
1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udhezuesi per Praktikat me te 
Mira per Ndermarrjet Shume te Vogla, te Vogla dhe te 

Mesme ne Shqiperi ne Prodhimin e Produkteve te 
Eficences se Energjise dhe Sigurimin e Pajisjeve te 

Burimeve te Rinovueshme te Energjise 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gusht 2021 

 
 

 
 



2 

 

 
 
 

Falenderim 
 

Besim Islami është autori kryesor i këtij raporti. Oleg Dzioubinski i Divizionit të Energjive të 
Qëndrueshme/Rinovueshme të UNECE kontribuoi në raport përmes rishikimit dhe komenteve. 
Kontribute të vlefshme në raport u dhanë nga të anketuarit në sondazhet e projektit dhe pjesëmarrësit e 
intervistave, në veçanti Artan Leskoviku, Drejtor i Departamentit te Burimve te Rinovueshme te Agjencisë 
Kombëtare të Burimeve Natyrore të Shqipërisë (AKBN), dhe stafi i kompanive të mëposhtme shqiptare që 
merren me prodhimin e materialeve/pajisjeve/sistemet efiçiente të energjisë dhe ato te burimeve të 
rinovueshme te energjise: PESPA GROUP ALUMIN sh.pk, SED 21 sh.pk, ALBA PEN sh.pk, LESNA 
sh.pk, IZOTERM ALBANIA sh.pk, Austrotherm sh.pk, BAD sh.pk, EUROPA AP sh .pk, KMPK sh.pk, 
Albania Steel Construction sh.pk, Building & Construction sh.pk, dhe EUROPA Constructions sh.p.k.. 
 
 
 

Deklarim 
Rezultatet, interpretimet dhe përfundimet e shprehura ne kete raport janë ato të autorit dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht pikëpamjet e Kombeve të Bashkuara ose zyrtarëve të saj ose Shteteve Anëtare. 
Emërtimet e përdorura dhe paraqitja e materialit në çdo hartë në këtë vepër nuk nënkuptojnë shprehjen e 
çfarëdo opinioni nga ana e Kombeve të Bashkuara në lidhje me statusin juridik të çdo vendi, territori, qyteti 
ose zone, ose autoritetesh të tij, ose në lidhje me përcaktimin e kufijve të tij. Përmendja e çdo firme, procesi 
të licencuar ose produkte komerciale nuk nënkupton miratimin nga Kombet e Bashkuara. 



3 

 

Permbajtja 
Falenderim .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Deklarim ............................................................................................................................................................................. 2 

Lista e Figurave dhe Tabelave ...................................................................................................................................... 5 

Lista e Shkurtesave .......................................................................................................................................................... 6 

Permbledhje ....................................................................................................................................................................... 9 

Hyrje ................................................................................................................................................................................... 11 

 1. Analiza e mjedisit me të cilin përballen NMVM-të që merren me prodhimin dhe instalimin e 

paisjeve EE&RE në Shqipëri si rezultat i krizës Covid-19 ............................................................................ 14 

1.1. Metodologjia .................................................................................................................................................. 14 

1.1.1 Mbledhja e të dhënave parësore përmes një sondazhi "Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te" 14 

1.1.2 Mbledhja e të dhënave parësore përmes intervistave me NMVM-të e zgjedhura ........................ 14 

1.1.3 Mbledhja e të dhënave dytësore ........................................................................................................... 14 

1.1.4 Analiza studimore .................................................................................................................................. 17 

1.2. Ndikimi i përgjithshëm i krizës COVID-19 tek NMVM-të ............................................................. 14 

2. Ndikimi i mjedisit të punës tek NMVM-të në Shqipëri si rezultat i krizës Covid-19 ............................. 17 

3. Permbledhje e kushteve specifike me të cilat NMVM-të Shqiptare përballen në mjedisin e ri të 
punës .................................................................................................................................................................................. 23 

3.1 Masat qeveritare ................................................................................................................................................... 23 

3.2 Politika fiskale për mbështetjen e popullsisë dhe kompanive te biznesit ................................... 24 

3.3 Instrumenti i Garancise Sovrane ............................................................................................................. 26 

4. Praktikat më të mira në fushën e eficences se energjisë, të rëndësishme për reagimin e NMVM-

ve ndaj krizës Covid-19 dhe per rimëkëmbjen e ekonomise Shqiptare ...................................................... 28 

4.1 Izolimi termik me eficence energjie në sektorin e hotelerisë .......................................................... 28 

4.2 Dritare me Eficencë Energjie në Sektorin e Hotelerisë .................................................................... 29 

4.3 Investim per Eficencën e Energjisë në Sektorin e Serave ................................................................ 30 

4.4 Investim per Eficencën e Energjisë në Kompanine e Përpunimit te Qumështit ‘Anita’ ........ 31 

4.5 Investim per Eficencën e Energjisë në Kompanine e Përpunimit te Qumështit ‘Erzeni’ ...... 31 

4.6 Investim ne Autoprodhues Fotovoltaik nga Kompania 'Kamela' .................................................. 33 

4.7 Investim ne Autoprodhues Fotovoltaik nga Kompania 'AJKA' ..................................................... 35 

4.8 Instalim kaldaje EE qe perdor bersi ulliri si biomase, nga fabrika e vajit të ullirit 'Subashi 

SH sh.p.k. ..................................................................................................................................................................... 36 

4.9 Rehabilitimi i HEC-eve Gavrani 1 dhe Gavrani 2 ............................................................................... 37 

5. Tregu potencial për EE/RE për NMVM-të që ofrojnë produkte me eficence energjetike dhe 
sigurojnë pajisje të energjisë së rinovueshme në Shqipëri ................................................................................. 38 

5.1 Objektivat e efiçiencës së energjisë për Shqipërinë .......................................................................... 38 

file:///D:/15-UN%20Case%20Study%20SME%20Surge%20EE%20RE_Apr%2019,%2021/Guidelines%20Best%20Practices_EE-RE_Albania%20_5.08.21_V3-OD_BI_CLEAN_ALB.docx%23_Toc82370622


4 

 

5.2 Objektivat e burimeve te rinovueshme të energjisë  për Shqipërinë ........................................... 39 

5.3 Hapat kryesorë të llogaritjes së një tregu të mundshëm për EE/RE për NMVM -të që ofrojnë 

produkte EE/RE ....................................................................................................................................................... 40 

5.4 Materialet/Teknologjite për tregun e EE ............................................................................................ 40 

5.5 Teknologjite për tregun e RE .................................................................................................................. 41 

5.6  Tregu i ndërmarrjeve prodhuese të Shqipërisë dhe kapacitetet për të prodhuar teknologji 

EE/RE ......................................................................................................................................................................... 42 

5.6.2 Termocentralet elektrik me biogas ..................................................................................................... 44 

5.6.3 Sistemet diellore të prodhimit te ujit të nxehtë (SHWS) ................................................................. 45 

5.6.4 Sistemet fotovoltaike ............................................................................................................................. 46 

5.6.5        Centralet e erës....................................................................................................................................... 46 

5.6.6 Kaldajat me biomase ............................................................................................................................. 47 

5.6.7 Të gjitha teknologjitë e eficences ë energjisë ..................................................................................... 48 

5.6.8 Të gjitha teknologjitë e burimeve të rinovueshme te energjive ...................................................... 48 

5.6.9 Të gjitha materialet/teknologjitë e eficences se energjisë dhe burimeve te rinovueshme te 
energjisë .................................................................................................................................................................... 49 

6. Masat praktike, mundësitë dhe udhëzimet për NMVM-të që prodhojne dhe instalojne paisje 
EE/RES për aksesimin e financimeve, tregjeve dhe teknologjive të përparuara në Shqipëri ................ 51 

6.1 Masat praktike për NMVM-të që prodhojne dhe instalojne paisje EE/RES për aksesimin e 

financimeve, tregjeve dhe teknologjive të përparuara .................................................................................... 51 

6.1.1 Mekanizmi i ardhshëm riqarkullues EE/RE për rinovimin e ndërtesave publike bashkiake ... 51 

6.1.2 Financimi i Projekte te Burimeve të Rinovueshme të Energjisë me linja kreditimi të 
mbështetura nga BERZH dhe GGF së bashku me bankat komerciale të Shqipërisë ................................. 53 

6.2 Masa praktike për NMVM-të që ofrojnë pajisje të energjisë së rinovueshme për të aksesuar 

tregje, financime dhe teknologji të përparuara ................................................................................................ 54 

6.2.1 Prezantimi i një platforme dixhitale për lëshimin e lejeve të Autoprodhuesve FV .................... 54 

6.2.2 Vazhdimi i aktiviteteve te investimeve në EE dhe RE gjatë krizës Covid-19 ............................. 56 

6.3 Mundësitë për riorientimin e NMVM-ve pas krizës Covid-19 ....................................................... 56 

6.3.1 Partneritete Publik Privat (PPP) dhe Kompani per Shërbime Energjetike (ESCO) për futjen 
ndricimit EE LED ne rruget publike ................................................................................................................... 56 

6.3.2 Riorientimi drejt R&D .......................................................................................................................... 57 

6.4 Udhëzime për NMVM-të që prodhojne dhe instalojne paisje EE&RE ne aksesimin e 

financimeve, tregjeve dhe teknologjive të përparuara në Shqipëri ............................................................ 57 

7. Përfundime dhe Rekomandime ....................................................................................................................... 58 

7.1 Rekomandime për Qeverinë e Shqipërisë në krijimin e një mjedisi mundesues përmes 

politikave dhe legjislacionit të përshtatshëm për NMVM-të për të nxitur prodhimin dhe instalimin 

e paisjeve EE&RE .................................................................................................................................................... 59 

7.2 Rekomandime për Qeverinë në zhvillimin e udhëzimeve të politikave dhe krijimin e 

skemave të stimujve financiarë ............................................................................................................................. 60 



5 

 

Literatura ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Aneksi II. Pyetesor per ndikimin e COVID-19 ne Ndermarrjet Mikro, te Vogla dhe te Mesme 
(NMVM) qe prodhojne produkte me Eficence Energjie (EE) dhe pajisje me Energji te Rinovueshme 
(RE) (ne Shqiperi) .......................................................................................................................................................... 64 

Aneksi III. Oportunitete per NMVM ne lidhje me Certifikaten e Performances Energjetike te 
Ndertesave ....................................................................................................................................................................... 66 

 

Lista e Figurave dhe Tabelave 
Titulli Faqe 
Figura 1: Numri i subjekteve aktive të biznesit sipas sektorëve dhe sipas madhësisë (2019) 12 
Figura 1-1: Kategorizimi i ndërmarrjeve të intervistuara  17 
Figura 1-2: Ndikimi i COVID-19 në të ardhurat e ndërmarrjeve 17 
Figura 1-3: Llojet e produkteve të prodhuara nga ndërmarrjet 18 
Figura 1-4: Rajonet ku ndërmarrjet operojnë aktualisht dhe rajonet qe ato jane të interesuara për 
të eksploruar mundësitë e eksportit 

18 

Figura 1-5: Llojet e produkteve EE ose pajisjeve RE të prodhuara nga NMVM-të Shqiptare 19 
Figura 3-1: Këstet e ndihmës financiare 24 
Figura 4-1: Rrezatimi Diellor (kWh/m2 vit) dhe Orët me Diell (orë/vit) në Shqipëri 31 
Figura 4-2: Paraqitja e përgjithshme e paneleve në sipërfaqet e çative 32 
Figura  4-3:  Kërkesa dhe oferta mujore (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (kWh/muaj) 33 
Figura  4-4:  Mbulimi i kërkesës dhe ofertës (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave 
(%/muaj) 

33 

Figura  4-5:  Kërkesa dhe oferta (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (kWh/vit) 33 
Figura  4-6:  Kërkesa dhe oferta (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (%/vit) 33 
Figura 4-7: Cikli brenda një mulliri kompleks për ekstraktimin e vajit të ullirit 35 
Figura 5-1: Konsumi i energjisë sipas sektoreve (ktoe) 37 
Figura 5-2: Pjesa e secilit sektor në konsumin e energjisë (%) 37 
Figura 5-3: Konsumi i energjisë nga ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) dhe 
bizneset e korporatave (komoditetet e energjisë për proceset termike industriale) 

39 

Figura 5-4: Konsumi i energjisë nga NMVM-të dhe bizneset e korporatave (për energji 
elektrike/procese levizese) 

41 

Figura 5-5: Kostoja njesi për teknologjitë RE në kushtet e Shqipërisë 41 
Figura 5-6: Tregu kumulativ i elementeve HEC-eve, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen 
ne te ardhmen) (milion EUR) 

42 

Figura 5-7: Tregu vjetor i elementeve HEC-eve, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 

42 

Figura 5-8: Tregu kumulativ i elementeve te centraleve biogaz, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 

44 

Figura 5-9: Tregu kumulativ i elementeve te centraleve biogaz, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 

44 

Figura 5-10: Tregu kumulativ i elementeve SHWS, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen 
ne te ardhmen) (milion EUR) 

44 

Figura 5-11: Tregu vjetor i elementeve RE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

44 

Figura 5-12: Tregu kumulativ i elementeve SPVs, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 

45 

Figura 5-13: Tregu vjetor i elementeve RE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

45 

Figura 5-14: Tregu kumulativ i elementeve WPPs, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 

45 



6 

 

Figura 5-15: Tregu kumulativ i elementeve WPPs, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 

45 

Figura 5-16: Tregu kumulativ i elementeve kaldajave me biomase, të cilat prodhohen (dhe mund 
te prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 

46 

Figura 5-17: Tregu vjetor i elementeve kaldajave me biomase, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 

46 

Figura 5-18: Tregu kumulativ i elementeve EE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

47 

Figura 5-19: Tregu vjetor i elementeve EE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

47 

Figura 5-20: Tregu kumulativ i elementeve RE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

47 

Figura 5-21: Tregu vjetor i elementeve RE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

47 

Figura 5-22: Tregu kumulativ i elementeve EE/RE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen 
ne te ardhmen) (milion EUR) 

48 

Figura 5-23: Tregu vjetor i elementeve EE/RE, të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 

48 

Figura 6-1: Rrjedha e buxhetit per operim për të gjitha ndërtesat bashkiake të arsimit 49 
Figura 6-2: Rrjedha e buxhetit kapital për ndërtesat arsimore të Bashkisë Tiranë 49 
Figura 6-3: Përshkrimi i procedurës së lidhjes se Autoprodhuesve FV me rrjetin 51 
Figura 6-4: Prodhuesit e Pavarur të Energjisë (IPP) se Rinovueshme propozuan procedurën 
e lidhjes me rrjetin e OSHEE-se 

51 

 
Titulli Faqia 
Tabela 1: Përkufizimi i NMVM-ve në Republikën e Shqipërisë 11 
Tabela 2: Subjektet aktive sipas madhësisë dhe shitjeve neto 11 
Tabela 1-1: Sektorët Ekonomikë Shqiptar 15 
Tabela 1-2: Renditja e Shqipërisë ne listen për Lehtësinë e të Bërit Biznes 16 
Tabela 3-1: Përditësim progresiv mbi performancën e paketës se MFE 23 
Tabela 3-2: Lista e masave dhe ndikimi i vlerësuar 25 
Tabela 4-1: Parametrat kryesorë të analizës teknike dhe financiare 27 
Tabela 4-2: Parametrat kryesorë të analizës teknike dhe financiare 28 
Tabela 4.3: Zberthimi i kostos për instalimin e të gjithë komponenteve të sistemit SHWS me 
çelësa ne dore  

31 

Tabela 4.4: Parametrat e HEC-eve Gavrani 1 dhe Gavrani 2 36 
Tabela 5-1: Objektivat e kursimit të energjisë sipas sektorëve 37 
Tabela 5-2: Buxheti total i një HEC-i  4.2 MW 40 
Tabela 5-3: Kosto specifike për njësi investimi te teknologjive kryesore të EE 42 
Tabela 5-4: Elementet e prodhuara nga NMVM-ve per kaldajat me biomasa 45 
Tabela 5-5: Analiza SWOT te NMVM-ve shqiptare për prodhimin EE/RE  
Tabela 6-1: Numri i mundshëm i Autoprodhuesve FV dhe kapaciteti i tyre potencial i instaluar 

47 
51 

 
Lista e Shkurtesave 
ALL Albanian Leke = Leku Shqiptar 
AIDA Albanian Investment Development Agency =Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve 
ADF 
AKBN 

Albanian Development Fund = Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (National Agency of the Natural Resources) 

BioPP 
BoA 
BKT 

Biomass Power Plant = Centralet Elektrik me Biomase 
Bank of Albania = Banka e Shqiperise 
Banka Tregtare Kombetare  

CESEC Central and South-Eastern European Gas Connectivity = Lidhja me Gaz Natyror per Europen 



7 

 

COP Qendrore dhe Jug-Lindore 
Coefficient of Performance = Koeficenti i Performances  

DCM Decision of the Council of Ministers = Vendimi i Keshillit te Ministrave 
EE Energy Efficiency = Eficenca e Energjise 
EBRD European Bank for Reconstruction and Development = Banka Europiane per Rindertim dhe 

Zhvillim 
E&M 
EU 

Equipment & Machinery for different renewable energy source power plants = Pajisje dhe 
Makineri per sisteme te burimeve te Rinovueshme dhe centraleve elektrik 
European Union = Bashkimi Europian 

EUR 
E&M 

EUR=Euro 
Equipment and Machinery=Pajisje dhe Makineri 

EPS 
GGF 
GHG 
GoA 

Expanded Poly Styrene = Polisterol i Ngjeshur 
Green for Growth Fund = Fonde per Rritje ne menyre te Gjelbert 
Greenhouse gases = Gazet me Efekt Sere 
Government of Albania = Qeveria e Shqiperise 

IRR Internal Rate of Return = Norma e Brendeshme e Fitimit 
IEE Industrial Energy Efficiency = Eficenca e Energjise ne Industri 
ILO 
IPP 

International Labor Organization = Organizata Boterore e Punes  
Independent Power Producer = Prodhues te Pavarur te Energjise Elektrike 

EU IPA 
 
ktoe 

EU Instrument for Pre-Accession Assistance = Asistence per vendet candidate per Antare ne 
BE 
Kilotons of oil equivalent=tone nafte ekuivalente 

MSMEs 
MEUR 

Micro-, Small, and Medium Enterprises=Ndermarjet e Shume te Vogla, Vogla dhe te Mesme 
Million EUR=Milion Euro 

MFE Ministry of Finance and Economy= Ministria e Finances dhe Ekonomise 
MIE 
MoESY 

Ministry of Infrastructure and Energy= Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 
Ministry of Education Sport and Youth= Ministria e Edukimit, Sportit dhe Rinise 

NPER National Programmes for Economic Reforms = Programi Kombetar per Reformat ne Ekonomi 
NREAP National Renewable Energy Action Plan = Plani Kombetar i RES 
NEEAP National Energy Efficiency Action Plan = Plani Kombetar i EE 
NDC Nationally Determined Contribution = Kontributet Kombetare te Determinuara 
NPL Non-performing Loan = Huate qe nuk jane kthyer  
PE Public Enterprise = Ndermarrjet Publike  
PPP 
PV 
PVPP 

Public Private Partnership = Partnershipi Publiko-Privat 
Photovoltaic=Fotovoltaik 
Photovoltaic Power Plant = Centrale Elektrik Fotovoltaik 

RE Renewable Energy = Burimet e Rinovueshme te Energjise  
REEP Regional Energy Efficiency Programme  = Programi rajonal i EE 
R&D Research and development = Kerkime dhe Zhvillimi 
REC 
SCADA 
SHPP 

Regional Environmental Center=Qendra Rajonale Mjedisore  
Supervisory Control and Data Acquisition=Qender Supervizioni dhe Perfitimit te te Dhenave 
Small Hydropower Plant = Hidro Centralet Elektrik  

UN United Nations= Organizata e Kombeve te Bashkuara 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization= Organizata e Kombeve te Bashkuara 

per Zhvillim Industrial 
UNDP United Nations Development Programme= Organizata e Kombeve te Bashkuara per Programet 

e Zhvillimit  
UNECE United Nations Economic Commission for Europe=Organizata e Kombeve te Bashkuara per 

Zhvillim Ekonomik per Europen  
USAID United States Agency for International Development=Agjensia e Shteteve te Bashkuara per 

Zhvillim Nderkombetar 
VSD Variable Speed Drive = Elektromotorr me Shpejtesi Variabel 



8 

 

WPP Wind Power Plant = Centrale Elektrik me Ere 
WHO World Health Organization = Organizata Boterore e Shendetesise 



9 

 

Permbledhje 
Ky raport përmban informacion në lidhje me fondet e disponueshme për efiçiencën e energjisë (EE) dhe 
energjinë e rinovueshme (RE) në Shqipëri bazuar në raporte të ndryshme si dhe kërkime vetjake. Bazuar 
në informacionin e marrë dhe situatën aktuale të zhvillimit dhe zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit 
Ekonomik dhe Integrimit në BE, Strategjise se Energjisë, Planeve Kombëtare të Veprimit per Efiçiencën 
e Energjisë (NEEAP-te), Planet Kombëtare të Veprimit per Energjinë e Rinovueshme (NREAP-te) në 
Shqipëri janë mbledhur informacione te paraqitura ne kete raport lidhur me shumë ndërmarrje Shqiptare 
që merren me prodhimin e materialeve/pajisjeve/sistemeve/pjesëve per EE&RE. 
 
Zbatimi i masave EE&RE për të përmbushur objektivat përkatëse do të kërkojë që Ndermarrjet Shume 
te Vogla, Vogla dhe te Mesme (NMVM)-të në Shqipëri të prodhojnë një pjesë të madhe të materialeve 
dhe pajisjeve brenda vendit, gjë që do të sjellë shumë përfitime ne nivel kombetar, te tilla si: i) rritja e 
produktivitetit; ii) rritja e punësimit; iii) reduktimi i deficitit tregtar dhe përmirësimi i shifrave te 
përgjithshme financiare të vendit; iv) rritjen e përdorimit të burimeve lokale; v) permiresimin e eficences 
(dhe reduktimin e  kostove) në të gjithë sektorët ekonomikë duke çuar kështu në përmirësimin e 
konkurrencës; dhe vi) reduktimin e efekteve të ndryshimeve klimatike. Ne Shqiperi ekzistojne shumë 
prodhues të materialeve për izolim termik, dritareve EE, dyerve te jashtme EE dhe pajisjeve të tjera (p.sh. 
kaldaja, panele diellore). Keto kompani lidhen drejtpërdrejt me tregun dhe politikat EE&RE në Shqipëri. 
Ekziston një numër i madh i kompanive të ndërtimit të pranishme qe operojne në tregun e eficences së 
energjisë. Sidoqoftë, vetëm disa kompani kanë një fuqi punëtore të mirë arsimuar për zbatimin e izolimit 
termik ne ndertesa dhe instalimin e dritareve EE. Materiali më i zakonshëm izolues është polistireni i 
zgjeruar (EPS). Sidoqoftë, NMVM-të gjatë periudhës Covid-19 hasen sfida ne gjetjen e punonjesve të 
kualifikuar për këto lloj punimesh dhe deri tani nuk ka programe trajnimi për kompanitë e ndërtimit. 
 
NMVM-të që kryejnë punime në sistemet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar janë të vendosura mirë ne 
treg por dhe ato gjithashtu hasen sfida gjatë periudhës së Covid-19, veçanërisht për shkak të kufizimeve 
ne kryerjen e puneve të tilla. 
 
Roli i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE&RE 
mund të jete vendimtar në fazën e rimëkëmbjes pas Covid-19, nëse këtyre kompanive u sigurohen incentivat e 
nevojshme . Siç përshkruhet në këtë raport, kjo mund të jetë një nga mënyrat për të rifilluar NMVM-të ne lidhje me 
EE&RE ose për të krijuar NMVM të reja kur mundësitë e punësimit janë të pakta. NMVM-të EE&RE mund të 
përfitojnë nga udhëzime të qarta për aksesimin e financimeve, qasjen në tregje, qasjen në teknologji të përparuara 
dhe një mjedis të favorshëm të krijuar nga politikat dhe legjislacioni i duhur qeveritar. Ato gjithashtu do të 
përfitojnë nga shembuj konkretë të zbatimit të suksesshëm të masave nga NMVMtë EE&RE, përfshirë 
adaptimin, që çoi në përfitime të rëndësishme ekonomike. 
 
Në Fazën 1 të projektit të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDA) "Nisma Globale drejt 
ringjalljes së sektorit NMVM pas COVID-19", Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën 
(UNECE) ka zhvilluar Udhëzimet dhe Praktikat më të Mira për Ndërmarrjet Mikro, te Vogla dhe te Mesme qe 
prodhojne dhe instalojne materiale/sisteme/paisje / pjesë EE&RE. Vendet e rajonit të UNECE mund të 
përfitojnë nga përshtatja e Udhëzimeve dhe Praktikave më të Mira në rrethanat e tyre kombëtare. Shqipëria është 
një nga vendet pilot për një personalizim të tillë, që merr parasysh kushtet specifike të vendit. 
 
Në Shqipëri, kriza e rëndë shëndetësore e shkaktuar nga COVID-19 e ka detyruar Qeverinë të vendosë ne Mars 
2020 masa drastike, të tilla si bllokime, mbyllje, karantinë dhe kufizime mbi lëvizshmërinë, të cilat nga ana e tyre 
ndikuan në mjedisin e biznesit. Shumica e NMVM-ve kishin u ndikuan shume nga pandemia dhe paten veshtiresi 
ne vazhdimin e nivelit te tyre te meparshem te prodhimit. Nevojiteshin masa te menjëhershme pasi kompanitë 
nuk ishin pergatitur dhe ishin të pasigurta për reagimet e tyre, për shkak se nuk kishin patur përvoja të ngjashme 
dhe nuk ndiheshin te sigurt në parashikimet e tyre për të ardhmen afatshkurtër dhe afatmesme. NMVM-të iu 
përgjigjën krizës duke reduktuar nivelin e operimit (35%), duke punuar nga shtëpia (20%), duke e vazhduar 
biznesin si zakonisht (35%) dhe duke ndërprere operimet (15%). 19% e NMVM-ve arritën të diversifikojnë 
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prodhimet e tyre për t'iu përgjigjur sherbimeve qe kane kerkesa te larta ne kushtet e reja qe jane krijuar per shkak 
te krizes Covid 19. Për shkak se NMVM-ve iu mungonin mjetet për të luftuar pandeminë, qeveria prezantoi një 
sërë masash, që përfshinin linja krediti pa interes dhe subvencione për pagat e punonjësve. 
 
Më poshtë jepen rekomandimet kryesore që rezultojnë nga analiza në raport për Qeverinë dhe NMVM-të qe 
prodhojne dhe instalojne paisje EE&RE për të rritur aftësitë e tyre për të kapërcyer krizën: rritja e përdorimit të 
fondeve dhe programeve të inovacionit; rritja e përdorimit të huave preferenciale për EE&RE; krijimi i 
partneriteteve për te aksesuar më lehtë furnitore, burime dhe tregje; rritja e dukshmërisë në internet (prezantimi 
i shitjeve online, mbështetja teknike online dhe prania e mediave sociale); organizimi i trajnimeve për punonjësit, 
studentët dhe/ose profesionistët; riorientimi i NMVM-ve drejt sherbimeve qe kane kerkesa te larta ne kushtet e 
reja qe jane krijuar per shkak te krizes Covid 19. 
 
Ndërmarrjet prodhuese shqiptare EE&RE të mbështetura nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
(MIE) dhe Ministria e Financave (MF) duhet të ndërmarrin të gjitha hapat për të certifikuar produktet e 
tyre në mënyrë që të konkurrojnë për një pjesë më të madhe të tregjeve të brendshme të Shqipërisë dhe 
tregjeve të jashtme të tre shteteve të tjera fqinje (Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi). Certifikimi i 
materialeve/produkteve/pjesëve EE&RE është shumë i rëndësishëm dhe ndërmarrjet prodhuese 
Shqiptare EE&RE do të marrin masa për certifikimin e produkteve të tyre në mënyrë që të perfitojne nje 
pjesë nga investimet, sipas tregjeve përkatëse. Nëse ky treg nuk mbulohet nga ndërmarrjet prodhuese 
Shqiptare EE&RE, kompanitë nga vendet e tjera të rajonit do ta mbushin boshllëkun dhe Shqipëria do 
të përfitojë shumë pak nga kjo mundësi. 
 
Përdorimi në rritje i teknologjisë EE&RE është një hap jetësor drejt një shoqërie më të qëndrueshme në 
përgjithësi dhe ka përfitime të forta për industrinë prodhuese Shqiptare EE&RE në veçanti. Argumenti i 
vlerës së shtuar lokale përdoret në procesin e lejeve të vendimmarrjes për zonat e reja ku do te kryhen 
instalimet EE&RE, dhe mund të ofrojë gjithashtu argumente të vlefshme për industritë prodhuese lokale. 
Eshtë gjithashtu e rëndësishme të përmendet se, taksat publike të krijuara nga aktivitetet e drejtpërdrejta 
dhe indirekte të lidhura me EE&RE duhet të konsiderohen si një kontribut pozitiv nga ndërmarrjet 
prodhuese Shqiptare të EE&RE. Investimet në makineri dhe ndërtesa nga kompanitë dhe institucionet 
prodhuese përkatëse Shqiptare të EE&RE do të sjellin një nxitje investimesh (vendase ose të huaja) në 
ekonominë Shqiptare dhe rendesia e tyre duhet te njihet gjithashtu. 
 
Potenciali i madh EE&RE dhe shfrytezimi i tij kërkojnë një staf të mirë-trajnuar dhe profesional që në 
fillim te projektit. Në këtë studim të tregut të ri në zhvillim, analizohen dhe prezantohen profesione dhe 
kurrikula të reja që do të lindin me zgjerimin e teknologjive EE&RE. Kushtet e qarta ligjore dhe 
ekonomike, si dhe vendndodhja gjeostrategjike dhe qendrore në Shqipëri, në një rajon me kërkesë të lartë 
dhe potencial rritjeje, ofrojnë mundësi të ndryshme për bashkëpunime të ndryshme midis kompanive të 
huaja dhe Shqiptare prodhuese të EE&RE. Kompanitë e huaja dhe Shqiptare prodhuese të paisjeve 
EE&RE mund të zgjerohen në kuadrin e modeleve të ndryshme të njohura të bashkëpunimit, të tilla si 
një sipërmarrje e përbashkët, filial (degë), start-up i drejtpërdrejtë biznesi, aleance strategjike, etj. 
Megjithatë, duke u mbështetur tek eksperienca, këtu këshillohen vetëm dy modele bashkëpunimi midis 
kompanive të huaja dhe vendase, përkatësisht: bashkëpunimi si një sipërmarrje e përbashkët dhe 
bashkëpunimi si një aleancë strategjike. 
 
Prodhuesit shqiptarë të EE&RE do të marrin të gjitha masat për të marrë sa më shumë një pjesë të 
investimit total te masave EE&RE të kërkuara për të arritur potencialin e llogaritur të kursimit të energjisë 
për te gjithe sektoret ekonomik, i llogaritur afërsisht 1.6 miliardë Euro, i përbërë nga: 790 milion EUR nga 
materialet/pajisjet/sistemet EE dhe 800 milion EUR nga teknologjitë RE. Ky raport jep më shumë detaje 
mbi investimet që Shqipëria ka nevojë për të përmbushur objektivat përkatëse: Objektivi i EE për vitin 
2030 është miratuar me 15% dhe objektivi RE për 2030 është miratuar me 42.5% sipas Strategjisë 
Kombëtare të Energjisë, të miratuar nga Këshilli i Ministrave në 31 Korrik 2018. 
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Hyrje 
Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) është një nga partnerët që zbaton 
projektin e UNDA "Iniciativa Globale drejt ringjalljes së sektorit të NMVM-ve pas COVID-19". Qëllimi i 
përgjithshëm i projektit është të forcojë kapacitetin dhe qendrueshmerine e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe 
të mesme (NMVM) në vendet në zhvillim dhe ekonomitë në tranzicion për të zbutur ndikimin ekonomik dhe 
social të krizës globale COVID-19. Më konkretisht, pjesa UNECE e projektit do të ndihmojë NMVM-të në 
shtetet anëtare që të përdorin ne menyre efektive Udhëzimet dhe Praktikat më të Mira  per prodhimin dhe 
instalimin e paisjeve EE&RE. 
 
Roli i NMVM-ve në ofrimin e produkteve me eficence energjie dhe në sigurimin e pajisjeve të energjisë së 
rinovueshme mund të bëhet vendimtar në fazën e rimëkëmbjes pas Covid-19 nëse atyre u sigurohen stimujt e 
nevojshëm. Kjo mund të jetë një nga mënyrat për të rifilluar NMVM-të apo edhe për të krijuar ndermarrje të 
reja kur mundësitë për punë janë të pakta. NMVM-të mund të përfitojnë nga udhëzime të qarta për qasjen në 
financim, qasjen në tregje, qasjen në teknologjitë e përparuara dhe nga një mjedis i favorshëm i krijuar nga 
politikat dhe legjislacioni i duhur qeveritar. Ata gjithashtu do të përfitojnë nga shembuj konkretë të zbatimit të 
suksesshëm të masave nga NMVM-të, përfshirë ripërdorimin që çoi në përfitime të rëndësishme ekonomike. 
Në Fazën 1 të projektit, UNECE ka zhvilluar Udhëzimet dhe Praktikat më të Mira për Ndërmarrjet Mikro, të 
Vogla dhe të Mesme qe merren me prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE&RE1. Raporti paraqet shembuj të 
praktikave më të mira në sektorin e eficencës së energjisë dhe në fushën e energjisë së rinovueshme të 
rëndësishme për reagimin e NMVM-ve ndaj krizës Covid-19 dhe per rimëkëmbjen e ekonomise pas krizës, si 
dhe studime të rasteve mbi masat praktike për NMVM-të në aksesimin e tregjeve, financave dhe teknologjive 
te përparuara. Ai siguron udhëzime për NMVM-të ne lidhje me aksesimin e financimeve, tregjeve dhe 
teknologjive të përparuara dhe u jep rekomandime qeverive për zhvillimin e udhëzimeve të politikave dhe 
krijimin e skemave të stimujve financiarë. 
 
Vendet e rajonit të UNECE mund të përfitojnë nga përshtatja e Udhëzimeve dhe Praktikave më të Mira në 
rrethanat e tyre kombëtare. Shqipëria është një nga vendet pilot për një personalizim të tillë, ku konsiderohen 
kushtet specifike të vendit. Ky studim përfshin analizën e mjedisit në Shqipëri me të cilin NMVM-të përballen 
si rezultat i krizës Covid-19; praktikat më të mira në fushën e eficences së energjisë dhe energjisë së rinovueshme 
të zbatuara në Shqipëri që tregojnë se si NMVM-të mund t'i përgjigjen sfidës aktuale ose sfidave të ngjashme 
në të ardhmen; masat që NMVM-të qe prodhojne dhe instalojne pajisje EE&RE në Shqipëri mund të 
ndërmarrin, që do t'i ndihmonin ato të rivendosnin besimin e biznesit; dhe rekomandime për Qeverinë e 
Shqipërisë në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për NMVM-të për të lehtësuar një rimëkëmbje ekonomike 
që do të ishte në përputhje me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Në Shqipëri, kriza e rëndë shëndetësore 
e shkaktuar nga COVID-19 e ka detyruar Qeverinë të vendosë masa drastike të tilla si mbyllja, karantina dhe 
kufizimi i lëvizshmërisë, qe ndikuan negativisht në mjedisin e biznesit. Shumica e NMVM-ve patën një ndikim 
të madh nga pandemia dhe luftuan për të ruajtur nivelin e tyre te prodhimit. Nevojiteshin masa te menjëhershme 
pasi kompanitë nuk ishin të pergatitura dhe ishin të pasigurta për përgjigjen e tyre për shkak të mungeses se 
njohurive mbi virusin. 
 
Ekziston një përkufizim i NMVM-ve në Republikën e Shqipërisë dhe sipas INSTAT (Zyres Shqiptare te 
Statistikave) të gjitha organet administrative shtetërore duhet të përdorin përkufizimin dhe termin sipas 
rekomandimit të BE 2003/361. Dallimi i vetëm në legjislacionin e brendshëm janë ndryshimet në kriteret që 
lidhen me te ardhurat dhe bilancin financiar, por kriteret e numrit të personelit janë të njëjta, gjë që reflekton 
madhësinë dhe mundësitë e tregut. Prandaj, sipas legjislacionit të brendshëm dhe referencave të pranuara 
statistikore, përkufizimi i NMVM-ve është paraqitur në Tabelën 1. 
 
 
 
 

                                                 
1 https://unece.org/info/Sustainable-Energy/pub/351153 

https://unece.org/info/Sustainable-Energy/pub/351153
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Tabela 1: Përkufizimi i NMVM-ve në Republikën e Shqipërisë 

Kategoria e ndërmarrjeve Numri i punonjesve 

Ndërmarrjet mikro 1 - 9 

Ndërmarrjet e vogla 10 - 49 

Ndërmarrjet e mesme 50 - 249 

Burimi: Ligji Nr.10042 datë 22.12.2008 me disa ndryshime dhe Ligji Nr. 8957, datë 17.10.2002 për “Ndërmarrjet e 
Vogla dhe të Mesme”, i ndryshuar 

 
Tabela 2 tregon njësitë aktive sipas madhësisë dhe pjesëmarrjen e NMVM-ve në ekonominë e vendit. 

 
Tabela 2: Subjektet aktive sipas madhësisë dhe shitjeve neto 

Kategoria e ndërmarrjeve Njesite aktive Shitjet netos [%] 

Ndërmarrjet mikro 96,924 20.9% 

Ndërmarrjet e vogla 5,736 32.2% 

Ndërmarrjet e mesme 1,251 25.8% 

Ndërmarrjet e mëdha 179 21.1% 

Total 104,090 100% 

Burimi: "Statistikat për NMVM-të, 2019", INSTAT Mars 2021 
 
Sipas kësaj, pjesa e NMVM-ve në numrin e përgjithshëm të njësive në vend është 96.7%. NMVM-të punësojnë 
afërsisht 85% të të gjithë fuqisë punëtore në vend. Ky sektor është forca kryesore shtytëse e ekonomisë. Nga 
ana tjetër, për shkak të natyrës së sektorit të NMVM-ve (numri i madh i të punësuarve dhe kapitali që ata 
gjenerojne), ata janë gjithashtu më të cenuarit. Kjo pjesë e madhe e NMVM-ve në tregun e punës dhe 
ekonomisë, e kombinuar me cenueshmërinë e tyre, i bën ata sektorin më të prekur në çdo krizë, përfshirë 
COVID-19. Logjikisht, një pjesë e rëndësishme e masave të ndërmarra gjatë krizës duhet t'i drejtohen NMVM-
ve. 
 
Për shkak të ndikimeve të ndryshme në sektorë të veçantë (për shembull, turizmi u prek shumë më ndjeshëm 
se sektorët e tjerë), Figura 1 tregon numrin e njësive aktive sipas sektorëve dhe sipas madhësisë. Sektorët më 
të përfaqësuar në ekonominë e vendit janë NMVM-të. 
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Figura 1: Numri i subjekteve aktive të biznesit sipas sektorëve dhe sipas madhësisë (2019) 
Burimi: "Statistikat për NMVM-të, 2019", INSTAT, 2021 

 
Ndarja e sektorëve tregon gjithashtu se NMVM-të që merren me prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE&RE 
janë pjesë e industrisë përpunuese, prodhimit te energjisë elektrike (prej Ujit, Eres, Diellit dhe Biomasës) dhe 
NMVM-ve te ndërtimit. Konsulenti intervistoi përfaqësuesit e 21 ndërmarrjeve dhe kategorizoi rezultatet e 
intervistave në pesë grupe: 

1. NMVM-të qe merren me dritaret EE dhe dyert e jashtme EE. Ka më shumë se 250 NMVM në 
Shqipëri që merren me prodhimin e tyre te plotë ose me prodhimin e komponenteve te tyre, dhe 
ato jane shpërndare në mënyrë uniform në të gjitha rajonet e vendit. 

2. NMVM-te qe merren me materiale EE te izolimit termik. Ekzistojne 22 NMVM qe merren me 
prodhimin e plote te te gjitha kategorive te izolimit termik ne Shqiperi. 

3. NMVM-të që merren me kaldaja EE qe përdorin dru, peleta dhe mbetje të bersive te ullirit. 
Ekzistojnë katër NMVM në Shqipëri që merren me prodhimin e plotë të kaldajave dhe shtatë që 
merren me prodhimin e komponenteve të tyre. 

4. NMVM-të që merren me sistemet diellore te prodhimit të ujit të nxehtë (SHWS). Ekzistojnë pesë 
NMVM në Shqipëri që merren me prodhimin e plotë të SHWS-ve dhe tre që merren me prodhimin 
e komponenteve të tyre. 

5. NMVM-të që merren me ndërmarrjet prodhuese që prodhojnë komponentë për teknologjitë EE 
dhe RE. Ekzistojnë 58 NMVM në Shqipëri që merren me prodhimin e komponenteve për 
hidrocentralet e vegjël (HEC-et), sistemet fotovoltaike diellore (SPVS), centralet e erës (WPP) dhe 
centralet e biomasës (BioPP). 

 
NMVM-të u përballën me shumë probleme gjatë krizës se Covid-19 që kur filloi në Mars 2020: u zbatuan 
kufizime dhe mbyllje, të cilat ndikuan skenarin 'biznesi-si-zakonisht'. Kërkesa për shumë mallra u zvogëlua në 
minimum, njerëzit qëndruan në shtëpi dhe numri i klientëve për kompanitë u ul. Shumë projekte, veçanërisht 
në SHPP-te, WPP-te, SPVS-te dhe të gjithë sektorët e tjerë ekonomikë ndaluan ose ulën numrin e fuqisë 
punëtore në ndermarrjet e tyre. Kompanitë e tjera duhej të organizonin oraret e tyre të punës nga distanca dhe 
puna në shtëpi ishte e nevojshme, e cila nga ana tjetër ndikoi në prodhimin dhe aftësinë e NMVM-ve për t'iu 
përgjigjur detyrimeve të tyre kontraktuale, që dmth shpërndarjen e produkteve. Nga ana tjetër, mbyllja e kufijve 
në vend ndikoi në procesin e furnizimit me materiale. NMVM-të nuk ishin të përgatitura për t'u përballur me 
pasojat e krizës së menjëhershme dhe veçanërisht nuk ishin të përgatitura për te perballuar efektet e zgjatura 
të pandemisë. Pas 18 muajsh pandemie Covid-19, për shkak se Qeveria Shqiptare kreu një program të fortë 
vaksinimi (duke vaksinuar 1 milion njerëz me dy doza deri më 25 Qershor 2021) dhe siguroi vaksina për të 
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gjithë popullsine, shpresa per rikthim tek normaliteti eshte e madhe. 
 
Roli i NMVM-ve në prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE&RE mund të bëhet vendimtar në pandeminë 
COVID-19 dhe fazën e rimëkëmbjes pas COVID-19. Sipas shifrave në lidhje me ndryshimin e operimeve, 
është e qartë se NMVM-të qe merren me prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE&RE kanë një treg të madh 
per te permbushur, për nevojat e brendshme dhe për eksporte. NMVM-ve duhet t'u sigurohen stimujt e 
nevojshëm për të përmbushur këtë rol vendimtar. NMVM -të mund të përfitojnë nga udhëzime të qarta për 
qasjen në financa, qasjen në tregje, qasjen në teknologji të përparuara dhe një mjedis të favorshëm të krijuar 
nga politikat dhe legjislacioni i duhur qeveritar, i cili është fokusi kryesor i këtij studimi. 
 
 

1. Analiza e mjedisit me të cilin përballen NMVM-të që merren me prodhimin 
dhe instalimin e paisjeve EE&RE në Shqipëri si rezultat i krizës Covid-19 

1.1 Metodologjia 
Objektivi i përgjithshëm i studimit është të zhvillojë një vlerësim të shpejtë të situatës së NMVM-ve në Shqipëri, 
statusin e potencialit të kompanive për të investuar në përmirësimin e eficences së energjisë (EE) dhe energjisë 
së rinovueshme (RE) në bizneset e tyre, si dhe për të dhënë rekomandime për përmirësimin e mjedisit të 
investimit për këto teknologji në periudhën e krizës dhe periudhën e rimëkëmbjes. Në këtë kontekst, një kuptim 
më i mirë i vendimeve të kompanisë për investime në masat EE&RE dhe i përcaktuesve kryesorë të tyre është i 
nevojshëm për të hartuar politikat dhe veprimet e duhura për të mbështetur dhe ruajtur rritjen e sektorëve 
EE&RE. Metodologjia e përdorur në këtë studim përfshin mjetet dhe qasjet e mëposhtme: 
 

1.1.1 Mbledhja e të dhënave parësore përmes një sondazhi "Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te" 
Ky sondazh u krye në mënyrë anonime dhe të dhënat e mbledhura u analizuan për të hequr mospërputhjet dhe 
per te mbledhur përgjigjet. Afati kohor për kryerjen e sondazhit ishte i kufizuar. U morën 21 përgjigje nga 
kompanitë e klasifikuara si NMVM në Shqipëri. Pjesa e NMVM-ve të anketuara përbëhet nga 100% ndërmarrje 
industriale prodhuese të materialeve / produkteve / pjesëve / paisjeve EE&RE. Në të njëjtën kohë konsulenti 
kontaktoi më shumë se 10 kompani shërbimesh që merren me tregtimin e materialeve/teknologjive EE&RE, 
6 ofrues intelektualë/njohurish dhe 5 shoqata/organizata të shoqërisë civile. Megjithatë, ato të dhëna u 
përdorën për analizën e përgjithshme të mjedisit të investimeve gjate krizës. Nuk pretendohet se këto të dhëna 
janë plotësisht përfaqësuese te situates, por shkalla e përgjigjes së sondazhit, bashke me informacionin shtesë 
të mbledhur nga procesi i fokusuar i intervistës, siguron informacion të mjaftueshëm për të zhvilluar një analizë 
të përshtatshme të situatës. Në periudhën një mujore, një sondazh "Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te" 
(shiko Shtojcën I) u krye përmes komunikimit me telefon dhe email duke kontaktuar sektorët e industrisë, 
Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe pale të tjera të interesuara në iniciativat EE dhe RE. 
 
1.1.2 Mbledhja e të dhënave parësore përmes intervistave me NMVM-të e zgjedhura 
Për këtë studim, u kryen 21 intervista të thelluara, me një spektër të gjerë kompanish në sektorët e prodhimit, 
energjisë, industrisë, transportit, shërbimeve, bujqësisë, banimit, shërbimeve intelektuale dhe turizmit. Së 
bashku me pyetjet që kanë të bëjnë me sektorin e përfaqësuar, të intervistuarit u pyetën gjithashtu për nevojat 
shtesë financiare të imponuara nga efektet e krizës Covid-19 dhe për potencialet në investime në EE&RE 
gjatë/pas-krizës. Ky proces i intervistës ishte vendimtar për të mbledhur informacion cilësor që do të plotësoje 
të dhënat sasiore të marra nga sondazhi. Informacioni i mbledhur përdoret gjithashtu në përcaktimin e 
rekomandimeve për të mundësuar një mjedis më të mirë investimi për EE dhe RE në NMVM-të në Shqipëri. 
 
1.1.3 Mbledhja e të dhënave dytësore 

Pas aplikimit nga Shqipëria për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian në 2009 dhe një statusi zyrtar të 
kandidatit të dhënë në vend në 2014, reforma strukturore të përhapura janë miratuar në Shqipëri në mbështetje 
të procesit të pranimit të fokusuar në "qëndrueshmërinë makroekonomike dhe fiskale, stabilizimin e sektorit 
financiar, reformen e energjisë, ndihmen sociale e reformen per personat me aftësi të kufizuar dhe 
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decentralizimin territorial”.2 Si rezultat, bisedimet e pranimit filluan në Mars 2020. 
 
Në nivel kombëtar, tendencat pozitive ekonomike u vunë re para vitit 2019, me nje rritje të fuqishme, rritje të 
punësimit, ulje të varfërisë, përmirësime në deficitet dhe të ardhurat e buxhetit,3 derisa vendi u prek nga tërmeti 
më vdekjeprurës në 99 vjet në Nëntor 2019. Vlerësohet se janë prekur më shumë se dy të tretat e popullsisë 
së Shqipërisë. Pati dëme të konsiderueshme për mijëra ndërtesa dhe struktura, të vlerësuara në 844 milionë 
Euro, ndersa kostot e rindërtimit u vleresuan te jene 1.07 miliardë Euro.4 
 
Përpjekjet e vazhdueshme të rindërtimit pas tërmetit përkuan me pandeminë COVID-19, qe solli sforcime te 
medha në progresin ekonomik afatshkurtër, me investime të konsiderueshme të kërkuara për rindërtimin fizik 
dhe shërbimet shëndetësore. Në të njëjtën kohë, pandemia dhe masat e lidhura me mbylljen ndikuan në 
sektorët kryesorë ekonomikë dhe ne qeverinë përkatëse, bizneset dhe të ardhurat e familjeve. Si rezultat, 
ekonomia u tkurr 10.2% në tremujorin e dytë të vitit 2020, dhe 3.4% më tej në tremujorin e tretë5, ndersa 
borxhi publik u rrit në 76% të PBB-së në vitin 20206. 

 
Pavarësisht sfidave aktuale, perspektiva ekonomike mbetet pozitive, me rritje të parashikuar të PBB-së prej 
4.4% në 2021 (më e lartë se mesatarja e BE-së7), e nxitur kryesisht nga sektorët e turizmit dhe ndërtimit, si 
dhe investimet e vazhdueshme private të mundësuara nga reformat e vazhdueshme të Qeverisë.8 Kjo 
perspektivë për Shqipërinë mbështetet nga vlerësimet e saj të kreditimit "perspektive e qëndrueshme" 
(Moody's B1, Standard & Poor's B+)9. Leku Shqiptar (LEK) është monedha kombëtare, megjithëse EUR 
pranohet gjerësisht dhe rrjedh lirshëm në Shqipëri nëpërmjet tregtisë fqinje, investimeve të huaja direkte dhe 
dërgesave nga shqiptarët që punojnë në BE. Institucionet financiare kombëtare Shqiptare thuhet se po 
shqyrtojnë mundësinë e ardhshme të adoptimit të nje monedhe te vetme me hyrjen në BE. Vlera e Lekut 
përcaktohet nën një regjim të lire te kursit të këmbimit ('free-floating').10 Banka e Shqipërisë është ligjërisht e 
pavarur dhe e aftë të përcaktojë politika dhe ndërhyrje monetare, të cilat deri më tani kanë siguruar stabilitet 
makroekonomik dhe financiar, duke perballuar edhe goditjet më të fundit të tregut11.   
 
Nga viti 2015 deri në 2018, me prurjet e larta të Euros, rritje të eksporteve dhe investimeve të huaja direkte, 
Leku po fitonte pikë këmbimi mbi euron, gjë që ka çuar në ndërhyrje financiare dhe ne një ‘de-euroizim’ për 

                                                 
2 Banka Boterore. 2021. Banka Botërore në Shqipëri https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#1  
3 Indeksi i Transformimit BTI. 2020. Raporti per Shqiperine 2020 https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-ALB-
2020.html  
4 Erebara, Gjergj. 2020. Shqipëria percakton koston e riparimit të demeve te tërmetit në mbi 1 miliardë Euro. BalkanInsight: 5 
Shkurt. https://balkaninsight.com/2020/02/05/earthquake-reconstruction-would-cost-more-than-1-billion-albania-gov-says/  
5 Banka Boterore. 2021. Banka Botërore në Shqipëri https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#1  
6 Santander Trade. 2021. Pershkrimi i Ekonomise Shqipetare https://santandertrade.com/en/portal/analyse-
markets/albania/economic-outline  
Shiko gjithashtu Statista. 2021. Shqipëria: Borxhi Kombëtar nga 2015-2025 
https://www.statista.com/statistics/531311/national-debt-of-
albania/#:~:text=In%202018%2C%20the%20national%20debt,around%2011.18%20billion%20U.S.%20dollars 
7 Banka Boterore. 2019. Te dhena https://data.worldbank.org/  
8 Santander Trade. 2021. Pershkrimi i Ekonomise Shqipetare https://santandertrade.com/en/portal/analyse-
markets/albania/economic-outline 
9 Trading Economics. 2021. Pozicionimi i Shqiperise ne lidhje me riskun e kreditimit 
https://tradingeconomics.com/albania/rating  
10 Banka e Shqipërisë.2021. Kursi Zyrtar i Këmbimit https://www.bankofalbania.org/Markets/Official_exchange_rate/  
11 Jarvis, Christopher. 2000. Ngritja dhe rënia e Skemave Piramidale në Shqipëri. Finance & Development 37 (1). Washington, 
D.C. (IMF). 

https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#1
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-ALB-2020.html
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-ALB-2020.html
https://balkaninsight.com/2020/02/05/earthquake-reconstruction-would-cost-more-than-1-billion-albania-gov-says/
https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#1
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline
https://www.statista.com/statistics/531311/national-debt-of-albania/#:~:text=In%202018%2C%20the%20national%20debt,around%2011.18%20billion%20U.S.%20dollars
https://www.statista.com/statistics/531311/national-debt-of-albania/#:~:text=In%202018%2C%20the%20national%20debt,around%2011.18%20billion%20U.S.%20dollars
https://data.worldbank.org/
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline
https://tradingeconomics.com/albania/rating
https://www.bankofalbania.org/Markets/Official_exchange_rate/
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të reduktuar risqet e përdorimit te madh te EUR12 13. Në vitin 2020, Shqipëria pranoi ndihmë financiare 
urgjente nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për ndihme ne lidhje me balancimin e pagesave kombëtare me 
një vlerë prej 150 milionë Euro hua, ndersa është e rëndësishme të përmendet se kapaciteti për shlyerje 
konsiderohet adekuat14 dhe sektori bankar ka mbetur i qëndrueshëm me rezerva të mjaftueshme për t'i 
mitiguar keto risqe15 16. 
 
Përfshirja e shtetit në ekonomi është e kufizuar, me përjashtim të sektorit të energjisë, ndërsa sektori privat 
siguron më shumë se 80% të punësimit17 Siç është detajuar në Tabelën 3-1, sipas PBB-së dhe punësimit, 
industritë më të rëndësishme përfshijnë bujqësinë (megjithëse pjesa e lartë e punësimit kundrejt pjesës së ulët 
të PBB-së reflekton se fermat janë ndermarrje të vogla ose bujqësi ekzistenciale pa paisje moderne, të drejta 
të paqarta prone, pronësi toke shumë të fragmentuar, dhe zona te kufizuara kultivimi18 19), industria 
(veçanërisht prodhimi, i cili kontribuon me 6.3% në PBB-në kombëtare), dhe shërbimet (veçanërisht turizmi 
i cili kontribuon mbi 20% në PBB-në kombëtare). 

 
Tabela 1-1: Sektorët Ekonomikë Shqiptarë 

 Bujqesi Industri Sherbime 

Nensektoret kontribues Gruri, misri, tërshëra, 

patatet, perimet, 

ullinjtë, duhani, 

frutat, panxhar 

sheqeri, hardhi, 

blegtori dhe produkte 

të qumështit 

Përpunimi i ushqimit, 

tekstilet dhe veshjet, 

ndërtimi, dru, nafte, 

çimento, produkte kimike, 

miniera, transport dhe 

energji hidroenergjetike 

Tregtia, transporti, 

turizmi, administrata 

dhe mbrojtja publike, 

arsimi dhe shëndeti i 

njerëzve; dhe të 

gjithë sektorët e tjerë 

që nuk janë 

përmendur më lart 

Punësimi sipas sektorit 

(%) 

36.1 20.2 43.7 

Pjesa e PBB-së (%) 18.6 20.1 61.3 

Burimi: Përshtatur nga: Santander Trade. 2021. Pershkrimi i Ekonomise Shqipetare 
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline; dhe Bashkia Tiranë. 2019. Investoni në 
Tiranë https://www.tirana.al/uploads/2019/1/20190130130213_20180528123100_11-invest-intirana.pdf 
 

                                                 
12 Komisioni Europian. 2019. Programet e Reformës Ekonomike 2019 të Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, 
Turqisë, Bosnje-Hercegovinës dhe Kosovës. Dokumenti Institucional 107, Korrik 
2019https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip107_en.pdf  
13 Banka e Shqipërisë. 2020. Paketa e de-euroizimit https://www.bankofalbania.org/Financial_Stability/De-
euroization_Package/  
14 Fondi Monetar Ndërkombëtar. 2020. Bordi Ekzekutiv i FMN Përfundon Monitorimin e Parë Post-Programor 2020 me 
Shqipërinë https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/25/pr20358-albania-imf-executive-board-concludes-2020-first-
post-program-monitoring  
15 Banka e Shqipërisë. 2020. Raporti i Stabilitetit Financiar - 2020 H1 
https://www.bankofalbania.org/Publications/Periodic/Financial_Stability_Report/  
16 European Commission. 2019. 2019 Economic Reform Programmes of Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, 
Bosnia and Herzegovina and Kosovo. Institutional Paper 107, July 2019 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip107_en.pdf  
17 BTI Transformation Index. 2020. Albania Country Report 2020 https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-ALB-
2020.html  
18 CIA.2021. Shqipëria https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/albania/#economy  
19 Santander Trade. 2021. Pershkrimi i Ekonomise Shqipetare https://santandertrade.com/en/portal/analyse-
markets/albania/economic-outline 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip107_en.pdf
https://www.bankofalbania.org/Financial_Stability/De-euroization_Package/
https://www.bankofalbania.org/Financial_Stability/De-euroization_Package/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/25/pr20358-albania-imf-executive-board-concludes-2020-first-post-program-monitoring
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/25/pr20358-albania-imf-executive-board-concludes-2020-first-post-program-monitoring
https://www.bankofalbania.org/Publications/Periodic/Financial_Stability_Report/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip107_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip107_en.pdf
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-ALB-2020.html
https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-ALB-2020.html
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/albania/#economy
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/albania/economic-outline
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Në një raport të fundit të publikuar nga BERZH20, sektori privat industrial përshkruhet i dominuar nga "nje 
numër i madh ndermarrjesh shumë të vogla, shumica e të cilave kurrë nuk rriten në fazën tjetër të ciklit të 
jetës", ku pengesat për zhvillimin e sektorëve jane: 

 Informalitet i përhapur: I zakonshem, kufizon zhvillimin e biznesit përmes aksesit të reduktuar në 

financa, zvogëlon të ardhurat e qeverisë dhe ndikon në rritjen ekonomike dhe konkurueshmërinë me 

integrim të dobët në zinxhirët global të furnizimit; 

 Konkurueshmëri e ulët e ekonomisë: Investime të huaja direkte të pamjaftueshme; 

 Nen-zhvillim i infrastrukturës: Integrim ndërkufitar dhe investime publike te pamjaftueshme; 

 Pasiguri furnizimi me energji: Mbështetje në hidrocentrale me risk klimatik, ndërprerje të shpeshta të 

energjisë; dhe 

 Mungesa te fuqise punetore dhe mospërputhje aftësish: Emigrim i konsiderueshëm i popullsisë 

punëtore, trajnim i kufizuar profesional. 

Këto konkluzione mbështeten nga analiza e Bankës Botërore për Lehtësinë e të Bërit Biznes. E detajuar në 
Tabelën 1-2, analiza tregon rezultate relativisht të larta në fillimin e një biznesi dhe tregtine përtej kufijve, 
përparim të dukshëm në marrjen e energjisë elektrike, por rezultate relativisht të ulëta në disa fusha, duke 
përfshirë trajtimin e lejeve të ndërtimit, mbrojtjen e investitorëve minoritarë dhe zbatimin e kontratave. 

 
Tabela 1-2: Renditja e Shqipërisë ne listen për Lehtësinë e të Bërit Biznes 

 Renditja 2020 

(nga 190 

ekonomi) 

Piket 2020 Piket 2019 Tendenca e 

pikeve 

Lehtësia e të Bërit Biznes 82 67.7 67.0 ↑ 

Fillimi i një biznesi 53 91.8 91.7 ↑ 

Puna me Lejet e Ndërtimit 166 52.7 52.6 ↑ 

Lidhja e energjise elektrike 107 71.0 64.6 ↑↑ 

Regjistrimi i Prones 98 63.4 62.9 ↑ 

Marrja e kredise 48 70.0 70.0 ↔ 

Mbrojtja e investitoreve te vegjel 111 46.0 46.0 ↔ 

Pagesa e taksave 123 65.2 64.9 ↑ 

Tregti Nderkufitare 25 96.3 96.3 ↔ 

Zbatimi i kontrates 120 53.5 53.5 ↔ 

Zgjidhja e Falimentimit 39 67.7 67.4 ↔ 

Burimi: Banka Boterore. 2021. Lehtësia e të Bërit Biznes në Shqipëri. 
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/albania# 
 
1.1.4 Analize Studimore 
Ndërsa aktualisht literatura globale, sigurisht dhe vendase, është ende e pakët per një vlerësim rigoroz të 
ndikimit të Covid-19 në mjedisin e investimeve të NMVM-ve në lidhje me investimet EE dhe RE, ato pak 
raporte të disponueshme jane përdorur gjatë analizës tone të krahasuar pritshmerite globale dhe lokale ose për 
të referuar efektet e pritshme në Shqipëri. Të dhënat e kufizuara dhe të zgjedhura administrative u mblodhën 
nga Qeveria për të krijuar një përshtypje fillestare të efekteve të krizës tek NMVM-te. Të dhënat administrative 

                                                 
20 BERZH. 2019. Diagnostifikimi i Shqiperise 2019 https://www.ebrd.com/publications/country-diagnostics  

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/albania
https://www.ebrd.com/publications/country-diagnostics
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janë mbledhur gjithashtu për shpenzimet fiskale të planifikuara dhe të ekzekutuara nga Qeveria, Ministria e 
Financave. Buxheti i Shtetit dhe buxheti i paparashikuar per Covid-19, si dhe të gjitha dekretet e Qeverisë që 
nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme, kanë qenë një burim jetik i mbështetjes për NMVM-të dhe për 
informacion. Të dhënat në lidhje me reagimin e tregut të punës dhe ekzekutimin e subvencioneve qeveritare 
për masat e ruajtjes së punësimit janë mbledhur nga burime të ndryshme. 
 
1.2 Ndikimi i përgjithshëm i krizës COVID-19 tek NMVM-të 
Efektet e pandemisë COVID-19 në statusin ekonomik dhe rritjen e produktivitetit të NMVM-ve u përshkruan 
qartë në botimin e UNECE “Udhëzimet dhe Praktikat më të Mira për Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të 
Mesme qe merren me prodhimin dhe instalimn e paisjeve EE&RE”21. Ai tregoi se si NMVM-të reagojnë ndaj 
masave dhe pasigurive të ndryshme që dalin nga përzierja e kufizimeve, masat qeveritare dhe sjellja e njerzve. 
Ciklet e investimeve janë thyer për disa nga NMVM-të dhe jane zëvendësuar me masa emergjente për t'i mbajtur 
bizneset në këmbë, ndërsa disa nga NMVM po shohin se si ndryshojnë tregjet dhe përpiqen të përshtatin 
modelin e tyre të biznesit për t'u përballur me një realitet të ri. Brenda këtij studimi, këto efekte janë analizuar 
në një kontekst lokal. 
 
Në Shqipëri, nuk ka të dhëna zyrtare që mund të japin një pasqyrë më të qartë mbi statusin e NMVM-ve ose 
mbi efektivitetin e masave ekonomike dhe fiskale që Qeveria ka vendosur në katër cikle pasuese te masave 
mbështetëse. Prandaj, sipas sondazhit "Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te", ndërmarrjet e intervistuara u 
ndanë sipas aksioneve të treguara në Figurën 1-1.  

 
Figura 1-1: Kategorizimi i ndërmarrjeve të intervistuara  
Burimi: Të dhëna nga sondazhi: Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te 

 
Sipas sondazhit “Efektet e COVID-19 tek NMVM-te”, kriza COVID-19 i ka ndikuar ndërmarrjet në mënyra 
të ndryshme dhe rezultatet përkatëse janë paraqitur në Figurën 1-2. 

 

                                                 
21 https://unece.org/info/Sustainable-Energy/pub/351153 

https://unece.org/info/Sustainable-Energy/pub/351153
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Figura 1-2: Ndikimi i COVID-19 në të ardhurat e ndërmarrjeve 
Burimi: Të dhëna nga sondazhi: Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te 

 
Figura 1-3 tregon se pothuajse të gjitha 21 ndërmarrjet e intervistuara po prodhojnë si produkte përfundimtare 
ashtu dhe komponente, sipas sondazhit “Efektet e COVID-19 tek NMVM-te”.  
 

 
Figura 1-3: Llojet e produkteve të prodhuara nga ndërmarrjet 
Burimi: Të dhëna nga Sondazhi: Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te 

 
Ndërmarrjet EE&RE janë duke u trajnuar për të përmbushur kerkesen e tregut te brendshëm e në të njëjtën 
kohë janë duke eksportuar dhe disa prej tyre janë të interesuara të hyjnë në tregje të reja, dhe rezultatet e 
sondazhit "Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te" tregohen në Figurën 1- 4. Integrimi i ndërmarrjeve EE&RE 
në tregje te tjera do t'u japë atyre mundësi të mëdha për të rritur cilësinë dhe volumin e punes dhe për të 
shfrytëzuar më mirë objektet qe ato disponojne, gjë që do të sjellë ulje të kostos për njësi për produktet e tyre.  
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Figura 1-4: Rajonet ku ndërmarrjet operojnë aktualisht dhe rajonet qe ato jane të interesuara 
për të eksploruar mundësitë e eksportit 
Burimi: Të dhëna nga Sondazhi: Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te  

 
Figura 1-5 tregon se pothuajse të gjitha materialet dhe sistemet kryesore EE&RE aktualisht prodhohen në 
Shqipëri dhe kjo është një bazë shumë e mirë për zgjerimin e ketyre bizneseve ekzistuese dhe gjithashtu për 
krijimin e bizneseve të reja, të cilat do të fillojnë aktivitetet e tyre prodhuese në vitet e ardhshme. 
 

 
Figura 1-5: Llojet e produkteve EE ose pajisjeve RE të prodhuara nga NMVM-të Shqiptare 
Burimi: Të dhëna nga Sondazhi: Ndikimi i COVID-19 tek NMVM-te  

 
Bazuar në publikime te ndryshme të INSTAT, Ministrise se Financave dhe Gazetes Monitor22, kriza 
pandemike ndikoi ndjeshëm në prodhimin e produkteve metalike, si dhe ne sektoret e transportit dhe turizmit; 

                                                 
22 https://covid19.monitor.al/ 
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sektori i ndërtimit raportoi mbylljet me te shumta te vendeve te punes, ku 19% deklaruan se nuk po punonin 
gjatë kësaj periudhe. Duke pasur parasysh se më shumë se dy të tretat e industrisë së eficences së energjisë 
dhe një e treta e kompanive të energjisë së rinovueshme janë të lidhura në thelb me sektorin e ndërtimit, mund 
të supozohet se efektet e krizës po ndodhin edhe në këta sektorë. Vetëm dy sektorë - prodhimi i ushqimeve, 
pijeve, veshjeve, duhanit, drurit e letrës, dhe tregtia me shumicë e pakicë - raportojnë rritje të të ardhurave 
(respektivisht 7.5% dhe 5.9%). Kjo pritet për shkak të rritjes së kërkesës për keto produkte për shkak të masave 
anti-COVID dhe kufizimeve të vendosura gjatë gjithë periudhës. 
 

 

2. Ndikimi i mjedisit të punës tek NMVM-të në Shqipëri si rezultat i krizës 
Covid-19 

Një studim i rëndësishëm i lidhur me mjedisin e punës të NMVM-ve në Shqipëri si rezultat i krizës Covid-19 u 
krye nga "Bussiness Albania - Albanian Voice of Business" i mbështetur financiarisht nga BERZH dhe i titulluar 
"Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në Ndërmarrjet Shqiptare". Ky kapitull paraqet një përmbledhje të sondazhit 
të kryer per 12 ndërmarrje dhe përfundimet kryesore të këtij studimi janë: 

 Kriza ka krijuar sfida të pashembullta për 76% të ndërmarrjeve të anketuara. Pothuajse një e treta e 
ndërmarrjeve raportuan një mbyllje të plotë të operimeve të tyre, ndërsa pothuajse 40% mbetën 
pjesërisht funksionale në kohën e anketes. 7% duhej të përshtatej duke punuar plotësisht ne distance 
për të qenë në gjendje qe të ruanin nivelin e operimeve te biznesit. Sektorët më të vështirë, në të cilët 
shumica dërrmuese e bizneseve pezulluan përkohësisht operimet, ishin mikpritja (78%), transporti 
(63%) dhe tekstilet (43%). 

 Masat e kufizimeve te zgjatura përbënin një kërcënim serioz për qëndrueshmërinë e 83% të 
ndërmarrjeve të anketuara. Një e pesta e ndërmarrjeve parashikonin se do të ishin në gjendje të operonin 
vetëm për 1-8 javë dhe një e pesta tjetër parashikonin se mund të operonin për 2-3 muaj. Rreth 16% 
parashikuan se mund të mbijetonin për 3-6 muaj, ndërsa 9% të tjerë treguan se biznesi i tyre mund të 
qëndronte i hapur për gjashtë muajt e ardhshëm deri në një vit, dhe 7% parashikuan se mund të 
funksiononin për më shumë se një vit. Duke pasur parasysh kufizimet në operimet e tyre, ndërmarrjet 
në sektorët e transportit, tekstilit dhe mikpritjes treguan qëndrueshmërinë më të dobët me perkatesisht 
63%, 24% dhe 21%, duke parashikuar që vazhdimësia e biznesit të tyre do të ndërpritej pas një jave. 

 Rënia e kërkesës konsumatore dhe nderprerja e furnizimeve po vështirësojnë financat e ndërmarrjeve. 
Më shumë se gjysma e ndërmarrjeve të anketuara vlerësuan rënien e të ardhurave në 50% ose më shumë, 
ndërsa për më shumë se një e pesta vleresuan se të ardhurat ranë midis 20 dhe 50%. Një pjesë relativisht 
e vogël (9%) vlerësoi rënien e të ardhurave si të ulët (deri në 20%) dhe 3 % vunë re një ndikim pozitiv 
të krizës në bizneset e tyre. Sipas sektorit, pjesa më e lartë e ndërmarrjeve që perjetuan një rënie prej 
50% ose më shumë të të ardhurave ishin në sektoret e mikpritjes (72%), ndërtimit (67%), transportit 
(57%), ushqimit dhe pijeve (56%) dhe shitjeve me pakicë (56%). 

 Më shumë se një e katërta e ndërmarrjeve të anketuara nuk kanë qasje në asnjë financim, ndërsa 27% 
mbështeten në kredi dhe grante për të kapërcyer sfidat që solli kriza COVID-19. Mesatarisht, 30% e 
ndërmarrjeve i kanë kursimet e tyre në para të gatshme. Pjesa më e lartë e ndërmarrjeve sipas sektorëve, 
që nuk kishin asnjë lloj financimi ishin në ushqim dhe pije (49%), tekstile (48%), bujqësi (44%) dhe 
mikpritje (41%). Sektorët me aksesin më të madh në kredi dhe grante ishin transporti (57%), bujqësia 
(44%) dhe ndërtimi (38%). Në të njëjtën kohë, pjesët më të mëdha të ndërmarrjeve që kishin rezerva të 
parave të gatshme ishin në sektorët e informacionit dhe komunikimit (50%), shitjeve me pakicë (48%) 
dhe ushqimeve e pijeve (37%). 

 Në mënyrë alarmante, më shumë se 40% e ndërmarrjeve të anketuara kanë pushuar punëtorë për shkak 
të COVID-19. Nga ndërmarrjet që pushuan nga puna punëtorë, pothuajse gjysma pushuan një të tretën 
e tyre, ndërsa më shumë se 30% pushuan nga 1 deri në 5% të punëtorëve. Sipas sektoreve, pjesa më e 
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madhe e ndërmarrjeve që zvogëluan ndjeshëm fuqinë punëtore ishin mikpritja (75%), transporti (63%), 
tekstilet (62%) dhe bujqësia (60%). 

 Pavarësisht sfidave aktuale, pjesa më e madhe e ndërmarrjeve (92%) shprehin gatishmërinë për të rifilluar 
plotësisht aktivitetet e tyre. Pothuajse 30% e ndërmarrjeve kishin nevojë për 1-3 muaj për të rifilluar 
plotësisht, ndërsa pothuajse 20% kërkonin më shumë se gjashtë muaj. Rreth 18% parashikuan se do tu 
duheshin 1–4 javë për të përfunduar përpjekjet e rimëkëmbjes dhe 17% të tjerë prisnin që aktiviteti i 
tyre i biznesit të rifillonte në më pak se një javë. 

 Rekomandimet e politikave që rrjedhin nga anketa kanë për qëllim mbështetjen e bizneseve për të ruajtur 
nivelin e tyre te operimeve dhe për të mbajtur fuqinë punëtore. Këto përfshijnë masat e lehtësimit 
financiar/tatimor për ndërmarrjet, qasjen në likuiditet (kredi të lira ose pa interes), subvencionimin e 
pagave dhe shtyrjen e pagesave të TVSH -së, ndër të tjera. Në të njëjtën kohë, raporti propozon disa 
rekomandime specifike për sektorin dhe nxjerr në pah nevojën për të rishikuar paketat aktuale të 
ndihmës financiare për bizneset në sektorët më të prekur, përfshirë tekstilet, hotelerinë dhe turizmin, 
bujqësinë, e të tjerë. 

 
Pandemia e COVID-19 ka pasur një efekt shkatërrues në ndërmarrjet dhe punësimin Shqiptar. Qeveria 
e Shqipërisë ka miratuar një sërë masash, duke përfshirë dy fonde për garanci sovrane për të mbajtur 
ekonominë në punë dhe për të mbështetur ndërmarrjet në navigimin e krizës. Bizneset shqiptare i 
propozojnë Qeverisë së Shqipërisë rekomandimet e mëposhtme për shqyrtim. Këto rekomandime, që 
rrjedhin nga anketa, do t'u mundësojne ndërmarrjeve, punëtorëve dhe familjeve të tyre të përballen me 
sfidat që vijne nga COVID-19. 

 Kredi me interes të ulët: Norma e interesit duhet të jetë 0% në vitin e parë dhe pagesa e 
principalit të kredisë duhet të shtyhet për një vit. Marrëveshjet me bankat duhet të rishikohen 
duke pasur parasysh hezitimin e sektorit bankar për të dhënë hua për pagat e punonjësve. 
Nevojitet ndihmë e mëtejshme financiare për të lehtësuar mungesat e likuiditetit të përbërë nga 
kredi të shpejta me kushte të buta dhe plane shlyerje afatgjata, ndër të tjera . 

 Subvencione pagash: Fondi i dytë i garancisë sovrane duhet të përdoret për aktivizimin gradual të 
ekonomisë dhe dhënien e kredive për ndërmarrjet që rifillojnë punën. Ndërmarrjet më të mëdha 
kanë nevojë për grante në formën e parave të gatshme për të paguar punonjësit e tyre. 

 Lehtësim taksash për sektorët e prekur me keq: Afati për pagesën e taksës duhet të zgjatet për 
tre muaj për ndërmarrjet në sektorët e prekur me keq, përfshirë mikpritjen dhe turizmin, 
ndërtimin, tekstilet dhe perpunimin e lëkurës. Mbështetja për rimëkëmbjen duhet të përputhet 
me nivelin e ndërprerjeve të perjetuara nga ndërmarrjet. 

 Në sektorin e turizmit, çdo njësi akomoduese duhet të krijojë një koordinator per COVID-19, 
qe do të trajnohet nga autoritetet kompetente për të gjitha procedurat dhe masat parandaluese që 
duhen ndermarrë. Koordinatori me pas do të trajnojë stafin e tij ose të saj. Koordinatori duhet të 
hartojë një rregullore të brendshme në përputhje me protokollet kombëtare, të caktojë detyra 
specifike për stafin dhe të marrë masa për të siguruar mjetet e nevojshme dhe për të menaxhuar 
logjistikën. Në çdo rast, i gjithe stafi duhet të pajiset me paisje mbrojtëse personale. Qeveria duhet 
të japë garanci financiare pa interes për të gjitha kontratat që shtyhen deri në vitin 2021. Përveç 
kësaj, Qeveria duhet të krijojë një mekanizëm për të motivuar vendasit të kalojnë pushimet e tyre 
në Shqipëri. 

 Në sektorin e bujqësisë, Qeveria e Shqipërisë duhet të rrisë ndjeshëm financimin me grante 
për të gjithë fermerët shqiptarë që kanë pësuar humbje të konsiderueshme për shkak të COVID-
19. 

 Në sektorin e transportit, procedurat import-eksport duhet të përshpejtohen. Eshte raportuar 
se procedurat ishin shumë të ngadalta, gjë që krijoi sfida shtesë për ndërmarrjet e transportit. 

 Në sektorin e tekstileve, të gjitha porosite për prodhimin e rrobave dhe këpucëve për policinë, 
ushtrinë dhe institucionet, punonjësit e të cilëve veshin një uniformë, duhet t'u jepen 
prodhuesve që veprojnë në Shqipëri, për t'i ndihmuar ata të mbijetojnë. 
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 Në sektorin e informacionit dhe komunikimit, ndërmarrjet duhet të zhvillojnë fushata 
ndërgjegjësimi për COVID-19. Ndërmarrjeve duhet tu jepen subvencione për të pasur qasje falas 
në internet për studentët që ndjekin mësimet online, të cilët nuk mund të paguajnë tarifat e 
abonimit në internet. 

 Protokollet e hapjes së biznesit duhet të zhvillohen në konsultim me shoqatat e biznesit dhe 
me synimin për të përshpejtuar rimëkëmbjen dhe per te minimizuar kostot e ndërmarrjes. 

 Transporti publik: Transiti publik dhe ndërqytetas u ndalua gjatë gjendjes së jashtëzakonshme 
duke shkaktuar sfida serioze për lëvizjen e punonjësve dhe ndërprerje të aktiviteteve te biznesit. 
Duhet të merren masa të menjëhershme për tu përgatitur dhe per te menaxhuar një kufizim 
tjetër transporti, që mund të ndodhe nëse rastet e infektimeve me COVID-19 rriten. 

 Dialog mes entiteteve publik-privat për rikuperimin e ekonomise pas COVID-19: Paketa 
e ndihmës financiare për ndërmarrjet, përfshirë ato per sektorët e prekur me keq, siç janë 
prodhuesit e veshjeve, mikpritja e turizmi, dhe agrobiznesi, duhet të rishikohet dhe përshtatet 
me nevojat e tyre specifike. 

 
 

3. Permbledhje e kushteve specifike me të cilat NMVM-të Shqiptare 
përballen në mjedisin e ri të punës 

3.1 Masat qeveritare 
Në Shqipëri, rastet e COVID-19 u shfaqën në fillim të Mars 2020, dhe më 11 Mars 2020 Qeveria vendosi 
kufizime të lëvizshmërisë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes. Shqipëria është veçanërisht e 
ekspozuar ndaj efekteve negative në ekonomi sepse mbështetet fuqishëm nga sektori i turizmit dhe marrëdhëniet 
e saj intensive me disa ekonomi të BE-së u prekën rëndë nga pandemia. 
 
Qeveria ka marrë masa të shpejta për të menaxhuar situatën socio-ekonomike të krijuar nga pandemia për të 
ndihmuar agjentët ekonomikë të përballojnë kushtet e vështira dhe për të krijuar mundësitë për një rifillim të 
aktivitetit në mënyrën më të mirë të mundshme. 
 
Qeveria ka ofruar ndihmë për kategoritë më të prekura, familjet me ndihmë sociale dhe NMVM-te. Ndihma 
totale shtesë për familjet me ndihmë sociale dhe NMVM-te ishte në vlerën 12.7 miliardë lekë. Nga këto fonde 
kanë përfituar kategoritë në nevojë më të mëdha, si personat e papunë, personat që marrin ndihmë ekonomike, 
punonjësit e bizneseve të mbyllura për shkak të COVID-19, bizneset e vogla me xhiro deri në 14,000,000 lekë 
etj. Paketa e dytë u miratua më 19 Mars 2020 e përbërë nga 23 miliardë lekë, ndërsa paketa e tretë u miratua më 
15 Prill 2020 e përbërë nga 22 miliardë lekë, dhe zgjati deri më 13 Gusht 2020, kur u miratua një paketë e katërt 
më e vogël prej 135 milion lekësh për punonjësit e transportit publik. 65,469 persona kanë përfituar nga paketa 
e parë ndërsa 172,172 persona kanë përfituar nga paketa e dytë. 38,829 biznese kanë përfituar nga paketa e parë 
ndërsa 47,388 biznese kanë përfituar nga paketa e dytë. 
 
Treguesit fiskalë sipas buxhetit të konsoliduar të përgatitur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) 
tregojnë një ndikim të rëndësishëm të COVID-19. Në 7 muajt e parë të vitit 2020, të ardhurat kanë rënë me 260 
milionë Euro ose 87% realizim në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Ndërkohë, shpenzimet totale u 
rritën me 4%, duke krijuar një deficit buxhetor prej rreth 400 milionë Euro. Disa raporte në media parashikuan 
një rënie të NMVM-ve, veçanërisht bizneseve të vogla me 1-4 punonjës ose persona të vetëpunësuar. Edhe pse 
duhet përmendur se raporte të tilla nuk janë ende zyrtare nga INSTAT (Instituti Shqiptar i Statistikave). Qeveria 
vlerëson se rritja e PBB-së Shqiptare për vitin 2020 pritet të jetë -5%. Lajmi i mirë është se Qeveria dhe FMN 
parashikojnë që ekonomia Shqiptare do të dalë nga recesioni gjatë gjysmës së dytë të 2021 dhe do të ketë një 
rritje prej 1.8-3.5% sipas parashikimeve të BB dhe BERZH. Gjashtë muajt e parë të vitit 2021 tregojnë një rritje 
dhe sipas vlerave paraprake të publikuara nga gazeta e respektuar Monitor, rritja ka qenë 3.1%. 
 
Pritet që deri në fund të vitit 2021 pandemia të jetë nën kontroll përmes vaksinave, ilaçeve ose imunitetit të 
turmes dhe ekonomia gradualisht do të kthehet në normalitet. Për të arritur një rimëkëmbje ekonomike sa më të 
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shpejtë dhe të qetë, Qeveria hartoi planin kombëtar "Shqipëria 2030", i cili do të lehtësojë barrën fiskale të 
bizneseve. Qeveria ka vendosur programe për promovimin e punësimit të personave që mbetën të papunë si 
pasoje e krizes COVID-19. 
 
Më 25 mars 2020, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë (BSH) vendosi të ulë normën e interesit nga 1.0% 
në 0.5%, të ulë normën e interesit për kredi njëditore nga 1.9% në 0.9%, dhe te mos ndryshoje normën e interesit 
për depozita njëditore në 0.1%. 
 
BSH ka rritur kapacitetet operacionale për të garantuar furnizimin e ekonomisë me monedha dhe kartëmonedha 
si dhe për të siguruar funksionimin e qetë të sistemit të pagesave elektronike. 
 
BSH ka miratuar strategjinë operacionale të likuiditetit të pakufizuar në sistemin bankar. Përmes kësaj strategjie, 
sektori bankar, bizneset, familjet dhe sektori publik do të kenë mundësinë të tërheqin në BSH të gjithë 
likuiditetin e nevojshëm të kërkuar prej tyre. 
 
Këshilli Mbikëqyrës vendosi të lehtësojë procedurat e shtyrjes se kësteve të huasë me tre muaj për bizneset dhe 
familjet e prekura nga kriza, duke i siguruar sektorit bankar hapësirën e nevojshme rregullatore për ta bërë këtë. 
Deri në fund të Qershor 2020, shpërndarja e dividentëve nga viti 2019 dhe 2020 në banka është pezulluar. 
 
Më 28 maj 2020, BSH njoftoi pezullimin e përkohshëm të pagesës së kësteve të huasë për të gjitha kategoritë e 
klientëve për një periudhë shtesë nga 1 Qershori deri më 31 Gusht 2020. Gjithashtu pezulloi përkohësisht 
krijimin e fondeve rezervë për pasuritë e paluajtshme të marra në vend të pagesës së kredive deri në Dhjetor 
2020. Që nga 28 Maj 2020, bankat mund të ristrukturojnë marrëveshjet aktuale të huasë në mënyrë që të gjejnë 
zgjidhje adekuate në varësi të aftësisë paguese të huamarrësve deri më 31 Dhjetor 2020 pa kosto provigjonimi 
shtesë dhe pa përkeqësuar statusin e huamarrësve. Rregullorja aktuale dhe kërkesat në lidhje me ristrukturimin 
e huave do të jenë në fuqi edhe për një vit deri në Janar 2022. 
 

3.2 Politika fiskale për mbështetjen e popullsisë dhe kompanive te biznesit 
NMVM-të u përballën me probleme të rënda financiare për shkak të pandemisë dhe klima e biznesit është e 
pafavorshme. Reduktimi i klienteve për shkak të kufizimeve dhe karantinave ndikoi në kompanitë dhe të 
ardhurat e tyre. Gjithashtu, mbyllja e kufijve krijoi vështirësi në marrjen e furnizimeve dhe shpërndarjen e 
produkteve. NMVM-të, për shkak të madhësisë dhe burimeve të tyre të pakta, nuk janë në gjendje të 
përballojnë ndryshimet e mjedisit te biznesit. Qëndrueshmëria e tyre ndaj efekteve të krizës është e vogel dhe 
nevojitej ndihme urgjente qeveritare, në formën e huave dhe subvencioneve pa interes. 
 
Kohëzgjatja e madhe e krizës i bëri kompanitë të përshtaten me ndryshimet. Rregullat e distancimit krijuan 
riorganizimin e hapësirave të punës. Puna në distancë është një nga mënyrat më të sigurta për t'iu përgjigjur 
krizës, por në rastin e proceseve të prodhimit, ajo zvogëlon kapacitetin e kompanive për t'iu përgjigjur 
detyrimeve kontraktuale. Shumë nga kompanitë janë duke u fokusuar vetëm në projektet më të rëndësishme, 
rezultate të cilat mund të arrihen duke punuar nga shtëpia. 
 
Automatizimi i proceseve dhe kontrolli ne largësi mund të përmirësojë aftësinë e kompanive për të përmbushur 
kërkesat e tyre. Me zbatimin e produkteve të avancuara të eficences së energjisë dhe përmirësimin e proceseve 
të prodhimit, kompanitë mund t'i përgjigjen mjedisit të ri të punës. Gjithashtu, për shkak të problemeve 
financiare, kompanitë kanë nevojë për ndihmë për të ridizenjuar mjedisin e tyre të punës dhe nevojiten 
programe te posacme qeveritare për të ndihmuar NMVM-te gjate krizës. 
 
Qeveria ka ndermarrë masa të shpejta për të menaxhuar situatën socio-ekonomike të krijuar nga pandemia; 
për të ndihmuar agjentët ekonomikë të përballojnë kushtet e vështira; dhe per te krijuar mundësi për rifillimin 
e aktivitetit në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë kuadër, institucionet kryesore publike në Shqipëri 
kanë ndërmarrë masa të vazhdueshme të koordinuara, për të harmonizuar përpjekjet e përbashkëta kundër 
këtij armiku të padukshëm dhe dëmit që ai po shkakton në jetën tonë. Masat e ndërmarra synojnë zbutjen e 
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ndikimeve negative në mirëqenien e ndërmarrjeve dhe familjeve, si dhe krijimin e kushteve për një rimëkëmbje 
shumë të shpejtë të ekonomisë në periudhën në vijim. Qeveria ka dhënë ndihmë për kategoritë më të prekura 
në vlerën 12.7 miliardë lekë. Raporti i Përditësimit Progresiv bazuar në shifrat e Paketave te Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë (deri më 24 Maj 2021) eshte paraqitur në Tabelën 3-1 dhe Figurën 3-1. 
 

Tabela 3-1: Përditësim progresiv mbi performancën e paketës se MFE 
Paketa 1 Nr. i 

Kërkesave 
Nr. i 

Bizneseve 
Nr. i 
Qytetarëve 

Nr. i 
Bizneseve 

Nr. i 
Qytetarëve 

Fondi i Paguar 

Paketa 1 – " Paga e 
luftës" K ë s t i  1  

 
 
 

39,216 

 
 
 

38,930 

 
 
 

65,469 

38,829 65,339 1,697,826,000 

Paketa 1 – " Paga e 
luftës" K ë s t i  2 

38,770 65,175 1,694,550,000 

Paketa 1 – " Paga e 
luftës" K ë s t i  3 

38,633 64,842 1,685,892,000 

Paketa 1 – Dyfishimi i 
pagesës së papunësisë 
K ë s t i  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure e automatizuar 

 
Max 3100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure e 
automatizuar 

 
2,257 

 
58,682,000 

Paketa 1 – Dyfishimi i 
pagesës së papunësisë  
K ë s t i  2 

 
Max 3100 

 
2,349 

 
61,074,000 

Paketa 1 – Dyfishimi i 
pagesës së papunësisë  
K ë s t i  3 

 
Max 3100 

 
1,921 

 
49,946,000 

Paketa 1 – Dyfishimi i 
ndihmës ekonomike 
K ë s t i  1 

 
62,960 

 
62,960 

 
276,292,654 

Paketa 1 – Dyfishimi i 
ndihmës ekonomike 
K ë s t i  2 

 
62,840 

 
62,840 

 
275,292,720 

Paketa 1 – Dyfishimi i 
ndihmës ekonomike 
K ë s t i  3 

 
10,504 

 
10,504 

 
40,767,924 

Total (ALL) 39,216 38,930 211,073 38,829 130,556 5,840,323,298 

 
Paketa 2 Nr. i 

Kërkesave 
Nr. i 

Bizneseve 
Nr. i 
Qytetarëve 

Nr. i 
Bizneseve 

Nr. i 
Qytetarëve 

Fondi i Paguar 

Paketa 2 – Masa 1 1210 833 9429 819 9,419 376,760,000 

Paketa 2 – Masa 2 15030 10505 65448 10,461 65,415 2,616,600,000 

Paketa 2 – Masa 3 33101 31766 68260 31,688 68,260 2,730,400,000 

Paketa 2 – Masa 3 1202 1017 4920 1,004 4,920 196,800,000 

Paketa 2 – Naftëtarët 3 2 721 2 721 28,840,000 

Paketa 2 – Ankesa 4318 3626 23486 3,414 23,437 937,480,000 

Total (ALL) 54,864 47,749 172,264 47,388 172,172 6,886,880,000 
 

 
Burimi: Ministria e Financave 
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 Figura 3-1: Këstet e ndihmës financiare 
Burimi: Ministria e Financave 

 
Shuma e përgjithshme e mbështetjes financiare ishte 103.45 milionë Euro, e cila është shpërndarë në afërsisht 
200,000 banorë të Shqipërisë dhe 88,000 NMVM. 

 

3.3 Instrumenti i garancise sovrane 
Qeveria gjithashtu mbështet sektorin privat përmes instrumentit të Garancisë Sovrane në trajtimin e situatës. 
Këshilli i Ministrave ka miratuar dy instrumente të Garancisë Sovrane deri në një shumë totale prej 26 miliardë 
lekësh (afërsisht 210 milionë Euro). Meqenëse Qershor 2020 ishte afati i fundit për aplikim për Garanci 
Sovrane I, vetëm 57% e shumës në dispozicion është marrë. Ndërkohë, aplikimi dhe përfitimi nga Garancia 
Sovrane II ka qenë akoma më i kufizuar, dhe afati është zgjatur nga afati fillestar i 2 Gusht 2020 deri në fund 
të Shtator 2020. 

 
Garancia Sovrane I në vlerën 11 miliardë Lekë: 

 Bizneset mund të aplikojnë përmes çdo banke lokale në Shqipëri; 

 Garantuar 100% nga Shteti Shqiptar; 

 Paguhen pagat tre mujore të punonjësve të kompanive të prekura nga Covid-19; 

 Interesi subvencionohet nga Qeveria Shqiptare; 

 Periudhe 3-mujore pa shlyerje principali (grace period). 
 
Garancia Sovrane II në vlerën 15 miliardë Lekë: 

 Zbatohet për bizneset në të gjithë sektorët e ekonomisë; 

 Zbatohet për investimet dhe nevojat për kapital qarkullues; 

 Instrument që ndan riskun me bankat, duke mbuluar 60% të principalit të cdo huaje; 

 Kushte preferenciale financimi, dhe periudhe veteshlyerje deri në 5 vjet; 

 Periudhe 6-mujore pa shlyerje principali (grace period). 
 

Qeveria riplanifikoi afatin e pageses se tatimit mbi fitimin deri pas Shtator 2020 për të gjitha bizneset që duhej 
të ndërprisnin aktivitetin e tyre për shkak të pandemisë. Dorezimet e bilanceve financiare u shtynë deri më 31 
Korrik 2020 për bizneset që dorëzojnë bilancet në QKB drejtpërdrejt ose me anë te internetit. 
 
Qeveria do të fshijë përgjithmonë interesat per pagesa të vonuara për debitorët aktivë që janë konsumatorë 
aktual të energjisë, si dhe per familje ose biznese të vogla, me një efekt financiar deri në 140 milionë Euro. Në 
total, janë vlerësuar rreth 180 vendime të marra nga Këshilli i Ministrave, Komiteti Ndërministror për 
Emergjencat Civile dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga të cilat masat kryesore me ndikim 
të drejtpërdrejtë ose të mundshëm në buxhetin e Bashkisë të Tiranës janë grupuar sipas një tipologjie te caktuar. 
Tabela 3-2 jep listën e masave dhe ndikimin e vlerësuar. 
 
Tabela 3-2: Lista e masave dhe ndikimi i vlerësuar 

Nr Tipologjia e Masave Ndikimi në Buxhetin Bashkiak 

 
 
 
 
1 

Masat e marra nga qeveria 
qendrore në lidhje me kufizimin 
e lëvizjes. Këto përbëhen nga 
disa VKM dhe Vendime të 
Ministrise se Shendetesise 

- Kufizimi i lëvizjes së njerëzve, qe ka sjellë si pasojë kufizimin e aktivitetit për 
disa biznese 
- Blerja e paketave ushqimore për nevojtarët 
- Blerja e ndihmës për situata emergjente 
- Fond shtesë për mbulimin e transportit të personelit shëndetësor 
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2 Masat për anulimin e tubimeve 
masive dhe masat shtesë 
higjieno-sanitare 

- Rishpërndarje e shpenzimeve për dezinfektimin e qytetit 
- Rritje e fondit të pastrimit 
- Reduktimi i të ardhurave nga aktivitetet social-kulturore 

3 Masa kufizuese për mbylljen e 
bareve, restoranteve dhe 
bizneseve 

- Shtyrje e afatit të pagesës për taksat dhe tarifat lokale dhe amnisti për disa prej 
tyre 

 
 
 
 
4 

Aktet ligjore që imponuan 
mbylljen e institucioneve 
parashkollore dhe arsimore 

- Ndikimi negativ: ndalimi i pagesës së bërë nga prindërit e fëmijëve per këto 
institucione 
- Ndikimi pozitiv: zvogëlimi i shpenzimeve operacionale (ushqim për fëmijët, 
energji elektrike, ujë, etj.) 
- Ndikimi neutral: rishpërndarja e fondeve të kursyera nga kjo kategori duke 
i transferuar ato në ndihmën sociale të ofruar nga bashkia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Ndryshimi në ligjin "Për tatimin 
mbi të ardhurat dhe për sistemin 
e taksave lokale" 

- Pagesa e tatimit mbi fitimin për tatimpaguesit me te ardhura deri në 14 
milionë Lekë anulohet për vitin 2020 
- Nga 1 Janar 2021 norma e tatimit mbi fitimin është 0% për tatimpaguesit me 
te ardhura deri në 14 milionë Lekë në vit 
- Përjashtohen nga dispozitat e nenit 30 të këtij ligji per “Parapagimet”, për 
tatimpaguesit me te ardhura mbi 14 milionë Lekë, këstet e tatimit mbi fitimin 
për periudhat tatimore të tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2020 nuk do të 
paguhen. Pagesat e këtyre kësteve shtyhen për periudhën Prill-Shtator 2021. 
- Me përjashtim të dispozitave të nenit 30 të këtij ligji per "Parapagimet", këstet 
e tatimit mbi fitimin për periudhat tatimore Prill-Dhjetor 2020 për 
tatimpaguesit që kryejnë veprimtari ekonomike në fushën e turizmit dhe 
përpunimit aktiv me materiale porosie dhe qendra telefonike nuk do të 
parapaguhen. Pagesat e këtyre kësteve shtyhen për periudhën Prill-Dhjetor 
2021. 

 
 
 
 
6 

Lehtësimi i barrës fiskale për 
bizneset deri në 14 milionë 
Lekë, përfituesit e ndihmës 
ekonomike dhe përfituesit e të 
ardhurave nga papunësia gjatë 
periudhës së katastrofës natyrore 

 
- Ndihmë financiare për te vetepunesuarit, punonjesit familjar të papaguar 
dhe punonjës te tjere sipas këtij vendimi, në vlerën 26 000 Lekë 
- Ndihmë për individët përfitues të ndihmës ekonomike dhe të të ardhurave 
nga papunësia duke dyfishuar pagesën nga 26,000 Lekë në 52,000 Lekë  

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Miratimi i garancisë sovrane me 
bankat e nivelit të dytë për 
kompanitë 

- Garancia sovrane jepet, në vlerën 11 miliardë Lekë, në favor të bankave 
tregtare për të mundësuar huatë të mbulojne pagat e kompanive, aktiviteti i të 
cilave është mbyllur ose prekur nga ulja e te ardhurave si rezultat i vendimeve 
të Këshillit të Ministrave. 
- Miratohet linja buxhetore e garancisë sovrane me vlerë 15 miliardë Lekë, e 
cila do të zbatojë dhënien e huave për të gjithë personat juridikë / tregtarët që 
kanë përjetuar një ulje të te ardhurave ose kanë mbyllur aktivitetin e tyre si 
rezultat i masave të marra për të parandaluar përhapjen e pandemise COVID-
19, për të siguruar fondet e nevojshme për investime dhe kapital qarkullues. 

 
 
 
 
 
 
8 

Ndihmë financiare për 
punonjësit aktual dhe punonjësit 
e pushuar nga puna si pasoje e 
COVID-19 

- Sigurimi i ndihmës financiare prej 40,000 Lekësh për punonjësit në entitetet 
me qarkullim vjetor mbi 14 milionë lekë ose personat që humbën punën 
gjatë pandemisë 
- Sigurimi i ndihmës financiare prej 16,000 Lekësh për aplikuesit e ndihmës 
ekonomike 
- Ofrimi i ndihmës financiare prej 26,000 Lekësh, për shkak të situatës së krijuar 
nga COVID-19, për punonjësit ose ish-punonjësit në subjektet e transportit 
publik urban dhe ndërqytetas 
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9 

Ndryshimi i VKM-së “Për 
zbatimin e dispozitave të ligjit 
nr. 
92/2014, ‘Për TVSH-në në 
Republikën e Shqipërisë’ 

 
- Kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në është te ardhura prej 10 milionë 

Lekësh në një vit kalendarik 

Burimi: Ministria e Financave 

 

4. Praktikat më të mira në fushën e eficences se energjisë, të 
rëndësishme për reagimin e NMVM-ve ndaj krizës Covid-19 dhe per 
rimëkëmbjen e ekonomise Shqiptare 

4.1 Izolimi termik me eficence energjie në sektorin e hotelerisë 
Kompania: Hotel Ramizi 
Madhesia e kompanise: Mikro 
Permbledhje 
Përmeti është një qytet dhe një bashki në Qarkun e Gjirokastrës, qe ndodhet ne Shqipërinë jugore. Sezoni i 
ngrohjes fillon nga 13 Nëntor deri më 4 Prill dhe Grade Ditet e Ngrohjes jane 1391. Temperatura e jashtme 
e projektuar për Dimrin është -2°C, ndersa për verën +31°C. Hotel Ramizi është ndërtuar në vitin 2000 me 
3 kate, 15 dhoma, 28 shtretër, një restorant të madh dhe objekte të tjera hoteliere. Hoteli përdor energji 
elektrike, dru zjarri dhe LPG për përmbushjen e nevojave të tij per energji ne të gjitha shërbimet energjetike 
(ngrohja e hapësirës, ftohja e hapësirës, ngrohja e ujit, gatimi, ndriçimi dhe paisjet elektrike). 
 

 

Në Evropën Juglindore (që përfshin Shqipërinë), 
konsumi i energjisë për ngrohjen e hapësirës në 
banesa dhe hotele është shpesh 1.5-2 herë më i 
lartë se ne ndërtesat e ngjashme në Evropën 
Perëndimore, pavarësisht faktit se numri i grade 
ditëve të ngrohjes për Shqipërinë si mesatare është 
pothuajse 1.5 - 2 herë më i ulët. Konsumi i 
energjisë për energjinë elektrike dhe ngrohjen e 
hapësirës ne ndertesat ne Shqiperi është 200-250 
kWh/m2 në vit, ndërsa konsumi i energjisë për 
ndërtesat e ngjashme te vendeve të OECD eshte 
120-150 kWh/m2 në vit. Në Skandinavi, 
ndërtesat e izoluara mirë kanë një konsum prej 50-
100 kWh/m2 në vit. Vlen të përmendet se numri 
i grade ditëve të ngrohjes në këto vende është 
pothuajse 1.5 - 2 herë më i lartë se në vendet e 
Evropës Juglindore. 

 
Rast studimor  
Buxheti: 19,578 EUR 
Sektori i turizmit ishte një nga sektorët më të prekur gjatë pandemisë. Edhe pse objektet e akomodimit filluan 
të rihapen më 1 Qershor 2020, vizitoret kane pasiguri dhe nivel të ulët besimi për shkak të risqeve të mundshme 
shëndetësore. Kompanitë e sektorit të mikpritjes (turizmit) ende po përpiqen të arrijnë një nivel normal 
aktiviteti. Për shkak të këtyre problemeve, pronari i Hotel 'Ramizi' përqendroi përpjekjet e tij në izolimin termik 
të mureve të jashtme për të rritur eficencen e energjisë, për të zvogëluar kostot dhe për të përmirësuar mjedisin. 
Kjo u bë gjatë muajve Mars-Prill 2020 dhe ishte koha perfekte sepse hoteli ishte bosh për shkak të kufizimeve 
të Covid-19. Tabela 4-1 paraqet parametrat kryesorë të analizës teknike dhe financiare. 
 
Tabela 4-1: Parametrat kryesorë të analizës teknike dhe financiare 
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Nr Parametrat kryesorë Vlera 

1 Siperfaqja e mureve të jashtme qe do të izolohet termikisht, m2 544 

2 Çmimi njësi, EUR/m2 24 

3 Investimi total, EUR 19,578 

4 Energjia vjetore e kursyer, MWh 33 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 
Llogaritja e eficencës së energjisë për futjen e izolimit termik të mureve të jashtëm (pjesa e jashtme e Hotel 
'Ramizi') tregon rezultatet e mëposhtme: investimi i përgjithshëm i nevojshëm për këtë masë EE është 19,578 
EUR; periudha e veteshlyerjes është 7 vjet, norma e brendshme e kthimit (IRR) është 11.5%, kursimet e 
energjisë janë 33,000 kWh/vit dhe kosto e reduktuar e energjisë eshte 0.0521 EUR/kWh. 
  

4.2 Dritare me Eficencë Energjie në Sektorin e Hotelerisë 
Kompania: Freskia Hotel sh.p.k. 
Madhësia e kompanisë: Mikro 
Hotel Freskia ndodhet në qytetin e Gjirokastrës dhe është një mikro-ndërmarrje me 6 punëtorë. Ky hotel 
është ndërtuar në vitin 1994 me 6 kate dhe 50 dhoma, 76 shtretër, një restorant të madh dhe objekte të tjera 
hoteliere. Hoteli aktualisht përdor energji elektrike, naftë dhe LPG për përmbushjen e kërkesave të tij për 
energji, që perfshin te gjitha shërbimet energjetike (ngrohjen & ftohjen e hapësirës, ngrohjen e ujit, gatimin, 
ndriçimin dhe paisjet elektrike). 
 

 

Rast studimor 
Buxheti: 47,307 EUR  
Zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të jashtme 
kërkon zëvendësimin e dritareve me tek xham me 
dritare me dopio xham me një vulë hermetike 
midis xhamave (qelq + 8 deri ne 12 mm ajër + 
xham) të vendosura në korniza alumini (Al) ose 
polivinil-klorur (PVC) duke përdorur profile me 
barriera termike.  
 
Vulosja e sigurt e kornizave arrihet duke përdorur 
materiale të veçanta vulosëse (gome) dhe mbyllja 
e mirë midis kornizave dhe mureve sigurohet nga 
shkuma poliuretani (PU). Vulosja absolute duhet 
të shmanget, në mënyrë që të sigurohet niveli 
minimal i nevojshëm i ventilimit natyror të 
dritares. Ventilimi minimal i nevojshëm natyror 
arrihet me hapje të veçanta me grila (automatike 
dhe manuale) të vendosura në profilet PVC dhe 
Al. 
 

Dritaret EE mund të përmbajnë, në anën e brendshme të xhamit, një shtresë emulsioni të veçantë, i cili nuk 
lejon që nxehtësia të kaloje nga dhoma në mjedisin e jashtëm. Hapësira mes xhamave, përveç së është e 
mbushur me ajër, mund të mbushet edhe me argon. Në vijim, Tabela 4-2 paraqet parametrat kryesorë të 
analizës teknike dhe financiare. 
 
Tabela 4-2: Parametrat kryesorë të analizës teknike dhe financiare 

Nr Parametrat kryesorë Vlera 

1 Siperfaqja e dyerve dhe dritareve të jashtme që do të instalohen, m2 252 

2 Çmimi njësi, EUR/m2 120 

3 Investimi total, EUR 47,307 
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4 Energjia vjetore e kursyer, MWh 54.108 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 
Llogaritja e eficencës së energjisë për futjen e dritareve EE dhe dyerve të jashtme EE për Hotel 'Freskia' tregon 
rezultatet e mëposhtme: investimi i përgjithshëm i nevojshëm për këto masa EE është 47,307 EUR; kursimet e 
energjisë janë 54,108 kWh/vit, periudha e veteshlyerjes eshte e barabartë me 8 vjet, IRR është e barabartë me 
12.5%, dhe kosto e reduktuar e energjisë është 0.0768 EUR/kWh. 

4.3 Investim per Eficencën e Energjisë në Sektorin e Serave 
Kompania: Bruka Seedling sh.p.k. (Sere) 
Madhësia e kompanisë: E vogel 
Biznesi i Bruka Seedling sh.p.k. filloi të funksionojë në vitin 1996 dhe që atëherë ka vazhduar të funksionojë 
duke rritur aktivitetin e tij çdo vit. Në këtë kompani janë punësuar 19 punëtorë. Ndërmarrja funksionon me një 
turn për rreth 8-12 orë në ditë (në varësi të sezonit). Kompania menaxhon sera dhe siperfaqja e saj përbëhet nga 
11,400 m2 serë, 350 m2 depo, 50 m2 zyra, 80 m2 dhomë kaldaje, 200 m2 depo të jashtme te mbuluar dhe një 
zonë te madhe qe mundeson hyrjen në ndërmarrje. 
 
Biznesi merret me prodhimin e fidanëve për perime të ndryshme. Kjo bëhet duke mbjellë fara dhe duke i ruajtur 
ato në kushte optimale në mënyrë që mbirja e tyre të vijë sa më shpejt dhe sa më mirë të jetë e mundur. 
Ndermarrja prodhon rreth 5,500,000 fidanë perimesh të ndryshme në vit ndersa sera e re e rriti kapacitetin duke 
prodhuar një 5,500,000 fidane shtese. Pra, në total, pas zbatimit të këtij projekti, ferma prodhon 11,000,000 bimë.   
 
Kompania ndërtoi një serë të re të përbërë nga një sipërfaqe prej 9,000 m2. Për ta bërë të mundur këtë, 
kompania kërkoi një hua nga Banka Kombetare Tregtare (BKT) ne shumën 630,000 EUR dhe kontribuoi me 
kapitalin e saj 130,000 EUR. Investimi i plotë u krye gjatë muajve Tetor - Nëntor 2020 dhe është e 
rëndësishme të përmendet se kjo serë nuk e ndërpreu punën e saj gjatë gjithë periudhës së pandemisë. Pajisjet e 
serës u importuan nga Holanda (prodhuesit Van Der Hoeven dhe Dekotech). Eshtë e rëndësishme të 
përmendet se kërkesa për fidanë perimesh po rritet nga viti në vit dhe tregu është i sigurt jo vetëm në zonën e 
Lushnjës, por edhe në zonat e tjera bujqësore përreth. Kompania rriti prodhimin e saj pasi kërkesa ne kete 
sektor është shumë e lartë dhe në të njëjtën kohë ata ulën koston totale të njësisë së prodhimit për shkak të 
kursimeve në shumë drejtime, përfshirë kursimin e energjisë. Kompania ka përgatitur një plan të qartë 
investimi me keto masa EE 1) Sistem EE për dezinfektim; dhe 2) Sistem EE per ujitje. 
 
Sistemet ekzistuese të dezinfektimit kanë parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 40 kW (10 
sisteme me 4 kW secili); kapaciteti = 4.2 m3/orë; orët mesatare ditore të punës = 24 orë; ditë pune në muaj = 
30 ditë; muaj pune = 12; eficenca = 80%; faktori i ngarkeses = 63%; faktor emetimi të CO2 = 0.002 kg/kWh. 
Konsumi aktual i energjisë = 272,160 kWh/vit. 
 
Sistemet e reja EE të dezinfektimit kanë parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 37 kW (10 
sisteme me 3.7 kW secila); kapaciteti = 5.075 m3/orë; orët mesatare ditore të punës = 24 orë; ditë pune në 
muaj = 30 ditë; muaj pune = 12; eficenca = 90%; dhe faktori i ngarkesës = 63%; faktori i emetimit të CO2 = 
0.002 kg/kWh.  
Kursimet e energjisë arritën në 86,966 [kWh/vit] të barabarta me 32% të konsumit aktual dhe IRR = 32%. 
 
Sistemet ekzistuese të ujitjes kanë parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 20.8 kW (jane 16 
sisteme); orët mesatare ditore të punës = 24 orë; ditë pune në muaj = 30 ditë; muaj pune = 12; eficenca = 
80%; faktori i ngarkesës = 25%; dhe faktori i emetimit të CO2 = 0.002 kg/kWh. 
Konsumi aktual i energjisë = 544,320 [kWh/vit]  
 
Sistemet EE të ujitjes dhe konstruksioni standart bazik përbëhen nga: motorra me induksion qe bejne 
te mundur ushqimin e pompave te ujitjes me me pika.  
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Sistemet e reja të EE të ujitjes kanë parametrat e mëposhtëm: kapaciteti i instaluar = 18.4 kW (16 
sisteme); sistemi funksionon 24/7 dhe gjatë gjithë vitit; eficenca = 90%; faktori i ngarkesës = 25%; dhe 
faktori i emetimit të CO2 = 0.002 kg/kWh.  
Kursimet e energjisë arritën në 12,000 [kWh/vit] të barabarta me 21.37% të konsumit aktual ndersa IRR = 
24%. 
 

4.4 Investim per Eficencën e Energjisë në Kompanine e Përpunimit te 
Qumështit ‘Anita’ 

Kompania: Anita sh.p.k. (Fabrike Qumeshti) 
Madhësia e kompanisë: E vogel 
Anita sh.p.k. është një fabrikë e përpunimit të qumështit që prodhon kos, djathë etj. Kompania ka filluar të 
punoje në 1998, dhe që atëherë, produktet e saj janë përmirësuar vazhdimisht në cilësi dhe sasi. Deri më sot 
biznesi nuk ka ndalur së punuari. Kompania ka punësuar 16 punëtorë. Ndërmarrja zakonisht punon me një turn 
10 orë në ditë. 
 
Izolimi termik i zarfit mbeshtjelles së dhomës së ftohjes ishte gati 30 vjeçar dhe i amortizuar totalisht. Dhjetë 
vjet më parë, pronari ndryshoi sistemin e ftohjes me një markë italiane me eficence mesatare (me Koeficient 
Performance (COP) = 2.8) ndersa këtë herë ai konsideroi të riabilitonte perseri zarfin mbeshtjelles se dhomës së 
ftohjes nga pikepamja e eficences së energjisë. Kompania i kreu këto investime në Qershor - Gusht 2020. 
Ndërmarrja gjithashtu ka blerë një makineri të re për prodhimin e kosit, me të njëjtin por me cilësi dhe eficence 
shumë më të lartë se ajo e vjetra. Cilësia e mëparshme e kosit të prodhuar ishte më pak e pranuar nga tregu në 
krahasim me cilesine e kosit që prodhohet në ditët e sotme. 
 
Rast studimor 
Buxheti: 22,143 EUR 
Llogaritja e konsumit të energjisë u bazua në të dhënat teknike të teknologjive të reja dhe të vjetra. Kompania ka 
blerë dhe instaluar dy masa të rëndësishme per EE: blerjen e një makinerie të re me eficente dhe izolimin termik 
të dhomës ekzistuese të ftohjes. 
Këto investime EE janë zbatuar me mbështetjen e një huaje te BKT ne vleren 43,572 EUR. 
 
Masa Nr. 1: Makineri e re eficente  
Makineria e re ka parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 8 kW; kapaciteti termik i instaluar = 10 kW; 
kapaciteti prodhues = 2,000 kg/ditë (prodhimi mesatar mujor 43,846 kg/muaj); orët mesatare ditore të punës të 
llogaritura në bazë të prodhimit të vjetër = 10; ditë pune në muaj = 22; eficenca e energjise elektrike = 92%; 
eficenca e energjise termike = 85%. 
 
Makineria ekzistuese ka parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 9.5 kW; kapaciteti termik i instaluar 
= 12 kW; kapaciteti prodhues = 2,000 kg/dite (prodhimi mesatar mujor 43,846 kg/ muaj); orët mesatare ditore 
të punës të llogaritura në bazë të prodhimit të vjetër = 10; ditë pune në muaj = 22; eficenca e energjise elektrike 
= 80%; eficenca e energjise termike = 75%. 
 
Masa Nr. 2: Izolimi termik i dhomës së ftohjes 
Dhoma e ftohjes me izolim termik ka parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 6 kW; kapaciteti i 
dhomës së ftohjes = 50 ton; orët mesatare ditore të punës të llogaritura në bazë të prodhimit të vjetër = 24; ditë 
pune në muaj = 25; eficenca e energjise elektrike = 90%.  
Dhoma e ftohjes pa izolim termik ka parametrat e mëposhtëm: fuqia e instaluar = 6 kW; kapaciteti i dhomës 
së ftohjes = 50 ton; orët mesatare ditore të punës të llogaritura në bazë të prodhimit të vjetër = 24; ditë pune në 
muaj = 25;  
Të gjitha masat EE të prezantuara sjellin rezultatet e mëposhtme: 
Konsumi final i energjisë i llogaritur pas zbatimit të projektit është 60,232 kWh/vit ndersa IRR është 24%. 
 

4.5 Investim per Eficencën e Energjisë në Kompanine e Përpunimit te Qumështit 
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‘Erzeni’ 
Kompania: Erzeni sh.p.k. (Fabrike Qumeshti) 
Madhësia e kompanisë: Mesatare 
Fabrika e përpunimit të qumështit Erzeni është prodhues i qumështit dhe i produkteve të tij me vendndodhje 
ne Samatice, Berat, Shqipëri. Ajo filloi prodhimin në 1995. Produktet kryesore të saj janë qumështi, kosi, djathi, 
gjalpi dhe ajrani. Kapaciteti prodhues është 2,000 litra qumësht në orë. 
 
Rast studimor 
Buxheti: 13,458 EUR 
Eshte bere një vlerësim paraprak i burimeve të energjisë diellore bazuar në rrezatimin mesatar vjetor diellor të 
zonës së Beratit, qe është një nga rajonet me rrezatimin më të lartë diellor. Mesatarja totale e rrezatimit diellor 
vjetor varion nga minimumi 1,185 kWh/m2 në Shqipërinë Verilindore (Kukës) deri në një maksimumi 1,690 
kWh/m2 në Jugperëndim (Sarandë) dhe duhet përmendur se Berati është ndër rajonet më të larta të rrezatimit 
diellor të Shqipërisë, sipas llogaritjeve mbi rrezatimin diellor të kryer nga ish-Instituti i Hidrometeorologjisë.  
 
Sistemet e Ujit te Ngrohte: 
Situata aktuale  
Uji i ngrohte përgatitej duke përdorur kaldajat ekzistuese me nafte qe çdo ditë konsumonin rreth 1,000 litra 
(vlera minimale gjatë muajit Janar ku prodhimi/përpunimi i qumështit është shumë i ulët) deri ne 14,000 litra 
(vlera maksimale gjatë muajit Maj ku prodhimi/përpunimi i qumështit është shumë i lartë). Masa më e mirë për 
t'u prezantuar është përgatitja e ujit të ngrohte përmes nje sistemi me energji diellore, pasi temperatura e ujit të 
ngrohte kerkohet te jete rreth 500C. 
 
Disa nga parametrat kryesorë që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në fizibilitetin e projektit janë: 

1. Investimi ne SWHS si kontrate me celesa ne dore. 
2. Eficenca e SWHS. 
3. Rrezatimi diellor në zonën e Beratit. 
4. Sasia e energjise qe nevojitet për ngrohjen e ujit në fabrikën e qumështit. 

 
Kostot mesatare per të gjithë zërat e buxhetit për instalimin e SWHS si kontratë me çelësa ne dore) për Erzeni 
sh.p.k. jane paraqitur ne Tabelen 4.3: 
 
Tabela 4.3: Zberthimi i kostos për instalimin e të gjithë komponenteve të sistemit SHWS me 
çelësa ne dore  

Zërat e investimit  EUR 

Kostot e sistemit   6,853 

Kostot për instalim 1,073 

Fitimi bruto duke përfshirë taksat  2,082 

Kosto totale për pronarin e Fabrikës së Qumështit 10,008 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 
Llogaritja e eficencës së energjisë për futjen e SHWS tregon rezultatet e mëposhtme: investimi total qe 
nevojitet për këtë masë EE është 10,008 EUR; kursimet e energjisë janë 24,064 kWh/vit, periudha e 
veteshlyerjes është 4.85 vjet dhe IRR është 28.58%. 
 
Teknologji LED: 
Situata aktuale 
Kapaciteti i instaluar i ndriçimit ishte rreth 5.5 kW. Ne fabrike kishte lloje të ndryshme llambash fluoreshente të 
vjetra dhe me eficence të ulët. 
 
Veprimet e propozuara 
Parashikohet që të gjithë ndriçuesit/llambat joeficente të të gjithë fabrikes të zëvendësohen me llamba eficente 



33 

 

LED. Analiza e rritjes së eficences së energjisë së ndriçimit nuk duhet të zvogëlojë kërkesat për ndriçim adekuat 
të vendeve të punës; përkundrazi, duhet të ndihmojë në rritjen e cilësisë së ndriçimit dhe zvogëlimin e konsumit 
të energjisë elektrike në të njëjtën kohë. 
 
Llogaritja e eficencës së energjisë për futjen e teknologjisë LED tregon rezultatet e mëposhtme: investimi i 
përgjithshëm qe nevojitet për këtë masë EE është 3,450 EUR; kursimet e energjisë janë 6,312 kWh/vit, 
periudha e veteshlyerjes është 4.08 vjet dhe IRR është 37.7%. 
 
 

4.6 Investim ne Autoprodhues Fotovoltaik nga Kompania 'Kamela' 
Kompania: Kamela sh.p.k. 
Madhësia e kompanisë: Mikro 
Qeveria Shqiptare aktualisht zbaton politikën e FiT për PVPP-te me kapacitet të instaluar më të vogel se 2 
MW, duke i ofruar atyre nje cmim prej 10 EUR cent/kWh. Territori shqiptar ndahet në 3 zona klimatike 
sipas Kodit Energjetik të Ndërtesave, ku regjimi i rrezatimit diellor dhe orët me diell gjatë gjithë vitit janë 
paraqitur në Figurën 4-1. 

 

 

Figura 4-1: Rrezatimi Diellor (kWh/m2 vit) dhe Orët me Diell (orë/vit) në Shqipëri 
Burimi: Harta Diellore e Shqipërisë (Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore) 

 
Instalimi i SPVPP-ve ishte 25 MW për vitin 2020, ndersa kapaciteti maksimal që do të ndërtohet deri në vitin 
2030 duhet të jetë 460 MW. Sipas NREAP nuk ka detyrime për ndarje midis SPVPP-ve si Prodhues të Pavarur 
të Energjisë (IPP) dhe SPVPP si Autoprodhues. Përvoja ndërkombëtare nga vendet e tjera me tregje të 
maturuara të SPVPP-ve tregon se pjesa e SPVPP-ve si IPP është 70-85% e kapacitetit të instaluar, ndërkohë që 
pjesa e PVPP-ve si Autoprodhues në rastin më të mirë është 15-30%. SPVPP-Autoprodhues, të njohur më 
shumë si Sistemet PV të instaluara ne çati, do të instalohen në familjet (veçanërisht shtëpitë individuale ku 
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banojnë familjet me të ardhura të mesme dhe të larta), shërbimet private (hotele, vendpushime, restorante, 
shkolla private, spitale private), ndërtesa publike (shkolla, konvikte, zyra, etj.), dhe industri të vogla.  
 
Rast studimor 
Buxheti: 161,929 EUR 
Sipërfaqja e tarracës tek ndërtesat kryesore është 860 m2 ndersa duke përfshirë ndërtesat e tjera sipërfaqja totale e 
tarracave 1,200 m2. Numri maksimal i mundshëm i paneleve që mund të vendosen në sipërfaqen kryesore eshte 
rreth 515 njësi. Sipërfaqja e një moduli është 1.67 m2. 500 njësi (të cilat do të garantojnë 150 kW me një panel 
njësie (1.67 m2) të barabartë me 300 W) zëne rreth 835 metra katrorë (nëse pozicionimi i tyre do të zgjaste). 
Sidoqoftë, për të bërë një konsideratë sa më afër realitetit, panelet janë vendosur në një pozicion të pjerret, kështu 
që ato do të zënë më pak hapësirë në rrafshin horizontal, por gjithashtu do të kenë nevojë për më shumë hapësirë 
mes tyre në mënyrë që hijet e tyre te mos prekin njera tjetren. 
 
Bazuar në kërkesën e bërë nga fabrika e përpunimit të frutave (Kamila Fruit sh.p.k.) për një ofertë në lidhje me 
ndërtimin e impiantit fotovoltaik 150 kW, D&S NEW TECHNOLOGIES sh.p.k. mori parasysh kërkesën dhe 
bëri një ofertë në lidhje me instalimin e këtij PV (Figura 4-2). 

Figura 4-2: Paraqitja e përgjithshme e paneleve në sipërfaqet e çative 
Burimi: Fotografia është nga Google dhe panelet PV janë skematikisht të vendosura në çatitë e të dy ndërtesave për këtë rast studimor 

 
Të gjitha materialet e përdorura në sistemin fotovoltaik janë me origjinë nga Evropa (Austria dhe Gjermania) dhe 
kane cilësi të lartë. Analiza e projektit është përgatitur nga Konsulenti në Janar 2020 ndersa zbatimi është kryer në 
Shtator-Nëntor 2020, duke theksuar faktin se planet nuk u braktisën për shkak të krizës. 
 
Kërkesa totale mesatare vjetore e energjisë është 300,131 kWh/vit. Prodhimi i përgjithshëm vjetor i energjisë 
elektrike nga Sistemi PV që do të vendoset në çatitë e fabrikës së përpunimit të frutave (Kamila Fruit sh.p.k.) është 
231,616 kWh/vit dhe mbulon rreth 77.17% të kërkesës totale vjetore per energji elektrike ne këtë Fabrikë. Figura 
4-3 paraqet kërkesën dhe ofertën mujore (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (kWh/muaj). Figura 4-4 
paraqet mbulimin e kërkesës dhe ofertës (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (%/muaj). Figura 4-5 
paraqet kërkesën dhe ofertën (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (kWh/vit). Figura 4-6 paraqet kërkesën 
dhe ofertën (nga PV) në fabrikën e përpunimit të frutave (%/vit). 
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Figura 4-3:  Kërkesa dhe oferta mujore (nga 
PV) në fabrikën e përpunimit të frutave 
(kWh/muaj) 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 

 
Figura 4-4:  Mbulimi i kërkesës dhe ofertës (nga 
PV) në fabrikën e përpunimit të frutave 
(%/muaj) 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 

 
Figura 4-5:  Kërkesa dhe oferta (nga PV) në 
fabrikën e përpunimit të frutave (kWh/vit) 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 

 
Figura 4-6:  Kërkesa dhe oferta (nga PV) në 
fabrikën e përpunimit të frutave (%/vit) 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 
Llogaritjet e hollësishme për futjen e Autoprodhuesve PV tregojnë rezultatet e mëposhtme: Investimi total qe 
nevojitet është 161,929 EUR; Kontributi i energjise se rinovueshme eshte 24,064 kWh/vit; periudha e 
veteshlyerjes është 5.86 vjet; dhe IRR është 17.06%. 
 

4.7 Investim ne Autoprodhues Fotovoltaik nga Kompania 'AJKA' 
Kompania: Ajka sh.p.k. (Fabrika e Qumështit) 
Madhësia e kompanisë: E vogel 
Sfondi 
Kjo kompani e përpunimit të qumështit është e përfshirë në përpunimin dhe prodhimin e qumështit, duke 
vepruar si një biznes familjar që nga viti 1999. Produktet kryesore janë: qumësht UHT në kuti tetra-pack me sasi 
1 litër, kos në gota plastike (400 g), qumësht i pasterizuar 1.5 litra, gjalpë i freskët dhe djathë i bardhë. 
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Rast studimor 
Buxheti: 234,390 EUR 
Ky rast studimor paraqet një analizë paraprake të një Sistemi Autoprodhues FV 200 kW te lidhur me rrjetin e 
brendshëm të energjisë elektrike të kompanisë se prodhimit te qumeshtit, si dhe me rrjetin e shpërndarjes se 
energjise elektrike në zonën ku kompania operon. Objekti, qe është një fabrikë për përpunimin e qumështit, është 
projektuar dhe ndërtuar sipas standardeve më të mira Evropiane. Aksionerët e fabrikes vendosën të modernizojnë 
objektin përmes: investimit në permiresimin e linjës se prodhimit përmes instalimit të një njësie për mbushjen 
dhe vulosjen e shisheve të kosit dhe instalimin e një sistemi Autoprodhues FV. Instalimi i Sistemit Autoprodhues 
FV u krye gjatë periudhës Janar-Mars 2021.  
 
Llogaritjet e hollësishme për futjen e Autoprodhuesve FV tregojnë rezultatet e mëposhtme: Investimi i 
përgjithshëm qe nevojitet ketu është 234,390 EUR; Kontributi i burimeve te rinovueshme eshte 33,640 
kWh/vit; Periudha e veteshlyerjes është 6.29 vjet dhe IRR është 15.90%. 
 

4.8 Instalim kaldaje EE qe perdor bersi ulliri si biomase, nga fabrika e vajit të 
ullirit 'Subashi SH sh.p.k. 

Kompania: Subashi SH sh.p.k. 
Madhësia e kompanisë: E vogel  
Sfondi 
Subashi Sh sh.p.k. po përdor linjën Piralisi për prodhimin e vajit të ullirit. Në përpunimin industrial, ullinjtë 
zgjidhen sipas varietetit dhe, në shumë raste, sipas origjinës së tyre: ullinj të mbledhur nga bima dhe ullinj të 
mbledhur nga toka. Një mostër merret për të përcaktuar peshën dhe informacioni mblidhet së bashku me të 
gjitha të dhënat e klientit, me pas frutat ruhen së bashku duke pritur fillimin e përpunimit. 
 
Procesi i ekstraktimit funksionon pa ndërprerje dhe makinat ndalen vetëm për pastrim dhe mirëmbajtje. Ky lloj 
procesi optimizon vëllimin e përzierjes në maksimum dhe zvogëlon kohën 'boshe' duke e ushqyer vazhdimisht 
kaldajen me bersi ulliri dhe rrjedhimisht duke rritur performancën e ndermarrjes. Me këtë sistem rregullimi i kohës 
dhe temperaturave të përpunimit është një operacion shumë i thjeshtë, falë homogjenitetit të produktit dhe 
vazhdimësisë së procesit. Kohët e perzierjes programohen gjatë fazës së projektimit duke vendosur pjesën e 
përzierjes në lidhje me sasine e bersive te ullirit qe kalon në orë në kaldajë dhe duke vendosur temperatura 
standarde në mënyrë që të arrihet temperatura e duhur gjatë procesit të perzierjes. 

 
Rast studimor 
Buxheti: 9,000 EUR 
Bazuar në auditimin paraprak, energjia e konsumuar në fabrikë përdoret për qëllimet e mëposhtme: larjen e 
frutave të ullirit me ujë të ngrohtë ku energjia termike e nevojshme sigurohet përmes një kaldaje EE që djeg 
biomasën e tharë të bersive të ullirit. Figura 4-7 më poshtë tregon funksionimin e një mulliri vaji ulliri që përdor 
nënprodukte të thara të vajit të ullirit (si peleta) për të gjeneruar nxehtësi për nevojat e tij dhe gjithashtu për të 
zvogëluar mbetjet. 
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Figura 4-7: Cikli brenda një mulliri kompleks për ekstraktimin e vajit të ullirit 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 
Kërkesa për energji e fabrikës zakonisht ndahet në gjashtë pjesë, të përshkruara si sherbimet energjetike bazë: 
ngrohja e hapësirës, ftohja e hapësirës, ngrohja e ujit, gatimi (i cili në fakt ketu nuk ekziston dhe për këtë arsye 
nuk është marrë parasysh në llogaritjet e ardhshme), ndriçimi dhe paisjet elektrike. Bazuar në modelin 
termodinamik të llogaritjes së kërkesës për energji, u arrit në një përfundim se kërkesa për energji për ngrohjen e 
hapësirës është 24,218 kWh/vit për skenarin bazë (që do të thotë per të përmbushur komfortin, por pa futur 
asnjë masë EE/RE). Subashi Sh sh.p.k. investoi në një kaldaje EE me bersi ulliri me kapacitet 2 ton/orë, qe u 
instalua me sukses në Shtator 2020, para fillimit të prodhimit të vajit të ullirit në Tetor 2020. 
 
Reduktimi mesatar i emetimit të CO2 ekuivalentit i llogaritur me futjen e kaldajes EE është 18.78 ton/vit. Emetimi 
mesatar i SO2 ekuivalentit i llogaritur me futjen e reduktimit të kaldajes EE është 129.6 ton/vit. Konkluzioni i 
analizës së lartpërmendur është shumë i qartë: parametrat financiarë janë shumë pozitiv për të gjitha rastet e 
ndjeshmërisë, kështu që ky investim eshte mirë për investitorin dhe per bankën. Periudha e veteshlyerjes është 5.5 
vjet ndersa norma e brendshme e kthimit (IRR) është e barabartë me 28.34%.  
 

4.9 Rehabilitimi i HEC-eve Gavrani 1 dhe Gavrani 2   
Kompania: Gavrani Energy sh.p.k. 
Madhësia e kompanisë: E vogel  
Sfondi 
Shqipëria ka potencial shume te larte hidroenergjetik dhe HEC-et Gavrani 1 dhe Gavrani 2, të ndërtuara në vitet 
2015-2017, kontribuojnë në përmbushjen e objektivave kombëtare të Energjise se Rinovueshme (RE). HEC-et 
Gavrani 1 dhe Gavrani 2 jane ndërtuar në deget e përroit të zonave të Stravaj. Lumi Radicina është një nga degët 
e rëndësishme të rrjedhës së sipërme të lumit Shkumbin. Kohët e fundit, debatet kryesore në lidhje me 
promovimin e energjisë së rinovueshme, kane qene ne lidhje me skemat e mbështetjes financiare dhe përmirësimin 
e kushteve për aksesimin e rrjetit energjetik te shperndarjes. Padyshim, këto janë çështjet kryesore, të cilat do të 
vazhdojnë të jenë temat kryesore për politikëbërësit në të ardhmen. Megjithatë, kohët e fundit, "rëndësia e 
identifikimit dhe menaxhimit të barrierave jofinanciare dhe joteknike të energjisë së rinovueshme" është në fokusin 
e analistëve dhe Qeverisë Shqiptare. Prodhimi mesatar shumëvjeçar i energjisë elektrike për periudhën 2017-2019 
ishte 9.145 GWh/vit. 

 
Rast studimor 
Buxheti: 390,000 EUR 
Për Gavrani Energy sh.p.k. eshte bere nje analize e detajuar paraprake teknike dhe financiare për të dy centralet 
për të gjitha pajisjet dhe makineritë (E&M) ndersa parametrat e mëposhtëm për te tre komponetet e HEC-eve 
janë paraqitur në Tabelën 4.4: 
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Tabela 4.4: Parametrat e HEC-eve Gavrani 1 dhe Gavrani 2 

Parametrat kryesorë  Njesia 

Gavrani 1 Gavrani 2 

Komponenti 1 Komponenti 2 Komponenti 1 

Turbinat 

Viti i prodhimit  1970 2018 2017 

Viti i vënë në operim  Used 2018 2016 

Lloji i turbinës  
H-Pelton 1 

nozzle 
H-Pelton 2 

nozzle 
V-Pelton 6 

nozzles 

Kapaciteti i vleresuar i turbinës kW 400 1350 1350 

Shpejtësia e vlerësuar rpm 600 600 600 

Renia Bruto/Neto  m 112.34/102.34 173.08/166.33 120.43/122.43 

Prurja llogaritese  m3/sek 0.4 0.68 1.2 

Eficenca % 91% 91% 91% 

Gjeneratori  

Prodhuesi   Hitzinger TESU 

Fuqia maksimale kVA 450 1350 1200 kW 

Voltazhi V 400 400 400 

Shpejtësia nominale rpm 600 600 600 

Transformatoret dhe dhe lidhjet me  sistemin  

Prodhuesi  ABB/Sarel ABB/Sarel ABB/Sarel 

Voltazhi i vleresuar   0.4/35 kV 0.4/35 kV 0.4/35 kV 

Voltazhi i shërbimit  24 VDC 24 VDC 24 VDC 

Transformator fuqie  ABB ABB ABB 

Fuqia maksimale kVA 450 1350 1350 
Burimi: Llogaritjet e vetë Konsulentit për këtë rast studimor 

 
Gjatë periudhës Qershor - Shtator 2020 investitori ka kryer rehabilitime të elementeve të mëposhtëm bazuar në 
rekomandimet e mëposhtme të Analizes Paraprake Teknike dhe Financiare:  
1) Rehabilitim i plotë i të gjitha portave për tre vepra marrjeje, dy dekantues dhe dy basene presioni (duke i 
shndërruar ato nga operim mekanik në operim elektrik plotësisht automatik);  
2) rehabilitim i plotë nga pikëpamja e ndërtimit për tre dekantuesit; dhe 
3) rehabilitim i tre rrotoreve te turbinave. 

 
Këto rehabilitime janë kryer gjatë muajve Qershor-Korrik 2020. Ato kanë rritur faktorin e disponueshmërisë për 
secilin central nga 75% në 90% dhe si rrjedhoje kjo ka rritur prodhimin e energjisë elektrike me 18% për vitin e 
parë të operimit (Gusht 2020 - Qershor 2021), në 10.8 GWh/vit. Kjo rritje ndodhi kryesisht për shkak të rritjes 
së faktorit të disponueshmërisë të secilit central për shkak të investimeve të lartpërmendura, me IRR prej 16.5% 
dhe periudhë veteshlyerje prej 6.4 vitesh.   
 
 

5. Tregu potencial për EE/RE për NMVM-të që ofrojnë produkte me 
eficence energjetike dhe sigurojnë pajisje të energjisë së rinovueshme në 
Shqipëri 

5.1 Objektivat e efiçiencës së energjisë për Shqipërinë 
Figurat 5-1 dhe 5-2 tregojnë konsumin e burimeve të energjisë në të gjithë sektorët ekonomikë gjatë periudhës 
2005–2018. Analiza tregon qartë se transporti ka konsumin më të lartë i ndjekur nga sektori rezidencial, 
industrisë, shërbimeve dhe bujqësisë. Potenciali i EE/BRE është llogaritur për të gjithë sektorët e 
lartpërmendur.  
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Figura 5-1: Konsumi i energjisë sipas 

sektoreve (ktoe) 

 
Figura 5-2: Pjesa e secilit sektor në konsumin 

e energjisë (%) 
Burimi: Plani Kombetar i EE, AKBN-Agjensia Kombetare e Energjise  

 
Planet Kombëtare te Veprimit 1, 2 dhe 3 të Efiçiencës së Energjisë të Shqipërisë (PVPEE) përmbanin objektiva 
dhe tregues për kursimet e energjisë ne Shqiperi në perspektivat afatshkurtra (2010-2012), afatmesme (2013-
2015) dhe afatgjata (2016-2020) Ndërkohë, keto objektivatpër vitin 2030 targetat për EE jane miratuar të jenë 
15% sipas Strategjisë së Energjisë (miratuar nga Këshilli i Ministrave në 31 Korrik 2018). Stoku i ndërtesave 
publike dhe private kanë pjesën më të madhe të konsumit final të energjisë. Objektivat e secilit sektor të EE 
jepen në Tabelën 5-1, ku alokimet përdorin përqindje të konsumit të energjisë dhe bazohen në vlerësimet e 
ndikimit të masave të propozuara të EE. 
 

Tabela 5-1: Objektivat e kursimit të energjisë sipas sektorëve 

Sektori % 

Residential 22 

Sherbime 19 

Industri 25  

Transport 31 

Bujqesi   3 

Potenciali total i kursimit të energjisë 100% 
Burimi:  Planet Kombëtare te Veprimit 1, 2 dhe 3 të Efiçiencës së Energjisë të Shqipërisë, MIE?AKBN 

 

5.2 Objektivat e burimeve te rinovueshme të energjisë për Shqipërinë 
Në Shqipëri, 95% të energjisë elektrike prodhohet nga shfrytezimi i hidrocentraleve të mëdhenj dhe të mesëm. 
Ndërkohë, rreth 6-10% e burimeve totale të energjisë primare të vendit (përfshirë importet) vijnë nga biomasa, 
veçanërisht drute e zjarrit. Sidoqoftë, përdorimi i burimeve të tjera të rinovueshme është i rëndësishëm sepse 
përmirëson sigurinë e furnizimit me energji dhe qëndrueshmërinë e sektorit energjetikj. 
 
Konsumi final i energjisë për vitin 2020 ishte 2,450 ktoe dhe për vitin 2030 eshte parashikuar te jete 3,650 ktoe. 
Të dyja janë vlerat jane bazuar kundrejt bilancit energjetik shqiptar për vitin 2009 dhe parashikimit te nevojave 
te energjisë për vitin 2030, bazohet në raporte të ndryshme duke përfshirë Strategjinë Kombëtare të Përditësuar 
të Energjisë (Korrik 2018); dokumentin për Integrimin Shqiptar në BE (Kapitulli i Energjisë) miratuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave në Mars 2015); dhe PKVM 1, 2 dhe 3 (miratuar nga Vendimet e Këshillit të 
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Ministrave). Bazuar në analizën e lartpërmendur, objektivi maksimal përfundimtar i RE/BRE-eve për 
Shqipërinë për vitin 2030 është 42.5% e nevojave totale të energjisë përfundimtare të parashikuar për të njëjtin 
vit.  
 

5.3 Hapat kryesorë të llogaritjes së një tregu të mundshëm për EE/RE për NMVM -të që 
ofrojnë produkte EE/RE 

Hapat kryesorë të metodologjisë në kryerjen e analizës së tregut lidhur me teknologjitë EE/RE kanë qenë: 1) 
kontaktimi i NMVM -ve kryesore qe prodhojne produkte ose pjese te lidhura me EE/RE; 2) mbledhja e 
informacionit bazuar ne pyetsorin e dhene ne Aneksin 1; 3) analiza e hollësishme e informacionit të mbledhur 
bazuar në pyetësorin e lartpërmendur; 4) analiza e detajuar e informacionit të mbledhur bazuar në 
NEEAP/NREAP dhe Strategjine e Energjise për investimin përkatës të kërkuar për periudhën 2020-2030; 5) 
vlerësimi i potencialit të investimeve EE/RE për teknologjitë kryesore, të cilat mund të prodhohen nga NMVM 
-të shqiptare; dhe 6) përmbledhjen e rezultateve dhe paraqitjen e tyre në këtë kapitull. 
 

Hapi 1  Kontaktimi i NMVM -ve kryesore qe prodhojne produkte ose pjese te lidhura me EE/RE  
Hapat e parë të ndërmarrë në fazën fillestare ishte përgatitja e listës dhe kontaktimi i NMVM -ve kryesore të 
EE/RE. 
 

Hapi 2  Mbledhja e informacionitInformacioni u mblodh nga një gamë e gjerë burimesh, duke përfshirë 
raportet ekzistuese mbi eficencen e energjisë dhe burimet e energjisë së rinovueshme për Shqipërinë; faqe 
interneti me informacion mbi nismat specifike të financimit të vendeve; programeve dhe politikave si dhe 
kuadrit ligjor në Shqipëri. Konsulenti kontaktoi 50 ndërmarrje prodhuese të cilat prodhojnë përbërës të 
EE/BRE dhe 21 prej tyre u përgjigjën dhe shprehën gatishmërinë e tyre për t'u intervistuar. 
 

Hapi 3  Analiza e hollësishme e informacionit të mbledhur nga pyetësoriTë dhënat përkatëse u 
sintetizuan dhe analizuan më pas për të paraqitur një perspektivë mbi situatën aktuale të ndërmarrjeve 
individuale të anketuara. Më pas bazuar në këtë analizë u formuluan rekomandimet. 
 

Hapi 4  Analiza e hollësishme e informacionit të mbledhur nga planet e veprimit EE/BRE për 
Shqipërinë, për investimet përkatëse të kërkuara për periudhën 2020–2030 
Në këtë hap, u krye një analizë e detajuar e informacionit të mbledhur nga planet e veprimit të EE/BRE për 
Shqipërinë me qëllimin kryesor për të mbledhur shifra që lidhen me investimet përkatëse të kërkuara për 
përmbushjen e objektivave të EE/BRE për periudhën 2020-2030.  
 

Hapi 5  Vlerësimi i potencialit të investimit EE/RE për teknologjitë kryesore, të cilat mund të 
prodhohen nga NMVM -të shqiptareKonsulenti sipas hapit 5 ka llogaritur bazuar në metoden lart poshtë 
potencialin e investimeve EE/RE për teknologjitë kryesore në tërësi dhe në të njëjtën kohë ka llogaritur 
investimin që mund të bëhet nga NMVM -të shqiptare.  
 

Hapi 6  Përmbledhja e rezultateve dhe paraqitja e tyre nën këtë kapitull 
Konsulenti, nën hapin 6, ka dhënë rekomandime se si të mbështeten kompanitë e EE/BRE MSME dhe 
udhëzon Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA), Agjencinë EE dhe Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) si përfituesi kryesor për të përdorur më mirë rezultatet e studimi i tregut 
për lidhjen shqiptare me teknologjitë EE/RE. 

 

5.4 Materialet/Teknologjite për tregun e EE 
Tregu për materialet/teknologjitë e eficences së energjisë është i dukshëm në të gjithë sektorët e konsumit të 
energjisë: rezidencial, industri, transport, bujqësi, shërbime publike dhe private. Ky seksion fokusohet në tregun 
e materialeve/teknologjive EE për sektorët e banimit, shërbimeve, industrisë, bujqësisë dhe transportit të 
Shqipërisë, pasi ndërmarrjet prodhuese industriale shqiptare kanë më shumë potencial për të prodhuar për këtë 
sektor. Potenciali i kursimit per secilen nga masat EE në lidhje me ngrohjen dhe ftohjen, gatimin, ndriçimin 
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dhe pajisjet elektrike eshte llogaritur bazuar ne metodologjine standarte nga poshte-lart për vlerat absolute të 
kursimeve të EE. Më poshtë janë produktet dhe masat më të rëndësishme për t'u futur për arritjen e objektivave 
të EE, disa prej të cilave prodhohen aktualisht dhe mund të prodhohen nga ndërmarrjet industriale ne vend: 

 Dritare eficente 

 Sistemet e pompave të nxehtesise (qe sigurojne ftohjen dhe ngrohjen e hapesirave) 

 Sistemet e kembimit te nxehtesise dhe instalimet e brendshme termike ne ndertese   

 Ventilim mekanik i balancuar me rikuperim të nxehtësisë 

 Rritja e përdorimit të peletit/lende djegese druri për të zvogëluar kërkesën për energji elektrike, dhe 
zbatimin e pagesës së faturave të energjisë elektrike 

 Promovimi i skemave të ngrohjes qendrore për të zvogëluar kërkesën per energji elektrike për ngrohje 
të hapësirës dhe ujë të nxehtë, veçanërisht në blloqe të reja dhe banesa shumëkatëshe 

 Promovimi i sobave eficente që përdorin biomasë per gatim, etj.  
 

5.5 Teknologjite për tregun e RE   
Ndërmarrjet prodhuese NMVM-ve shqiptare tashmë po prodhojnë sisteme dhe pjesë të ndryshme për të 
gjitha teknologjitë RE, nga struktura të thjeshta metalike dhe porta deri tek elementë shumë të sofistikuar. 
Konsulenti ka kryer analizën e ndërmarrjeve prodhuese të NMVM-ve shqiptare në lidhje me teknologjitë 
e mëposhtme RE: 

1. HEC  (hidrocentralet) 

2. SPVPP  (centralet elektrike fotovoltaike) 

3. WPP (centralet elektrike te eres) 

4. BioPP (centralet elektrike te biomases) 

5. Sistemet diellore per pergatitjen e ujit të ngrohte 

6. Sistemet e prodhimit te biogazit 
Tabela 5-2 paraqet buxhetin total të një hidrocentrali të vogël 4.2 MW, i cili është në proces ndërtimi në Shqipëri. 
Dy rreshtat e fundit llogaritin të gjitha sistemet dhe pjesët e HEC -it të cilat mund të prodhohen nga kompanitë 
prodhuese shqiptare. Elemente si porta, tubacione presioni, sisteme hidro-mekanike, ndertesa, beton, dritare, 
dyer, çati, etj po prodhohen nga NMVM-të shqiptare. Buxheti i përgjithshëm i pjesëve dhe sistemeve që 
prodhohen në vend është 2.3 milionë Euro, ose 34.86% e buxhetit të përgjithshëm. Kjo përkthehet në 566 
Euro/kW materiale, pjesë dhe sisteme (të shprehura në vlere monetare) për çdo kilovat të instaluar në HEC -
et që mund të prodhohen nga NMVM -të shqiptare. 
 
Tabela 5-2: Buxheti total i një HEC-i  4.2 MW 

Zerat /EUR Nen-zerat Total 2013 2014 2015 

Shpenzime administrative   54,000  40,000 14,000 

Vepra e pare e marrjes Totali 882,204  0 0 

Ndertim  17,763  3,553 14,210 

Pajisjet 
hidromekanike 

4,441  0 4,441 

Tubacioni me 
presion/tubacionet  

860,000  0 860,000 

Vepra e dyte e Marrjes Totali 909,304  0 0 

Ndertim 43,163  6,474 43,163 

Pajisjet 
hidromekanike  

10,791  0 10,791 

Tubacioni me 
presion/tubacionet 

855,250  0 855,350 

Dekantuesi i Pare Totali 94,621  0 0 

Ndertim  70,966  10,645 60,321 

Pajisjet 
hidromekanike  

23,342  0 23,342 
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Dekantuesi i dyte 
Totali 93,368  0 0 

Ndertimi  70,026  17,456 59,522 

Pajisjet 
hidromekanike 

23,342  0 23,342 

Pantalloni Totali 417,008  0 0 

Pajisjet 
hidromekanike 

349,123  17,456 331,667 

Tubacioni me 
presion/tubacionet 

67,885  0 67,885 

Ndertesa e centralit 162,000  24,300 137,700 

Kanali I shkarkimit  32,400  4,860 27,540 

Pajisjet hidromekanike 8,100  0 8,100 

Linja elektrike 480,000  0 480,000 

RRuget e brendshme  237,594  237,594 0 

Kosto e reduktimit te ndotjes ne ambjent 25,000  12,500 12,500 

Blerja e tokes 40,000  40,000 0 

Siguracionet 9,006  0 9,006 

NentotaliE&M 1,550,520  310,104 1,240,416 

Investimi total  4,987,025  710,990 4,283,609 

Fondi rezerve (10%) 498,703  0 499,513 

Projekti  I projektimit dhe inxhinierik   290,000 250,000 0 40,000 

VAT (16%) 924,116  154,878 771,700 

Kosto totalke e investimit  6,699,844  872,868 5,594,821 

Burimi: Llogaritjet e konsulentit per kete studim 

 
Për të përmbushur objektivat e tij për RE, NREAP -i i Shqipërisë kërkon që të ndërtohen te gjitha teknollogjite 
dhe persa i perket HECve duhet te jene me një kapacitet shtese prej 270 MW. Nëse NMVM -të EE/RE nuk 
mbulojnë këtë treg, kërkesa për pjesë do të plotësohet nga kompani të tjera në rajon, duke e lënë Shqipërinë me 
shumë pak përfitime ekonomike nga kjo mundësi. Në dritën e zhvillimeve të tilla, kjo analizë e tregut mund të 
jetë me vlerë të rëndësishme për të ndihmuar NMVM -të EE/RE për të sqaruar ose përshtatur drejtimet e tyre 
të biznesit. 
 

5.6  Tregu i ndërmarrjeve prodhuese të Shqipërisë dhe kapacitetet për të prodhuar 
teknologji EE/RE 

Një analizë e zhvillimit ekonomik midis 2010 dhe 2020 tregon një rritje të vogël të kontributit të sektorit të 
industrisë në ekonominë shqiptare. Me fjalë të tjera, kontributi i prodhimit të përgjithshëm industrial në vlerat 
absolute të PBB-së është rritur pak në vitin 2020 në krahasim me vitin 2010. Statistikat nga 2010-2020 tregojnë 
një rritje të prodhimit të industrisë së rëndë (minerale minerale mbi 20 herë, metalurgji me ngjyra mbi 2-3 herë, 
kimikate mbi 3-4 herë); çimento dhe materiale ndërtimi mbi 5 herë; industria mekanike mbi 5 herë; industria e 
lehtë mbi 10 herë; etjNdërkohë, shumë produkte industriale dhe energjetike, përkatësisht çeliku dhe ferrokromi, 
energjia elektrike, tulla, pllaka dhe gëlqere, nënprodukte të mishit dhe qumështit, pije freskuese, veshje dhe 
prodhim lëkure, kanë zënë një pjesë të madhe të tregut, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ekonomia me 
një kontribut afërsisht 19-20% në PBB -në reale. 
 
Për të vlerësuar potencialin e EE në proceset industriale, është së pari e rëndësishme të keni një kuptim të qartë 
se si konsumohet energjia dhe si mund të standardizohet. Figurat 5-4 dhe 5-5 tregojnë dy diagrame skematike 
të paraqitjes që tregojnë rrjedhat e energjisë në proceset komplekse të prodhimit industrial (procese termike dhe 
energjia elektrike). 
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Figura 5-4: Konsumi i energjisë nga ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) dhe 
bizneset e korporatave (komoditetet e energjisë për proceset termike industriale) 
Burimi: Analize e Konsulentit 

 

 
Figura 5-5: Konsumi i energjisë nga NMVM-të dhe bizneset e korporatave (për energji 
elektrike/procese levizese) 
Burimi: Analize e Konsulentit  
 

Ligji i ri për Efiçiencën e Energjisë, i cili mbulon gjithashtu EE në sektorin industrial, u miratua nga Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë në Nëntor 2015. Si dhe përafrimi me acquis të BE-së për etiketimin e energjisë, eko-
projektimin, performancën energjetike të ndërtesave dhe eficencen e përdorimit final të energjisë, siguron bazën 
ligjore për krijimin e një agjencie të eficences së energjisë dhe përcakton procedurat për krijimin e një fondi të 
eficences së energjisë për të promovuar projektet EE dhe RE. 
 
Në planin afatmesëm dhe afatgjatë, investimet e propozuara për EE duhet të jenë financiarisht të qëndrueshme 
dhe të gjenerojnë kursime të mjaftueshme për të siguruar shlyerjen e huasë. Për shkak të shformimit të tregut 
që nuk ka gjasa të ndryshojnë në një afat të shkurtër, megjithatë (disa industri nuk paguajnë për energjinë 
elektrike ose çmimet e energjisë elektrike subvencionohen; çmimet e drurit dhe qymyrit nuk pasqyrojnë koston 
e tyre ekonomike) u përdor një qasje dinamike për të vlerësuar potencialin EE/ RE që mori në konsideratë 
këto parametra. Shpresohet se gjetjet dhe rekomandimet në këtë studim do të ndihmojnë në ngritjen e 
ndërgjegjësimit në mesin e palëve të interesuara, inicimin e diskutimeve dhe arritjen e marrëveshjes për hapat e 
nevojshëm ne të ardhmen.  
 
Tabela 5-3 paraqet kostot për njësi për secilën teknologji që lidhet me rritjen e kontributit të Shqipërisë në 
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RE. Llogaritjet bazohen në përvojën e impianteve të ndërtuara tashmë, standardet ndërkombëtare dhe marrin 
parasysh kushtet e Shqipërisë. 
 
Tabela 5-3: Kostoja njesi për teknologjitë RE në kushtet e Shqipërisë 

Teknollogjite RE  2020 2022 2024 2026 2028 2030 

Hidrocentralet e vegjel (EUR/kW) 1120 1140 1160 1180 1200 1220 

Centralet me biogas (EUR/kW) 1450 1460 1470 1480 1490 1500 

Sisteme diellore per uje te ngrohte  
(EUR/m2) 300 290 280 270 260 250 

Sistemet fotovoltaike (EUR/kW) 2300 2250 2200 2150 2100 2050 

Centrale me ere (EUR/kW) 1600 1550 1500 1450 1400 1350 

Kaldaja me biomase (EUR/20-kW 
boiler) 2500 2450 2400 2350 2300 2250 

Burime: Analiza e konsulentit 

 

5.6.1 Hidrocentrale të vegjël 
Figura 5-6 tregon fokusin aktual dhe të ardhshëm të llogaritur të potencialit të tregut në prodhimin e 
elementeve të HEC-eve dhe tregu total i shprehur në terma investimesh është 541.68 milion EUR 
bazuar në intervistimin e gjashtë NMVM-ve RE. Ndërkohë Figura 5-7 tregon se nëntë kompani janë 
të gatshme të prodhojnë pothuajse të gjitha elementet e HEC-eve dhe tregu total do të rritet nga 14.86 
milion EUR në 150.89 milion EUR. 
 

  

Figura 5-6: Tregu kumulativ i elementeve 
HEC-eve, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimie: Llogaritjet e konsulentit per kete teknologji 

Figura 5-7: Tregu vjetor i elementeve HEC-eve, 
të cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit per kete teknologji 

 

5.6.2 Termocentralet elektrik me biogas  
Figura 5-8 tregon se fokusi potencial i tregut aktual dhe i ardhshëm i llogaritur në prodhimin e elementeve të 
BioPP-ve dhe tregu total i shprehur në terma investimesh është 37.5 milion EUR bazuar në intervistimin e tre 
NMVM-ve RE. Figura 5-9 tregon se tre kompani janë të gatshme të prodhojnë pothuajse të gjitha elementet e 
BioPP-ve dhe tregu total do të rritet nga 10 mijë euro në 2.85 milionë euro. 
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Figura 5-8: Tregu kumulativ i 
elementeve te centraleve biogaz, të cilat 
prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit per kete teknologji 

Figura 5-9: Tregu kumulativ i elementeve te 
centraleve biogaz, të cilat prodhohen (dhe mund 
te prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burim: Llogaritjet e konsulentit per kete teknologji 

 

5.6.3 Sistemet diellore të prodhimit te ujit të ngrohtë (SHWS) 
Ndërsa Figurat 5-6 tregojne fokusin potencial të llogaritur aktual dhe të ardhshëm të potencialit të tregut në 
prodhimin e elementeve të SHWS. Tregu total i shprehur në terma investimesh është 25 milion EUR bazuar 
në intervistimin e tetë NMVM-RE. Ndërkohë Figurat 5-7 tregon se dhjetë kompani janë të gatshme të 
prodhojnë pothuajse të gjitha elementet e SHWS dhe tregu total do të rritet nga 0.48 milion EUR në 4 
milion EUR ne vit. 

 

  

Figura 5-10: Tregu kumulativ i 
elementeve SHWS, të cilat prodhohen 
(dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llograritjet e konsulentit per kete teknologji 

Figura 5-11: Tregu vjetor i elementeve RE, të cilat 
prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llograritjet e konsulentit per kete teknologji 
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5.6.4 Sistemet fotovoltaike  
Figura 7-12 tregon se katër NMVM EE/RE aktualisht prodhojnë shumicën e elementeve të mundshëm SPVPP. 
Figura 5-13 tregon se dy NMVM EE/RE synojnë të prodhojnë të gjitha pjesët dhe se shumica e kompanive 
duan të zgjerojnë gamën e tyre të produkteve për t'iu përshtatur kësaj kërkese. Figura 5-12 tregon se tregu total 
i shprehur në terma investimi është 30.75 milion EUR. Ndërkohë Figura 5-13 tregon se dhjetë kompani janë të 
gatshme të prodhojnë pothuajse të gjitha elementet e SPVPP-ve dhe tregu i përgjithshëm do të rritet nga 1 mijë 
euro në 1.51 milionë EUR/vit.  
 

  
Figura 5-12: Tregu kumulativ i 
elementeve SPVs, të cilat prodhohen (dhe 
mund te prodhohen ne te ardhmen) 
(milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit lidhur me kete teknologji 

Figura 5-13: Tregu vjetor i elementeve RE, të cilat 
prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit lidhur me kete teknologji 

 

5.6.5 Centralet e erës 
Figura 5-14 tregon se NMVM-të RE po prodhojnë vetëm gjashtë nga njëmbëdhjetë elementët e WPP-së. 
Figura 5-15 tregon një rritje të numrit të kompanive të gatshme për të prodhuar të njëjtat pjesë dhe asnjëra 
nuk ka përgatitur plane për të zgjeruar linjat e tyre të prodhimit për prodhimin e elementeve më komplekse 
te centraleve te eres.  
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Figura 7-14: Tregu kumulativ i elementeve 
WPPs, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit lidhur me kete teknologji 

Figura 7-15: Tregu kumulativ i elementeve 
WPPs, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit lidhur me kete teknologji 

 

5.6.6 Kaldajat me biomase 
Tre NMVM të RE aktualisht prodhojnë pjesë të ndryshme për kaldaja të biomasës që punojnë me mbeturina 
druri, peleta, briketa, ndërkohë që pesë prodhojnë pothuajse të gjithë kaldajat EE te biomasës dhe rezultatet e 
tregut janë paraqitur në Figurën 7-16. Figura 7-17 sugjeron që disa kompani që tashmë prodhojnë disa nga 
elementët te cilat kane plane të zgjerojnë linjën e tyre të produkteve. Tregu potencial për kaldaja me biomasë 
do të rritet nga 0.85 milion EUR në 6.84 milion EUR/vit. 

  

Figura 5-16: Tregu kumulativ i 
elementeve kaldajave me biomase, të 
cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen 
ne te ardhmen) (milion EUR) 

Figura 5-17: Tregu vjetor i elementeve kaldajave 
me biomase, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit lidhur me kete teknologji 
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Burimi: Llogaritjet e konsulentit lidhur me kete teknologji 

 

5.6.7 Të gjitha teknologjitë e eficences ë energjisë 
Kostot e njësive specifike te investimeve për teknologjitë kryesore të EE janë paraqitur në Tabelën 5-
4. 
Tabela 5-4: Kosto specifike për njësi investimi te teknologjive kryesore të EE 

Parametrat  Njesia  Vlera, EUR 

Termoizolimi i mureve te jashtem  EUR/m2 25 

Dritaret eficente te energjise EUR/m2 120 

Termoizolimi i catise  EUR/m2 35 

Valvula termostatike EUR/piece 30 

Sistem per ngrohjen e ujit me energji diellore  EUR/m2 350 

Stufe eficente (me kapacitet deri  25 kW) EUR/unit 700 

Pompe nxehtesie ajer-ajer (5 kW kapacitet) EUR/kW  340 
Burimi: Cmimi mesatar i tregut per teknollogjite/materialet specifike bazuar ne kerkimet e konsulentit  

 
Konsulenti kreu llogaritjet e përafërta në lidhje me investimet në EE të kërkuara për të përmbushur të gjitha 
objektivat e EE për sektorin residencial, shërbimeve, industrisë, bujqësisë dhe transportit. Figura 5-18 
përmbledh këto vlera duke nxjerre ne pah se NMVM-të e EE-së aktualisht prodhojnë 100 milionë Euro në 
teknologji/materiale EE (vlerë kumulative), dhe ato kanë potencial për të rritur prodhimin e tyre në 790 milionë 
euro (vlerë kumulative). Figura 5-19 përmbledh vlerat vjetore për të zbuluar se NMVM-të e EE-së aktualisht 
prodhojnë 32 milionë euro në teknologji/materiale EE në vit, dhe se ata kanë potencial për të rritur prodhimin 
e tyre në 222 milionë euro ne vit. 
 

 
 

Figura 5-18: Tregu kumulativ i elementeve 
EE, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit per teknologjine EE/materialet 

Figura 5-19: Tregu vjetor i elementeve EE, të 
cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne 
te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit per teknologjine EE/materialet 

 

5.6.8 Të gjitha teknologjitë e burimeve të rinovueshme te energjive   
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Figura 5-20 krahason investimet aktuale dhe të parashikuara të secilës teknologji të RE në EUR. Figura 5-21 
paraqet vlerat kumulative për periudhën 2020-2030. Figura 5-21 përmbledh këto vlera duke evidentuar se 
NMVM-të RE aktualisht prodhojnë 15.15 milionë euro në teknologji RE në vit, dhe se ata kanë potencial për 
të rritur prodhimin e tyre në 172 milionë EURO ne vit. 
 

  

Figura 5-20: Tregu kumulativ i elementeve 
RE, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit per teknologjine EE  

Figura 5-21: Tregu vjetor i elementeve RE, të 
cilat prodhohen (dhe mund te prodhohen ne te 
ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: Llogaritjet e konsulentit per teknologjine EE 

 

5.6.9 Të gjitha materialet/teknologjitë e eficences se energjisë dhe burimeve te 
rinovueshme te energjisë  

Figura 5-22 paraqet investimet e parashikuara kumulative të nevojshme për të dy grupet e teknologjisë EE/RE 
duke arritur në nje vlere 1,600 milion EUR per te gjithe periudhen. Figura 5-23 paraqet investimet vjetore të 
nevojshme (50 milion EUR) për çdo teknologji EE/RE duke arritur 400 milion EUR. Ky është një potencial i 
madh dhe NMVM -të shqiptare EE/RE mund dhe duhet të përgatisin strategjitë e tyre të mbështetura nga 
qeveria shqiptare në mënyrë që të rrisin prodhimin e tyre.  
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Figura 5-22: Tregu kumulativ i elementeve 
EE/RE, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: LLogaritjet e konsulentit per teknologjite/materialet EE/RE  

Figura 5-23: Tregu vjetor i elementeve 
EE/RE, të cilat prodhohen (dhe mund te 
prodhohen ne te ardhmen) (milion EUR) 
Burimi: LLogaritjet e konsulentit per teknologjite/materialet EE/RE  

 
Themelet e industrisë prodhuese të EE/RE të Shqipërisë datojnë në fillim të viteve 1960, kur filluan përpjekjet 
e para për të zhvilluar dhe prodhuar kaldaja, kolektorë diellorë të ujit të ngrohtë dhe materiale izoluese termike. 
Që atëherë janë krijuar shumë ndërmarrje prodhuese industriale, dhe ky sektor kyç u shndërrua nga partneritete 
të bazuara në asamble në një industri të plotë me aftësinë e projektimit të fokusuar në pjesë të ndryshme rezervë 
dhe elementë kapaciteti prodhues. Duke përmbushur standardet e cilësisë dhe sigurisë të produkteve/pjese te 
EE/RES, NMVM-të e sotme shqiptare po përmirësojnë vazhdimisht eficencen e tyre dhe po rrisin numrin e 
produkteve të gatshme, gjë që gjithashtu rrit vlerën e shtuar për të gjithë ekonominë.  
 
Kapaciteti i eksportit dhe R&D i sektorit duhet të mbështetet nga nivele të larta produktiviteti, falë bashkëpunimit 
midis përbërësve kryesorë të industrisë, me nënndarjet e tij, ndërveprimit pozitiv të krijuar në projektet e 
përbashkëta universitet-industri dhe pajisjeve të avancuara logjistike. NMVM -të EE/RE duhet që në të ardhmen 
të jenë plotësisht në përputhje me standardet mjedisore dhe teknike të BE-së. Përmirësimi në një mënyrë që ruan 
strukturën novatore dhe fleksibile në një mjedis shumë konkurrues, ndërmarrjet prodhuese të NMVM EE/RE 
duhet të jenë të gatshme për të tërhequr të gjitha investimet e nevojshme për të përmirësuar linjat e tyre të 
prodhimit me teknologjitë më të fundit. Objektivat ambiciozë për periudhën 2021-2030 janë llogaritur dhe 
investimet e nevojshme janë 1,600 milion EUR (vlerë kumulative për te gjithe periudhen deri ne vitin 2030) për 
arritjen e tregut të brendshëm. Gjithashtu, vlen te theksohet se një vëllim eksporti per vendet fqinje Kosove, Mal 
i Zi, Maqedonia e Veriut që arrin në 400-500 milion EUR (vlerë kumulative për te gjithe periudhen deri ne vitin 
2030). Pra, ndërmarrjet prodhuese të NMVM EE/RE mund të përfitojnë nga tregu i lartpërmendur dhe në të 
njëjtën kohë mund të punësojnë 100,000-120,000 punëtorë të të gjitha kategorive. Një analizë SWOT për 
prodhimin e NMVM-ve shqiptare EE/RE është paraqitur në Tabelën 5-5.  
 
Tabela 5-5: Analiza SWOT te NMVM-ve shqiptare për prodhimin EE/RE 

Avantazhet 

• Afërsia gjeografike me Evropën i bën ndërmarrjet 
prodhuese shqiptare EE/RE një bazë relativisht të 
fortë prodhimi; 
• Kosto më të ulëta të punës në krahasim me vendet 
e BE -së; 

Disavantazhet: 

• Niveli i ulët i ekspertizës, veçanërisht në lidhje me 
aspektet inxhinjerike; 
• Niveli i ulët i ekspertizës, veçanërisht për profesione të 
ndryshme, siç do të përshkruhet në më shumë detaje në 

sesionin vijues; 
• Qasja në treg; 
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• Përvoja aktuale si eksportuese, duke pasqyruar 
rëndësinë e industrisë shqiptare të prodhuesve të 
EE/RE në ekonomi; 
• Bashkimi Doganor me BE ul tarifat për eksportet; 
• Shfrytëzimi i përvojës tashmë të fituar në R&D 
bazuar në përvojën e BE -së. 

 

• Qasje në financa të lira; 
• Mungesa e certifikatave të prodhimit dhe standardeve të 
cilësisë. 

Mundesite: 

• Objektivat ambicioze për të ardhmen e afërt janë 
vendosur për industrinë shqiptare të prodhuesve të 
EE/RE, duke përfshirë arritjen e nje niveli 
investimeve prej 1,600 milion EUR për arritjen e 
tregut të brendshëm, dhe një vëllim eksporti që arrin 
në 400-500 milion EUR; 
• Rritja e pritshme e të ardhurave për frymë do të rrisë 
shpenzimet konsumatore, veçanërisht investimet në 
pajisjet EE/RE në të gjithë sektorët ekonomikë; 
• Hapja e BE -së me një mundësi për t'u bërë një 
furnizues kryesor dhe për të rritur eksportet; 
• Stimulime të tjera, përfshirë përjashtime të 
ndryshme tatimore, të cilat duhet të diskutohen në 
mënyrë më të detajuar me Ministrinë e Financave. 

Rreziqet: 

• Transferimi i prodhimit, i cili mund të pritet nga vendet 
me kosto të lartë të BE-së në Shqipëri, rezistohet nga 
sindikatat e fuqishme të punës në vendet e BE-së; 
• Varësia nga tregjet e BE -së; 
• Rritja e shpejtë e NMVM -ve EE/RE në të gjitha 
vendet e BE -së. 

 
Sipas analizës SWOT të mësipërme, një tregues tjetër i nivelit të avancuar të ndërmarrjeve prodhuese shqiptare 
EE/RE është shkalla e kontributit të brendshëm në fazën e prodhimit. Duke kontribuar me rreth 25-40% te 
kontributit të brendshëm të nevojshëm për të mbuluar objektivat e EE/RE jo vetëm që zvogëlon varësinë nga 
burimet e huaja, por gjithashtu ndihmon industritë e tjera vendase. Avantazhi i kombinuar i aftësive inxhinierike 
të kërkuara për të konkurruar në tregun ndërkombëtar me kosto të arsyeshme të punës, i mundësojnë industrisë 
shqiptare të prodhuesve të EE/RE të ofrojnë një sërë produktesh dhe përbërësish që janë të një cilësie të lartë 
dhe të përballueshme. 
 
Prodhimi EE/RE i ndërmarrjeve prodhuese industriale shqiptare ka filluar gjithashtu të marrë një pjesë në rritje 
të eksporteve të vendit. Nga ana tjetër, Shqipëria importon linja makinerish EE/RE nga BE. Edhe pse një deficit 
tregtar për produktet e makinerisë EE/RE ende mbetet, bilanci i përgjithshëm tregetar ka filluar të zhvendoset 
drejt reduktimit në vitet e fundit. 

 
 

6. Masat praktike, mundësitë dhe udhëzimet për NMVM-të që 
prodhojne dhe instalojne paisje EE/RES për aksesimin e financimeve, 
tregjeve dhe teknologjive të përparuara në Shqipëri 
 
Disa masa praktike për NMVM-të që prodhojne dhe instalojne paisje EE/RES për aksesimin e financimeve, 
tregjeve dhe teknologjive të përparuara në Shqipëri u konsideruan për të përcaktuar udhëzime të qarta për 
NMVM-të në kohë krize. Masat praktike treguan se NMVM-të mund dhe të rriten në mjedisin e ri të punës 
dhe sfidat me të cilat ato po përballen për shkak të pandemisë mund të tejkalohen. 

 

6.1 Masat praktike për NMVM-të që prodhojne dhe instalojne paisje EE/RES për 
aksesimin e financimeve, tregjeve dhe teknologjive të përparuara 

6.1.1 Mekanizmi i ardhshëm riqarkullues EE/RE për rinovimin e ndërtesave publike 
bashkiake 
Banka Botërore (BB) së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) kanë kryer një studim të 
thelluar për prezantimin e Mekanizmit EE/RE Riqarkullues për Rinovimin e Ndërtesave Publike Bashkiake. 
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Ligji "Për Qeverisjen Lokale" i lejon të gjitha Bashkite që të perfitojne në mënyrë të pavarur te ardhura dhe 
financime per shërbimet e ofruara në juridiksionin e tyre. Këshillet e qytetit qeverisin shpërndarjen dhe 
disbursimet e pjesës lokale të buxhetit bashkiak. Në institucionet arsimore publike, këshillet e qytetit mbulojnë 
energjinë elektrike, ngrohjen dhe kostot e tjera të përsëritura periodikishit per operim dhe mirëmbajtje. Qeveria 
qendrore siguron fonde për të gjitha bashkitë në Shqipëri për të përmbushur kërkesat për ofrimin e funksioneve 
të përbashkëta dhe të deleguara. Në arsim, qeveria qendrore mbulon pagat e mësuesve, kontributet e sigurimeve 
shoqërore dhe kostot e tjera të lidhura me punësimin përmes Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinise (MoESY). 
Figura 6-1 paraqet rrjedhën e buxhetit per operim për të gjitha ndërtesat bashkiake të arsimit. 
 

 
Figura 6-1: Rrjedha e buxhetit per operim për të gjitha ndërtesat bashkiake të arsimit 
Burimi: Draft Raporti i BB "Mekanizmi EE/RES riqarkullues për rinovimin e ndërtesave publike bashkiake" 

 
Subjektet përgjegjëse për ndërtesat bashkiake janë të detyruara në bazë të Ligjit “per Qeverisjen Lokale” që të 
kryejnë punime dhe investime të reja sipas Ligjit për Prokurimin Publik, dhe legjislacionin e tij dytësor për 
përgatitjen e dokumentave të tenderit, vlerësimin e ofertave për kryerjen e punës dhe dhënien e kontratave. 
Autoriteti kontraktues i jep kontrata tenderit qe kualifikohet si ekonomikisht më i favorshëm, qe zakonisht 
bazohet në çmimin më të ulët. Ligji e lejon dhënien e kontratave bazuar në analiza përfitim-kosto per te gjithe 
jetëgjatësine e projektit, por ne realitet kjo nuk realizohet sepse mungon metodollogjia per realizimin praktik. 
 
Rrjedha e fondeve të investimeve kapitale është përmbledhur në Figurën 6-2. Duke përdorur shembullin e nje 
kopshti femijesh, departamenti bashkiak i arsimit do të identifikoje nevojën për rinovim te nderteses dhe 
departamenti ekonomik i autoritetit bashkiak do të caktoje nje segment të buxhetit bashkiak per investimeve 
dhe/ose do të aplikoje për një buxhet investimi nga Bashkia e Tiranës apo ndoshta nga MoESY. Ministria me 
pas do të aplikojë tek MFE, e cila mund të alokoje fonde nga buxheti i saj vjetor për rinovimin e ndërtesës. 
Departamenti ekonomik i bashkisë gjithashtu mund të aplikojë për burime përmes ADF-së (Fondi Shqiptar i 
Zhvillimit) nëse projekti kualifikohet për një program të ADF-së qe eshte akoma ne vazhdim. Burime të tjera [er 
fonde investimi janë (i) donatorë ndërkombëtarë si UNDP; dhe (ii) kontribute dypalëshe të donatorëve sic eshte 
rasti i KfW-së dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim ne Qytetin Studenti Tirane.  
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Figura 6-2: Rrjedha e buxhetit kapital për ndërtesat arsimore të Bashkisë Tiranë 
Burimi: Draft Raporti i BB "Mekanizmi EE/RES riqarkullues për rinovimin e ndërtesave publike bashkiake" 

 
Të dy skemat e lartpërmendura përdoren nga bashki të ndryshme dhe ato garantojnë rinovimin e një numri të 
vogël (krahasuar me stokun total) të ndërtesave publike. Stoku total i ndërtesave publike në Shqipëri perbehet 
nga 9,500 ndërtesa me sipërfaqe totale te barabartë me 6.8 milion m2. Investimi i përgjithshëm qe nevojitet, 
sipas vlerësimit të BB është 600 milion USD dhe faza e parë e Mekanizmit EE/RE Riqarkullues për rinovimin 
e Ndërtesave Publike Bashkiake do të jetë 150 milion USD për periudhën 2022-2025. 
 
Eshtë e rëndësishme të theksohet se Mekanizmi EE/RE Riqarkullues për Rinovimin e Ndërtesave Publike 
Bashkiake do të jetë mekanizmi më i rëndësishëm financues në mënyrë që të rritet numri i ndërtesave publike 
të rinovuara ose të ndërtuara gjatë vitit te fundit për dekadën e ardhshme. Ky mekanizëm EE/RE riqarkullues 
do të jetë shumë i rëndësishëm për NMVM-të që kanë nje program të qëndrueshëm për zhvillimin e një tregu 
për produktet dhe shërbimet EE/RE dhe për të rritur nivelin e kredive EE/RE për të gjitha bashkite dhe 
sektorin e ndërtesave publike. Tregu EE/RE ka filluar në të gjitha Bashkite, fillimisht me buxhetin e qeverisjes 
qendrore dhe lokale, me pas me prezantimin e Mekanizmit EE/RE Riqarkullues qe do të nxisë dhe përshpejtojë 
procesin e ofrimit të shërbimeve dhe paisjeve për përgatitjen dhe zbatimin e projektit, siç është auditimi i 
energjisë, projektimi i detajuar inxhinierik, prodhimi i produkteve EE/RE me cilësi të lartë, shërbime ndërtimi 
ose instalime të pajisjeve EE/RE.  

 

6.1.2 Financimi i Projekte te Burimeve të Rinovueshme të Energjisë me linja kreditimi të 
mbështetura nga BERZH dhe GGF së bashku me bankat komerciale të Shqipërisë 

BERZH dhe Green for Growth Fund (GGF) kanë financuar bankat komerciale në Shqipëri për 13 vjet dhe 
kanë krijuar linja kreditimi për Financimin e Projekteve të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë. Objektivi 
kryesor i këtyre linjave kreditimi është promovimi i EE/RE në të gjithë sektorët ekonomikë, financimi i 
NMVM-ve për të prodhuar materiale EE/RE për plotësimin e kërkesës së brendshme dhe për eksport, 
nëpërmjet dhënies së kredive (përfshirë grante dhe norma më të ulëta interesi) dhe formave të tjera të 
mbështetjes, si fushatat e ndergjegjesimit per EE/RE. 
 
Këto linja kreditimi shërbejnë si një mekanizëm mbështetës investimesh për te rritur interesin e NMVM-ve për 
të investuar në projekte të eficences së energjisë dhe energjisë së rinovueshme, si dhe për rritjen e prodhimit të 
teknologjive dhe materialeve EE/RE. Në të njëjtën kohë, ato shërbejnë për të mbështetur bankat komerciale 
lokale në dhënien e njohurive dhe ekspertizës për të lehtësuar realizimin e projekte të tilla dhe për të zvogëluar 
risqet për zhvillimin e produkteve të reja për subjektet tregtare të interesuara për të investuar në këtë sektor. 
 
Përfitimet e drejtpërdrejta për NMVM-të nga linjat e kreditimit te BERZH dhe GGF janë si më poshtë: 

1. Krijimi i një tregu të qëndrueshëm EE/RE për të garantuar biznes të qëndrueshëm për shumë vite. 
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2. 10-20% grante (vetëm nga linjat e kreditimit të BERZH) për shumën e huasë pas zbatimit dhe 
verifikimit të suksesshëm të paisjeve EE/RE. 

3. 0.5-2% norma më të ulta interesi kredie (krahasuar me normat mesatare) për projektet EE/RE (vetëm 
nga linjat e kreditimit GGF). 

4. Përcaktimi i standardeve minimale të kritereve të pranueshmerise për të gjitha materialet dhe produktet 
EE/RE. Kjo do t'i japë një sinjal të mirë NMVM-ve qe prodhojnë materiale dhe paisje EE/RE, për të 
përmirësuar cilësinë dhe per te rritur tregun. 

5. Kryerja e fushatave të ndërgjegjësimit për EE/RE duke informuar klientët, qe në të njëjtën kohë do të 
rrise tregun. 

6. Sigurimi i huave për kapital qarkullues me normë interesi më të ulët për NMVM-të qe prodhojnë dhe 
tregtojnë materiale dhe produkte EE/RE sipas standardeve minimale të kritereve të pranueshmerise. 
Në raste të tilla, huatë per kapital qarkullues kanë norma interesi 0.5-2% më të ulta (krahasuar me 
normat mesatare) sesa huatë nga linjat e kreditimit GGF. 

 

6.2 Masa praktike për NMVM-të që ofrojnë pajisje të energjisë së rinovueshme për 
të aksesuar tregje, financime dhe teknologji të përparuara 

Autoprodhuesit FV janë teknologji shumë të rëndësishme për mbështetjen e të gjitha kategorive të 
konsumatorëve për plotësimin e kërkesave për energji elektrike, si dhe për NMVM-të që merren 
me produkte / sisteme/ komponente EE/RE. 

 

6.2.1 Prezantimi i një platforme dixhitale për lëshimin e lejeve të Autoprodhuesve FV 
Për të promovuar dhe rritur interesin e RE-ve, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë miratoi një 
rregullore, e cila paraqet procedurat e aplikimit dhe udhëzuesit teknik për lidhjen e termocentraleve FV 
me fuqi të instaluar <500 kWp në sistemin e shpërndarjes nga Skema e Matjes Neto. Platforma dixhitale, 
e përgatitur nga Operatori i Shpërndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE) ne Shqiperi për lëshimin e 
lejeve të Autoprodhuesve FV, është shumë e gjerë me shumë aspekte teknike të detajuara dhe aty 
konsiderohen të gjitha kategoritë e klientëve (shtëpi, NMVM dhe ndërmarrje të mëdha tregtare dhe 
industriale). OSHEE ka të drejtë t'i kërkojë aplikuesit per Autoprodhues FV të konsideroje aspektet e 
mëposhtme, në mënyrë që t'u japë atyre leje për t'u lidhur me rrjetin e shpërndarjes:  

> Nuk ndikon në rrjetin aktual të shpërndarjes; 

> Instalimi i transformatorëve me rregullim automatik të tensionit; 

> Monitorimi i nyjeve të rrjetit me ane te sistemit SCADA; 

> Rikonfigurimi i rrjetit nëse do të jetë i nevojshëm dhe të gjitha investimet per tu bërë per kete 
qellim nga vete klienti; 

> Menaxhimi i pikave të lidhjes për impiantet PV Autoprodhues. 

 

Para krijimit të platformës dixhitale, procedura e lidhjes me rrjetin OSHEE ishte e gjatë (3-6 muaj) dhe 
mund të grupohej në 3 periudha: zhvillimi, ndërtimi dhe operimi. Figura 6-3 paraqet hapat kryesorë. 
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Figura 6-3: Përshkrimi i procedurës së lidhjes se Autoprodhuesve FV me rrjetin  
Burimi: Analize e Konsulentit 

 
Procedura në platformën dixhitale (e paraqitur në Figurën 6-4) për lidhjen e Autoprodhuesve FV me 
rrjetin e OSHEE-se tani kryhet shumë më shpejt (per maksimumi 4 javë). 
 

 
Figura 6-4: Procedura e propozuar per Prodhuesit e Pavarur të Energjisë (IPP) se 
Rinovueshme e lidhjes me rrjetin e OSHEE-se 
Burimi: Analize e Konsulentit 
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Mënyra inovative e platformës dixhitale për t'u marrë me çështjet e lejeve te Autoprodhuesve FV ka 
ndihmuar NMVM-të të rrisin komunikimin në internet, të kursejnë kohë dhe të eleminojne nevojën 
për kontakte të drejtpërdrejta me zyrën e OSHEE-se. Kjo është shumë e rëndësishme veçanërisht 
gjatë kohës së krizës COVID-19 ku ofruesi i shërbimit nuk duhet të jetë fizikisht i pranishëm, gjë që 
është e rëndësishme për sigurinë e klientëve dhe te punonjësve. Gjithashtu, rritja e shikueshmerine 
në internet të NMVM-ve vjen si rezultat i rritjes së kërkesës së Autoprodhuesve FV, qe nga ana 
tjetër mitigon pasojat nga pandemia. 
 

6.2.2 Vazhdimi i aktiviteteve te investimeve në EE dhe RE gjatë krizës Covid-19 
Bazuar në të dhëna shumë të përafërta të mbledhura nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 
(AKBN), analiza tregon qartë se numri i prodhuesve te pavarur te energjise elektrike nga burimet e 
rinovueshme me kapacitet të instaluar më të ulët se 500 kW është 40, dhe kapaciteti i tyre total është 11 
MW. Ky numër është shumë i vogël dhe potenciali është shumë më i lartë. Numri potencial i 
Autoprodhuesve FV dhe kapaciteti i tyre potencial i instaluar eshte llogaritur nga konsulenti bazuar në 
supozimet e paraqitura në Tabelën 6-1. 
 
Tabela 6-1: Numri i mundshëm i Autoprodhuesve FV dhe kapaciteti i tyre potencial i instaluar 

Parametrat  Rezidencial Industrial Sherbime Bujqesi Total 

Numri i Perafert i Klienteve  865,000 10,270 119,649 49,931 1,044,850 

Shkalla Maksimale e Penetrimit të 
Autoprodhuesve FV ne Treg 

7.50% 15.00% 10.00% 10.00% 7.98% 

Numri total potencial i Autoprodhuesve 
FV që do të instalohen  

64,875 1,541 11,965 4,993 83,37
4 

Kapaciteti mesatar i Autoprodhuesve FV 1.10 24.81 3.55 1.36 1.90 

Kapaciteti total potencial i instaluar i 
Autoprodhuesve FV, MWp 

71.33 38.21 42.46 6.79 158.8
0 

Burimi: Analize e Konsulentit 

 
Numri i Autoprodhuesve FV dhe kapaciteti i tyre potencial i instaluar është llogaritur bazuar në shkallen 
e depërtimit dhe kapacitetin mesatar të instaluar për secilën kategori konsumatorësh. Analiza e 
rezultateve tregon qartë se pjesa e Autoprodhuesve FV me një kapacitet të instaluar më të ulët se 500 
kW do të jetë vetëm 6.31%, me vlerë absolute të barabartë me 158.80 MW dhe do të ndërtohet gjatë 
viteve 2020-2025, sipas targetave per RES. Ajo mund të menaxhohet nga OSHEE.  
 
Gjithashtu, është e rëndësishme të përmendet se MIE ka lëshuar autorizim për 3 fermat më të mëdha 
FV me kapacitet total prej 300 MWp, dhe sipas planit të tyre të investimeve, investimi i tyre do të jetë 
350 milion EUR. Duke shtuar gjithashtu 158 MWpeak të Autoprodhuesve FV me një investim të 
përafërt prej 160 milion EUR, tregu i përgjithshëm për pesë vitet e ardhshme vetëm për teknologjitë 
FV do të jetë 460 milion EUR. Kjo do të jetë qartë një përfitim per NMVM-te Shqiptare që prodhojnë 
komponente për sistemet FV, pasi ato do të kenë treg të qëndrueshëm për pesë vitet e ardhshme. Siç 
ka treguar përvoja në këto dy vjet, kriza Covid-19 nuk i pengoi kompanitë që tashmë kanë filluar 
aktivitetet investuese të zbatojnë teknologjitë Autoprodhuese FV. Përkundrazi, investimet në RE, 
infrastrukturë, eficencën e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit zbatohen siç është planifikuar jo vetëm në 
sektorin e FV por dhe në HEC dhe teknologji të biomasës). 
 

6.3 Mundësitë për riorientimin e NMVM-ve pas krizës Covid-19 

6.3.1 Partneritete Publik Privat (PPP) dhe Kompani per Shërbime Energjetike (ESCO) për 
futjen ndricimit EE LED ne rruget publike 
Modelet PPP dhe ESCO janë mundësi për ndryshimin e mënyrës sesi kompanite punojne, si dhe një treg i 
mundshëm për shërbimet që përcaktohen me Ligjin për Eficencën e Energjisë. Përdorimi në rritje i 
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marrëveshjeve PPP mund të krijojë përfitime për kompanitë, qeverinë dhe publikun e gjerë. Në rastet kur 
kompanite kanë probleme me uljen e kërkesës, kjo do të stimulojë rritjen e aktivitetit tregtar. 
 
Projekti "Krijimi i kushteve për zbatimin e projekteve ESCO" financohet nga Programi Rajonal i Eficencës së 
Energjisë (REEP) i Bashkimit Europian (BE) i udhëhequr nga BERZH në bashkëpunim me Sekretariatin e 
Komunitetit të Energjisë. Ky projekt synon të mbështesë projektet e eficencës së energjisë për ndriçimin e 
rrugëve në bashki dhe sisteme të vogla të shpërndarjes se ngrohjes. Futja e ndricimit EE LED te rrugeve 
publike, financuar dhe zbatuar nga kompanitë private per shërbime energjetike (ESCO) përmes një kontrate 
afatgjatë të nënshkruar midis tre palëve: Bashkia, ESCO dhe BERZH. Zbatimi i konceptit ESCO për 
financimin e ndriçimit rrugor EE LED në 61 bashki shqiptare ka potencial të madh dhe NMVM-të që ofrojnë 
keto produkte (si shtylla, instalime elektrike, koka ndriçimi, punime ndërtimi) dhe instalojne keto teknologji do 
të kenë një treg të madh deri në 250 milionë Euro për vitet e ardhshme në Shqipëri. 
 

6.3.2 Riorientimi drejt R&D 

Kompania Algrafika sh.p.k. vendosi të riorientojë aktivitetet e saj drejt R&D duke përgatitur paketa standarde 
Autoprodhuesish FV për 5 kWp, 10 kWp (për klientët rezidencialë), 50 kWp (per klientet si motele, restorante 
dhe ndërmarrje mikro dhe të vogla), 100 kWp (hotele të mesme dhe ndërmarrje të mesme) si dhe 500 kWp 
(hotele të mëdha dhe ndërmarrje të mëdha). Punonjesit e kesaj kompanie krijuan 5 paketa të dedikuara 
Autoprodhuesve FV për t'i derguar ato menjëherë sipas kërkesës se klientit. Për të zbatuar me sukses projektin, 
kompania madje krijoi disa vende pune shtesë, një sukses që duhet theksuar, veçanërisht gjatë një kohe krize. 
Zgjidhja është ende në një fazë fillestare të zhvillimit dhe deri më tani ata kanë instaluar 15 paketat e para 
Autoprodhuesish FV. Në kushtet kur kërkesa ulet për shkak të pandemisë, R&D është një mundesi e mire për 
NMVM-të që të rriten në mënyrë të sigurt, me kushte shume te mira dhe duke punuar nga shtëpia. 

 

6.4 Udhëzime për NMVM-të që prodhojne dhe instalojne paisje EE&RE ne 
aksesimin e financimeve, tregjeve dhe teknologjive të përparuara në Shqipëri 

Industria e prodhimit të EE/RE në Shqipëri është punë intensive dhe jo kapitale dhe pritet të mbetet e tillë në 
të ardhmen e afërt. Fuqia punëtore e disponueshme në Shqipëri luan një rol jetik në zhvillimin dhe mirëqenien e 
industrisë së makinerisë pasi garanton konkurrencë përmes punës me kosto të ulët dhe shërbimeve inxhinierike. 
Sidoqoftë, kosto-efektiviteti i punës dhe inxhinierisë nuk bën në vetvete një industri të makinerive të klasit 
botëror. Në këtë aspekt, përparësia e ndërmarrjeve prodhuese Shqiptare EE/RE qëndron në akumulimin e 
kompanive me aftësi, strategji dhe produkte të ndryshme, në mënyrë që grupimi EE/RE të sigurojë një avantazh 
teknologjik për industrinë ne përgjithesi. Harmonizimi i legjislacionit të BE-së në përputhje me procesin e 
pranimit të Shqipërisë e ka bërë të detyrueshme marrjen e çertifikatave të nevojshme të sigurisë dhe 
përputhshmërisë. 
 
Eficenca e energjisë dhe energjia e rinovueshme mund të luajnë një rol jetësor në rimëkëmbjen ekonomike pas 
Covid-19. Zbatimi i masave EE dhe instalimi i pajisjeve RE mund të përmirësojë në mënyrë drastike 
konkurrencën ekonomike të kompanive dhe të zvogëlojë kostot e tyre të operimit (kostot e energjisë janë rreth 
10-30% për NMVM-të bazuar në sondazhet e kryera nga AKBN). Praktikat më të mira të paraqitura në këtë 
studim dëshmojnë se produktet per eficencen e energjise dhe paisjet per energjinë së rinovueshme janë opsione 
të realizueshme si një veprim kundër krizës ekonomike që rezulton nga pandemia. Bazuar në përfundimet nga 
analiza dhe praktikat më të mira në këtë studim, u krijuan një sërë udhëzimesh, për të ndihmuar NMVM-të të 
kenë akses në tregje, financime dhe teknologji të përparuara. 

- Riorientimi i NMVM-ve drejt shërbimeve shumë të kërkuara në mjedisin e ri të punës për shkak të 
krizës Covid-19. Shembujt praktikë treguan se riorientimi i NMVM-ve drejt prodhimit dhe instalimit 
te paisjeve EE&RE mund të jetë një masë e rëndësishme për të zbutur ndikimin që pandemia pati në 
aktivitetet e përditshme të NMVM-ve. Mund të krijohen shërbime të reja për t'iu përgjigjur 
produkteve të reja shumë të kërkuara. 

- NMVM-të duhet të jenë të vetëdijshme dhe të përfitojnë nga paketat e Qeverisë në lidhje me 
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programet e rimëkëmbjes pas Covid-19. 

- NMVM-të duhet të jenë të vetëdijshme dhe të përfitojnë nga programe të ndryshme, të cilat 
udhëzohen dhe do të udhëzohen nga Agjencia e Eficencës së Energjisë dhe AKBN, sipas Strategjisë 
së Energjisë, NEEAP dhe NREAP. 

- NMVM-të duhet të percaktojne nje person kyc në kompaninë e tyre për të ndjekur të gjitha programet 
EE/RE me mbështetje financiare nga donatorët e mëposhtëm: BE, Instrumenti i BE-së për 
Asistencë Para-Anëtarësimit (IPA), BERZH, KfW, BB, EIB, SECO dhe Organizatat e sistemit te 
Kombeve te Bashkuara: UNECE, UNDP, UNIDO e UNOPS. Kjo do t'i ndihmojë NMVM-të rrisin 
përdorimin e programeve inovative dhe skemave financiare të mbështetura nga donatorët dhe IFI-të 
e lartpërmendur. Këto programe mbështesin projektet e eficences se energjisë dhe energjisë së 
rinovueshme, dhe janë një mundësi e mirë për kompanitë qe të përmirësojnë shërbimet e tyre dhe të 
aksesojne financime.  

- NMVM-të mund të aplikojnë për programin e IFI-ve (BERZH dhe GGF) me grante dhe hua 
preferenciale për programet EE dhe RE. Në situatën që u krijua për shkak të krizës, këto grante dhe 
hua preferenciale janë të rëndësishme për NMVM-të për të fituar financim drejt zbatimit të masave 
për të zvogëluar efektet e pandemisë, si riorientimi i aktiviteteve ose R&D per produkte dhe procese 
inovative EE dhe RE. 

- Krijimi i partneriteteve për aksesim më të lehtë të furnizimeve, burimeve dhe tregjeve. Krijimi i 
partneriteteve mund të zgjerojë mundësitë e tregut dhe aftësinë për të perfituar financim për NMVM-
të në sektorët EE dhe RE, për shkak të kombinimit të kapaciteteve dhe aksesimit të teknologjive të 
përbashkët nga partnerë te ndryshëm. Për shkak të madhësise relativisht të vogël të NMVM-ve, 
ndërtimi i partneriteteve është thelbësor për rritjen e konkurrencës ndermjet kompanive dhe per 
luftimin e efekteve të pandemisë.  

- NMVM-të mund të përgatisin propozimet PPP/ESCO në mënyrë që të përfitojnë nga instrumentet 
e lartpërmendura qeveritare për të permiresuar ekonominë. NMVM-të mund të përfitojnë nga skemat 
ESCO për rritjen e përdorimit të produkteve me eficence energjie, për shembull në sektorët e 
ndërtesave publike dhe ndriçimit të rrugëve. 

- Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë duhet të organizojnë trajnime online për NMVM-të për të 
prezantuar NEEAP, NREAP, mundësi investimi, mundësi të reja EE/RE si dhe të gjitha programet 
dhe skemat financiare të mundshme qe i mundesojne ato te zgjerojne biznesin e tyre drejt prodhimit 
dhe instalimit te paisjeve EE&RE. 

- Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë duhet t’i mbeshtesin NMVM-te duke organizuar trajnime për 
punonjësit e tyre. 

- Drejtuesit e NMVM-ve duhet të kryejnë trajnime online për stafin e tyre në mënyrë që ta përdorin 
kohën e pandemisë Covid-19 për rritje profesionale dhe per projektimin e produkteve të reja EE/RE. 

 

7. Përfundime dhe Rekomandime 
Pandemia COVID-19 ne shume aspekte ngjason shume me nje lufte. Për këtë arsye, secili prej nesh duhet të 
përshtatet me këtë mënyrë të re jetese, dhe qeveria në veçanti duhet të sigurohet që politikat e saj të jenë 
efektive, të qarta dhe lehtësisht të zbatueshme. Nëse politikat sigurojnë që punonjësit të mos humbasin vendet 
e punës dhe shumë NMVM të zgjerojnë aktivitetin e tyre me produkte të reja EE/RE, ekonomia në tërësi do 
të përfitojë dhe rimëkëmbja do të ndodhë më shpejt dhe më mirë. 

 
Një rimëkëmbje efektive do të varet nga politikat e ndërmarra gjatë krizës. Në gjysmën e dytë të vitit 2021 
Shqipëria po fillon të rimëkëmbet nga kriza e shkaktuar nga pandemia dhe kufizimet që duhej të futeshin për 
të shpëtuar jetë. Roli i sektorit publik u rrit, por ndërhyrja më e madhe e sektorit publik justifikohet vetëm me 
situaten emergjente dhe duhet të zgjasë për aq kohë sa mbeten rrethanat e pazgjidhura. Eshtë e rëndësishme 
që funksionet publike gjatë krizës të kryhen në një mënyrë jashtëzakonisht transparente. 

 
Pandemia dhe mbyllja ekonomike po godasin më së shumti të varfërit dhe personat vulnerabel, përmes 
humbjes së punës dhe të ardhurave, ndërprerjeve të furnizimit me ushqim, mbylljes së shkollave dhe flukseve 
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më të ulëta të remitancave. Pavarësisht përpjekjeve më të mira të autoriteteve, dëmet duken te pashmangshme. 
Sfida më e madhe do të jetë mënyra e financimit të rritjes së shpenzimeve kur të ardhurat bien vazhdimisht. 
Dhe zgjidhja kryesore është shtyrja e NMVM-ve drejt produkteve të reja EE/RE, përfshirë kompanitë e 
projektimit inxhinierik, zhvilluesit, instaluesit dhe auditorët e energjisë duke përgatitur një plan të qartë drejt 
një ekonomie të qëndrueshme dhe ne harmoni me mjedisin për nevojat e Shqiperise dhe për eksportet në 
vendet e tjera. 

 
Sektori i NMVM-ve përbën më shumë se 98.6% të ekonomisë në Shqipëri. Një analizë e aftësisë së NMVM-
ve për të mirembajtur biznesin e tyre në një situatë pandemike ka treguar se shumica (rreth 60%) mund të 
zgjasin vetëm 3-5 muaj para se të ndalojnë aktivitetet e tyre. Qeveria prezantoi programet e vaksinave në fillim 
të Janar 2021, dhe në Korrik 2021 shkalla e vaksinimit arriti 55% e të gjithë popullsisë së rritur. Ka shpresë që 
në kushte të tilla situata e pandemisë Covid-19 të jetë më pak dramatike se në muajt e mëparshëm. Eshtë shumë 
e rëndësishme të përdorim mësimet e nxjerra dhe të vazhdojmë të mbështesim NMVM-te prodhues dhe 
instalues te paisjeve EE&RE për të përfituar nga potenciali i madh i tregut që ekziston në Shqipëri. Tregu 
kumulativ potencial EE/RE në Shqipëri përsa i përket investimeve të reja që kerkohen deri në vitin 2030 për 
të përmbushur objektivat përkatëse EE/RE, do të jetë afërsisht 1,600 milion EUR dhe kjo garanton pune të 
vazhdueshme për të gjitha ndërmarrjet ekzistuese dhe të reja që operojnë në këto zona. 
 
Qeveria duhet të ndihmojë NMVM-të qe prodhojne dhe instalojne paisje EE/RES përmes politikave dhe 
masave konkrete. Shumë nga masat kanë të bëjnë me financat dhe likuiditetin e kompanive, për shembull, duke 
ofruar kredi me interes të ulët (p.sh. me ndihmën e IFI-ve), si dhe ulje të taksave. Këto masa synojnë të 
parandalojnë falimentimin e kompanive, por nga ana tjetër mungojnë masat që do të ndihmojnë kompanitë që 
ndaluan aktivitete e tyre për të kapërcyer krizën dhe për të rifilluar punën menjëherë pas pandemisë. 
 
Nga ana tjetër, përveç ndihmës së ofruar nga qeveria, NMVM-te qe prodhojne dhe instalojne paisje EE/RE 
kanë marrë masa për t'u perballur me krizën. Disa kompani kanë transferuar me sukses aktivitetet e tyre nga 
hapësira e zakonshme e punës në vende jashte saj (siç janë vendbanimet e punonjësve). NMVM-te prodhues 
dhe instalues te paisjeve EE/RE duhet të përqëndrojnë biznesin e tyre vetëm në projektet më të rëndësishme 
të EE/RE që do t'i mundesonin ata të rimëkëmbeshin dhe të rriteshin, pasi tregu per EE/RE ekziston dhe 
është shumë i madh. 

 
Përmes një studimi dhe kërkimi të gjerë të praktikave më të mira në dispozicion të NMVM-ve qe merren me 
prodhimin e paisjeve te plota EE/RE ose me komponentë të tyre, u arrit në përfundimin se NMVM-të ne 
pergjithesi, përfshirë prodhuesit EE/RE, duhet të riformësojnë modelin e tyre të biznesit dhe të kuptojnë 
zhvillimin e tregut lidhur me tendencat dhe objektivat e EE/RE në Shqipëri. NMVM-të, përfshirë prodhuesit 
EE/RE, duhet të rrisin përdorimin e fondeve, programeve dhe huave preferenciale të ndryshme, të zgjerojnë 
partneritetet dhe rrjetin e tyre në mënyrë që të kapërcejnë sfidat e dergimit dhe instalimit të produktit, si dhe të 
riorganizojnë orarin dhe aftësitë e tyre (përmes trajnimeve). NMVM-të, përfshirë prodhuesit EE/RE, duhet të 
zgjerojne kufijte e tyre drejt klientëve në mënyrë të sigurt, p.sh. përmes dyqaneve dixhitale, mbështetjes në 
internet, prezences së mediave sociale, dhe nëse është e mundur, te përpiqen të riorientojne aktivitetet e tyre 
drejt produkteve të reja qe kane kerkese te larte në treg për shkak të ndryshimeve në mjedisin e punës. 

 
Nga ana tjetër, bazuar në analizën e mjedisit të ri të punës, ne sfidat me të cilat NMVM-të ballafaqohen, dhe 
ne politikat qeveritare, ka shumë mënyra me te cilat qeveria mund të ndikojë dhe zbusë efektet e krizës. Disa 
nga rekomandimet drejt politikave dhe masave që qeveria mund të zbatojë përfshijnë rritjen e përdorimit të 
PPP-vë, uljen e taksave për të gjithe NMVM-të, përfshirë prodhuesit dhe instaluesit e paisjeve EE&RE, futjen 
e prokurimit "ne harmoni me mjedisin" dhe zhvillimin e programeve EE/RE me donatorë dhe IFI të 
ndryshëm, si p.sh. BE, IPA, BERZH, KfW, BB, EIB, SECO, UNECE, UNDP, UNIDO dhe UNOPS). 

 
7.1 Rekomandime për Qeverinë e Shqipërisë në krijimin e një mjedisi mundesues 
përmes politikave dhe legjislacionit të përshtatshëm për NMVM-të për të nxitur prodhimin 
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dhe instalimin e paisjeve EE&RE 
Objektivi i këtyre rekomandimeve është që Qeveria të prezantojë politika dhe legjislacion të përshtatshëm për 
NMVM-të për të inkurajuar prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE/RES. Do të ishte shumë e rëndësishme 
për Qeverinë që: 

 Te mbështese individët vulnerabel që janë goditur nga kriza. Mbeshtetja ekonomike per te papunët 
ose per grupe te tjera duhet të perfshije me shume persona dhe të zgjatet në kohë. Kjo periudhë mund 
të përdoret për trajnime online në mënyrë që t'i përgatisë këta njerëz për ndryshimet në tregun e punës 
që lidhen me të gjitha profesionet e projektimit, prodhimit, instalimit dhe operimit të të gjitha 
materialeve dhe sistemeve EE/RE. 

 Te mbështese prodhuesit vulnerabel të EE/RE duke i përfshirë ata në programet qeveritare per 
rimëkëmbjen ekonomike gjate periudhes 2021-2022. Te ndihmoje bizneset të kapërcejnë krizën e 
shkaktuar nga pandemia Covid-19 dhe te asistoje NMVM-të, përfshirë prodhuesit EE/RE, me 
programet e zbatimit të NEEAP dhe NREAP të udhëzuara nga AEE dhe AKBN. 

 

7.2 Rekomandime për Qeverinë në zhvillimin e udhëzimeve të politikave dhe krijimin e 
skemave të stimujve financiarë 
Ka shpresa që deri në fund të vitit 2021 pandemia do të jetë masivisht nën kontroll përmes vaksinimit të 
shumicës së popullsisë së vendit, disponueshmërisë së trajtimeve të besueshme mjekësore dhe/ose imunitetit 
të turmes, dhe ekonomia do të fillojë të përmirësohet gradualisht drejt funksionimit të saj normal. Për të arritur 
këtë rimëkëmbje ekonomike sa më shpejt dhe sa me lehte qe të jetë e mundur, si në ekonominë kombëtare në 
përgjithësi ashtu edhe në sektorin EE/RE në veçanti (ku përfshihen NMVM-të), rekomandohen politikat 
specifike të meposhteme. 

- Qeveria tashmë ka dhënë subvencione për paga, duke rënë dakord me bankat për shtyrjen e kësteve 
të huasë dhe në shumë raste riplanifikimin e programeve të shlyerjes së kredisë, programe trajnimi 
per punësim dhe ulje taksash. Këto programe duhet të vazhdojnë të ndihmojnë kategori të caktuara 
njerëzish vulnerabel, sipas nevojës. Në veçanti, qeveria, agjencitë e specializuara dhe Dhomat e 
Tregtisë dhe Industrisë duhet të mbështesin veçanërisht NMVM-te qe merren me prodhimin dhe 
instalimn e paisjeve EE&RE që nuk kanë qasje në kredi duke i ndihmuar ata të marrin pjesë në 
programet e financimit me grante dhe kredi të buta për të siguruar likuiditetin (kapitalin qarkullues) 
të nevojshëm për aktivitetet e perditshme. 

- Qeveria duhet të nxise dhe mbështesë financiarisht investimet dhe projektet e reja EE/RE duke 
krijuar programe afatgjata për zbatimin e NEEAP dhe NREAP, perderisa këto programe po 
ndihmojnë në krijimin e vendeve të reja të punës, zbatimin e teknologjive moderne, zvogëlimin e 
nevojës për importe, dhe rrjedhimisht uljen e deficitit tregtar të vendit. 

- Qeveria duhet të angazhohet me reforma për të zvogëluar barrierat rregullatore dhe për të ndarë dhe 
privatizuar ndërmarrjet e mbrojtura të energjisë te cilat jane ne pronesi shtetërore. Transparenca e 
Qeverisë është një hap kyç në krijimin e një mjedisi tërheqës investimi, veçanërisht me zbatimin e 
masave të EE/RE, të cilat kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në përmbushjen e objektivave për 
zbutjen e gazeve me efekt serë sipas NDC. 

- Perdorimi i portalit qeveritar e-Albania jo vetëm në prokurimin elektronik (i cili zbatohet me sukses 
që nga mesi i vitit 2019 për prokurimin publik të mallrave dhe shërbimeve), por gjithashtu edhe për 
të gjitha procedurat për lëshimin e lejeve për ndërtimin dhe operimin e Prodhuesve te Pavarur të 
Energjisë Elektrike nga Burime të Rinovueshme. 

- Mbrojtja e punëtorëve nga rreziku i humbjes se punes dhe nxitja e mundësive të reja të punësimit 
me anë të subvencioneve të pagave për NMVM-të. Zhvillimi i politikave për të përshtatur fuqine 
punetore me profesionet e reja pas COVID-19 duke kryer programet përkatëse të trajnimit përmes 
Agjencive të specializuara dhe Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë. 

- Siguroje grante dhe kredi të buta për NMVM-të qe prodhojne dhe instalojne paisje EE/RES duke i 
ndërgjegjësuar dhe duke i ndihmuar ata të marrin pjesë në programet EE/RE, tashmë në veprim 
nga BERZH dhe GGF. 
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- Lejoje bashkite me performancë të mirë të kontraktojnë NMVM-te qe merren me prodhimin dhe 

instalimin e paisjeve EE/RE për të propozuar partneritete publik privat (PPP) dhe financim ESCO 

për shërbime të ndryshme bashkiake (përmirësimi i EE për ndërtesat publike dhe per ndriçimin e 

rrugëve publike) bazuar në kontrata afatgjata dhe garanci sovrane nëse është e nevojshme për projekte 

të mëdha. Kjo metodë mund të jetë me përfitim si për prodhuesit e EE/RE, ashtu edhe për Qeverinë 

dhe, në fund të fundit, për publikun e gjerë. Në një situatë kur shumë kompani kanë probleme me 

kërkesën e reduktuar, kjo do të stimulojë rritjen e aktivitetit tregtar, veçanërisht për prodhuesit dhe 

instaluesit e paisjeve EE/RE. 

- Shkallëzimi i instrumenteve ekzistuese për të mbështetur biznese te reja dhe inovatore. Një shembull 
i tillë eshte Bashkia e Tiranës, e cila ka filluar të mbështesë bizneset 'start-up' për ide dhe teknologji 
inovative përmes granteve të vogla.  

- Reduktimi i taksave për NMVM-të që merren me prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE&RE. 
Reduktimi i barrës tatimore për keto NMVM do të rrisë kërkesën dhe perdorimin. Kjo mase do të 
ndihmonte në krijimin e kushteve të favorshme të tregut për këto produkte, dhe gjithashtu do t'i 
ndihmonte kompanitë të rrisnin konkurrencën dhe ulnin kostot. 

- Qeveria duhet të jetë e fokusuar në zbatimin e NEEAP dhe NREAP dhe t'i japë përparësi në 
prokurimin publik, duke futur "aspekte qe jane ne harmoni me mjedisin" si pjesë e platformës së 
prokurimit tashmë të krijuar 'e-Albania'. Për shkak të ndikimit pozitiv në rimëkëmbjen pas Covid-19 
dhe forcimin e konkurrencës ndermjet NMVM-ve, më shumë fokus në këto projekte duhet t'i shtohet 
programeve në dispozicion për NMVM-të. Qeveria është një nga konsumatorët më të mëdhenj. Duke 
zgjedhur produktet EE, RE dhe teknologjitë e përparuara, ajo do të jepte një kontribut të rëndësishëm 
ne ruajtjen e nje niveli te qendrueshem konsumi dhe prodhimi.  

- Prezantimi i masave të EE dhe RE për NMVM-të në strategjitë dhe planet kombëtare të veprimit që 
mbulojnë sektorin e eficences se energjise dhe energjisë së rinovueshme. Gjate zhvillimit te planeve 
afatshkurtër dhe afatgjatë për rritjen e sektorëve të EE dhe RE, Qeveria gjithashtu duhet të 
parashikojë sesi NMVM-të do të përfitojnë nga masat EE/RE dhe duhet t'i përfshijë ato në vizionin 
e saj strategjik. 

- Krijimi i programeve të EE dhe RE me mbështetjen e donatorëve dhe IFI-ve. Këto programe 
EE/RE do të mbështesin promovimin e vizionit strategjik të vendit që eshte orientuar drejt 
iniciativave të qëndrueshme per energjinë dhe klimën. Këto programe do të ndihmojnë gjithashtu në 
zvogëlimin e disa prej kostove të operimit të institucioneve publike dhe do t'i japin një nxitje NMVM-
ve qe merren me prodhimin dhe instalimin e paisjeve EE/RE me interes të shtuar për produktet dhe 
shërbimet e tyre. Qeveria përmes agjencive të saj të specializuara duhet të jetë më proaktive dhe të 
ndihmojë NMVM-të në krijimin e programeve në të ardhmen e afërt, kështu që ato do të ishin një 
mjet shtesë i rëndësishëm në dispozicion të NMVM-ve në periudhën e rimëkëmbjes pas Covid-19. 

- Qeveria duhet të rrisë transparencën e procesit të aplikimit për subvencione. Siç tregon sondazhi, një 
numër i konsiderueshëm i NMVM-ve nuk dinë të aplikojnë për kredi pa interes apo me interes të 
ulët. Lehtësimi i këtij procesi do të mundësojë perdorim e tyre më të madh dhe përhapje më të gjerë 
të masave në dispozicion. 

- Qeveria duhet të krijojë udhëzime të qarta mbi masat dhe zgjidhjet e disponueshme qe prodhuesit 
dhe instaluesit e paisjeve EE/RE mund të zbatojnë për të perballuar krizën dhe ndikimet afatshkurtra 
dhe afatgjata të pandemisë. Ky udhëzim nuk duhet të kufizohet vetëm në masat qeveritare, por duhet 
të përfshijë edhe instrumente të tjera mbështetëse, të tilla si organizatat donatore ndërkombëtare, 
iniciativat private, masat e brendshme nga kompanitë, etj. 

- Duhet të ketë masa adaptuese dhe masa mitiguese në dispozicion. Për shembull, Qeveria mund të 
mbështesë punëtorët e pushuar nga puna dhe të krijojë një mjedis të favorshëm për bizneset e reja që 
do të përqëndrohen në mundësitë që rrjedhin nga ndryshimet në mjedisin e punës (bizneset online, 
kërkimet mjekësore, etj.). 
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Annex II. Pyetesor per ndikimin e COVID-19 ne Ndermarrjet Mikro, te Vogla 
dhe te Mesme (NMVM) qe prodhojne produkte me Eficence Energjie (EE) 
dhe pajisje me Energji te Rinovueshme (RE) (ne Shqiperi) 

 
E/I nderuar Zonje/Zoteri, 
 
UNECE eshte nje nga partneret qe zbaton projektin e UNDA "Iniciativa Globale per ringjalljen e 
Sektorit te NMVM-ve pas-Covid-19". Qellimi i pergjithshem i projektit eshte te forcoje kapacitetin dhe 
qendrueshmerine e Ndermarrjeve Mikro, te Vogla dhe te Mesme (NMVM) ne vendet ne zhvillim dhe 
ekonomite ne tranzicion per te zbutur ndikimin ekonomik dhe social te krizes globale Covid-19. 
 
Si pjese e detyres ne kuader te projektit, UNECE po zhvillon Udhezimet dhe Praktikat me te mira per 
NMVM-te qe prodhojne produkte EE dhe pajisje RE ne Shqiperi. Ne aktivitetet e meparshme te 
projektit, eshte zhvilluar nje studim per rajonin e UNECE, i cili mund te shihet ne linkun e meposhtem: 
Linku per studimin 
 
Ky projekt eshte plotesisht ne perputhje me politiken e rimekembjes ekonomike te qeverise shqiptare ne 
pergjithesi dhe strategjine e energjise ne vecanti. Qeveria shqiptare ka aprovuar Ligjin per EE, Ligjin per 
BRE, Strategjine e Energjise, Planin e Rimekembjes Ekonomike dhe ky studim do te ndihmoje 
ndermarrjet dhe Qeverine te sugjerojne skemat e duhura te stimulimit per te gjitha ndermarrjet qe 
prodhojne pajisje EE dhe qe japin masat RE. Roli i NMVM-ve ne shperndarjen e produkteve me 
eficience te energjise dhe sigurimin e pajisjeve te energjise se rinovueshme mund te behet thelbesor ne 
fazen e rimekembjes pas-Covid-19 nese u sigurohen stimuj te nevojshem. Kjo mund te jete nje nga 
menyrat per te rifilluar NMVM-te apo edhe per te krijuar te reja kur mundesite e punes jane te pakta. 
NMVM-te mund te perfitojne nga udhezime te qarta per aksesin e financave, qasjen ne tregje, qasjen ne 
teknologjite e perparuara dhe nje mjedis te favorshem te krijuar nga politikat dhe legjislacioni i duhur i 
qeverise. Ato gjithashtu do te perfitojne nga shembuj konkrete te zbatimit te suksesshem te masave nga 
NMVM-te, duke perfshire ripozicionimin qe coi ne perfitime te konsiderueshme ekonomike. Gjithashtu, 
NMVM mund te behen motore per rimekembjen ekonomike pas krizes, duke krijuar mundesi pune dhe 
duke udhehequr zhvillimin ekonomik me pergjegjesi shoqerore dhe miqesore me mjedisin, duke 
ndihmuar keshtu ne arritjen e qellimeve te shumta per nje zhvillim te qendrueshem. 
 
UNECE ka angazhuar Dr. Besim Islami si konsulent per kete projekt. Ai eshte ne proces te mbledhjes 
dhe analizimit te informacionit per kete projekt. Nje nga detyrat e tij eshte te mbledhe dhe analizoje raste 
studimore te praktikave me te mira ne Shqiperi. Ne po ju kerkojme te ndihmoni Dr. Besim Islamin te 
kontaktoje drejtperdrejte NMVM-te ose kompanite e medha qe perdorin NMVM-te ne zinxhirin e tyre 
te furnizimit dhe/ose shperndarjes, te cilat arriten rezultate te provuara ne tejkalimin e pasojave te krizes 
Covid-19 duke zbatuar nje menaxhim te perditesuar dhe/ose perqasje perpunimi, duke u perqendruar 
posacerisht ne ndermarrjet qe ofrojne produkte ose sherbime me eficence energjise dhe/ose pajisje me 
energji te rinovueshme. Studimet e rasteve nga krizat e kaluara (financiare, te shkaktuara nga katastrofa 
natyrore ose te bera nga njerezit, konflikte, etj.) qe do te ishin te dobishme ne rimekembjen pas Covid-
19 jane gjithashtu te mireseardhura. Me mirekuptim po kerkojme mbeshtetjen tuaj ne identifikimin e 
ndermarrjeve te tilla per nje komunikim te metejshem dhe per shkembimin e pervojes se tyre pozitive. Ju 
lutemi gjeni bashkangjitur modelin e mbledhjes se te dhenave per referencen tuaj dhe per te kuptuar me 
mire informacionin e nevojshem te rasteve studimore. Ne rast se keni nje informacion te tille, ju lutemi 
kontaktoni Dr. Besim Islami direkt ne besimgosa@gmail.com sa me heret qe te jete e mundur, idealisht 
para dates 14 Qershor 2021. 

Pyetesor 
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1. Te dhena te pergjithshme per NMV-te 

Ndermarrja: Adresa: 
 

Tel: 

Email: Website: Personi i Kontaktit: 
 

2. Ku klasifikohet ndermarrja juaj? 

Mikro (1-9 punetore) e Vogel (10-49 punetore) e Mesme (50-249 
punetore) 

e Madhe (250+ punetore) 

3. Si ndikoi COVID-19 ne punen tuaj te perditshme? 

Aspak Negativisht Pozitivisht 

4. Cfare prodhon apo sherben ndermarrja juaj? 

□ Produkte perfundimtare □ Gjysme produkte □ Komponent 

□ Element □ Pjese kembimi □ Sherbime 

5. Ju lutemi specifikoni se cilat produkte/paisje prodhon ndermarrja juaj: 

□ Materiale per termoizolim 
(Polisterol) 

□ Materiale per termoizolim (Lesh 
mineral/xhami) 

□ Materiale per termoizolim (Lesh 
guri) 

□ Dritare te plota EE □ Komponente te dritareve EE 

□ Dyer te plota EE □ Komponente te dyerve EE 

□ Kaldaje te plote me drru zjarri/bersi/peleta/briketa  □ Komponente te kaldajes me drru 

zjarri/bersi/peleta/briketa  

□ Sisteme te plota diellore per ujin e ngrohte  

 

□ Komponente te sistemeve diellore per ujin e ngrohte 

□ Komponente te sistemeve 
diellore fotovoltaike 

□ Komponente te hidrocentraleve □ Komponente te centraleve eolik 

 
6. Ne cilat tregje jeni aktiv? Ne cilat tregje po pergatiteni te hyni? Cilat tregje jeni te interesuar te 

eksploroni? Cilat tregje nuk ju interesojne? 

Tregu Aktiv Ne pergatitje Na intereson Nuk na 

intereson 

Lokal □ □ □ □ 

Shtete te tjera Ballkanike □ □ □ □ 

Shtete te BE-se □ □ □ □ 

Pjesa tjeter e botes p.sh. 

Turqia 

□ □ □ □ 

 
7. Cfare lloj mbeshtetje i nevojitet ndermarrjes tuaj per te zgjeruar aktivitetin? Po Jo 

Mbeshtetje per te futur teknologji te reja / metodologji te perditesuara ne prodhim dhe 

administrim 

□ □ 

Investime ne aftesi profesionale □ □ 

Futja e standardeve sociale ose ekologjike □ □ 

Futja e standardeve dhe certifikimeve te reja per cilesine □ □ 

Zhvillim te produkteve inovative □ □ 

Informacione dhe analiza per kerkesen dhe potencialet e tregut ne sektoret e ri te synuar (p.sh. 

RE & EE) per produktet / sherbimet e perpunimit te metaleve  

□ □ 

Mbeshtetje ne zhvillimin e zinxhireve te shtimit te vleres ne sektoret e ri te synuar (p.sh. RE & 

EE) per krijimin e vleres ne sektorin e perpunimit te metaleve 

□ □ 

Mbeshtetje per krijimin e modeleve te reja te biznesit per krijimin e vleres ne sektorin e 

metaleve nga sektore te ri te synuar (p.sh. RE & EE) 

□ □ 

Rrjetet bashkepunimi me partnere dhe institucione potenciale investuese nga BE   □ □ 

Informacione mbi institucionet mbeshtetese financiare per investime ne prodhime dhe 

teknologji te reja 

□ □ 

 

 



 

 

Aneksi III. Oportunitete per NMVM ne lidhje me Certifikaten e Performances 
Energjetike te Ndertesave 

Legjislacioni parësor përkatës që lidhet me përmirësimin e EE në sektorin residencial, ndërtesat Publike dhe komerciale te 

Sektorit te Sherbimeve, industrine, transportin dhe bujqesine përfshin sa vijon: 

 Ligji për Efiçiencën e Energjisë Nr. 124/2015; 

 Ligji për Performancën Energjike të Ndërtesave Nr. 116/2016; 

 Ligji për Burimet e Rinovueshme të Energjisë Nr. 8/2017 

 Ligji Nr. 68/2012 Për Informimin e Konsumit të Energjisë dhe Burimeve të Tjera nga Produkte të Lidhura 

me Energjinë; 

 Ligji Nr. 8937, datë 12.09.2002 “Për Ruajtjen e Nxehtësisë Termike në Ndërtesa”. 
Në përputhje me detyrimet e saj sipas Komunitetit të Energjisë dhe si pjesë e objektivit strategjik të Shqipërisë për t'u 
bashkuar me BE -në, qeveria ka punuar për të harmonizuar legjislacionin e saj me kuadrin ligjor të BE -së dhe synon të 
krijojë përgjegjësi të qarta dhe transparente për zbatimin e acquis e BE –së. Ligji mbi performancën e energjisë së 
ndërtesave: Shqipëria ka përgatitur një ligj të pavarur për transpozimin e Direktivës së BE-së EPBD. Kjo përfshin 
kërkesat e Direktivës së rishikuar në këtë drejtim, domethënë:  

 Ndërtesat e reja të zëna dhe në pronësi të autoriteteve publike duhet të përmbushin përcaktimet e 

Ndërtesave me Pothuajse Zero Energjisë (NZEB) pas 31 Dhjetorit 2018..  

 Për ndërtesat ku sipërfaqja totale e dobishme e dyshemesë tejkalon 250 m2, që janë të zëna, në pronësi të 

një autoriteti publik dhe vizitohen shpesh nga publiku, certifikata e performancës së energjisë duhet të 

shfaqet në një vend të dukshëm qartë për publikun.  

Ligji shqiptar është në përputhje me Direktivat e BE -së. Ai dallon Kërkesat Minimale të Performancës Energjetike të 
Ndërtesave (miratuar nga Vendimi i Këshillit të Ministrave Shqiptar me Nr. 537 dt. 8.7.2020) midis kategorive të ndryshme, 
të tilla si të rinovuara, ndërtesa të reja, sisteme teknike që do të instalohen për ngrohje, ftohje etj. sektorët kryesorë të 
aplikimeve janë:  

 të gjitha ndërtesat e reja dhe njësitë e reja të ndërtimit gjatë të gjitha fazave të ndërtimit, përfshirë projektimin;  

 ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e ndërtesave ekzistuese kur pësojnë rinovim ose zgjerim të konsiderueshëm, 
përfshirë projektimin;  

 elementet individuale të ndërtesës, të cilat janë pjesë e zarfit të ndërtesës dhe që kanë një ndikim të 
rëndësishëm në performancën energjetike të ndërtesës kur zëvendësohen ose shtohen në ndërtesë;  

 sistemet e filtrimit të ajrit në ndërtesë; e) sistemet teknike të ndërtesave të reja dhe ekzistuese (ku një sistem i ri është 

instaluar ose zëvendësuar) në lidhje me performancën e energjisë, duke përfshirë instalimin e duhur, instalimin e 

sistemeve të kontrollit dhe automatizimin për të rritur eficencen. 

Qeveria shqiptare ka përmirësuar legjislacionet në vitet e fundit me qëllimin kryesor për të përafruar legjislacionin në 
përputhje të plotë me legjislacionin e BE në këtë fushë. Pra, deri më tani është miratuar legjislacioni i mëposhtëm i ligjeve 
primare dhe sekondare, që trajtojnë drejtpërdrejt sektorin e banesave / ndërtesave: 

• “Metodologjia Kombëtare për Llogaritjen e Performancës së Energjisë në Ndërtesa” miratuar me VKM Nr. 
1094, datë 24.12.2020 

• Vendimi nr. 537, datë 8.7.2020 për "Kërkesat Minimale të Performancës së Energjisë në Ndërtesa" 

• Vendimi nr. 256, datë 27.3.2020 "Për Miratimin e Metodologjisë për Llogaritjen e Niveleve Optimale të Kostos 
për Kërkesat Minimale të Performancës së Energjisë ne Ndërtesa, Njësi dhe Elemente të Ndërtesave" 

• Vendimi nr. 958, datë 2.12.2020 për "Miratimin e procedurave dhe kushteve për certifikimin e performancës 
energjetike të ndërtesave dhe modeli e përmbajtja e kushteve për regjistrimin e Certifikatës së Performancës së 
Energjisë në ndërtesa" 

• Vendimi nr. 934, datë 25.11.2020 për "Miratimin e Kritereve dhe Procedurave për Mënyrën e Përzgjedhjes dhe 
Sasisë së Çertifikatave që do të Verifikohen, si dhe Procesin e Mbikëqyrjes së Çertifikatave të Performancës së 
Energjisë në Ndërtesa" 

 Urdhri nr. 5 datë 12.01.2021 për "Rregullimin e Formatit të Auditimit të Energjisë dhe Pagesën e Auditorit 
të Energjisë". 

 
AEE ka organizuar me sukses deri më tani 3 seanca testimi dhe ka certifikuar 65 Auditorë të Energjisë. Ky është një numër 
i mirë për të shërbyer për ndërtesat, industritë dhe bashkite, të cilat zotërojnë një numër të madh të ndërtesave publike. 
Ligji 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin Urban" është gjithashtu një ligj i rëndësishëm bazë që rregullon 



 

veprimtarinë dhe procedurat për planifikimin e territorit dhe procesin e zhvillimit të tokës. Ekzistojnë lloje të ndryshme të 
ndërtesave (dhe elementeve të ndërtesave) që kërkohen për të arritur një nivel të efikasitetit të energjisë; 

 të gjitha ndërtesat e reja gjatë të gjitha fazave të projektimit dhe ndërtimit; 

 ndërtesat ekzistuese, që i nënshtrohen një rinovimi ose zgjerimi të madh; 

 zëvendësimi i pjesëve ose elementeve të veçantë të ndërtesës të cilat kanë një ndikim të rëndësishëm në 
performancën energjetike të ndërtesës integrale; 

 zëvendësimi i sistemeve dhe pajisjeve teknike në ndërtesë 
 
Kuadri ligjor (shih Kapitullin 2 për më shumë) përcakton kërkesa të ndryshme për natyrën e ndryshme të ndërtesave. 
Prandaj, ndërtesat kategorizohen sipas tipologjisë dhe funksionit: 

• ndërtesa të veçuara të banimit me një familje, përfshirë vilat, ndërtesa të lidhura dhe/ose shtëpi të veçuara me 
tarracë; 

• blloqet e apartamenteve, përfshirë ndërtesa banimi me tre ose më shumë apartamente dhe blloqet e ndërtuara 
nga institucionet e mirëqenies sociale. 

• zyrat, përfshirë bibliotekat, ndërtesat kërkimore dhe muzeumet; 

• ndërtesat e edukimit/arsimimit, përfshirë shkollat, universitetet, kopshtet, institucionet e edukimit, konviktet, 
gjykatat, burgjet dhe qendrat akomoduese; 

• spitalet, përfshirë ndërtesat e kujdesit shëndetësor, ndërtesat e rehabilitimit dhe të institucioneve të kujdesit 
shëndetësor; 

• hotelet dhe restorantet, përfshirë ndërtesa biznesi dhe ndërtesa akomodimi dhe shërbimi, përveç ndërtesave të 
zyrave dhe ndërtesave tregtare; 

• ndërtesa ku zhvillohen aktivitete të tregtisë me shumicë ose pakicë që klasifikohen si ndërtesa shërbimi, përfshirë 
ndërtesa argëtuese, tregtare dhe ndërtesa stacioni/terminale; 

• objektet sportive, përfshirë objektet e mbyllura, përveç shesheve me akull të brendshëm. 

Sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave No. 537, date 8.7.2020 ketu perfshihen Ndërtesat e reja dhe njësitë e tyre, si edhe 

ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e tyre kur këto të fundit i nënshtrohen një rinovimi (ose rikonstruksion) të rëndësishëm 

përmbushin kërkesat e mëposhtme lidhur me performancën e energjisë: Humbjet e nxehtësisë me transmetim nga 

mbështjellja (ku përfshihen muret, dritaret, dyert, çatia dhe dyshemeja e mbështetur me tokën) e ndërtesave të reja dhe 

njësitë e ndërtesave të reja të shprehura me koeficientin e përgjithshëm të transmetimit të nxehtësisë U nuk tejkalojnë 

vlerat e lejuara të këtij koeficienti, të përcaktuara më poshtë: 

Muret e jashme  U = 0.38 W/(m2K) 

Catia/Tarraca U = 0.35 W/(m2K) 

Cati Atike U = 0.38 W/(m2K) 

Dyshemeja ne kontakt me toke U = 0.5 W/(m2K) 

Dritare dhe siperfaqet ma xham U = 2.00 W/(m2K) 

Humbjet e transmetimit të nxehtësisë nga zarfi mbeshtjelles i nderteses (duke përfshirë muret, dritaret, dyert, çatinë dhe 

katin përdhesë) të ndërtesave dhe njësive ekzistuese që pësojnë rinovim të konsiderueshëm dhe/ ose zgjerohen, të 

shprehura me koeficientin total të transmetimit të nxehtësisë U, nuk i kalojnë vlerat e lejuara të këtij koeficienti, te 

përcaktuar më poshtë: 

Muret e jashme  U = 0.40 W/(m2K) 

Catia/Tarraca U = 0.35 W/(m2K) 

Cati Atike U = 0.45 W/(m2K) 

Dyshemeja ne kontakt me toke U = 0.5 W/(m2K) 

Dritare dhe siperfaqet ma xham U = 2.20 W/(m2K) 

 
Vendimet e lartpërmendura të Këshillit të Ministrave përcaktojnë kërkesat minimale të performancës së energjisë për 
sistemet teknike per të gjitha sistemet teknike për ndërtesat e reja rezidenciale dhe jo-rezidenciale dhe njësitë e tyre në 
fazën e projektimit janë miratuar dhe specifikuar nga auditori i certifikuar i energjisë që të ketë performancë të lartë 
energjetike, në përputhje me standardet minimale treguese të EE, të përcaktuara në Aneksin B, si dhe kërkesat e 
standardeve kombëtare të materialeve dhe sistemeve, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 68/2012.  


