Energjitika

SHKURTIMISHT RRETH SEKTORIT
Sektori i energjitikës në Ballkanin Perëndimor karakterizohet nga infrastruktura
e pamjaftueshme dhe e vjetëruar, niveli i lartë i varësisë nga karburantet fosile,
përdorimi i vogël i burimeve të rinovueshme përveç hidroenergjisë dhe biomasës
në shtëpi, efikasiteti dhe produktiviteti i kufizuar energjitik, shkalla e lartë e
varfërisë energjitike pavarësisht nga nivelet zakonisht të larta të subvencioneve
energjitike të drejtpërdrejta dhe indirekte (kryesisht të drejtuara te karburantet
fosile), mekanizmat e kufizuara të tregut dhe pjesëmarrja e sektorit privat.
Prandaj ky rajon ballafaqohet me një tranzicion të dyfishtë unik: nga sistemet e
centralizuara të kontrolluara nga shteti deri te tregjet e hapura dhe konkurrente
dhe drejt dekarbonizimit. Pjesëmarrja në Marrëveshjen e Komuniteti i Energjisë
siguron një kornizë të qartë të politikës, edhe pse detyra ende mbetet mjaft e
gjerë.
Megjithatë, potenciali është i rëndësishëm. Ky sektor do të mund të ishte nxitësi
i rritjes në rajon nëpërmjet projekteve të disa shteteve, si dhe shfrytëzimit të
potencialit të madh të energjisë së rinovueshme dhe efikasitetit energjitik, gjë
që do të mund të ndihmonte në arritjen e sigurisë më të lartë energjitike në rajon
dhe të kontribuonte në plotësimin e detyrimeve dhe qëllimeve të marra përsipër
në kuadër të Marrëveshjes së Parisit.

PROJEKTE TË VLERA E PËRLMBËSHTETURA LOGARITUR E
PROJEKTEVE
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€61.7 m

Rikonstruktimi energjitik i
37 objekteve publike dhe
më shume se 590 MWh/vit
të kursimit të energjisë

Sistemet e ngrohjes në
distancë janë përmirësuar
në 22 qytete dhe vende

REZULTATET E PRITURA
1,178 km të linjave të transmetimit të energjisë elektrike të
avancuara për një furnizim të sigurtë me energji elektrike
750 MW kapacitet të prodhimit të energjisë nga burimet
e rinovueshme
656 km të gazsjellësit
Furnizimi i pandërprerë dhe konkurrent me energji elektrike për popullsinë dhe sektorin e biznesit në rajon
Rikonstruktimi energjitik për 140 objekte publike

GRANTET E WBIF SIPAS PËRFITUESVE
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GRANTET E WBIF
NË 2019

€5.1 mld 15/€720.1 m €237.8 m

90 MW kapacitet të
prodhimit të energjisë nga
burimet e rinovueshme

WBIF bashkëpunon ngushtë me Komunitetin e Energjisë dhe kryesisht siguron
asistencë teknike dhe grantet investuese. Me 74 grante në vlerë totale prej 237.8
milion eurosh, energjitika është sektor i dytë më aktiv të WBIF. Fokusi është në
lidhjen (transmetimi i energjisë elektrike dhe gazit) dhe energjinë e qëndrueshme
(burimet e rinovueshme dhe efikasiteti energjitik).
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Transmetimi i energjisë elektrike
Efikasiteti energjitik
Transmetimi i gazit
Ngrohja në distancë
Energjia e rinovueshme

Të dhëna nga maji 2020.
www.wbif.eu
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Shqipëria
Bosnja Hercegovina
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Mali i Zi
Maqedonia e Veriut
Serbia
Projektet rajonale

* Ky emërtim nuk paragjykon qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me
Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimin e
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
1 Përfituese e WBIF deri më 1 korrik 2013

SHEMBUJT E PROJEKTEVE

Ndërlidhja e linjës së gazit midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë
Maqedonia e Veriut furnizohet me gaz natyror nga Federata Ruse
nëpërmjet gazsjellësit i cili kalon përmes Bullgarisë.
Në kuadër të këtij investimi do të ndërtohen 68 km të gazsjellësit nga
Gjevgjelia (në kufi me Greqinë) deri te Negotino, ku do të lidhet me
gazsjellësin Shtip-Negotino. Pjesa e re e gazsjellësit do të sigurojë sasinë
prej 326,000 metrash kub në orë dhe në këtë mënyrë do të kontribuojë
në diversifikimin e burimeve energjitike në vend dhe në zonën më të
gjerë, si dhe krijimin e rrjeteve energjitike trans-evropiane.
Ndërlidhja do t’i mundësojë Maqedonisë së Veriut që të lidhet me
Gazsjellësin Trans-Adriatik (TAP), i cili është në ndërtim e sipër në Greqi
dhe Shqipëri. Gazsjellësi Trans-Adriatik është pjesë e Korridorit Jugor të
gazit të BE-së, i cili gjithashtu përfshin edhe Gazsjellësin e Kaukazit të
Jugut dhe Gazsjellësin Trans-Anatolian. Gazsjellësi Trans-Adriatik do të
përshkojë Greqinë e veriut, Shqipërinë dhe Detin Adriatik deri te bregu
italian ku do të lidhet me rrjetin italian të gazit natyror.
Do të mundësohet një furnizim i qëndrueshëm dhe i sigurtë me gaz për
Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë, si dhe vendet e tjera në rajon, duke
rritur disponueshmërinë e furnizimit me gaz në zonat e Maqedonisë
së Veriut të cilat nuk janë lidhur në sistem për më shumë se një milion
banorë, duke ulur emitimin e gazrave të serës duke kaluar nga nafta dhe
qymyri te gazi natyror.

Gazsjellësi (c) Shutterstock

VLERA E PËRLLOGARITUR E PROJEKTIT:

€54.4 m

GRANT I WBIF:

€12.7 m (INV)

VLERA E PËRLLOGARITUR E HUASË:

€39.6 m (EIB)

PËRFUNDIMI PRITET:

në fund të vitit 2023

Korridori Trans-Ballkanik i Energjisë Elektrike: Pjesë
e rrjetit Obrenovac-Bajina Bashta në Serbi
Ky projekt kontribuon në vendosjen e korridorit Trans-Ballkanik të
energjisë i cili do t’i lidhte sistemet e transmetimit të energjisë elektrike
nga Serbia, Mali i Zi, Bosnje Hercegovina me sistemet në Kroaci, Hungari,
Rumani dhe Itali nëpërmjet linjave mbitokësore të nivelit të tensionit
prej 400 kV dhe kabllos nënujore.
Midis Obrenovacit dhe Bajina Bashtës do të ndërtohet një linjë e re
dysistemëshe e transmetimit prej 400 kV të gjatësisë prej 109 km, ndërsa
nënstacioni në Bajina Bashta do të rikonstruktohet deri te niveli prej 400
kV. Këto investime janë të domosdoshme për arsyen se sistemi ekzistues
i transmetimit është shumë i vjetëruar dhe si i tillë është i prirë ndaj
defekteve të shpeshta të sistemit dhe kostove të larta operative dhe të
mirëmbajtjes.
Pjesa Obrenovac-Bajina Bashta ndodhet në listën e projekteve me
interes për Bashkësinë Energjetike. Ajo do të përmirësojë sistemin e
shpërndarjes së energjisë elektrike në Serbinë perëndimore dhe do ta
lidhë atë me sistemet në shtetet fqinje të BE-së. Pas përfundimit, pjesa e
re do të sigurojë furnizim me energji elektrike për dy milion banorë dhe
do të rrisë efikasitetin dhe besueshmërinë e sistemit nga 67% në 98% si
dhe do të ulë emitimet e CO2 për 93,600 ton në vit.
www.wbif.eu

Nënstacioni 220kV Bajina Bashta, Serbi do të mbindërtohet në 400 kV (c) JP EMS

VLERA E PËRLLOGARITUR E PROJEKTIT:
GRANT E WBIF:

€58.7 m
€13.1 m (INV)
€1.3 m (TA)

VLERA E PËRLLOGARITUR E HUASË:
PËRFUNDIMI PRITET:

€39.7 m (KfW)
në fund të vitit 2024

