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“SEKTORI I ENERGJISË NË UDHËKRYQ:

TERMOCENTRALI 
‘KOSOVA E RE’ 
DHE TARIFAT

Procesi i reformave në sektorin e energjisë 
në Kosovë, në mënyrë të veçantë procesi i 
ndërtimit të termocentralit ‘Kosova e Re’, 
për të cilën Qeveria e Kosovës ka nënshkru-

ar kontratë në fund të vitit 2017, është përcjellë me 
opinione polarizuese për dhe kundër. Për shkak se 
ky sektor ka rëndësi qenësore për cilësinë e jetës së 
qytetarëve të Kosovës, mënyra e kontraktimit dhe 
rezultatet e këtij procesi të rëndësishëm me të drejtë 
kanë tërhequr vëmendje më të madhe. 

Ky proces, i cili filloi në vitin 2005, pësoi ndry-
shime të mëdha për më shumë se një dekadë 
deri tek formësimi aktual në kontratën e nënsh-
kruar nga Qeveria e Kosovës. Gjatë kësaj kohe, 
përveç vonesave në kohë janë krijuar edhe kosto 
domethënëse për asistencën teknik për diza-
jnimin dhe mbarëvajtjen e procesit. Këto kosto, 
siç duket, nuk kanë arritur të arsyetojnë vetveten. 
I gjithë ky proces është zhvilluar në  një mjedis 
ku mungon një konsensus bazik gjithë-shoqëror. 

QEVERIA E KOSOVËS NUK KA ARRITUR 
TË KOMUNIKOJ SI DUHET DHE BINDË 
NJË PJESË TË RËNDËSISHME TË 
AUDIENCËS LIDHUR ME PËRFITIMET 
NGA NDËRTIMI I TERMOCENTRALIT 
‘KOSOVA E RE’, SI DHE LIDHUR ME 
ARSYESHMËRINË E ZGJEDHJES SË 
NJË SKENARI TË TILLË.’’

ALBAN HASHANI, VISAR VOKRRI
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Përderisa tërheqja e interesimit të investitorëve 
të duhur për një proces të tillë investiv është i 
rëndësishëm, Qeveria duhet ta ketë të qartë se 
audiencat tjera janë po aq, në mos më tepër, të 
rëndësishme. Këto audienca përfshijnë së pari 
qytetarët të cilët në instancën e fundit janë edhe 
konsumatorë të shërbimit publik. Të njëjtit duhet 
ta kenë të qartë për�timin dhe koston e një procesi 
të tillë. Nga ky këndvështrim, Qeveria e Kosovës 
nuk ka arritur të komunikoj si duhet dhe bindë 
një pjesë të rëndësishme të kësaj audience lidhur 
me për�timet nga ky proces si dhe lidhur me ar-
syeshmërinë e zgjedhjes së një skenari të tillë. Një 
komunikim dhe konsensus i tillë mund të arrihet 
vetëm përmes një dialogu gjithëpërfshirës i cili 
ankorohet në kuadër të fortë ligjor e institucional 
që siguron transparencë dhe përgjegjësi. Në rastin 
konkret, siç argumentohet në shumë raporte hu-
lumtuese, ka pasur mungesë domethënëse të një 
diskutimi të tillë i cili do të siguronte mbështet-
jen e gjerë shoqërore. Për më tepër, procesi është 
karakterizuar me një mungesë domethënëse të 
transparencës përcjellë me një qasje të ku�zuar 
në të dhëna. Krijimi i një platforme komunikimi 

është parakusht për suksesin e një procesi të tillë, 
në mënyrë të veçantë në sektorin e energjisë i cili 
ka tipare më komplekse sesa sektorët tjerë. Për më 
tepër, për shkak të ndikimit më të madh, që në 
pikëpamje relative ka ky sektor në ekonominë dhe 
mirëqenien e qytetarëve, është e domosdoshme 
krijimi i mekanizmave të kontrollit dhe balancim-
it ndërmjet Qeverisë e Kuvendit, gjë që në rastin 
konkret kanë qenë shumë të ku�zuara. 

Përderisa është evidente se duhen krijuar kushte 
për qëndrueshmëri të furnizimit me energji elek-
trike, kjo nuk mund të bëhet pa analizuar me 
kujdes çështjen e përballueshmërisë së kostos, 
drejtpërdrejtë nga qeveria dhe konsumatori. Vlerë-
simet për ndikim në tarifë varirojnë prej nivelit mbi 
50 përqind (sipas vlerësimit preliminar të Zyrës së 
rregullatorit të Energjisë), e deri tek vlerësimet që 
arrijnë afër dy�shin e çmimit aktual (sipas vlerësi-
meve të oragnizatave të ndryshme jo-qeveritare). 
Vlerësimi i saktë nuk mund të bëhet ende pa �nal-
izimin e raportit �nanciar të marrëveshjes dhe pa i 
ditur kushtet e �nancimit përmes kredisë që do të 
marrë “Contour Global” nga Korporata e Jashtme 

VLERËSIMET PËR NDIKIM NË TARIFË 
VARIROJNË PREJ NIVELIT MBI 50 PËRQIND 
(SIPAS VLERËSIMIT PRELIMINAR TË ZYRËS 
SË RREGULLATORIT TË ENERGJISË), 
E DERI TEK VLERËSIMET QË ARRIJNË 
AFËR DYFISHIN E ÇMIMIT AKTUAL (SIPAS 
VLERËSIMEVE TË ORAGNIZATAVE TË 
NDRYSHME JO-QEVERITARE).’’
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Private e Investimeve e SHBA-së, e njohur si OPIC. 
Por, sido që të jetë, edhe vlerësimet më konser-
vatore tregojnë se rritja e çmimit të energjisë pas 
�llimit të operimit të termocentralit ‘Kosova e Re’, 
ngrisin alarmin lidhur me përballueshmërinë e 
çmimit nga konsumatorët. 

Në bazë të të dhënave të Agjencisë së Statistikave 
të Kosovës, amvisëritë në Kosovë harxhojnë rreth 
një të pestën e të hyrave familjare për të mbuluar 
shpenzimet e energjisë elektrike. Ndjeshmëria 
ndaj rritjes së çmimeve të energjisë është më e 
lartë për familjet me të ardhura më të ulëta, për 
të cilat pjesa e paguar për energji përfaqëson një 
pjesë më të madhe të shpenzimeve të ekonomisë 
familjare. Rritja e çmimit të energjisë për mbi 50 
përqind (sipas vlerësimeve më konservatore), 
vlerësohet se do të ndikonte që rreth 5 përqind e 
familjeve do të zhyteshin nën pragun e varfërisë. 
Alternativisht, qeveria e Kosovës duhet të rris 
numrin e ekonomive familjare si pjesë e skemës 
së ndihmës sociale që do t’i mbulonte shpenzimet 

e tyre për energji. Aktualisht janë mbi 26 mijë 
ekonomi familjare që janë pjesë e kësaj skeme 
dhe kostoja buxhetore arrin në 4.5 milionë euro 
në vit që mbulohen nga taksat e qytetarëve. Mo-
tivi kryesor i qeverisë për subvencionim është 
qëllimi për të mbajtur çmime të ulëta të energjisë 
elektrike për konsumatorin �nal, në mënyrë që 
të shmangen problemet potenciale ekonomike, 
sociale ose politike. Pra, qytetarët mund të mos 
përballen me ngritjen e çmimit të energjisë elek-
trike drejtpërdrejt në fatura por ata do të ndikohen 
në mënyrë të tërthortë përmes taksave që do të 
përdoren nga Qeveria e Kosovës për të mbuluar 
diferencën në mes të çmimit të akorduar  dhe atij 
të plasuar në treg. 

Furnizimi me energji elektrike vijon të jetë prob-
lem për ndërmarrjet, në veçanti ato prodhuese. 
Rrjedhimisht krijimi i kushteve për furnizim të 
rregullt është esencial për të mbajtur dhe rritur 
pozitën konkurruese të ndërmarrjeve në Kosovë. 
Megjithatë, rritja e çmimit sipas parashiki-

RRITJA E ÇMIMIT TË ENERGJISË PËR 
MBI 50 PËRQIND (SIPAS VLERËSIMEVE 
MË KONSERVATORE), VLERËSOHET SE 
DO TË NDIKONTE QË RRETH 5 PËRQIND 
E FAMILJEVE DO TË ZHYTESHIN NËN 
PRAGUN E VARFËRISË.
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meve aktuale, mund të shpie në uljen e konkur-
rueshmërisë pasi që energjia elektrike është inputi 
kryesor për shumicën e ndërmarrjeve prodhuese. 
Për më tepër, në kushtet kur vijon të ketë ndërsu-
vencionim ndërmjet industrisë dhe ekonomive 
familjare, kostoja e energjisë në mënyrë dispro-
porciale rritet për ndërmarrjet. Sipas vlerësimeve, 
aktualisht çmimet e energjisë për konsumatorë 
industrialë duhet të ulet për gati një të dhjetën 
në mënyrë që të eliminohet ndërsuvencionimi. 
Në kushte të tilla, bizneset mund të ulin pozitën 
e tyre konkurruese pasi që çmimi i lartë i energ-
jisë elektrike nuk mund të kalohet në rritje të 
çmimit të produkteve që ato prodhojnë e shesin. 
Kjo për shkak se konsumatorët janë të ndjeshëm 
ndaj rritjes së çmimeve të produkteve dhe mund 
të gjejnë alternativa tjera nga produktet e impor-
tuara duke pasur parasysh aranzhmanet aktuale 
tregtare të Kosovës. 

Kostoja reale e ndërtimit të termocentralit ‘Koso-
va e re’ nuk kufizohet vetëm tek çmimi i lartë, 

potencialisht i papërballueshëm, i energjisë 
elektrike. Implimiket e drejtpërdrejta buxheto-
re të ndërtimit të termocentralit ‘Kosova e Re’ 
janë domethënëse. Me këtë kontratë, Qeveria e 
Kosovës merr përsipër disproporcionalisht shumë 
obligime të cilat dhe cenojnë rregullat e tregut dhe 
rrugën e integrimeve evropiane. 

Është e qartë se Qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë 
rrugëdalje të lehtë nga ky përkushtim. Kjo për sh-
kak se tërheqja nga kontrata dhe anulimi i saj për-
cillet me kosto �nanciare. Megjithatë, në kontekst 
të këtij diskutimi, kjo kosto mund të jetë më e ulët 
sesa kostoja që merr përsipër Qeveria e Kosovës, 
e rrjedhimisht qytetarët, në rast se vazhdohet me 
këtë skenar. Tërheqja nga kontrata mund të krijoj 
një momentum të ri për dialogim më gjithëpërf-
shirës lidhur me të ardhmen e sektorit energjetik 
në Kosovë. 

RRITJA E ÇMIMIT SIPAS 
PARASHIKIMEVE AKTUALE, 
MUND TË SHPIE NË ULJEN E 
KONKURRUESHMËRISË SE 
BIZNESEVE PASI QË ENERGJIA 
ELEKTRIKE ËSHTË INPUTI 
KRYESOR PËR SHUMICËN E 
NDËRMARRJEVE PRODHUESE.

ME KËTË KONTRATË, QEVERIA 
E KOSOVËS MERR PËRSIPËR 
DISPROPORCIONALISHT 
SHUMË OBLIGIME TË CILAT 
DHE CENOJNË RREGULLAT 
E TREGUT DHE RRUGËN E 
INTEGRIMEVE EVROPIANE. 
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TERMOCENTRALI 
“KOSOVA E RE” 

DHE MJEDISI

S’do mend se operacionet që bazohen në dj-
egie te qymyrit/linjitit janë shumë ndotëse. 
Ashtu do të jetë edhe me Termocentralin 
Kosova e Re (TCKR). Jo çdokush pajtohet me 

këtë fakt: OJQ-të mjedisore dhe ekspertët e mjedisit 
dokumentojnë vazhdimisht se skenari i ndërtimit të 
TCKR në Obiliq është një grusht i fortë për cilësinë e 
mjedisit në një zonë të gjerë përreth termocentralit; 
Qeveritarët, që nuk çojnë duar nga ky skenar tash e 
15 vjet, orvaten të dokumentojnë se pas ndërtimit 

të TKCR situata mjedisore do të përmirësohet. Mbi 
interesat e palëve në Kosovë janë ato që vendosen 
nga Bashkimi Europian, të cilat deshëm apo jo do 
të duhet të jenë përcaktuese në zhvillimin e këtij 
sektori, nëse duam të jemi pjesë e Europës një ditë. 
Zhvillimi i një koncepti të pastër, e�kas dhe të sig-
urtë të furnizimit me energji, promovimi i mundë-
sive të pastra të gjenerimit të energjisë, menaxhimi 
më i mirë i resurseve minerare janë investimet më të 
rëndësishme të Bashkimit Europian në këtë sektor.

LUAN SHLLAKU
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Argumentet që sjellin  
ekspertët e mjedisit:

Problemet që vijnë drejtpërdrejt nga  
gjenerimi i energjisë në impiantet e TKCR:

a 
Djegia e karburantëve me origjinë fosile, siç është 

linjiti, medoemos do të jetë abuzive me pothua-

jse të gjitha vlerat e mjedisit. Linjiti si karburant 

është larg cilësisë që kanë disa lëndë djegëse të 

pa-pertëritshme. Vlera e tij e ulët kalorike1 bënë që 

duhet djegur një sasi e madhe e tij për të gjeneru-

ar energjinë e projektuar. Sa më shumë që djegim 

linjit aq më shumë e ndotim ajrin, ujin dhe tokën 

përreth.

b
 
Përbërja e linjitit është shumë e papërshtatshme 

për mjedisin: niveli i lartë i lagështisë, përmbajtja 

e sulfurit si dhe kompozicioni i saj kimik i pasur 

me metale të rënda dhe ndotës tjerë potencial sjell 

shumë kokëçarje  për projektuesit e teknologjive të 

1 Vlera kalorike e linjitit të Kosovës është mesatarisht 7.1 MJ/kg.

eksploatimit, përpunimit dhe djegies të cilët, sado 

që kanë arritur t’i eliminojnë nivelet e larta të emi-

sionit akoma janë larg të krijojnë termocentral pa 

ndikim signifikant në cilësinë e mjedisit.

c Një pjesë e madhe e atyre që merren me termo-

centrale, kur flasin për ndotjen që vjen nga këto, 

padrejtësisht, i referohen vetëm tymtarëve, respek-

tivisht gazrave dhe grimcave që emitohen nga ta, si 

shkaktar i vetëm i ndotjes. E vërteta është se TC-të 

emitojnë shumë më shumë ndotje se tymtarët e 

tyre dhe kanë shumë më shumë pika emetuese të 

ndotësve. Nëse vështrohet i tërë cikli teknologjik (i 

thjeshtësuar) i një TC-je do të shihet se secila pjesë 

e këtij cikli emiton ndotje: (1) nxjerrja e linjitit në mi-

hje sipërfaqësore, (2) transporti i linjitit në deponi, 

(3) djegia e linjitit (produktet e djegies shkojnë në 

tymtar), (4) transporti i hirit në deponi të hirit dhe (5) 

hiri i deponuar në deponi aktive. Nga secili aktivitet 

i lartpërmendur emetohen ndotës në ajër, ujëra dhe 

tokë.

E VËRTETA ËSHTË SE TC-TË EMITOJNË 
SHUMË MË SHUMË NDOTJE SE 
TYMTARËT E TYRE DHE KANË SHUMË 
MË SHUMË PIKA EMETUESE TË 
NDOTËSVE
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Problemet që vijnë nga lokacioni i TKCR:

a TKCR do të jetë vetëm 4-5 kilometra larg Prishtinës. 

Në kohën kur erërat fryjnë në drejtim të Prishtinës 

ndotësit e emituar nga tymtarët apo edhe deponitë 

aktive të hirit shumë lehtë arrijnë ta ndotin ajrin në 

kryeqytet dhe rrethinë.

b Ndotësit e emituar nga TCKR do të mbivendosen 

në ndotësit që vijnë nga burimet tjera, siç janë TC 

Kosova A dhe Kosova B, komunikacioni i dendur 

dhe ngrohja në amvisëri, sidomos në sezonin e 

dimrit. Kjo do të thotë se sado pak që mund të emi-

tohet një ndotës i caktuar nga TCKR, psh. oksidet e 

azotit, ai mund të jetë “pika e ujit që derdh gotën”, 

sasia e ndotësit e cila mbivendoset në ate që është 

prezentë në ajër sepse ka ardhur nga TC-të tjera, 

komunikacioni etj. dhe me këtë e tejkalon koncen-

trimin e lejuar me standarde të BE dhe ato lokale, 

që do të thotë bëhet koncentrim i rrezikshëm për 

shëndetin e popullatës.

c Lokacioni i përzgjedhur do ta sjell edhe një problem 

të shquar: të gjitha operacionet ndotëse të TCKR-së 

do të përplasen mbi një popullatë shumë të dendur 

që jeton përreth, në zonën e tij të ndikimit. Mbi 800 

banor jetojnë në një kilometër katror në hapësirën 

që ka një diametër prej 30 km, me termocentralet 

në qendër. Ky do të duhej të ishte argumenti krye-

sor për të dëshmuar se ndërtimi në Obiliq është një 

përzgjedhje shumë e keqe.  Çdo episodë ndotëse, 

e të tilla kemi shumë gjat vitit, sidomos në dimër, 

sjell pasoja negative në shëndetin e një numri të 

madh të qytetarëve që jetojnë në këtë zonë.

Problemet që dalin nga mos respektimi i legjis-
lacionit dhe politikave europiane të energjisë dhe 
mjedisit

a BE insiston që secili vend të respekton ligjet (aquis) 

europiane që e përcaktojnë cilësinë e mjedisit jetë-

sor. Këtu, në mes tjerash hynë studimet e Ndikimit 

Strategjik dhe Social te ndikimit në mjedis, zvogëlimi 

i përmbajtjes së sulfurit në lëndë djegëse, limitimi i 

MBI 800 BANOR JETOJNË NË NJË 
KILOMETËR KATROR NË HAPËSIRËN 
QË KA NJË DIAMETËR PREJ 30 KM, ME 
TERMOCENTRALET NË QENDËR. KY DO TË 
DUHEJ TË ISHTE ARGUMENTI KRYESOR 
PËR TË DËSHMUAR SE NDËRTIMI NË OBILIQ 
ËSHTË NJË PËRZGJEDHJE SHUMË E KEQE
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emisioneve nga termocentralet e mëdha, preventiva 

dhe kontrolli i integruar i ndotjes dhe Protokolli i Kyo-

to-s.

b Kur vendet anëtare nga Ballkani Perëndimor kanë 

bërë kontratat e tyre me BE, iu është vë në dukje 

fakti se cilësia e mjedisit në këto vende është e 

shkatërruar në masë të madhe nga operacionet 

energjetike të tyre.  Konkretisht iu thuhet se i tërë 

regjioni emiton një sasi të madhe të gazrave të 

serës për shkak të përdorimit të tepruar të linjitit. 

Vendet anëtare janë të obliguara të nënshkruajnë 

Protokollin e Kyoto-s. 

c Një direktivë e posaçme e BE (80/2001) obligon 

vendet anëtare dhe ato që aderojnë të përdorin 

teknologjitë më të mira të kohës për të evituar 

ndotjen, dhe kjo vlen si për TC-të ekzistuese ashtu 

edhe për ato që ndërtohen. Kjo direktivë përcakton 

edhe masat që evitojnë mundësitë për prodhimin 

e hedhurinave industriale.

ç Pjesëmarrja e qytetarëve në vendim-marrje para 

ndërtimit të objekteve të mëdha që shihen si 

ndotëse potenciale rregullohet me disa Direktiva 

dhe Konventa; dhe shihet si një moment shumë i 

rëndësishëm i vendim-marrjes për investime të 

reja në këtë drejtim. Moment decisiv ne këtë direk-

tive, që nuk respektohet fare nga vendim-marrësit 

tonë është se: (1) qytetarët duhet të informohen 

haptas për planet e qeverisë të investojë në objek-

te të mëdha energjetike; (2) se qytetarët duhet të 

informohen për këto plane kur akoma nuk është 

marr asnjë vendim, dhe (3) kur të gjitha opsio-

net zhvillimore janë akoma të hapura duke marr 

parasysh edhe opsionin “nuk duhet të ndërtohet 

fare”. Mendimi i qytetarëve duhet të merret patjetër 

parasysh dhe duhet siguruar mekanizma që ky 

mendim të jepet në rrethana sa më demokratike.

d Parlamenti Europian i ka vendosur kufizimet për 

emetimin e secilit ndotës që emitohet nga termo-

centralet me te mëdha se 50 MW fuqi. Kjo direktivë 

e përcakton se cilat janë vlerat kufitare të diok-

KUR VENDET ANËTARE NGA BALLKANI 
PERËNDIMOR KANË BËRË KONTRATAT E 
TYRE ME BE, IU ËSHTË VË NË DUKJE FAKTI 
SE CILËSIA E MJEDISIT NË KËTO VENDE 
ËSHTË E SHKATËRRUAR NË MASË TË 
MADHE NGA OPERACIONET ENERGJETIKE 
TË TYRE. 
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sidit të sulfurit, oksideve te azotit, grimcave dhe 

metaleve të rënda që emitohen nga impiantet që 

operojnë me lëndë djegëse të pa-përtëritshme 

(me origjinë fosile). Po ashtu kjo direktivë, që i ka 

10 anekse i përshkruan teknologjitë e djegies dhe 

limitet e emisionit për secilën veçmas. 

e Në mes të shumë ligjeve që përcaktojnë cilësinë 

e mjedisit vend të posaçëm zënë ato që kanë të 

bëjnë me rregullativën e ndryshimeve klimatike. 

BE përcakton se emisioni i gazrave të serës duhet 

të zvogëlohet për 20% deri në vitin 2020. Për të 

përgjithësuar, niveli i emisionit të këtyre gazrave 

duhet të sillet në atë të vitit 2008-2010. 

Argumentet e vendim-marrësve 
kosovarë

Të bindur thellë në përcaktimin se duhet ndërtuar 
me patjetër një TC aty ku tashmë 5 dekada puno-
jnë TC-të ekzistuese, vendim-marrësit kosovarë 
(Qeveritë) tash e dy dekada luftojnë për vendosjen 

e TCKR-së në Obiliq, afër TC-ve ekzistuese. Disa 
qeveri u ndërruan, por kishte shumë pak dallim 
në qasjen e tyre: ajo që i bën ndryshe njërën nga 
tjetra është vetëm fuqia e instaluar e TC-së e cila u 
reduktua nga 2100 MW në 500 MW,  sa është kjo e 
fundit.  Këtë ndryshim të madh nuk e sollën anal-
izat që në ndërkohë i bënë dhe mësuan diçka të 
re, por ai vjen nga diktati i agjensioneve të mëdha 
ndërkombëtare, të cilat nën presionin global për 
minimizimin e TC-ve me qymyr, ndryshuan qas-
jen e tyre. Mund të themi lirisht se këmbëngulja 
për ndërtimin e TC-ve me linjit, në Obiliq vjen nga 
(interesi)mi i qeverive tona dhe partnerëve ndër-
kombëtarë (Banka Botërore, USAID, BE) që ky TC 
të ndërtohet përkundër kundërshtimeve qytet-
are, OJQ-ve mjedisore dhe ndonjë partie politike 
opozitare. Cilat janë argumentet që qeveritë me 
ndihmën e disa agjencioneve të interesuara për 
këtë investim i bëjnë për të na dëshmuar se cilësia 
e mjedisit nuk do të përkeqësohet – përkundrazi – 
do të përmirësohet me ndërtimin e TCKR-së. Ata 
thonë:

DISA QEVERI U NDËRRUAN, POR KISHTE 
SHUMË PAK DALLIM NË QASJEN E TYRE: 
AJO QË I BËN NDRYSHE NJËRËN NGA 
TJETRA ËSHTË VETËM FUQIA E INSTALUAR 
E TC-SË E CILA U REDUKTUA NGA 2100 
MW NË 500 MW,  SA ËSHTË KJO E FUNDIT.  
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a Kosova duhet të përdor patjetër pasuritë e saja 

minerare – kjo është një përparësi komparative që 

duhet shfrytëzuar patjetër. Në këtë mënyrë ne do 

të bëhemi fuqi energjetike në rajon. Mos ndërtimi 

i TC-ve të reja e rrezikon zhvillimin ekonomik të 

vendit.

b Do të ndërtohet një termocentral i kohës i cili nuk 

do të ndotë pothuajse fare. Bile, shumica e termo-

centraleve të ngjashme që i kemi vizituar në rajon, 

nuk kanë tymtar fare!

c Me ndërtimin e termocentralit TCKR situata e përg-

jithshme jo që nuk do të përkeqësohet por do të 

përmirësohet dukshëm.

ç Ndotësit që do të emetohen do të filtrohen në mak-

simum dhe ndikimi i tyre do të jetë pothuajse zero. 

dDo të aplikohen teknologjitë më të reja për ngritjen 

e efikasitetit të TCKR dhe reduktimin e ndotësve që 

emetohen në mjedis.

Sfidat më të shprehura për zhvil-
limin e energjetikës kosovare

Sektori energjetik e sidomos ai i gjenerimit të en-
ergjisë elektrike duhet të zhvillohet tutje. Është një 
sektor kompleks i cili e ka gjetë Kosovën e pasluftës 
mjaft të pa-përgatitur për të zhvilluar kahet e zh-
villimit të ardhshëm. Por, edhe pas dy dekadave 
me një administratë shtetërore të vendosur, të 
cilës nuk i mungoi përcaktimi për ta zhvilluar këtë 
sektor, jemi akoma në situatën e para-luftës. Nuk 
u ndërtuan kapacitete të reja gjeneruese dhe, aq 
më shumë, nuk u ndërtua një koncept zhvillimor 
i kohës për ta çuar  përpara energjetikën kosova-
re. Që nga �llimi, vendim-marrësit u përcaktuan 
për ndërtimin e TC-ve, aty ku tashmë operojnë dy 
TC të vjetra, dhe fare afër kryeqytetit. Ishte ven-
dimi më i lehtë i mundshëm të merret: thjeshtë, 
duhet ta hapësh një tender ndërkombëtar dhe të 
zgjedhësh dhe nënshkruash një kontratë me kom-
paninë �tuese. Atë që nuk e kishin menduar mirë 
vendim-marrësit tonë ishte se synonin të ndër-
tonin një TC të madhe, �llimisht u mendua 2100 
megavatëshe, mbi potencialin tonë të linjitit, që 

T’I LARGOHEMI SA MË SHUMË QË ËSHTË 
E MUNDUR (DERI NË ZERO) EKSPLOATIMIT 
TË LINJITIT SI KARBURANT PËR DJEGIE 
PËR NDËRTIMIN E TC-VE TË REJA.  
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gjeneron shumë probleme mjedisore, por edhe 
ekonomike dhe krijon shumë nyje zhvillimore të 
sektorëve tjerë sic është hidro-ekonomia, bujqë-
sia, nxitë lëvizje demogra�ke të pa-përshtatshme 
dhe cënon shëndetin publik të popullatës. Të 
gjitha këto që nuk shiheshin nga vendim-marrësit 
tonë dhe një pjesë e agjencive ndërkombëtare, 
nuk kanë mundur të mos shihen nga organizatat 
globale ndërkombëtare, që ishin në shënjestër 
globale si përkrahës të zhvillimeve abuzuese ndaj 
shëndetit dhe mjedisit, siç ishte Banka Botërore. 
Ato u tërhoqën nga përkrahja pa të cilën nuk mund 
të ndërtonin qeveritë Kosovare. 

Pas dështimit të parë, qeveritë kosovare e vazh-
duan turrin që kishin marr për të ndërtuar diçka 
në Obiliq, edhe pse tashmë ishin më pak ambicioz 
– donin TC me fuqi 1000 megavatëshe e më vonë 
u pajtuan edhe me 500. Por, në ndërkohë tregu 
ndërkombëtar, rregullat që imponohen nga BE 
dhe konventa tjera ndërkombëtare mjedisore, e 
bënë gjithmonë e më të vështirë ndërtimin e TC-ve 
nga karburant me origjinë fosile. 

Në këtë moment jemi para shumë s�dave zhvilli-
more të këtij sektori. Por, çfarëdo skenari të kemi 
zgjedhur për zhvillimin e tij, duhet të sigurohemi 
që jemi në pajtim të plotë me: (1) Standardet e mje-
disit të përcaktuara nga BE; (2) Rregullat elemen-
tare të funksionimit të tregut të lirë energjetik, që 
na imponohen nga Traktati i Komunitetit të Energ-
jisë; (3) Traktatet që përcaktojnë rregullat e sjelljes 
në respektim të ndryshimeve klimatike dhe (4) 
Normat elementare për harmonizimin e zhvillim-
it ekonomik dhe social të Kosovës duke siguruar 
veprim integral në mes të sektorëve të ndryshëm.

Sfidat më të shprehura për të harmonizuar zhvillim-
in energjetik me cilësinë e mjedisit do të ishin:

a T’i largohemi sa më shumë që është e mundur 

(deri në zero) eksploatimit të linjitit si karburant 

për djegie për ndërtimin e TC-ve të reja.  Kosova ka 

shumë hapësire konstruktive të sjellë resurset al-

ternative, të përtëritshme, si era, dielli, uji, energjia 

gjeo-termale në teh të zhvillimeve të ardhshme. Në 

këtë moment termocentralet ekzistuese mund të 

KJO STRATEGJI DO TA NDIQTE PARIMIN: 
“RESURSE ALTERNATIVE DERI NË 
MAKSIMUM, PASTAJ SHOHIM NËSE NA 
DUHET NDONJË TC E VOGËL, JO PATJETËR 
E BAZUAR NË LINJIT.  



17

TERMOCENTRALI I RI - NJË IDE E VJETËR?”

paraqesin një “kurriz” energjetik të mjaftueshëm, si 

energji primare për të garantuar mirëvajtjen e sek-

torit. Varësisht nga sasia dhe shpejtësia e gjener-

imit të energjisë nga këto resurse alternative duhet 

të ndërtohet strategjia e zhvillimit të sektorit. Kjo 

strategji do ta ndiqte parimin: “resurse alternative 

deri në maksimum, pastaj shohim nëse na duhet 

ndonjë TC e vogël, jo patjetër e bazuar në linjit.  

b Në rast të ndërtimit të ndonjë TC me linjit, duhet 

t’i largohemi sa më shumë pozicionit të TC-ve 

ekzistuese (Obiliq), dhe të shqyrtohen mundësitë 

e ndërtimit të blloqeve të vogla gjeneruese në 

rrafshin e Dukagjinit, i cili është resursi i dytë më i 

madh i linjitit në Kosovë. Në këtë vend do të evitohej 

fenomeni i mbi-vendosjes së ndotjes nga burimet 

tjera të afërta si TC-të ekzistuese, trafiku, djegia 

në amvisëri etj, dhe do të vendoseshim më pranë 

resurseve të nevojshme ujore. 

c Të kemi kurajë të mendojmë përtej interesave të 

ngushta nacionale: të ndërtojmë një hidrocentral 

në Shqipëri, mbi resurset e shumta ujore, akoma 

të pa-shfrytëzuara. Ky hidrocentral që mund të 

ketë fuqi cca 500 MW mund të ndërtohet me ske-

narë të ndryshëm, në bashkëpunim me autoritetet 

shqiptare.  Mund të jetë në bashkëpronësi duke e 

futur ne lojë edhe TC ekzistues Kosova B, që mund 

ta ndajë një bllok gjenerues që do të prodhonte 

në prioritet, energji elektrike për tregun shqiptar. 

Pra modalitetet mund të jenë shumë të ndryshme, 

por përfitimet e të dyja palëve do të jenë enorme. 

Në mes tjerash, Kosova në këtë mënyrë mund të 

plotësojë edhe kushtin e gjenerimit të energjisë 

nga resurset e përtëritshme që është kusht i BE 

që del nga politikat energjetika 20-20-20. 

ç Konsolidimi i tregut alternativ të gjenerimit të en-

ergjisë, ngritja e nivelit të aplikimit të efiçiencës së 

energjisë, stabilizimi i tregut të energjisë bazuar 

në rregulla të BE-së në mënyrë të drejtpërdrejtë 

do të çonin kah minimizimi i ndikimit negativ të 

këtij sektori në cilësinë e mjedisit dhe shëndetin e 

qytetarëve.

TË KEMI KURAJË TË MENDOJMË PËRTEJ 
INTERESAVE TË NGUSHTA NACIONALE: TË 
NDËRTOJMË NJË HIDROCENTRAL NË SHQIPËRI, 
MBI RESURSET E SHUMTA UJORE, AKOMA TË PA-
SHFRYTËZUARA. KY HIDROCENTRAL QË MUND TË 
KETË FUQI CCA 500 MW MUND TË NDËRTOHET ME 
SKENARË TË NDRYSHËM, NË BASHKËPUNIM ME 
AUTORITETET SHQIPTARE
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TERMOCENTRALI 
‘KOSOVA E RE’ 
DHE NDIHMA 
SHTETËRORE 

Çështja e cila ka ngritur shqetësim të madh 
lidhur me projektin e ndërtimit të ter-
mocentralit ‘Kosova e Re’ mbetet çështja 
e konkurrencës dhe ndihmës shtetërore. 

Kjo e fundit de�nohet si ndihma që shtetet i jap-
in një kompanie duke përdorur burimet publike 
dhe e cila dëmton apo kërcënon konkurrencën. 
Ekzistojnë prova të mjaftueshme për të eviden-

KOSOVA, PËRMES MIRATIMIT TË 
LEGJISLACIONIT TË RI NË FUSHËN 
E ENERGJISË NË VITIN 2016 KA 
TRANSPOZUAR NË TERSI PAKON 
E TRETË TË LEGJISLACIONIT TË 
KOMUNITETIT TË ENERGJISË. KY 
LEGJISLACION, SHPREHIMISHT KËRKON 
QË TREGU TË JETË I HAPUR NDAJ 
KONKURRENCËS.
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tuar se ndërtimi i termocentralit ‘Kosova e re’ në 
aranzhmanin aktual përbën ndihmë shtetërore të 
de�nuar sipas direktivave të Bashkimit Evropian 
por edhe ligjeve të Kosovës. 

Argumentimi parësor i Qeverisë së Kosovës për 
të përkrahur një projekt të tillë lidhet me atë se 
tërheqja e investitorëve në projektin e gjenerimit 
të energjisë, sipas saj, është i pamundur pa ofruar 
ndonjë mbështetje stimuluese. Kjo mbështetje në 
rastin e Kosovës, mes tjerash, vjen si garanci për 
tregun për një periudhë njëzet vjeçare dhe duke 
garantuar kredinë e investimit. Një mbështetje e 
tillë, efektivisht nënkupton mbylljen e tregut dhe 
ku�zimin e konkurrencës. 

Bashkimi Evropian siguron që shtetet anëtare nuk 
ndërmarrin hapa që janë në kundërshtim me dis-
pozitat e ligjeve për ndihmë shtetërore. Komisioni 
Evropian, në këtë kontekst, ka të drejtë të vlerësoj 
nëse një masë speci�ke përbën ndihmë shtetërore 
apo jo. Edhe pse Kosova ende nuk është anëtar i 

Bashkimit Evropian, ajo që nga viti 2015, është 
nënshkruese e marrëveshjes së stabilizim-asoci-
imit si një marrëveshje kontraktuale e rrugëtimit 
të saj drejt Bashkimit Evropian. Në kuadër të kësaj 
marrëveshje, përgjithësisht ndalohet ndihma 
shtetërore. Për më tepër, Kosova, përmes mirati-
mit të legjislacionit të ri në fushën e energjisë në 
vitin 2016 ka transpozuar në tersi pakon e tretë të 
legjislacionit të Komunitetit të Energjisë. Ky leg-
jislacion, shprehimisht kërkon që tregu të jetë i 
hapur ndaj konkurrencës. Si palë nënshkruese e 
traktatit për themelimin e komunitetit të energ-
jisë, dhe si palë nënshkruese e marrëveshjes së sta-
bilizim-asociimit, Kosova obligohet që të jetë më 
linjë me kuadrin ligjor në fuqi. Kosova veçse e ka të 
miratuar ligjin për ndihmë shtetërore dhe ligjin për 
mbrojtjen e konkurrencës. Kosova ka nënshkruar 
kontratën për ndërtimin e termocentralit ‘Kosova 
e re’ pa marrë një miratim nga deptartamenti për 
ndihmë shtetërore, siç e parasheh legjislacioni 
vendor. Edhe pse ndihma shtetërore, në kontekste 
të ku�zuara, mund të lejohet, qeveria e Kosovës 

SIPAS VLERËSIMEVE 
PRELIMINARE, MARRËVESHJA 
PËR BLERJEN E ENERGJISË, 
PËRMES KOMPANISË SË RE 
TË THEMELUAR NGA QEVERIA 
(NKEC), NGA CONTOUR GLOBAL 
QARTËSISHT PËRBËN NDIHMË 
SHTETËRORE DHE E NJËJTA 
KUFIZON KONKURRENCËN.

NDËRTIMI I 
TERMOCENTRALIT ‘KOSOVA 
E RE’, ME ARANZHMANIN 
AKTUAL, EFEKTIVISHT 
DO TË MBYLLË TREGUN E 
ENERGJISË NË KOSOVË, TË 
PAKTËN PËR AQ KOHË SA 
KONTRATA ËSHTË NË FUQI, 
PRA PËR 20 VJET.
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nuk ka argumentuar që aranzhmani aktual mund 
të klasi�kohet si ndihmë e lejuar shtetërore. 

Sipas vlerësimit preliminar të sekretariatit të ko-
munitetit të energjisë, marrëveshja për blerjen e 
energjisë, përmes kompanisë së re të themeluar 
nga qeveria (NKEC), nga Contour Global qartësisht 
përbën ndihmë shtetërore dhe e njëjta kufizon 
konkurrencën. Kjo pasi që një aranzhman i tillë e 
vë kompaninë Contour Global në pozitë më të fa-
vorshme se operatorët tjerë gjenerues në Kosovë. 
Në kushtet aktuale të tregut, kompania NKEC, 
mund të mos arrij ta shes energjinë me çmimin 
e blerë dhe një diferencë e tillë duhet të subven-
cionohet në vijimësi nga shteti apo kostoja duhet 
të shpërndahet/kalohet tek konsumatori.  

Sipas kontratës, NKEC gjithashtu detyrohet që të 
paguajë pagesat tjera të sistemit dhe tarifat e qa-
sjes në rrjet të cilat normalisht paguhen nga vet 
kompania gjeneruese. Gjithashtu, Contour Glob-
al lirohet nga pagesa e TVSH-së dhe e doganës 
përderisa transferimi i tokës bëhet në kundërv-

lerë të pagesës që nuk re¶ekton as për së afërmi 
çmimin e tregut. Ndërtimi i termocentralit ‘Koso-
va e re’, me aranzhmanin aktual, efektivisht do 
të mbyllë tregun e energjisë në Kosovë, të paktën 
për aq kohë sa kontrata është në fuqi, pra për 20 
vjet. Kohëzgjatja e kësaj kontrate për blerjen e en-
ergjisë është gati dy herë më e gjatë se kohëzgjatja 
e skemave stimuluese që ekzistojnë për burimet 
alternative. Kushtet aktuale të kontratës izolojnë 
kompaninë Contour Global ndaj ndikimeve të tre-
gut dhe rreziku sistematik bartet nga Qeveria. Kjo 
e vë kompaninë Contour Global në pozitë më të 
mirë sesa të gjithë operatorët tjerë. 

Sipas aranzhmanit aktual, kompania Contour 
Global duhet të siguroj kredinë për �nancimin e 
ndërtimi të termocentralit ‘Kosova e re’. Garan-
cioni i kësaj kredie bëhet nga Qeveria e Kosovës. 
Megjithatë, garancitë për kredi, si edhe vet kredia, 
trajtohen njëjtë në bazë të ligjit mbi �nancat pub-
like dhe i njëjti duhet të rati�kohet me shumicë të 
kuali�kuar në Kuvendin e Kosovës. Marrë në tërësi 
Republika e Kosovës ka një ngarkesë të ulët të borx-

QEVERIA E KOSOVËS DUHET TË GARANTOJË KREDINË PËR 
FINANCIMIN E NDËRTIMI TË TERMOCENTRALIT ‘KOSOVA E 
RE’, GJË E CILA TRAJTOHET SI BORXH PUBLIK. 
KJO DO TË THOTË SE ME NJË TREND TË TILLË, DHE NËN 
SUPOZIMIN E KUFIZIMEVE TË TASHME LIGJORE, MUNDËSIA 
PËR TË MARRË BORXHE TË REJA DO TË KUFIZOHEJ QË NGA 
VITI 2023 E SIDOMOS NGA VITI 2025.
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hit publik, i cili tani, në bazë të të dhënave për kuar-
talin e tretë të vitit 2018 arrin diçka mbi 1 miliard 
euro ose afër 17% të GDP-së. Megjithatë, kjo kërkon 
një vëmendje të shtuar të Qeverisë dhe akterëve 
tjerë lidhur me kapacitetin absorbues të Kosovës 
për ta transformuar këtë borxh në rritje ekonomike 
dhe mirëqenie sociale, përkatësisht lidhur me imp-
likimet afatmesme dhe afatgjata të këtyre lëvizjeve 
në stabilitetin makroekonomik dhe �skal. 

Një garanci e kredisë për Contour Global do të 
ndikonte në një rikon�gurim të ndjeshëm të disa 
parametrave makro-�skale. Në këtë mënyrë ga-
rancive të lëshuara nga Qeveria, përkatësisht 
Republika e Kosovës, të cilat në fund të vitit 2017 
arrinin 44 milionë euro, do t’u shtoheshin diku 
rreth 350 milionë garanci për investitorin Contour 
Global (vlerësimi i ministrit të MZHE-së). Me këtë 
garanci, nën kushtet e përcaktuara me rregullën 
�skale, përkatësisht Ligjin mbi Borxhin Publik si-
pas projeksioneve të prezantuara, qysh në vitin 
2021 do të arrihej një pjesëmarrje e borxhit të tërë-
sishëm prej rreth 28% në GDP, do të arrinte një 

borxh të përgjithshëm afro 2,3 miliardë euro, në 
krahasim me rreth 1 miliard sa është tani. Kjo do 
të thotë se me një trend të tillë, dhe nën supozimin 
e ku�zimeve të tashme ligjore, mundësia për të 
marrë borxhe të reja do të ku�zohej që nga viti 
2023 e sidomos që nga viti 2025. Kjo çështje duhet 
të adresohet që tani pasi që mund të ketë implik-
ime serioze �skale e edhe për të mbajtur ritmin e 
domosdoshëm të nevojave të reja për huamarrje 
ose garanci për projekte të reja zhvillimore në in-
frastrukturë dhe për nevoja të tjera. 

Në rast se Kosova vazhdon me këtë aranzhman, 
atëherë ajo mund të përballet me padi për shkelje 
të ligjit për ndihmë shtetërore nga kompanitë tjera 
konkurruese. Gjithashtu, Kosova mund të cenoj 
seriozisht pozicionin e saj në procesin e integri-
meve evropiane pasi që e njëjta, në atë rast, do të 
dështonte që të zbatoj direktivat që dalin nga mar-
rëveshja e stabilizim-asociimit. Për më tepër, nëse 
vazhdohet me këtë aranzhman Kosova rrezikon 
drejtën e votës në nivelin më të lartë të përfaqë-
simit në Traktatin e Komunitetit të Energjisë.  

QEVERIA E KOSOVËS MUND TË 
PËRBALLET ME PADI PËR SHKELJE TË 
LIGJIT PËR NDIHMË SHTETËRORE NGA 
KOMPANITË TJERA KONKURRUESE 
DHE POZICIONIN E AJ NE PROCESIN E 
INTEGRIMEVE EVROPIANE. 
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