disiplinuar klientet e vet. I eshte drejtuar 
shume here gjyqesorit dhe ka bere shume 
mire. Por i ngelet ende jashtezakonisht 
shume per te bere. Dua te them se kete 
mal kjo kompani s’mund ta ngjise e 
vetme. Duhet ta ndihmojme nga pak te 
gjithe. Ndihma kryesore pritet nga qeveria. 
Eshte mire qe problemet me borxhet qe 
operatoret kryesore kane me njeri-tjetrin 
ne sistem, t’i zgjidhin sa me mire. Kam frike 
se nese gjendja deri diku konfl iktuale do te 
vijoje, kjo mund te bllokoje investimet. Dhe 
tregu yne i energjise eshte nje nga sektoret 
ku investimet kerkohen te jene shume te 
medha. Ai duhet te zhvillohet ne paralel 
me rritjen me kohen te kapaciteteve 
prodhuese te energjise elektrike ne vend”      

VEPRIM NE MBROJTJE TE PLOTE 
TE KONSUMATORIT DHE BIZNESIT

Zef Preçi, Drejtor i Qendres Shqiptare 
per Kerkime Ekonomike, Analist i njohur

pune dhe venia ne funksionim e Ashtes) 
per nje periudhe afatshkurter dhe 
afatmesme. Eshte nje veprim ne mbrojtje 
te plote te konsumatorit shqiptar, madje 
edhe te interesave te biznesit, qe me te 
drejte ishte shqetesuar per eventualitetin 
e rritjes se kostos per nje nga lendet e 
para kryesore te tij, si energjia elektrike”  

DUHET NDRYSHUAR 
LEGJISLACIONI I DETYRIMEVE

Oltion Rrumbullaku, Docent, pedagog 
ne Fakultetin ekonomik te Universitetit te 
Tiranes, analist i ekonomise

“Ne fakt, ERE ka dhene nje vendim brenda 
llogjikes ekonomike. CEZ Shperndarje shet 
nje mall (sipas percaktimit te direktivave 

te BE-se energjia eshte mall) qe eshte 
shume i domosdoshem dhe per pasoje 
veprimtaria e kesaj kompanie duhet te 
monitorohet me shume kujdes. Problemi 
me i mprehte mbetet arsyeja se perse 
shteti vendosi te shese kete kompani, dhe 
qe eshte niveli i dobet i arketimeve. CEZ 
Shpërndarje eshte tashme nje kompani jo 
publike shqiptare dhe duhet te veproje ne 
te gjitha format qe mund te kete qe shitja 
e ketij malli te shoqerohet gjithmone me 
pagese. Nuk mund te vazhdoje situata 
qe konsumatoret qe i binden pageses 
se detyrimit te paguajne dhe per ato qe 
nuk i binden. Kjo situata e perhapur e 
mosbindjes se detyrimeve nuk zgjidhet 
me tej me rritje çmimi. Ne qofte se CEZ 

Shpërndarje kerkon mjete shtese ligjore 
per te nxitur mbledhjen e detyrimeve, 
duhet te kerkoje ndryshime te legjislacionit 
e detyrimeve e ne elemente te ngjashem 
dhe le te jete kjo kompani nje nga shtysat 
kryesore qe do t’i binde te gjithe qytetaret 
e ketij vendi qe energjia e blere, uji i blere 
dhe nga ana tjeter tatimet dhe taksat e 
ketij shteti, por edhe detyrimet ne baze te 
ligjit qe individet apo subjektet kane ndaj 
njeri-tjetrit, duhet te respektohen sipas 
rastit. 

ERE ME PRANE QYTETARIT

Brahim Shima, Kryeredaktor i gazetes 
“Metropol”

“Me kete vendim, ERE tregoi se di te 
jete edhe prane qytetarit. Ne rast se do te 
favorizonte me rritje çmimi vetem KESH, do 
te thonim te gjithe se po i sherben interesave 
me te ngushta te qeverise. Kurse ngrirja e 
çmimit per nje periudhe relativisht te gjate 
per zhvillime te vrullshme, sikurse na ka 
mesuar te kete ekonomia e vendit tone, 
me le pak konfuz. Liberalizimi i metejshem 
i tregut, qe pritet nga efektet e Ligjit te ri per 
Energjine, do te kerkoje fi llimisht, besoj, rritje 
te çmimit te energjise, kur ajo nuk eshte 
ne sistemin e rregulluar nga ERE. Per kete 
perspektive te pasigurte shume biznese 
jane ankuar, ndaj pasojave te mundshme 
qe mund te jape ky ligj i ri. Pritet qe qeveria 
te levize, per t’i dhene garanci bizneseve te 
industrise se rende, qe e perdorin shume 
energjine ne proceset e tyre.

Çmim energjie te rritur do te duan, 
per te rritur fi timin dhe kthyer sa me 
shpejt investimin, edhe prodhuesit e rinj 
qe do te hyjne ne sistem(i referohem 
hidrocentraleve qe jane ne ndertim e siper). 
Kam idene se ne nje te ardhme shume te 
afert ERE-s do t’i duhet ta rishikoje serish 
vendimin e saj. Kurse qytetari yne i ka 
ende jo shume te zhvilluara strukturat e 
mbrojtjes se vet(shoqeria civile, shoqatat 
e konsumatoreve, etj.), per t’i ardhur 
ne ndihme ERE-s qe te respektoje kete 
vendim per tri vjet rrjesht”. 

“Mendoj se mosrritja e çmimit te 
energjise elektrike per tre vitet e ardhshme 
eshte pare nga ERE dhe ne perspektiven e 
ofertes se kapaciteteve te reja prodhuese 
(hidrocentralet e vegjel qe do te fi llojne 
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Rreth 40% e ankesave qe bejne 
qytetaret jane ankesa qe kane te 
bejne me pretendime per pasaktesi 
ne leximin e matesave te energjise 
elktrike. Ka kater muaj qe kur nje 
klient paraqet prane Qendrave te 
Kujdesit ndaj Klientit te kompanise 
furnizuese me energji nje ankese 
ne lidhje me sakesine e leximit te 
matesit te tij, ofrohet nje sherbim i ri 
ndaj qytetarit. Lexuesit(faturuesit) e 
kompanise jane te detyruar te bejne 
foto te atij matesi ku evidentohet 
gjendja aktuale e matesit. Me pas 
kjo foto, ne menyre automatike, 
dergohet ne sistemin qendror te 

Fotografohen 
matësat 
ku dyshohet 
për gabime

CEZ Shperndarje prezantoi me date 4 
tetor 2011 sherbimin e saj te ri “Llogarit vete 
sa energji harxhon”. Me ane te nje llogaritesi 
interaktiv te vendosur online, kompania u 
ofron klienteve mundesine te arsyetojne dhe 
llogarisin vete konsumin e perafert mujor te 
energjise elektrike ne menyre qe te arrijne te 
ekonomizojne konsumin e tyre ne baze te te 
ardhurave te tyre. 

Llogaritesi interaktiv tregon mesataren 
e konsumit ditor dhe mujor te seciles 
elektroshtepiake qe klientet perdorin, 
si edhe jep perllogaritjen totale te 
konsumit mujor. Ky llogarites eshte 
pjese e projektit te CEZ Shperndarje 
per te informuar dhe ndergjegjesuar 
klientet se si te llogarisin, ekonomizojne 
dhe perdorin energjine elektrike. 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike 
eshte nje menyre shume e mire per te 
mesuar diçka me shume mbi konsumin 
e elektroshtepiakeve qe perdoren ne 
jeten e perditeshme. Duke ditur se cilat 
pajisje konsumojne me shume dhe cilat 
me pak, qytetaret kane mundesine te 
ndertojne nje plan kursimi te energjise 
elektrike. Perllogaritja e konsumit mujor 
te energjise elektrike, gjithashtu ndihmon 
ne perzgjedhjen e elektroshtepiakeve qe 
konsumojne me pak energji elektrike.

Si pjese te ketij projekti CEZ Shperndarje 
do te ndermarre nje fushate me disa 
komponente ne menyre qe te arrije te 
informoje dhe ndergjegjesoje shtresa te 
ndryshme te shoqerise. Veç atyre klienteve 
qe kane mundesi te kontrollojne konsumin 
e tyre online, kompania synon te informoje 
dhe ata qe nuk e kane kete mundesi. Ne 
kete kuader, ajo do te nise prodhimin e 

Llogarit vetë sa 
energji harxhon!
Duke ditur se cilat pajisje konsumojne me shume dhe 
cilat me pak, ti si qytetar ke mundesine te hartosh nje 
plan kursimi te energjise elektrike per shtepine tende

programeve televizive qe do te tregojne 
ne menyre te thjeshte se si te mund te 
ekonomizojme konsumin e energjise. 
Veç kesaj, broshura dhe fl etushka me 
informacione rreth kesaj teme jane te 
disponueshme ne te gjitha Qendrat e 
Kujdesit ndaj Klientit te kompanise. Nje 
tjeter element informues po do te perdoret 
eshte edhe fatura e energjise elektrike. 
Tek ajo do te kete nje hapesire ku do te 
informohet thjesht dhe shkurt se si te 
kursejme energjine elektrike. 

Po ne kuader te ketij projekti, CEZ 
Shperndarje po punon per te ndihmuar 
spitalet rajonale se si te mund te 
ekonomizojne shpenzimet e energjise 
elektrike, dhe praktikisht duke ju dhuruar 
atyre llampa ekonomike per pavionet e te 
semureve. 

Per percaktimin se cilat elektroshtepi-
ake konsumojne me pak energji se te tjerat, 
Komisioni Europian per Energjine ka krijuar 
nje sistem klasifi kimi te bazuar mbi konsum-
in e energjise per secilen pajisje elektronike 
qe perdoret ne ambientet shtepiake. Elek-
troshtepiakeve me efi çente u jepet nota A++, 
kurse ato me pak efi çente nota G.  Vleresimi 
i performances se pajisjes elektrike eshte i 
nevojshem per llogaritjen e konsumit te en-
ergjise, dhe konsumatoret mund te ta gjejne 
ate te manuali i perdorimit te pajisjes.

Gjithashtu te manuali i perdorimit, 
klientet mund te gjejne edhe fuqine e 
instaluar, ne krah, te pajisjes elektrike. Fuqia 
e instaluar tregon se sa energji konsumon 
pajisja gjate nje ore pune. Ky informacion 
eshte gjithashtu i domosdoshem per 
llogaritjen e konsumit mujor te energjise.

Llogaritesi interaktiv i konsumit te en-
ergjise elektrike synon te ndi-
hmoje qytetaret te kuptojne 
me mire konsumin e tyre te 
energjise, si edhe menyrat e 
kursimit te energjise. Kompania 
i inkurajon klientet e saj ta per-
dorin llogaritesin interaktiv per 
te llogaritur konsumin e tyre mu-
jor. Brenda pak minutave, qyte-
tari mund te kuptoje me mire 
konsumin e tij/saj mujor, dhe 
se cila prej elektroshtepiakeve 
ndikon me shume shume tek 
fatura e tij mujore e energjise 
elektrike dhe cila me pak. 

te dhenave. Nga aty merret nga 
operatoret  e kompanise ne Qendren 
e Faturimit dhe behet verifi kimi 
i te dhenave ne sistemin tone te 
faturimit mbi konsumin e abonentit. 
Ne kete faze ka disa proçese te cilat 
zhvillohen ne baze te konstatimit 
te gjendjes se konsumit te 
abonentit ne sistemin e faturimit: 
a) Nese rezulton se kontrata 
ka qene e mbifaturuar atehere 
operatoret e faturimit bejne 
automatikisht korrektimin e fatures 
per te gjithe periudhen e gabimit
b) Nese rezulton se indeksi eshte 
i njejte me ate te faturuar me 
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(vijon nga faqja 1)

qindra. Nga ndermarrjet rajonale 
te ujesjellesit, tek bordet e kullimit, 
nga agjensi te ndryshme shteterore 
e deri ndermarrje prodhimi apo 
sherbimesh, ende publike. Dhe 
jemi ne konsumatoret e thjeshte 
qe pastaj i hame te gjitha kusuret. 
Problemet nuk na vijne vetem dhe 
thjesht nga moti i thate i ketij viti, as 
edhe nga borxhet e njeres kompani 
vepruese ne sistem, ndaj tjetres. 
Problemi me i madh dhe jetesor, nyja 
gordiane e sistemit tone te energjise 
eshte mospagimi i faturave dhe 
vjedhja e hapur, masive, ne drite 
te diellit apo ne terr te nates. Dhe 
pastaj disa institucione qe vetem 
rrine e vrojtojne, e kane te lehte te 
thone:”Filan kompani nuk e ka ulur 
perqindjen e energjise se paarketuar, 
sipas kontrates apo angazhimit”. 
Por ne kushtet kur nuk vepron shteti 
ligjor, kur gjykatat tona jane aq te 
ngathta, apo permbarimi shteteror 
rri e veshtron, si mund t’i respektosh 
angazhimet? Si mund t’u kerkosh 
zonave te tera malore te veriut(te 
cilat tradicionalisht paguajne apo jo 
5 apo 10 perqind te energjise) qe te 
paguajne faturat? E ç’duhet te beje 
kompania e huaj private qe ia kemi 
varur ne qafe te gjitha kemboret? 
Te hyje ne lufte me popullsine, me 
dhjetra e me dhjetra fshatra te 
pamesuara ta paguajne energjine? 
Madje edhe zona te tera qytetesh? 
Ajo po ben te munduren, duke i 
çuar te gjitha rastet e vjedhjeve 
fl agrante ne gjykate, duke çuar ne 
gjykate borxhlinjte skandaloze qe 
kane vonuar me vite dhe muaj te 
tere pagesat, qofshin shteterore 
apo private. Por rrethi vicioz, sado 
te perpiqet CEZ Shperndarje, nuk 
thyhet dot i vetem. Specialisti i Vjenes 

(vijon nga faqja 1) thote me te drejte se ne kushte 
te tilla “asnje sistem nuk mund te 
mbijetoje”. Prandaj nevojitet qe ta 
thyejme te gjithe bashke rrethin 
vicioz. Edhe fshatari me i humbur ne 
rrethin me te larget malor duhet te 
kuptoje se me energjine qe merr nuk 
mund te abuzohet, si dikur me pronen 
shteterore. Kompania nuk duhet lene 
e vetme me policet e saj private, per 
te prere linjat e paligjshme, apo edhe 
furnizimin me energji kur klienti nuk 
ka paguar. Policia e shtetit duhet te 
garantoje zbatimin e ligjit. Gjykatat te 
jene me te zhdervjellta ne trajtimin 
e rasteve dhe problematikes se 
sistemit tone energjitik. Vete Enti 
Rregullator i Energjise duhet t’u vije 
ne ndihme te gjithe veprimtareve ne 
tregun e energjise, jo te trajtoje dike 
te nenes dhe nje kompani tjeter si 
te njerkes. Dhe se fundi, Ministria 
jone e Ekonomise, ajo qe ishte ne 
zanafi llen e Ligjit te ri te Energjise, te 
miratuar kohet e fundit ne Parlament, 
duhet te kuptoje shume qarte rrethin 
vicioz ku dhe veprimi i saj i fundit ka 
futur vendin. Faktin qe sistemi yne 
energjitik, ne rradhe te pare furnizimi 
i rregullt dhe cilesor i popullates 
dhe i bizneseve do te pesonte nje 
humbje te pazevendesueshme, 
nese ky ligj dhe shume trajtime te 
tjera jo te duhura te strukturave te 
ndryshme shteterore do ta detyronin 
kompanine çeke qe sot shperndan 
tek ne energjine, qe te linte vendin. 
Dhe jo vetem per gjobat e majme 
me miliona e dhjetra miliona euro qe 
Gjykata Nderkombetare do t’i vinte 
ne ngarkim shtetit shqiptar. Humbja 
e ekspertizes profesionale dhe 
kultures se respektimit te kontrates 
se energjise, qe se bashku me 
perspektiven e investimeve kompania 
çeke ka futur gradualisht ne Shqiperi, 
do te ishte e pafalshme.

Editorialpare, i kthehet pergjigje abonentit
Pas verifi kimit te te dhenave, 

fotot i kalojne Qendrave te 
Kujdesit ndaj Klientit ku i kthehet 
pergjigje abonentit bashke 
me foton. Mundesit jane disa:
a) Abonentit i njoftohet korrektimi i 
fatures.

b) Abonentit i njoftohet qe te 
dhenat e leximit perkojne me 
indeksin e fotografuar. Pra abonenti 
nuk eshte mbifaturuar.

c) Abonentit te dhenat e leximit i 
perkojne me indeksin e fotografuar. 
Por ne fakt abonenti ka nje histori 
keqfaturimi qe prek tarifen sociale. 

Ne kete rast behet korrektimi i 
te gjithe periudhes se faturimit 
te gabuar per te shprehur qarte 
peshen e tarifes sociale (xmuaj x 
300kWh).

Ne rreth 70% te ankesave 
per mbifaturim vertetohet qe 
pretendimi i klientit nuk eshte 
i sakte. Nje fenomen ne rritje 
eshte paraqitja e ankesave per 
faturime te pretenduara gabim 
per periudhen 2007 dhe 2008. 
Keto jane ne 50% te volumit 
te pergjithshem te ankesave.
Nepermjet projektit dhe sistemit 
“MyAvis”, CEZ Shperndarje arrin 
te kontrolloje me mire saktesine 
e punes se lexuesve. Lexuesit 
kontrollohen permes koordinatave te 
leximeve qe kane kryer, respektimit 
te grafi kut te leximeve sipas dates 
se paracaktuar, numrit te leximeve 
ditore, anomalive te raportuara nga 
secili lexues, kontroll i intinerarit 
te pershkruar nga lexuesi, etj. Per 
gabime ne futjen e te dhenave ne 
sistemin elektronik PDA, kompania 
merr masa disiplinore dhe per 
lexime jokorrekte merret masa 
pushim nga puna e deri ne ndjekje 
penale ndaj punonjesit abuzues. 



Perpara disa ditesh ngjalli deri diku 
habi mospranimi i Entit Rregullator 
te Energjise i vleresimit te bere nga 
nje kompani nderkombetare per 
nivelin e borxhit te keq te kompanise 
furnizuese te energjise ne Shqiperise, 
çekes CEZ Shperndarje. Mesa duket 
ekspertiza e brendshme e institucionit 
ka qene e pamjaftueshme. Per 
kete aresye, ERE njoftoi me date 
6 dhjetor 2011 se ka caktuar 

shoqerine KPMG, nje nga auditueset 
e jashtme me te njohura ne bote, 
qe ta perfaqesoje  entin shtetror 
rregullator në Panelin Rishikues të 
kërkuar nga CEZ Shperndarje. Eshte 
nje veprim shume i mirepritur fakti 
qe palet zgjedhin te mos i drejtohen 
gjykates, por nje paneli ekspertesh 
per percaktimin e nivelit te borxhit te 
keq(te pakthyeshem) te kompanise 
qe furnizon me energji shqiptaret.
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Interesi i konsumatorit 
dhe interesi i ekonomisë

CEZ SHPËRNDARJE

Sponsor i buletinit:

Nëntor 2011

Ditet e fundit qeveria shqiptare miratoi 
ne parim Marreveshjen e Huasemes 
Shqiperise dhe Bankes Nderkombetare 
per Rindertim dhe Zhvillim, per fi nancimin 
shtese prej 15.5 milione euro per 
projektin “Siguria e Digave”. Nje fi nancim 

15.5 milionë 
euro më shumë 
për sigurinë 
e digave

Te reja

ky i siguruar nga nje banke zhvillimi, me 
kushte te buta shkyerje eshte ai i duhuri 
per fi nancat publike shqiptare ne kete 
kohe austeriteti te pergjithshem.

Financimi eshte akoma dhe me i 
deshiruar, per aresye te fondeve shume te 
pakta qe Buxheti i Shtetit 2012, i pergatitur 
ne nje klime te forte konservatore dhe 
ruajtjeje te ekuilibrave per mbajtjen nen 
kontroll te defi çitit buxhetor, ka mundur 
te parashikoje per sektorin energjitik te 
vendit.    

Ndoqa me vemendje prononcimin e 
djeshem te z. Genc Ramadani, Kryetar 
i Entit Rregullator te Energjise(ERE), ne 
lidhje me vendimin e institucionit te tij 
per te mos rritur çmimin e energjise 
elektrike per periudhen 2012-2014. 
Eshte pa dyshim nje vendim me 
karakter social dhe jam shume i gezuar, 
si qytetar dhe konsumator i energjise 
per familjen time, qe ky vendim ishte 
i tille. Por si ekonomist, do te doja t’i 
ngrija z. Ramadani, nepermjet forumit 
qe ka hapur kjo reviste “Energjia qe 
dua”, disa pyetje si me poshte:

1. A gjykoni ju se kjo politike çmimi do 
t’i nxise operatoret private qe veprojne 
ne sistemin tone energjitik? Ne kemi 
shume nevoje per ekspertizen dhe 
investimet e tyre dhe duhet te gjejme 
nje menyre per t’i nxitur ata, apo jo?

2. Ju rritet çmimin e ndermjetem 
qe KESH zbaton ne sistemin tuaj te 
rregulluar te furnizimit me energji 
elektrike. Jo sa e kishte kerkuar KESH( 
5.2 Lek/KWh), por sidoqofte e rritet ne 
2.83 Lek/kWh. Rritet edhe çmimin e 
ndermjetem te Operatorit te Sistemit 
te Shperndarjes(praktikisht kompanise 
shteterore qe ka ne menaxhim linjat 
e tensionit). Edhe ketu, jo aq sa e 
kishte kerkuar OST, por prape e rritet. 
A nuk mendoni se keto rritje perbejne 
kosto te shtuar per kompanine e trete, 
furnizuesen e popullates, e cila eshte 
private? Ju nuk pranuat kerkesen e 
saj per rritje çmimi perfundimtar dhe 

si qytetar e konsumator ju them se 
mire bete. Por si keni menduar se kjo 
kompani do te perballoje kostot e saj 
te rritura dhe do te na sherbeje me me 
cilesi dhe me mire ne te ardhmen? 

3. A nuk duhet ne te gjithe, ju si 
institucion rregullues, METE, e gjithe 
qeveria, por edhe shoqeria jone te 
fi llojme te mendojme qe eshte shume 
me mire per ne qe investuesve te huaj 
strategjike t’u krijojme shanse qe duke 
na sherbyer, te nxjerrin edhe ata fi timin 
e tyre, pse per kete kane ardhur? A 
ndani dhe ju kete mendim? Nese 
po, a mos mendoni edhe ju, njelloj si 
une, se eshte ne interes madhor te 
ekonomise sone qe investuesve te huaj 
te mos ua djegim token nden kembe, 
por t’u japim kuadrin e duhur ligjor, qe 
te mund te shprehin te plote aftesite 
dhe potencialin e tyre te prodhimit apo 
sherbimit? Ne kete rastin tone konkret, 
a mendoni edhe ju se legjislacioni 
shqiptar per mosrespektim detyrimesh 
fi nanciare(mospagim faturash) ndaj  
nje sherbimi kaq strategjik siç eshte 
ai i energjise elektrike, te pajiset me 
sanksione te veçanta shume te forta 
per shkelesit?

Me respekt dhe duke shpresuar se 
do te gjeni pak kohe te me pergjigjeni 
ose ne kete forum te revistes, ose ne 
adresen time te e-mail,

Fatmir Libohova 
fatlibohova@gmail.com            
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