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Çmimet e Importit të Energjisë Elektrike të KEK-ut kundrejt atyre 

Evropiane për gjysmën e parë të vitit 2006 
 

 
Bilanci energjetik për vitin 2006 parasheh se në mënyrë që të plotësohen nevojat mujore të 
parashikuara, KEK-u duhet të importojë sasi të caktuar të energjisë. Duke iu referuar Bilancit 
Elektronergjetik, kjo situatë  mbetet e pandryshuar gjatë pothuajse gjithë vitit 2006, përveç në 
korrik dhe gusht kur ka teprica të cilat konsiderohen si eksport.  
 
Parashikimet dhe vlerësimet e përfshira në këtë raport, kanë të bëjnë vetëm me importin e 
kontraktuar të kompanisë, që përdoret për të plotësuar kapacitetet gjeneruese të Kosovës që janë 
në operim, si dhe importin për plotësimin e ramjeve (ndaljeve) të kapaciteteve gjeneruese që janë 
në operim. Politika aktuale e KEK-ut është që të kontraktojë importet përmes raundeve vjetore të 
tenderimit për një numër të Loteve, ku çdo Lot merret për periudhë njëmujore ose më shumë. Në 
praktikë, KEK-u nuk është në gjendje të lidhë kontrata për të gjitha Lotet për shkak të pasigurisë 
lidhur me disponimin e mjeteve financiare dhe si pasojë detyrohet të bëjë reduktime ose të blejë 
energji (importoj) afate të shkurtra importe këto të cilat kanë kosto shumë më të larta se sa ato që 
janë në dispozicion përmes procesit të tenderimit. Meqenëse sipas Ligjit, aprovimi i këtyre 
kontratave dhe Marrveshjeve tjera pë Blerjen e Energjisë është përgjegjësi e Rregullatorit, KEK-
ut do t’i kërkohet çdo herë përpara shpalljes së tenderit, t’i ofrojë ZRrE-së justifikimin mbi 
nevojën për blerjen e sasisë së kërkuar, së bashku me specifikimit teknik për llojin e energjisë së 
kërkuar. 
 
Rregullat e tregut (të draftuara) parashohin që të drejtat vjetore dhe mujore për të shfrytëzuar 
kapacitetin e linjave interkonektuese do të caktohet përmes auksioneve (ankandeve). Ne kemi 
supozuar se kapaciteti i disponueshëm interkonektues i tejkalojë kërkesat e importit, duke bërë që 
çmimet e paguara në aksionet e kapacitetve interkonektuese të priren drejt zeros. Si pasojë, në 
çmimet e propozuara të importit nuk përfshihet asnjë tarifë për qasjen ndërlidhëse. Kemi 
supozuar gjithashtu se Kosova do të jetë në gjendje të importojë përmes ndërlidhësve të tjerë 
përveç atyre me Serbinë nga të cilët kufizohet momentalisht, duke e rritur kështu shkallën e 
opsioneve të importit. 
 
Më tej në këtë raport janë analizuar çmimet e importit të KEK-ut dhe çmimet e tregtisë një-ditë-
para (day-ahead), si dhe tregtisë bilaterale në disa tregje evropiane me fokus në rajon. Në parim, 
testimi i tregut në formën e tenderimit konkurrues duhet të japë drejtimin më të mirë për sa i 
përket parashikimeve rreth çmimeve të ardhshme importit në Kosovë. Sidoqoftë, ekzistojnë një 
sërë arsyesh se pse kjo në këtë rast nuk vlenë: 
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 KEK-u është një palë jo atraktive, pasi bazohet në financimin e BKK-së për të paguar 
importet. Ofertuesit këtë fakt mund ta kenë vënë në çmimet e ofertave të tyre duke lejuar një 
rritje çmimi për rritjen e kredit-rrezikut dhe një shtesë për të mbuluar kostot e ofertimit që 
nuk janë përfunduar për shkak të kufizimeve financiare të KEK-ut.  

 Këtë vit KEK-u ka hyrë në treg relativisht vonë, duke bërë thirrje ofertimi për furnizim të 
menjëhershëm në shkurt të 2006. Është e mundur që oferta më tërheqëse do të ishin arritur 
nëqoftëse raundi i tenderimit do të ishte filluar në data më të hershme. Në të ardhmen, ne 
mendojmë se koha më e përshtatshme për të lëshuar tenderin është midis 15 marsit dhe 15 
prillit për periudhë më të gjatë (një vit ose më shumë), meqenëse:  

- deri në këtë periudhë do të sqarohet çështja e fondit të disponueshëm për import.  
- do të finalizohet dhe aprovohet bilanci elektroenergjetik për vitin pasues. 
- ka më shumë kohë për përgatitjen e tenderit, dhe 
- në këtë periudhë çmimet e energjisë elektrike në rajon tregojnë dinamika rënëse.     

 Aktualisht Kosova nuk është e njohur formalisht si OST brenda tregut rajonal të Evropës 
juglindore. Kjo e lë në një pozicion ku mekanizmat për alokimin e kapaciteteve 
interkonektuese janë të paqartë dhe në praktikë ushtrohet kontroll nga EPS-EMS i Serbisë e 
cila po ashtu ushtron kontroll mbi opcionet që ka Kosova për import.  

 
Në shkurt të 2006 KEK-u ka bërë thirrje për oferta për furnizimin e 14 Loteve të ndryshme të 
importit. Dy prej tyre ishin për furnizim emergjent. Ofertat fituese të marra për Lotet e tjera janë 
përmbledhur më poshtë. 
 
Tabela 1: Rezultatet e tenderit të hapur prej KEK-ut 
 

E Thjeshtë E Ponderuar Sasia

MWh
1 Shkurt 28 Band (24-hour) 48.47 48.56  33 600
2 Shkurt 28 E moduluar (0700-2300) 58.11 58.04  53 760
3 Mars 31 E moduluar (0700-2300) 54.86 54.86  39 680
4 Prill 11 E moduluar (0700-2300) 52.9 51.8  35 200
5 Maj 31 E moduluar (0700-2300) 47.27 47.12  79 360
6 Qershor 26 E moduluar (0700-2300) 52.24 52.33  54 080
7 Shtator 30 E moduluar (0700-2300) 57.18 56.96  69 600
8 Tetor 11 Band (24-hour) 47.83 48.03  23 760
9 Tetor 11 E moduluar (0700-2300) 57.25 57.36  23 760
10 Nëntor 30 E moduluar (0700-2300) 60.68 60.57  28 800
11 Dhjetor 31 Band (24-hour) 51.03 50.42  37 200
12 Dhjetor 31 E moduluar (0700-2300) 62.32 62.39  64 480

Gjithsej
49.11 49.19  94 560
55.87 55.4  448 720
54.18 54.33  543 280

Average price (€/MWh)*

M esatarja e të gjitha loteve
Band
E moduuar
Të gjitha lotet

Nr Periudha
(2006)

Ditët e 
periodave Lloji
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* Në disa raste, tarifat veçanta të kongjestionit të transmetimit janë shtuar në çmimin e ofertës gjatë 
përllogaritjes së mesatareve.  
 
 
Me qëllim të krahasimit në tabelën vijuese, ne kemi dhënë një përmbledhje të çmimeve të 
vëzhguar në tenderat e botuar në disa vende rajonale (burimi: Raporti i SEETEC – Studim mbi 
Pengesat e Tregtisë dhe Përputhshmëria me Rregullat e Tregut). Edhe pse ky krahasim nuk 
pasqyron gjendjen reale pasi kohëzgjatja, datat, vëllimet dhe afatet e kontratave janë të ndryshme 
për çdo vend, çmimi mesatar i ponderuar që është pranuar nga KEK-ut duket të jetë shumë i lartë.  
 
Tabela 2: Çmimet e EJL 

 
Çmimi
€/MWh

EFT: 42 (50MW energjia band)
Ezpada: 48.40 (40MW)
EGL: 43.47 (17 MW)

Bosnia dhe Hercegovina Çmimi shitës i EPHZHB 2006 31.44 (mesatar)

Bullgaria* Trarifa e Furnizimit me 
shumice e NEK 

2005 ≈ 28.5

25-63 (mesatar, në ditë pune)
30-49 (mesatar, gjithë javën)
47.35 (pik)
24.23 (jo-pik)
20.44 (i rregulluar)
40 (tregu i lirë)
49.19 (band)
55.40 (e moduluar)

Shqipëria

Tender i fundit 2006

Mali i Zi
Tender i fundit nga KAP 2006

Hungaria
Auksioni efektiv I 
kapaciteteve

2006

Republika Çeke

Kosova
Tender nga KEK 2006

Vendi Transaksioni Data

OTE - tregu një ditë para 
(day-ahead)

Feb-06

 
 

* Ky është çmimi me të cilin NEK u shet kompanive të distribucionit (është një mesatare e çmimit të blerjes së NEK 
duke përfshirë transisionin) 
 
Aktualisht vetëm disa tregtarë kanë në dorë pothuajse 90% të tregtisë aktuale ndërkufitarë në 
EJL. Nuk është e qartë se pse prodhuesit me energji të tepërt (suficit) në rajon, (si EPRS, NEK, 
Hidroelectrica) janë duke tregtuar përmes tregtarëve në vend të që zhvillojnë një biznes të 
brendshëm tregtimi. Tregtarët më të rëndësishëm ndërkufitarë në EJL, janë: EFT, Energy 
Holding, EGL, ATEL Montmontaza, dhe PCC. Republika e Maqedonisë (MEPSO-furnizues 
shumice) sapo ka hapur tenderin për importin e 2,696 GWh energji elektrike gjatë 2006-2007. Së 
fundmi, EPRS prej Bosnje dhe Hercegovinës ka hapur tenderin për eksportin e 1,280GWh, të 
cilat u janë shitur tregtarëve të ndryshëm në 5 Lote. Përveç ndërmarrjeve të integruara dhe 
furnizuesve me shumicë, prej tregtarëve janë duke importuar drejtpërdrejtë edhe disa 
konsumatorë të mëdhenj industrialë. Prodhimi rajonal total ishte 168 TWh (vendet jashtë 
Bashkimit Evropian) në 2004, tregtia ndërkufitare (kontrata komerciale) është vlerësuar nga 
EFET në 45.8 TWh (pa 264 TWh që përfshinë disa vende të BE-së), që përfaqëson 17% të 
prodhimit.  
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Për më tej, ne kemi marrë mesataren e ponderuar të çmimeve të disa tregjeve një-ditë-para (day-
ahead) Evropiane dhe rajonale, ku po ashtu paraqiten çmimet e importit të realizuar nga KEK-u 
deri në maj.  
 
Tabela 3:  Çmimet një ditë përpara kundrejt çmimeve të importit të KEK-ut 
 

€/MWh MWh €/MWh MWh €/MWh MWh €/MWh MWh €/MWh MWh €/MWh MWh
Janar 64.92  7 352 703 50.93  4 809 652 39.68   289 777 67.42    48 66.67   87 249 64.26   5 730
Shkurt 68.89  6 984 544 60.57  4 250 853 48.69   288 951 60.89 - 70.61   106 401 52.19   63 352

Mars 61.67  7 095 907 50.49  4 323 724 41.55   329 203 65.22    264 62.43   108 935 51.31
Prill 43.10  7 093 382 50.35  3 787 712 41.68   396 499 52.30    120 41.83   120 861 50.43   27 280
Maj 33.88  7 054 058 61.81  4 238 855 36.54   324 870 53.64 - 32.90   123 290 46.22   64 480

EEX Greek Pool2006 OPCOM BORZEN EXAA Importi-KEK

 
 

 
Prej këtij këndvështrimi çmimet e importit të KEK-ut për 2006, duket se janë të ngjashme me 
çmimet në disa Bursa Evropiane të Energjisë që tregohen në tabelë dhe në diagram, edhe pse ne 
nuk mund të mbështetemi tek ky krahasim, pasi çmimet në tregun një ditë para (day-ahead) janë 
çmime të menjëhershëm aty për aty që pasqyrojnë furnizimin dhe kërkesën reale në një orë të 
veçantë dhe përmbajnë rrezik më të lartë. Meqenëse pjesa kryesore e importit të KEK-ut vjen nga 
Rumania përmes tregtarëve (EFT dhe EGL), ne kemi krahasuar çmimet e importit të KEK-ut me 
çmimet e tregut (day-ahead) OPCOM dhe duket se çmimet që i janë ofruar KEK-ut nga tregtarët 
janë shumë më të lartë në krahasim me ato të tregut një ditë më parë.  
 
Kjo ilustrohet në diagramin më poshtë. 
 
Diagram 1: Çmimet një ditë para (day-ahead) kundrejt çmimeve të importit të KEK-ut 
 

PXs Prices vs. KEK import prices
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35
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€/MWh

EEX Greek Pool OPCOM BORZEN EXAA KEK-Import
 

 
Vërejtje: Çmimi i importit të KEK-ut për marsin është mesatarja e shkurtit dhe prillit meqenëse nuk ka pasur import.  

 
Gjatë periudhës janar-maj 2006, KEK-u ka importuar 160 842 MWh, me një çmim mesatar të 
ponderuar prej € 49.93/MWh. Prej fillimit të 2006 deri në maj, KEK-u ka shpenzuar € 8 030 990 
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për import, që është 5.8 % më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar, 
ndërsa ka importuar 5.1 % më pak energji se sa periudha e njëjtë gjatë vitit të kaluar, që 
nënkupton një rritje në çmim prej 11 % gjatë kësaj periudhe. 
 
Ne gjithashtu kemi vëzhguar situatën e importeve të KEK-ut prej vitit 2000 deri 2006. 
 
Tabela 3: Vëllimi dhe çmimi(energji e kontraktuar, urgjente dhe e shkëmbyer) i importit të  KEK-
ut  (2000 - maj2006) 
 

Sasia Çmimi Mesatar 
i Ponderuar

Vlera

MWh ($) €/MWh ($) €
2000*  778 870 30.43 23 701 412
2001*  871 485 31.30 27 276 960
2002*  627 265 32.67 20 491 605
2003  314 794 36.58 11 516 420
2004  338 253 37.87 12 810 983
2005  189 300 46.97 8 891 561

2006* (I-V)  160 842 49.93 8 030 990

Importi I 
kontraktuar i 

KEK-ut

 
 

Sasia Çmimi Mesatar 
i Ponderuar

Vlera

MWh ($) €/MWh ($) €
2000*   0 0.00   0
2001*   0 0.00   0
2002*  2 000 49.00  98 000
2003  61 216 49.00 2 999 584
2004  160 215 40.87 6 547 693
2005  160 035 48.94 7 831 754

2006* (I-V)   0 0.00   0

Importi 
Emergjent I 

KEK-ut

 
 

* Në 2000 - 2002 çmimet janë në dollarë amerikanë ($) me një normë shkëmbimi përafërsisht 1:1 
 

2000*  782 760
2001*  967 495
2002*  770 185
2003  637 275
2004  650 640
2005  490 632

2006* (I-V)  274 561

Gjithsej Energjia e Importuar 
në MWh (E kontraktuar, 

Emergjente +Shkëmbimet)

 
 
 
Gjatë periudhës 2000 deri në maj 2006, KEK-u ka importuar në total 4.57 TWh, 71.7 % prej të 
cilave është energji e kontraktuar, 8.4 % import emergjent dhe 19.9 % import i shkëmbyer. Deri 
më tani KEK-u ka shpenzuar € 130.2 milionë. (86.6 % të kontraktuara & 13.4 % emergjente), 
ndërsa koeficienti i përgjithshëm i shkëmbyer është 1.6, që do të thotë se për një MWh të 
importuar, KEK-u duhet të kthejë 1.6 MWh. Vëllimi i importit ka rënë me një mesatare vjetore 
prej 11% (pa përfshirë importin në 2006) ndërsa çmimi i mesatares së ponderuar është rritur me 
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10.7% mesatarisht bë vit. Shpenzimet totale për importin kanë rënë gjatë çdo viti me mesatare 
prej 5.9 %. Këto dinamika janë ilustruar në diagramin më poshtë.  
 
 
 
 
Diagrami 2: Vëllimi dhe çmimi i importit të KEK-ut (2000 - maj 2006) 
 

Importi I KEK-ut, sasia dhe çmimi
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*Shënim: Në 2000 - 2002 çmimet janë në dollarë amerikanë ($) me një normë shkëmbimi përafërsisht 1:1 

 
Që prej 2004, çmimet në të gjithë Evropën janë rritur si pasojë e rritjes së vrullshme të çmimeve 
të naftës. Kjo është reflektuar edhe në çmimet e importit të KEK-ut, të cilët janë rritur dukshëm 
mbi çmimet aktuale rajonale të EJL, që mund të shpjegohen edhe nga kufizimet e aftësisë së 
KEK-ut për të kontraktuar, (siç është diskutuar më sipër), ose nga vështirësitë në qasjen ndaj 
furnizuesve rajonalë për shkak të kufizimeve në transmision dhe pengesave institucionale dhe 
rregullatore të tregtisë ndërkufitare. Duhet theksuar se “tregu” i Ballkanit ka një likuiditet shumë 
të ulët dhe mbetet ende në duart e shumë pak akterëve dominant. Për sa i përket kapacitetit 
transmetues të linjave të interkonektuese, situata në rajonin e EJL është shumë jo transparente 
edhe në mungesë të kongjestionit real teknik, për shkak të mungesës së kornizave të zakonshme 
rregullative për përllogaritjen dhe ndarjen e kapacitetit transmetues të linjave ndërlidhëse tek të 
gjithë aktrrët e tregut sipas metodologjive transparente. Zbatimi i mekanizmit rajonal ITC (Inter 
TSO Compensation) ka qenë një prej prioriteteve kryesore të CEER dhe ETSO/SETSO gjatë 
viteve të fundit. Skema ka hasur disa probleme, të dhëna në raportin e SEETEC (Studim mbi 
Pengesat e Tregtisë dhe Përputhshmëria me Rregullat e Tregut) që janë të pandashme nga 
metodologjia e miratuar. Një problem themelor me të ardhurat vjetore ose me shpenzimet e 
krijuara nga mekanizmi i ITC, është fakti se OST-të (TSO) janë të nxitur për të maksimizuar të 
ardhurat vjetore neto (ose për të ulur pagesat e tyre ndaj fondi ITC)  pasi që ato ende nuk janë 
plotësisht të pavarura.  Në mungesë të metodologjive për tarifat e transmisionit dhe rregullave të 
qarta në lidhje me mënyrën e tarifimit dhe kreditimit të shfrytëzuesve të rrjetit, gjithnjë do të jenë 
ekzistoj nxitje për OST-të për t’i maksimizuar të ardhurat vjetore. Për momentin situata rezulton 
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në një qasje shumë të kufizuar të palës së tretë në rrjetet e TL prej vetëm disa akterë të caktuar të 
tregut, një treg me shumicë shumë jo likuid dhe çmime shumë të lartë që ofrohen në Kosovë.  
 
Duket e arsyeshme të pritet që çmimet e ardhshme të importit të KEK-ut duhet të takohen 
(përputhen) me nivelet e çmimeve rajonale, pasi të janë hequr kufizimet e veçanta mbi 
atraktivitetin e tij si palë. Sidoqoftë, konvergjenca (përputhja) me çmimet e krahasueshme 
rajonale nuk ka gjasa të ndodhë menjëherë. Do të nevojitet kohë në veçanti për furnizuesit 
potencialë, që të besojnë se KEK-u mundet dhe do t’i plotësojë detyrimet e veta sipas kontratës 
në të cilën hyn, dhe nga ana tjetër edhe për KEK-un që të ketë siguri të mjaftueshme për 
financimin që të mund të miratojë një strategji kontraktuese më efektive. Rritja e konvergjencës 
me tregjet e Evropës perëndimore pritet që po ashtu të çojë në rritjen e çmimeve të tregut rajonal 
të EJL. 
 
Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme situatën e importeve 
dhe ne rekomandojmë fuqishëm planifikimi të përpiktë dhe të saktë si dhe kontraktimi të hershëm 
(madje edhe një vit përpara kohës së planifikuar të furnizimit), në mënyrë që të arrihen çmime më 
të ulëta importi.  


