LUFTA KUNDËR RREZIQEVE TË QEVERISJES NË ENERGJETIKË DHE
KAPJES SË SHTETIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR DHE TURQI
Analizë e Përmbledhur Nr. 5, Korrik 2016

Evropa Juglindore dhe Sfidat e
Vazhdueshme të Korrupsionit
Korrupsioni quhet shpesh një "shqetësim botëror". Ky
pohim është i vërtetë veçanërisht në rajonin e
Ballkanit Perëndimor dhe Evropës Juglindore (EJL), ku
një numër problematikash të ndërlidhura mes tyre si
konfliktet e armatosura, krimi ndërkufitar,
trashëgimia komuniste, niveli i ulët i zhvillimit, janë
gërshetuar së fundmi me krizën ekonomike,
gjeopolitike dhe atë të migracionit, duke e shndërruar
ryshfetin dhe shpërdorimin e pozicioneve publike në
një problem sistematik, që qytetarët kanë filluar ta
karakterizojnë gjithnjë e më tepër si kapje e shtetit.
Traditat e dobëta të demokracisë, rrjetet e
proteksionizmit politik, oligarkia ekonomike, dhe
praktikat e errëta të biznesit të ushqyera nga
korrupsioni dhe lidhjet me krimin e organizuar, kanë
penguar suksesin e nismave kritike reformuese në
sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë.
Ky arsyetim mund të aplikohet pothuajse për të gjithë
sektorët publikë në Evropën Juglindore, por ai është
veçanërisht i përhapur rishtazi në sektorin e
energjetikës, i cili ka qënë i nënstudiuar në aspektin e
deficiteve të qeverisjes dhe presioneve të
korrupsionit, pavarësisht raportimeve të përditshme
në media në lidhje me korrupsionin në sektorin e
energjisë. Mundësitë dhe burimet për praktikat e
paligjshme dhe/ose keqmenaxhim në sektorin e
energjisë në Evropën Juglindore janë të bollshme,
ndërsa kufizimet e brendshme dhe kushtëzimet e
jashtme mbeten të pamjaftueshme për të kapërcyer
rreziqet kritike të sigurisë së energjisë dhe dobësitë
sektoriale. Ndër deficitet më kritike në qeverisjen e
energjisë janë rreziqet e përhapura të korrupsionit në
keqmenaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore të
energjisë, parregullsi në kontratat e prokurimit
publik dhe përparimin e ngadalshëm në liberalizimin
dhe demonopolizimin e sektorit të energjisë, i cili
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Mangësitë më kritike të qeverisjes në energjetikë në
rajonin e EJL janë keqmenaxhimi i ndërmarrjeve
shtetërore të energjisë (NSH), parregullsitë dhe
rreziqet e korrupsionit në kontratat e prokurimit
publik, si dhe përparimi i ngadaltë në liberalizimin
dhe integrimin e tregjeve rajonale të energjisë.
Qeveritë rajonale kanë qenë të gatshme për të
hapur tregjet e tyre të energjisë elektrike duke
mbajtur çmimet e rregulluara për familjet dhe
bizneset - një masë që synon ruajtjen e paqes
sociale, e cila rrit ndërhyrjet politike, shtrembëron
konkurrencën, dhe rrit rreziqet e korrupsionit
Përhapja e mungesës së energjisë në Evropën
Juglindore duhet të adresohet nëpërmjet masave të
efiçencës së energjisë dhe duke ju siguruar
konsumatorëve akses në burimet alternative të
energjisë. Subvencionet janë kundërproduktive pasi
gjenerojnë çekuilibra fiskale për NSH-të e energjisë
duke u bërë ngarkesë në fund për zhvillimin
ekonomik të vendit.
Zbatimi i acquis të BE-së mbi energjinë ka qenë i
pabarabartë në të gjithë Evropën Juglindore, me një
nga detyrat më të vështira ende të pazgjidhura,
krijimin e një rregullatori kompetent dhe të
pavarur.
Vendet e EJL duhet të tregojnë më tepër
transparencë dhe standarde më të larta të
qeverisjes së korporatave të ndërmarrjeve
shtetërore që reduktojnë ndërhyrjen politike në
menaxhimin e këtyre kompanive.
Një sfidë e madhe e qeverisjes është mungesa e
marrëveshjeve politike për strategjitë kombëtare
afatgjata të energjetikës, e cila përjetëson
vendimmarrjen ad-hoc, shpesh produkt i ndikimit të
padrejtë të palëve të treta.

Bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Iniciativa e Evropës Qendrore (CEI).
Pikëpamjet e shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e
Komisioni Evropian dhe CEI.
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izolon rrjetet e korrupsionit nga forcat shkatërruese
të tregut1. Dështimi në lejimin e një konkurrence më
të lartë në sektor është theksuar në njërën anë nga
ndikimet negative të bllokimit ekonomik dhe gjeopolitik BE-Rusi në rajon, dhe nga varësia e elitës
sunduese nga kompanitë që operojnë në sektorin e
energjisë në financimin e partive politike. Projektet
energjetike në shkallë të gjerë në të gjithë rajonin
janë shfrytëzuar nga grupet lokale me qëllim rritjen e
pasurisë së tyre në kurriz të prioriteteve të politikave
kombëtare të energjisë.

Qeverisja e Korporatave në
Ndërmarrjet Shtetërore
Energjetike
Në Evropën Juglindore, përfshirja tepër e
konsiderueshme e qeverive në ekonomi gjeneron një
numër sinjalizimesh për konflikte të mundshme të
interesit ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit
të biznesit. Vlerësimi i plotë i rajonit të Evropës
Juglindore, i kryer nga Lidershipi i Evropës Juglindore
për Zhvillim dhe Integritet (SELDI), përshkruan tri
rekomandime kryesore për përmirësimin e mjedisit
të përgjithshëm kundër korrupsionit dhe për të
gjeneruar rezultate konkrete në luftën kundër
korrupsionit2. Mes tyre është nevoja për të rritur
transparencën e vendimmarrjes dhe llogaridhënies në
menaxhimin e korporatave në rastin e NSH të
energjisë. Duhet të kufizohet ndërhyrja e elitës
politike në qeverisjen e NSH-ve, të cilat në vend të
anagazhimit në këtë pjesë duhet të fokusojnë
përpjekjet në përcaktimin e një kuadri të qartë
rregullator në energjetikë dhe politika të
qëndrueshme afatgjata. Qëllimet e transparencës,
llogaridhënies, qëndrueshmërisë së politikave dhe
menaxhimit efektiv të sektorëve kritikë publikë, janë
gjithashtu pjesë e rrugëtimit të Ballkanit Perëndimor
drejt anëtarësimit në BE.
Kapërcimi i mangësive të qeverisjes në energjetikë
kërkon zbatimin e vazhdueshëm të standardeve të
qeverisjes së korporatave në menaxhimin e
1

Kjo analizë bazohet në një studim të plotë Raporti i Vlerësimit të
Qeverisjes Rajonale në Energji dhe Kapja e Shtetit, i prodhuar nga SELDI
nëpërmjet një procesi kërkimi dytës or, intervista të thelluara, dhe
konsultime rajonale me grupet e interesit në energjetikë.
2
SELDI (2015), Anti-korrupsioni “Reloaded”: Vlerësimi i Evropës Juglindore,
Sofje, 2015.
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Ndërmarrjeve Shtetërore. Kjo është e nevojshme
për të siguruar që kompanitë janë fitimprurëse, të
menaxhuara në mënyrë efektive dhe se janë
shmangur rreziqet e korrupsionit. Nëse rrethi vicioz
i çmimeve të subvencionuara, varfërisë energjetike,
joefiçencës së energjisë dhe investimeve të ulëta në
modernizimin e infrastrukturës nuk mund të
prishet, duhet të paktën të lehtësohet nga qeveria
duke imponuar struktura dhe procedura të forta
transparente dhe të pavarura të menaxhimit.
Studimet e mëparshme kanë treguar se qeverisja e
mirë e korporatave në Ndërmarrjet Shtetërore sjell
eksternalitete pozitive jo vetëm në nivelin e
kompanive, por edhe në nivelin shtetëror3. Në
mënyrë të veçantë, reformat në qeverisje ndikojnë
në performancën operative të NSH-ve në terma të
produktivitetit të punës, tarifave dhe mbi të gjitha
në madhësinë dhe cilësinë e mbulimit të
shërbimeve, të cilat kanë tendencë të përmirësohen
në qoftë se ka një kornizë ligjore dhe pronësore
solide, bord dhe staf profesional, disiplinë fiskale,
një menaxhim të mirë të performancës dhe të
sistemit të monitorimit dhe një shkallë të lartë të
transparencës, si vullnetarisht (gjatë prodhimit të
raporteve të veprimtarisë, informimit) po ashtu dhe
gjatë auditimeve4. Me një qeverisje më të mirë vjen
edhe një qasje më e mirë në të dy tregjet e kapitalit,
ato kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe në këtë
mënyrë në burime alternative të financimit të cilat
mund të përdoren për të ndërtuar infrastrukturën
ose për të ofruar shërbime ‘kritike’ për një popullsi
më energji të dobët. Për më tepër, praktika ka
treguar se NSH-të në të vërtetë mund të kursejnë
para me anë të një qeverisje më të mirë dhe për
këtë arsye mund të ridrejtojnë burimet e tyre, aty
ku janë më të nevojshme, të tilla si psh.
infrastruktura kritike apo projektet që kanë për
qëllim rritjen e efiçencës së energjisë. 5 Edhe më i
rëndësishëm është fakti se një qeverisje e mirë do
të thotë të ardhura në rritje për shtetin në tërësi
3

OECD (2015), Udhëzuesi i OECD-së mbi Qeverisjen e Korporatave të
Ndërmarrjeve Shtetërore, Edicioni 2015, OECD Publishing, Paris.
4
Grupi i Bankës Botërore, Qeverisja e Korporatave të Ndërmarrjeve
Shtetërore:
Udhëzues,
2014,
p.
16,
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20286791/corp
orate-governance-state-owned-enterprises-toolkit, aksesuar për here
të fundit në 09.05.2016.
5
Ibid, p. 17.
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nëpërmjet dividentëve vjetorë "të arkëtueshëm" nga
Ndërmarrje Shtetërore financiarisht të forta.
Udhëzimet e OECD-së për Qeverisjen e Korporatave
të NSH-ve përcaktojnë se kuadri ligjor dhe rregullator
për ndërmarrjet shtetërore duhet të sigurojë
terrenin e duhur në tregjet ku ndërmarrjet shtetërore
dhe kompanitë e sektorit privat të konkurrojnë duke
shmangur shtrembërimet e tregut dhe rreziqet e
korrupsionit. Autonomia operative e bordeve
drejtuese dhe drejtuesve ekzekutivë është një garanci
për pavarësinë e kompanisë, duke mbajtur larg
mbikëqyrjen e mundshme politike të NSH-ve. Një
kuadër efektiv ligjor dhe rregullator për NSH-të është
një parakusht i rëndësishëm për parandalimin e
keqpërdorimit të kontrollit të NSH-ve për arsye
politike. Një kuadër i dobët ligjor mund të lërë
hapësirë për patronazh politik, akuza për korrupsion,
transferta të paligjshme financiare, etj. Udhëzimet e
OECD tregojnë edhe një ndarje të qartë mes partive
politike dhe menaxhimit të Ndërmarrjeve Shtetërore.
Një tregues shumë i rëndësishëm i punës së duhur të
Administratorëve është procesi i marrjes së tyre në
punë. Largimet nga puna dhe punësimet në formë
arbitrare janë një shenjë e menaxhimit të keq publik,
por edhe më problematike janë rastet që tregojnë
lidhjet e Administratorëve me bordet e partive
politike. Në pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit
Perëndimor, Bordet e Drejtorëve të Ndërmarrjeve
Shtetërore të energjisë janë të dominuara nga
emërimet partiake. Në shtatë vendet e analizuara, ka
prova për të paktën 27 figura politike, që zënë një
vend në bordet e NSH-ve të energjisë6. Në shumë
raste, kjo është një formë shpërblimi për anëtarë të
lartë të partive politike. Për shembull, në Serbi dhe
Shqipëri, është praktikë e zakonshme ndarja e
bordeve të ndërmarrjeve publike midis partive
politike pas zgjedhjeve, si pjesë e marrëveshjes së
ndarjes së pushtetit. 78 Si rast aktual, në Maqedoni,
skandali i kohëve të fundit i përgjimeve zbuloi se si
6

Sipas të dhënave të siguruara nga partnerët e SELDI.
Agjencia Kundër Korrupsionit e Serbisë ka marrë një masë në formën e
rekomandimit për shkarkimin e drejtorit/administratorit të Srbijagas nga
kjo pozitë për shkak të konfliktit të interesit. Kjo ka ndodhur sepse ai ishte
edhe Presidenti i Bordit Mbikëqyrës të magazinimit nëntokësor të gazit të
Banatski Dvor dhe të shoqërisë anonime të sigurimit SOGAZ, si dhe Anëtar
i Bordit Mbikëqyrës të Yugorosgaz. Përveç kësaj, ai është drejtor i
kompanisë South Stream.
8
SELDI. Raporti i Vlerësimit të Qeverisjes Rajonale në Energji dhe Kapja e
Shtetit,. Sofje, 2016.
7

kreu i kabinetit të kryeministrit urdhëroi
Administratorin e ELEM për të punësuar njerëzit
sipas një liste të përgatitur nga Ministria e
Brendshme. Procesi arbitrar i punësimit në NSH e
energjisë nuk është vetëm një zvarritje e
kapaciteteve të tyre administrative, por edhe mund
të ndikojë negativisht në shpenzimet operative të
kompanive.
Mosbesimi, i shkaktuar nga mostransparenca
dhe/ose dyshimet apo shenjat e hapura të
korrupsionit, është pengesa më e madhe, përpara
qeverisjes së mirë të korporatave në sektor.
Praktikat korruptive dhe mungesa e transparencës
ndikojnë në proceset e shumta të të gjithë bordit nga qëndrueshmëria financiare dhe atraktiviteti i
Ndërmarrjeve Shtetërore (dekurajon investitorët
duke rritur rreziqet) deri në aftësinë për t’i shërbyer
klientëve të tyre dhe për të krijuar në tërësi
mirëqenie (alokimi i keq i burimeve të kufizuara).
Analiza e përputhshmërisë së NSH-ve të energjisë
ndaj parimeve të qeverisjes së korporatave të
OECD-së të pranuara ndërkombëtarisht, tregon se
parimet e korporatave janë larg të qenurit të
respektuara në rajon. NSH-të e energjisë nuk kanë
rregulla transparente dhe procedura efektive të
vendimmarrjes kosto/përfitim në masë të madhe,
ndërsa presioni politik është ngushtësisht i lidhur
me qarqet e biznesit. 9 Në disa raste, është ngritur
korniza e drejtë për qeverisjen e korporatave, por
rregullat nuk zbatohen në mënyrë efektive. Në
rastin e Turqisë, shteti menaxhon në mënyrë
efektive NSH-të përmes udhëzimeve të qarta dhe të
drejtpërdrejta për Administratorin. Përveç kësaj,
ministria dhe parlamenti mbajnë kontrollin mbi
NSH-të përmes buxheti të saj, duke qënë se
ministria ka autoritetin të kërkojë një buxhet
afatgjatë në vend të një buxheti vjetor. 10
Duke u bazuar në atë që u tha më lart, është e qartë
se sistemi aktual i qeverisjes së ndërmarrjeve
shtetërore në EJL është i prirur për abuzime të
fondeve publike dhe risqe të korrupsionit. Shqyrtimi
i mjaftueshëm publik i një mekanizmi
9

Menaxhimi i Kompanive me Kapital Publik në Kosovë, GAP (2015)
http://www.institutigap.org/documents/8557489987445884547.pdf
10
Udhëzimet, të cilat mbulojnë detyrat dhe përgjegjësitë e NSH-ve të
energjisë, përcaktohen me ligj dhe çdo vendim zbatimi i nënshtrohet
ligjit, pohuan ekspertët nga EPDK, intervistuar në 8 tetor 2015.
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gjithëpërfshirës të raportimit është për pasojë i
nevojshëm për të rritur transparencën e qeverisjes
dhe për të përmirësuar menaxhimin e Ndërmarrjeve
Shtetërore. Shumë kompani në rajon nuk kanë
dështuar vetëm në publikimin online të raportimeve
të tyre vjetore financiare për vitin 2014 dhe 2015, por
nuk kanë ofruar as të dhëna historike përpara vitit
2009/2008. Pjesa më e madhe e kompanive
paraqesin një informacion financiar minimal dhe nuk
japin ndonjë pasqyrë të detajuar narrative të
aktiviteteve të tyre apo vendimeve të fundit të
menaxhimit. Në raportimet financiare të vendosura
në faqet zyrtare mungon rrjedha e parasë11 dhe/ose
informacioni i pakonsoliduar i rrjedhës se parasë. Në
vend të kësaj, bilancet e shoqërive ofrojnë vetëm
flukset e lira monetare përfundimtare për periudhën
raportuese. Një ndër rastet studimore më negative të
identifikuara në rajon kanë qenë NSH-të shqiptare të
energjisë, të cilat nuk publikojnë aspak pasqyrat e
tyre financiare në faqet zyrtare. Përveç kësaj, shumica
e NSH-ve në rajon nuk publikojnë një pasqyrë të
detajuar të aktiviteteve aktuale të lidhura me
projektet e tyre të energjisë. Informacioni në lidhje
me prokurimet publike të NSH-ve është gjithashtu i
pamjaftueshëm,dhe shpesh është pothuajse e
pamundur për të gjetur të dhëna për tenderët në një
vit specifik duke qënë se informacionet në lidhje me
shumë kontrata janë zhdukur, ose janë quajtur të
mbyllura si procedura sipas ligjit kombëtar.

Implikime mbi Qeverisjen
Financiare
Mangësitë ekzistuese të qeverisjes së energjisë në
rajon janë përkthyer në rezultate të çrregullta
financiare. Modeli rregullim-subvencion, i aplikuar në
të gjithë rajonin, e bën performancën e NSH-ve
shumë të varur nga shteti. 12 NSH-të janë të detyruara
nga rregullatori i energjisë të shesin nën çmimin e
tregut duke akumuluar kështu deficitet e tarifave.
NSH kanë nevojë për fonde të jashtëzakonshme të
domosdoshme për ndërtimin e kapaciteteve të reja
apo modernizimin e objekteve ekzistuese të energjisë,
11

Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit 7, në Shqipëri
informacioni mbi fluksin monetar jepet përmes Pasqyrës së Flukseve
Monetare.
12
Për shembull, përveç Turqisë, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor
kanë ruajtur artificialisht tarifa të ulëta të energjisë elektrike dhe të gazit
natyror për konsumatorët familjarë.
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të rëndësishme për përmirësimin e efiçencës
energjetike të rajonit, sigurisë së furnizimit, si dhe
tejkalimin e varfërisë energjetike. Kompania
shtetërore serbe e furnizimit dhe shpërndarjes me
shumicë, EPS, dhe homologu i saj i gazit natyror,
Srbijagas, janë për shembull ndër kompanitë të cilat
përballen me rreziqet më të mëdha financiare.
Problemet e EPS-së janë të lidhura me deficitin e saj
tarifor të formuar nga tarifat e rregulluara të
energjisë të mbajtura nën koston e prodhimit për
shkak të presionit politik dhe për shkak të
paaftësisë së kompanisë për të përmirësuar
mbledhjen e borxhit. Lajmet rreth sfidave financiare
të EPS-së janë botuar fillimisht në vitin 2013, kur
kompania njoftoi se kishte nevojë për të marrë 450
milionë euro hua për të shmangur falimentimin. Në
të njëjtën kohë EPS është mbingarkuar shpesh herë
me kuadro politikë. Pozita e saj aktuale de-facto
monopolistike në tregun e energjisë elektrike ka
lehtësuar disi gjendjen e vështirë financiare, por
qëndrueshmëria financiare afatgjatë e kompanisë
është në rrezik. Në mënyrë të ngjashme, Srbijagas
ka akumuluar borxhe të rëndësishme si rezultat i të
arkëtueshmeve të pambledhura nga ngrohjet e
bashkive dhe disa konsumatorë të privilegjuar të
gazit industrial. Anulimi masiv i borxheve për
përdoruesit përfundimtarë në vitin 2012 dhe 2013
rezultoi në humbje të konsiderueshme për
furnizuesit e gazit me shumicë. Në mënyrë të
ngjashme me situatën e EPS-së, shkaktarë kryesorë
kanë qenë politikat e paqëndrueshme të çmimeve
të gazit të kompanisë të aplikuara nga 2008 deri në
2012, shkak për rreth 40 për qind e humbjeve të
Srbijagas ".
Mbajtja artificiale e çmimeve të energjisë në nivel të
ulët nuk e zgjidh problemin ekzistues të varfërisë
energjetike, problem i cili duhet të adresohet
përmes masave të efiçencës së energjisë dhe qasjes
në karburante alternative, dhe jo përmes çmimit
nën-kosto. Varfëria energjetike prek një pjesë të
madhe të popullsisë në EJL, p.sh të dhënat tregojnë
se rreth 40% e qytetarëve të Serbisë nuk mund të
ngrohen në mënyrë të mjaftueshme në shtëpitë e
tyre. 13 Qytetarët në rajon janë robër të një modeli
të energjisë joefiçente; të ballafaquar me kufizime
13

CSD (2015). Serbi: Treguesit Kombëtarë të Sigurisë së Energjisë dhe
Sidat e Politikave. Fletë Informimi mbi Vendin
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të rënda të përballueshmërisë dhe nën presionin e
sfidave të qasjes për shkak të kufizimeve hapësinore
dhe teknike, ata zgjedhin të përdorin qymyrin dhe
drurin joefiçent në kurriz të cilësisë së ajrit dhe
rreziqeve shëndetësore. E ardhmja financiare e
ndërmarrjeve energjetike shtetërore në Evropën
Juglindore është bërë gjithnjë e më problematike në
periudhën 2009-2014. Problemet kryesore vazhdojnë
të jenë ato të borxhit brenda sistemit dhe drejtimi
joefiçent, të cilat përfaqësojnë një shterim të madh
financiar duke dëmtuar kështu shëndetin financiar të
kompanive në rajon. Përveç kësaj, informacioni i
pakët publik për përfshirjen e ndërmarrjeve
shtetërore në projekte të mëdha infrastrukturore
energjetike sugjeron se ka të ngjarë që NSH të
bllokohen në shpenzime të mëdha, ndërkohë që
janë duke u shtrënguar shumë për të mbajtur
funksionet sociale, që kufizojnë mundësitë e tyre të
investimeve. Mungesa e kapaciteteve për të
menaxhuar projekte të mëdha, për të identifikuar dhe
për të zbutur rreziqet e projekteve ka çuar në
dështimin e menaxhimit të ndërmarrjeve shtetërore
në favor të bankave, ofruesit e shërbimeve dhe
nënkontraktorëve. Pasiguria mbi parashikueshmërisë
e hyrjeve dhe daljeve të parave për shkak të
ndryshimeve të vazhdueshme të kuadrit rregullator
dhe rrjedhja e fondeve të kompanisë përmes
tenderëve të prokurimit publik rrit rrezikun e kredisë
dhe në këtë mënyrë kostot e huamarrjes për NSH-të.
Kjo e fundit dekurajon investimet në infrastrukturë
dhe efiçencën, gjë që dëmton sigurinë e energjisë të
të gjithë vendit. Edhe pse rezultatet financiare të
furnizuesve me shumicë të gazit dhe të energjisë janë
përkeqësuar si rezultat i politikave të gabuara të
çmimeve, NSH në përgjithësi ende kanë një pozicion
të qëndrueshëm financiar. Siç u vu në dukje më parë,
perspektivat pozitive duhet të konsiderohen me
kujdes pasi ka shumë të panjohura në lidhje me
gjendjen afatgjatë financiare të kompanive në rajonin
e Evropës Juglindore. Mbi të gjitha, likuiditeti i
kompanive është ‘shtrydhur’, ndërkohë që është
grumbulluar borxh i ri. Kjo e fundit është veçanërisht
e vërtetë për kompanitë serbe, Srbijagas dhe EPS, por
gjithmonë e më tepër edhe për Korporatën
Elektroenergjetike Shqiptare (KESH). Monopoli i
shitjes me shumicë të energjisë maqedonase, ELEM,

është gjithashtu ndër firmat që paraqesin tregues
financiarë të përkeqësuar 14 . Kompanitë më të
mëdha serbe të energjisë dhe të gazit janë më të
ekspozuara ndaj rreziqeve
të
likuiditetit
afatshkurtër, pasi të dyja kompanitë kanë raportet
korrente nën 1, duke treguar riskun e paaftësisë
paguese të borxheve afat-shkurtra, në qoftë se ato
do të kërkoheshin në një moment të caktuar në
kohë. Raporti i borxhit, nga ana tjetër, tregon se
NSH-të nuk janë duke përfituar në masë të madhe
nga leva financiare dhe se në rrethana normale do
të ishin në gjendje të mbulonin dhe/ose
rifinanconin borxhet e tyre.
Figura 1. Raporti Korrent i NSH-ve të përzgjedhura
në fushën e furnizimin dhe shitjes me shumicë të
gazit

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në Raportet Vjetore
15
të NSH-ve në dispozicion dhe burimeve të tjera zyrtare .

14

Shumë nga NSH-të nuk kanë publikuar ende raportet e tyre financiare
vjetore për vitin 2014 dhe 2015 duke e bërë vlerësimin e menaxhimit të
tyre aktual financiar pothuajse e pamundur.
15
Përllogaritjet e Autorit bazuar në: Bosnja and Hercegovina: Raporti
Vjetori
i
JP
Elektroprivreda
BiH
d.d.
Sarajevë,
http://www.elektroprivreda.ba/stranica/izvjestaji-o-poslovanju,
aksesuar për here të fundit në 09.05.2016; Raporti Vjetori i JP
ELEKTROPRIVERDE HZ HB, http://www.ephzhb.ba/publikacije/godisnjaizvjesca/, aksesuar për here të fundit në 09.05.2016; Bilnci Financiar i
Elektroprivreda
Republike
Srpske
a.d.
Trebinje,
www.blberza.com/Pages/FinRepBalance.aspx?code=ERST&type=1&yea
r=2012&semiannual=0, aksesuar për here të fundit në 09.05.2016;
Maqedoni: MEPSO, Pasqyrat Financiare të Ndara dhe Raportet e
Auditorëve
të
Pavarur,
http://www.mepso.com.mk/enus/ListanjeIzveshtai.aspx?categoryID=135, aksesuar për here të fundit
në 09.05.2016; ELEM, Raportet e Rezultateve Financiare,
http://www.elem.com.mk/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=362&Itemid=166&lang=mk, aksesuar për here të fundit në
09.05.2016; Turqi: Raporti Vjetori i NSH-ve dhe Gjykatës së
Kontabilistëve (TCA) Raporte të NSH-ve; Kosova: Njësia për Politika dhe
Monitorim të Ndërmarrjeve Publike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik
të Republikës së Kosovës; Shqipëri: Qendra Kombëtare e Regjistrimeve;
Serbia: Agjencia e Regjistrimit të Biznesit; Mal i Zi: kompanitë e
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Kjo është veçanërisht e vërtetë për shërbimet, ku
raportet e larta të borxhit konsiderohen të
qëndrueshme duke qënë se kompanitë kontrollojnë
një fluks të qëndrueshëm monetar nga konsumatorët
e rregullt final.
Një përjashtim i dukshëm këtu është Srbiajagas, e cila
ka akumuluar një ekspozim të lartë të borxhit ndaj
pronarit Gazprom, gjatë pesë viteve të fundit duke
qënë se është duke paguar një prej çmimeve më të
larta të gazit në import në Evropë, dhe është i
udhëzuar t’i rishesë gazin klientëve të saj final me
humbje. Srbijagas gjithashtu përballet me një borxh jo
të qëndrueshëm afat-gjatë të përbërë nga 806
milionë euro duke qënë se nuk është në gjendje të
mbledhë pagesat nga klientët, duke përfshirë
kompanitë e ngrohjeve qendrore të rajoneve/qarqeve
(e ndjeshme nga ana sociale) dhe komplekset e
mëdha industriale intensive të gazit të tilla si HIPPetrochimia dhe fabrika e qelqit Paracin. Furnizuesi
malazez i energjisë është përballur gjithashtu me
tregues të borxhit në rritje, meqë familjet kanë
grumbulluar më shumë se 134 milionë euro në fatura
të papaguara të energjisë elektrike deri në fillim të
vitit 2016. Kompania është përpjekur të marrë
pagesat nga një prej konsumatorëve më të mëdhenj
të energjisë në vend, firmës së aluminit KAP. Për të
parandaluar praktikën e kësaj të fundit të të mos
paguarit të faturave, nën presionin e aksionerëve të
saj privatë, bordi i menaxhimit të EPCG vendosi në
fillim të vitit 2013 të ndalojë furnizimin me energji
elektrike për KAP. Pavarësisht vendimit, Rrjeti
Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmetimit
për Energjinë Elektrike (ENTSO-E) më vonë zbuloi se
qeveria kishte vazhduar të furnizonte me energji
elektrike KAP-in, duke e prokuruar nga operatori i
sistemeve të transmetimit në Rrjetin Evropian të
Energjisë Elektrike.16

analizuara duke përdorur të drejtën e informimit për të dhënat me
karakter publik. .
16
Prelec, Marko (2014). Fitues dhe humbës: Kush përfiton nga korrupsioni
i nivelit të lartë në sektorin e energjisë të Evropës Juglindore?, SEE Change
Net.
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Figura 2. Raporti i Borxhit të NSH të përzgjedhura
(Shitje me shumicë E energjisë dhe furnizim me
gaz)

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në Raportet Vjetore
në dispozicion të NSH-ve dhe burimeve të tjera zyrtare.

Keqmenaxhimi i
Publik
dhe
Korruptive

Prokurimit
Praktikat

Prokurimi publik është një mjet i rëndësishëm i
zhvillimit ekonomik dhe gjithashtu një mjet për
rishpërndarjen e të ardhurave kombëtare. Si i tillë ai
është shumë i prirur ndaj korrupsionit, mashtrimit,
dhe formave të tjera të abuzimit të burimeve
financiare publike. Kështu, rritja e përgjegjshmërisë
për prokurimin publik në sektorin e energjisë është
një çështje me rëndësi të veçantë për qytetarët e
EJL. Pavarësisht përparimit të kufizuar në aspektin e
masave kundër korrupsionit dhe parandalimin e
keqpërdorimit të fondeve publike në përgjithësi,
problemet më të mëdha në prokurimet publike të
tilla si konfliktet e interesit, manipulimi i kritereve të
tenderave dhe mungesa e efiçencës së shpenzimeve
publike janë ende të pranishme. Në sektorin e
energjisë, prokurimi publik luan një rol thelbësor në
një sërë aktivitetesh duke filluar nga ndërtimi i
infrastrukturës në shkallë të gjerë deri në blerjen e
materialeve dhe dhënien e konsulencave dhe
shërbimeve financiare. Prokurimi publik ka qenë
tradicionalisht i pambrojtur nga presionet e
korrupsionit në demokracitë e reja në veçanti kur
bëhet fjalë për tendera të mëdhenj dhe mungesë të
konkurrencës, e cila është tipike për sektorin e
energjisë. Ndërmarrjet e energjisë janë renditur
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shpesh në prokuruesit më të mëdhenj publikë në
rajon si në aspektin e kontratave të dhëna të
prokurimit publik dhe në aspektin e shpenzimeve.
Në rastet kur operatorët e energjisë janë edhe
autoritetet kontraktuese, për shkak të lehtësisë së
procedurave rregullatore për autoritetet sektoriale
kontraktuese (rregullimin e shërbimeve), korrupsioni
mund të jetë i dukshëm në përdorimin e gjerë të
procedurave të mbyllura (mungesa e konkurrencës/
qasje e kufizuar në treg); tenderë të përshtatur për
një kompani (me specifikimet teknike shumë të
individualizuara); devijim në zbatimin e kontratave
(kryesisht veprat dhe furnizimet që janë konsumuar
në masë të madhe nga ofruesit e energjisë); dështimi
për të përmbushur specifikimet teknike ose
standardet e cilësisë të përshkruara në termat dhe
kushtet e tenderit; kontrata fiktive (punë, mallra dhe
shërbime) që nuk janë zbatuar kurrë.
Edhe në rastet kur përdoren proceset konkurruese të
ofertave, specifikime të gjera (në vend të atyre të
detajuara) dhe termat dhe kushtet qartazi jopraktike
lënë hapësirë për negociata pas tenderit me
ofertuesit dhe për ryshfete. Faktorët kryesorë që
kontribuojnë në lartësimit e risqeve të korrupsionit në
prokurimin publik në sektorin e energjisë mund të
përmblidhen si më poshtë:
- interesa të konsiderueshme ekonomike në lojë,
lobe të fuqishme politike dhe burime të
konsiderueshme financiare kombëtare dhe
ndërkombëtare të përfshirë në sektorin e
energjisë;
- mungesa e konkurrencës së vërtetë dhe
monopolizim i fortë i segmenteve individuale në
firmat e ndërtimit, mirëmbajtjes dhe inxhinierike
në sektorin e energjisë;
- mungesa e transparencës, ndërgjegjësimit publik
dhe vlerësim të pavarur të ekspertëve plus qasje e
kufizuar në informacione në nivele të sigurisë
kombëtare;
- kompleksiteti teknik i sektorit të energjisë;
- pjesa e kontratave të prokurimit publik jokonkurrues në sektorin e energjisë është
sistematikisht më e lartë se pjesa e kontratave
konkurruese për pjesën tjetër të ekonomisë17 .
17

CSD (2014), Qeverisja e Sektorit të Energjetikës dhe (Pa)Siguria e
Energjisë në Bullgari, Qendra për Studimin e Demokracisë, Sofje, 2014.

Sfida të Transparencës
Mungesa e transparencës në menaxhimin e
prokurimit publik është një nga treguesit më të
qartë të një qeverisjeje të kompromentuar, duke
qënë se pengon tatimpaguesit nga të kuptuarit e
strukturës së shpenzimeve publike. Edhe pse të
dhënat për kontratat e prokurimit publik në
përgjithësi janë në dispozicion të qytetarëve, ka
vetëm informacion të kufizuar të prokurimit publik
specifikisht për energjinë, element i cili pengon më
tej krahasimet me të gjithë sektorët dhe vendet.
Shqipëria është një shembull tipik, duke qënë se
NSH-të e energjisë nuk publikojnë të dhëna të
mjaftueshme në lidhje me tenderat e hapur. Të
dhënat mbi ankesat për keqmenaxhim të prokurimit
publik janë më specifike, por kanë mangësi në
detaje dhe nuk ofrojnë bazë për përfundime të
rëndësishme.18
Një tjetër shembull është Kosova, e cila ofron të
dhëna për kompanitë përfituese të kontratave të
prokurimit publik, si dhe informacion në lidhje me
ofertën më të ulët dhe procesin e prokurimit, por lë
pa shpjeguar arsyet për eliminimin e kandidatëve jo
të përzgjedhur (emrat e të cilëve nuk bëhen
publikë). Informacioni për prokurimin publik në
sektorin e energjisë në Serbi është i kufizuar duke
qënë se nuk ekzistojnë në Zyrën e Prokurimit Publik
të dhëna të agreguara për të gjithë sektorin, dhe se
për shkak të Ligjit të Prokurimit Publik, tenderët që
rezultojnë nga marrëveshjet ndërkombëtare nuk
janë të detyrueshme për t’u paraqitur. Në mënyrë
të ngjashme, në Mal të Zi, nuk ka të dhëna mbi
prokurimin publik sipas sektorit specifik të energjisë
dhe për të parë se si fondet publike shpenzohen në
sektorin e energjisë, duhet të paraqitet një kërkesë
zyrtare përmes ligjit për të drejtën e informimit, e
cila mund të vonojë për një kohë të pacaktuar
procesin e verifikimit. Raportet e vetme që
hartohen në Mal të Zi janë raportet individuale
vjetore të autoriteteve kontraktuese, të cilat nuk
kanë asnjë detyrim ligjor t’i publikojnë, si dhe
raporti i konsoliduar për të gjitha autoritetet
kontraktuese, që hartohet nga Administrata e
Prokurimit Publik në baza vjetore. Përveç kësaj, në
18

Përllogaritje të autorëve/ partnerëve Shqiptarë, bazuar në Raportet e
Komisionit të Prokurimit Publik (2015).
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Mal të Zi, ligji rregullon procedurat deri në momentin
e nënshkrimit të kontratës, ndërsa zbatimi i
kontratave nuk është nën kontroll. Ndërkohë, numri i
kallëzimeve penale është i papërfillshëm 19 dhe
institucionet përgjegjëse nuk i ndjekin penalisht rastet
e diskutueshme. Siç shihet në Tabelën 1, raportimi i
prokurimit publik në kompaninë më të madhe të
energjisë në vend ka qenë shumë jokoherent si në
aspektin e planifikimit ashtu edhe dhe zbatimit aktual.
Kjo ngre pyetjen nëse diferenca në shumat e
raportuara nga qeveria dhe kompania shtetërore
është produkt i fondeve të nxjerra jashtë apo thjesht
një shenjë e neglizhencës.
Tabela 1. Mospërputhje në raportimin e zbatimit të
Buxhetit të Prokurimit Publik në kompaninë më të
madhe të energjisë në Mal të Zi, EPCG në vitin 2012,
milion euro
EPCG
Administrata e
Prokurimit Publik

Buxhet I Planifikuar

Buxheti I Përfunduar

141 514 376
174 575 497,00

86 168 074.31
138 216 835,37

Burimi:
Portali
Malazez
i
Prokurimit
Publik,
http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp?locale=en&
(Plan Buxhet), Raporti Vjetor I Prokurimit Publik për EPCG,
2012, marrë përmes të dr ejtës së informimit (Buxheti Fakt)

Kufizimet e Konkurrencës
Një sinjal i shpeshtë për korrupsion në prokurimin
publik në fushën e energjisë në rajonin e Evropës
Juglindore është kufizimi i përgjithshëm i
konkurrencës
në
tenderimit.
Autoritetet
kontraktuese shpesh ndërhynë me kërkesat e
përjashtimit dhe imponojnë kritere ekskluzive për të
kufizuar konkurrencën për çdo kontratë. Kriteret e
përjashtimit shpesh mund të jenë të përshtatura për
të paraqitur profilin e një kompanie të veçantë. Kjo
është bërë shpesh duke ndikuar drejtpërdrejt në
procesin e hartimit të njoftimit të prokurimit publik
nëpërmjet transferimit të paligjshëm të fondeve apo
kapjen e menaxherëve të lartë në NSH20. Në disa
raste, si në marrëveshjet ndërqeveritare serbe,
kontratat e energjisë mund të përjashtohen edhe
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nga të gjithë proceset e prokurimit publik. Në raste
të tilla, parimet e qeverisjes së mirë si ai i
transparencës, efiçencës dhe konkurrencës janë
lënë mënjanë për të ndarë në mënyrë të
drejtpërdrejt kontratat me një interes të qartë
privat. 21 Operatori i Sistemit, Transmetimit dhe
Tregut i Kosovës (KOSTT), për shembull, ka dhënë
31 kontrata nga dhjetori 2010 deri në janar të vitit
2014 në bazë të një procedure me negocim pa
njoftim, si dhe 2 kontrata me procedurë të
negociuar pas publikimit të prokurimit të kontratës.
22
I njëjti problem u zbulua në procedurat e
prokurimit publik të furnizuesit me shumicë të
energjisë të Maqedonisë, ELEM (shih Tabelën 2).
Kontratat nën këtë lloj procedure janë praktikisht
një "marrëveshje katër syrësh" të lidhur ndërmjet
zyrtarëve
të
kompanive
shtetërore
dhe
kontraktorëve privatë. Zbatimi nuk parashikon qasje
të hapur dhe/ose të barabartë për çdo operator
ekonomik duke penguar kështu ofertimin
konkurrues. Duke marrë parasysh madhësinë e
këtyre kontratave, sidomos kur bëhet fjalë për
projekte të mëdha, ka një rrezik të madh të
korrupsionit të përfshirë. Kontratat me çmime më
të larta se vlera e tregut janë shpesh rezultat i
procedurave të prokurimit të nënshkruara pa një
njoftim paraprak publik. Më shumë se 13% e
tenderëve të prokurimit publik të ELEM-së në
periudhën e viteve 2009 dhe 2014 kanë qenë të
strukturuar në mënyrë që përfshinin më shumë se
një të tretën e shumës totale të prokurimit publik,
ndërsa 36% janë produkt i procedurave të
negociuara pas publikimit të njoftimit.

21

19

Për shembull, në vitin 2014, Administrata e Prokurimit Publik ka marrë
zero kallëzime penale për dyshime për korrupsion, konflikt të interesit dhe
shkelje të rregullave anti-korrupsion. Administrata e Prokurimit Publik,
Raporti mbi Prokurimin Publik në 2014, maj 2015
20
CSD (2014), Qeverisja e Sektorit të Energjetikës dhe (Pa)Siguria e
Energjisë në Bullgari, Qendra për Studimin e Demokracisë, Sofje, 2014.

Një shembull i mirë ka qenë menaxhimi i procedurës së prokurimit
publik në pjesën serbe të tubacionit rus udhëhequr nga South Stream, i
cili ishte përjashtuar plotësisht nga ligji prokurimit publik si produkt i
një marrëveshjeje ndërqeveritare mes Rusisë dhe Serbisë.
22
Komisioni Rregullator i Prokurimit Publik, https://krpp.rksgov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCID=1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114, aksesuar
për here të fundit në 09.05.2016.

8

COUNTERING ENERGY GOVERNANCE AND STATE CAPTURE RISKS IN THE W ESTERN BALKANS AND TURKEY

Tabela 2. Kontrat e Prokurimit të Prodhuesit dhe Ofruesit me shumicë të Energjisë në Maqedoni (2009 –
2014)
Nr. I Kontratave:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

209
0
70

Nr. I
Kontratave
(‘09-‘14)
1911
22
394

Shuma
Gjithsej
(EUR)
373 432 008
29 253 698
106 265 053

Procedurë e Hapur
Proçedurë e Mbyllur
Procedurë e Negociuar pa
Publikim Paraprak
Procedurë e Negociuar
me Publikim Paraprak
Gjithsej

384
13
39

406
3
37

362
5
29

336
1
82

214
0
137

3

0

6

3

439

446

402

422

%

46,8%
3,7%
13,3%

1

0

13

289 365 123

36,2%

352

279

2340

798 315 882

100%

Burimi: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Rajonal (MCIC), përllogaritjet e autorit bazuar në të dh ënat e Sistemit
Ektronik të Prokurimit Publik të Maqedonisë (www.e-nabavki.gov.mk)

Ndoshta më shumë se në çdo fushë tjetër, natyra
specifike e sektorit të energjisë është e favorshme për
anashkalimin e procedurave shumë-konkurruese, e
cila më tej krijon ambient të favorshëm për
korrupsion dhe kapje të shtetit. Shpesh mjedisi i errët
i prokurimit publik në sektorin e energjisë bazohet në
kriteret ekskluzive për akses dhe siguri në energji, në
monopolin efektiv të teknologjisë në nivel mikro për
një numër të furnizimeve, natyrën e paqartë ligjore të
transaksioneve të eksportit të energjisë, mungesën e
efektivitetit të auditimeve financiare në vend dhe
mungesa e monitorimit dhe kontrollit në lidhje me
efiçencën e prokurimit publik të ushtruar nga energjia
apo ndonjë organ tjetër të kontrollit. Pjesa e
procedurave të hapura, ku është dorëzuar një aplikim
i vetëm është tregues i krijimit progresiv të
specifikimeve diskriminuese. Procedura e hapur në
parim ekziston për të tërhequr interesin e gjerë dhe
numrin e ofertave të paraqitura në mënyrë tipike do
të jenë më të larta. Megjithatë, si ngjarje në tender të
hapur, prokurimi publik me ofertë të vetme është
një sinjal serioz për korrupsion për shkak të të paktën
dy faktorëve: a) pengesat e hyrjes - autoritetet
kontraktuese mund të kenë hartuar specifikimet e
tenderit që përshtaten me profilin e një kompanie të
veçantë ose një kombinimi i kompanive (raste më të
shpeshta) - dhe b) ndikimit politik, dmth njohje të
heshtura dhe marrëdhënie që lejojnë firma të lidhura
politikisht të konkurrojnë në tendera me kërkesa të
vështira ose të pamundura që më vonë do të
ndryshohen apo injorohen nga kontrollet e pakta
gjatë zbatimit.

informacion në mënyrë të fshehtë drejt ofertuesve
në një procedurë të hapur për t’i ndihmuar në
zhvillimin e një oferte fituese, por edhe duke
mundësuar pjesëmarrjen e ofertuesve të tjerë që të
krijohet konkurrencë e rreme. Agjencia Kundër
Korrupsionit në Kosovë ka anuluar një tender për
shkak të dyshimeve për manipulim të ofertës në
lidhje me rrjedhje informacioni në dokumentet e
tenderit. Për më tepër, ryshfetet e kërkuara ose të
ofruara shërbejnë si një mënyrë për të siguruar
ofertën fituese të tenderit para fillimit të
procedurës, dhe njihen gjerësisht si "tendera të
përcaktuar".23 Bazuar në dëshmi anekdotike dhe në
monopolizimin e kontratave në duart e disa
kompanive me rrjet njohjesh, mund të konstatohet
se një pjesë e madhe e prokurimit publik në
sektorin e energjisë të rajonit ka qenë në një
mënyrë ose në një tjetër e paracaktuar.

Një tjetër shtrembërim i konkurrencës mund të
ndodhë në rast se kriteret e tenderit rrjedhin si

23

Kutia 1. Variacione të Prokurimit Publik në
Ndërmarrjet Shtetërore Energjetike Shqiptare
Gishtat janë drejtuar tashmë në disa NSH të
energjisë në Shqipëri, një prej të cilave është
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike (OSHEE), e cila është akuzuar nga GEN-I
Tirana për favorizim ndaj kompanive EFT dhe GSA
duke ofruar informacion konfidencial dhe duke
lejuar në këtë mënyrë një harmonizim të ofertave
të tyre. Pas ankesave të GEN-I, Autoriteti Shqiptar i
Konkurrencës (AAC) ka nisur një hetim ndaj OSHEE.
Sipas GEN-I, OSHEE, EFT dhe GSA kanë komplotuar
Enis Veliu, Dyshime për kurdisje të tenderit në KOSTT, 2014, Gazeta
Kombëtare
“Zeri”,
http://old.zeri.info/artikulli/29759/undefined,
aksesuar për here të fundit në 09.05.2016.
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në mënyrë të paligjshme për të vendosur ofertat e
shitjes të energjisë të organizuara nga ana e
furnizuesit të energjisë midis të janarit dhe korrikut
2014. Pretendimet janë që EFT dhe GSA kanë
koordinuar ofertat e blerjes së energjisë për një çmim
që është vetëm disa cent më poshtë se ai që GEN-i
dhe konkurrentët e tjerë, duke i krijuar EFT dhe GSA
mundësinë për të kapur pjesën më të madhe të
tregut të importit të energjisë elektrike. Këto praktika
jokonkurruese dhe të paligjshme i kanë kushtuar
taksapaguesve miliona euro sipas GEN-I. Në dhjetor të
vitit 2015, Autoriteti i Konkurrencës vendosi të mbyllë
hetimet mbi rastin, duke theksuar se nuk është kishte
parë asnjë kufizim konkurrence dhe duke sugjeruar
auditime të brendshëm ose të jashtme në OSHEE për
këtë rast.
Burimi: Vendimi 388, 2015/12/14,
Http://www.caa.gov.al/uploads/decisions/VKK_388_Hetimi
_thelluar.pdf

Liberalizimi i Tregut të
Energjetikës

Vendet kandidate për integrimin në BE 24 apo
kandidatët potencial 25 në Evropën Juglindore 26
24

Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Mali i Zi dhe Turqia janë vende kandidate
të BE-së. Faqja e Internetit të Komisionit/Politikat Evropiane të Fqinjësisë
Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit,
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-currentstatus/index_en.htm#pc, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015.
25
Bosnja-Hercegovina dhe Kosova janë vende potenciale kandidate në BE.
Këtij grupi vendesh u është premtuar mundësia e bashkimit me BE-në, kur
ata të konsiderohen gati. Faqja e Internetit të Komisionit/Politikës
Evropiane të Fqinjësisë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit,
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-currentstatus/index_en.htm#pc, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015.
26
Vendet e Ballkanit Perëndimor, veç atyre të listuara më sipër përfshirë
edhe Kroacinë, por pasi Kroacia u bë anëtare e BE-së më 1 korrik 2013 u
konsiderua se "e la" këtë rajon të Ballkanit Perëndimor. Ky synim i
Ballkanit Perëndimor, pa Kroacinë pas anëtarësimit të saj në BE është e
dukshme nga pozicioni i BE-së, por edhe nga aktorë të tjerë si Banka
Evropiane të Investimeve, BERZH, Qëllimet e Samitit të Ballkanit
Perëndimor 2015 në Vjenë. Burimet: faqja e Komisionit Evropian / Tregtia,
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries -and-regions/regions/westernbalkans/~~HEAD=pobj, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015; faqja e
Bankës
Evropiane
të
Investimeve
/ Ballkani Perëndimor,
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/,
aksesuar për here të fundit në 21.11.2015; EBRD, (2013),Strategjia e
Sektorit Energjetik,
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/energy-sectorstrategy.pdf, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015; Faqja e Internetit
e Ministrisë Federale të Integrimit Evropian dhe Punëve të Jashtme
Republika e Austrisë/Ballkani Perëndimor Samiti i Vjenës 2015,
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreignpolicy/western-balkans-summit-vienna-2015/, aksesuar për here të fundit
në 21.11.2015.
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(Shqipëri, Kosovë, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina,
Maqedonia dhe Mali i Zi) dhe Turqia janë të
detyruar të reformojnë sektorët e tyre të energjisë
për të miratuar acquis e energjisë të BE-së, si pjesë
e negociatave të tyre të pranimit. Disa nga
objektivat e acquis të energjisë përfshijnë një kalim
në një ekonomi të karbonit të ulët, rritjen e sigurisë
së furnizimit, transparencës institucionale, pjesë më
e madhe e të rinovueshmeve në konsumin final të
energjisë, rritjen e efiçiencës së energjisë, si dhe
liberalizimin e tregjeve të energjisë rajonit. Zbatimi i
suksesshëm i acquis të energjisë kërkon rregullime
adekuate institucionale dhe përkushtimin politik
ndaj reformave të vështira që në fund të fundit do
të shpërbëj interesa të thella private vendase dhe të
huaja shtetërore në sektorin e energjisë. Vendet e
Ballkanit Perëndimor (Turqia është vetëm një
vëzhgues) janë gjithashtu palët kontraktuese të
Traktatit të Komunitetit të Energjisë27 , i cili siguron
udhëzimet për organizim të Komunitetit të Energjisë
me qëllim për të mbështetur miratimin dhe
zbatimin e acquis të energjisë të BE-së duke vepruar
si një monitorues rajonal. 28
Aspektet më të rëndësishme të reformës
rregullatore të nxitura nga Komuniteti Evropian i
Energjisë janë liberalizimi i tregjeve të gazit natyror
dhe të energjisë elektrike, realizimi i shkëmbimeve
kombëtare dhe rajonale të energjisë dhe gazit, dhe
përfundimi i projekteve të bashkëpunimit energjetik
rajonal duke forcuar lidhjet e dobëta dhe duke
parandaluar krizat e furnizimit . Axhenda e
reformave është kryesisht në përputhje me BE-në, e

27

Disa nga objektivat më specifike të Komunitetit të Energjisë
përfshijnë: rritjen e sigurisë së furnizimit; rritjen e konkurrencës;
tërheqjen e investimeve në prodhimin e energjisë dhe rrjetit; krijimin e
një tregu të energjisë duke bërë të mundur integrimin me tregun e BEsë. Faqja e internetit e Komunitetit të Energjisë/Rreth nesh
,https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY
, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015.
28
Për shembull, kur afati i zbatimit të Paketës së Tretë e Energjisë është
trajtuar me mospërfillje nga Palët Kontraktuese, Dirk Buschle, Zëvendës
Drejtor i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë reagoi duke deklaruar
"Pra, në 1 janar 2015, ditën kur afati i zbatimit të Paketës së Tretë ka
kaluar nuk ishte e paracaktuar domosdoshmërisht të ishte diçka
perverse një ditë e zakonshme". Burimi: Sekretariati i Komunitetit të
Energjisë, (2015), Raporti Vjetor i Zbatimit
2014/2015
https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR
2015WEB.pdf, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015.
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ashtuquajturën Paketa e Tretë e Energjisë29, objektivi
kryesor i së cilës është ndarja e pronësisë së
kompanive të energjisë dhe gazit të prodhimit nga ajo
e rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes. Një
objektiv dytësor ka qenë krijimi i kuadrit rregullator
për liberalizimin e plotë të tregut. Kjo e fundit lidhet
me sigurimin e një strukture të fortë, përgjegjëse dhe
të pavarur rregullatore, që nuk dorëzohet ndaj
presionit të politikanëve. Më e rëndësishmja
megjithatë, është se hapja e sistemit energjetik
vendas ndaj energjisë dhe gazit rajonal do të sillte më
shumë konkurrencë duke ushtruar presion
mbështetës ndaj lojtarëve dominant në tregjet e
brendshme dhe kryesisht të mbyllura.
Në lidhje me suksesin e reformës rregullatore, duhet
marrë në konsideratë i ashtuquajturi "hendek i
zbatimit" midis miratimit formal të ligjeve dhe
zbatimit të tyre në praktikë. Të dhënat në dispozicion
nga Global Integrity në Ballkanin Perëndimor tregojnë
se vendet kanë tendencë për të krijuar një kuadër të
mirë ligjor formal, i cili megjithatë nuk arrin të
prodhojë efektet e prera në frenimin e korrupsionit,
për shkak të zbatimit të dobët të tij. 30
Figura 3. Faza e zbatimit të Paketës së Tretë të
Energjisë në Ballkanin Perëndimor

Burimi: Komuniteti i Energjisë / Monitorimi i Komunitetit të
Energjisë WB6, Mars 2016 31.

Në këtë kuptim, miratimi i acquis të energjisë të BEsë nuk mund të pasohet nga një zbatim i duhur
praktik në çdo vend pasi kjo do të kërkonte një
rishikim të të gjithë sistemit të energjisë. Që nga viti
2008, mekanizmi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të
Komunitetit të Energjisë ofron informacion të
rëndësishëm mbi nivelin e pajtueshmërisë me ligjin
e energjisë të BE-së: në këtë moment ka 15 raste të
hapura në aspekte të ndryshme të Traktatit të
Komunitetit të Energjisë, të cilat janë çështje si të
grupit po ashtu edhe të rasteve të veçanta të
vendeve,32 duke siguruar një sinjal se përputhja e
plotë me Traktatin ka qenë një proces i vështirë.
Transformimi i sektorit të energjisë në rajon drejt të
qenurit një pjesë mirë-funksionuese e tregut të
brendshëm të planifikuar evropian të energjisë, siç
kërkohet nga Paketa e Tretë të Energjisë të BE-së,
është duke u zhvilluar me një ritëm shumë të
ngadaltë. Meqënëse energjia elektrike në rajon ka
qenë e ofruar tradicionalisht si një e mirë
universale, rregullimi për shitjen e saj në një treg
konkurrues është shumë larg nga të qenit i
përfunduar, me përjashtim të realizimit të pjesshëm
në Turqi. Edhe pse ngadalë, pak progres është bërë
në drejtim të liberalizimit të tregut të energjisë
elektrike duke ndryshuar legjislacionin kyç në
përputhje me kërkesat e BE-së.
Përveç Maqedonisë, të gjitha vendet në rajon kanë
filluar zhvillimin e një tregu kombëtar balancues në
sektorin e energjisë elektrike duke lejuar më shumë
konkurrencë dhe për të siguruar qëndrueshmërinë
e sistemit gjatë periudhave të kulmit të kërkesës.
Megjithatë, përfundimi i reformës do të kërkonte
ndarjen e OST-së kombëtare dhe OSSHE-së, një hap,
që është ndërmarrë vetëm nga kompania kryesore
e energjisë elektrike në Serbi, EPS. Serbia është i
vetmi vend me një treg të organizuar “ditëpërpara”. Kuotat në tregun e energjisë të Serbisë
tani ndjekin nga afër shkëmbimet e energjisë
hungareze, rumune dhe bullgare.

29

Direktiva 2009/72/EC.
Alina Mungiu-Pippidi, "Evropa Juglindore" në Mungiu-Pippidi, A. (ed.)
(2015). Raporti Antikorrupsion, Vëllimi 3: Favoritizmi i Qeverive në Evropë.
Barbara
Budrich
Botuesit,
f.
53,
në
dispozicion
në
http://anticorrp.eu/publications/volume-3-government-favouritism-ineurope/, aksesuar për here të fundit në 09.05.2016.
31
Faqja e Internetit të Komunitetit të Energjisë / WB6 Monitorimi i
Komunitetit të Energjisë,
30

https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/WB
6/Monitoring, aksesuar për here të fundit në 30.11.2015.
32
Faqja e Internetit të Komunitetit të Energjisë/Përforcimi,
https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dis
pute_Settlement, aksesuar për here të fundit në 21.11.2015.
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Përveç Kosovës dhe Bosnje dhe Hercegovinës,të
gjitha vendet e tjera kanë ndërmarrë hapa drejt
liberalizimit të çmimit të energjisë, por kanë kufizuar
përpjekjet e tyre vetëm për klientët më të mëdhenj
industrialë të energjisë. Rregullimi i tarifave familjare
poshtë tregut mbetet çështje kudo me përjashtim të
Turqisë, ku çmimet shtëpiake janë të fiksuara, por në
një nivel të përafërt me tregun. Mbajtja e energjisë
dhe gazit me tarifa nën koston e prodhimit ka pasur
një efekt të dëmshëm mbi stabilitetin financiar të
sektorit të energjisë në pronësi të shtetit dhe ka çuar
në mungesa të investimeve në infrastrukturë të re
dhe në modernizim me kalimin e kohës, ndërkohë që
në të njëjtën kohë është përfituar nga formimi i disa
qira-kërkuesve të lidhur me njerëzit e duhur dhe të
cilët kanë shfrytëzuar mundësitë e arbitrazhit midis të
çmimeve të rregulluara dhe atyre të tregut.

energjisë është të paktën funksional dhe ligjërisht i
pavarur nga ekzekutivi. Megjithatë, problemi me
mungesën e autonomisë për emërimet e stafit dhe
përcaktimin e buxhetit vazhdon. Kosova ka nevojë
për të ndryshuar acquis të energjisë të BE-së në
lidhje me pavarësinë dhe funksionimin e
rregullatorit. Megjithëse Shqipëria dhe Turqia kanë
ndryshuar një pjesë të madhe të acquis të energjisë
dhe kanë nxitur përmes ligjeve ndalimin e
përfshirjes së ish-politikanëve apo të punësuarve në
kompanitë e energjisë për t'u bashkuar me
menaxhimin e organeve rregullatore, progresi i
kufizuar i të dy vendeve në reformat kyçe të sektorit
të energjisë të tilla si hapja e tregut të energjisë në
Shqipëri dhe de-monopolizimin e sektorit të gazit në
Turqi ngre sinjale për ndërhyrje të mundshme nga
jashtë në vendimmarrjen e rregullatorëve.

Raste studimore të praktikave të ngjashme janë të
shumta në rajon, por incidentet më të mëdha janë
regjistruar në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku
administratorë të kompanive shtetërore të prodhimit
të energjisë kanë komplotuar në një numër rastesh
me tregtarët private për të shitur energjinë e tepërt
nën banak dhe nën çmimet e tregut, duke reduktuar
ndjeshëm fitimet e NSH-ve në emër të lojtarëve
private me ndikim.

Për të siguruar konkurrencën e tregut të lirë,
Komisioni Evropian ka theksuar rëndësinë e një
autoriteti të pavarur rregullator kombëtar, me fuqi
të mjaftueshme dhe maturi për të garantuar
zbatimin korrekt të legjislacionit në këtë fushë. 34 Në
fakt, është pikërisht roli i rregullatorëve të merren
me çdo përqendrim që vjen jo si pasojë e tregut dhe
e fuqisë së monopolit, e cila është zakonisht burim i
korrupsionit dhe kapjes së shtetit.

Një parakusht kyç për suksesin e Paketës së Tretë të
Energjisë është krijimi i një rregullatori të fortë të
pavarur. Një përshkrim krahasues vizual i
performancës së vendeve të Ballkanit Perëndimor në
zbatimin e Paketës së Tretë të Energjisë (Figura 3)
tregon se Bosnja dhe Hercegovina nuk ka patur
ndonjë progres në zbatimin e ndryshimeve të
nevojshme legjislative që sigurojnë pavarësinë e
autoritetit rregullator. Në rastin e BiH-së, qeveria
emëron komisionin rregullator dhe parlamenti e
miraton atë. Megjithatë, struktura e fragmentuar
politike e vendit, në të cilën organet rregullatore të
energjisë konkurruese janë të shumta, bëjnë që
vendimmarrja të jetë joefiçente dhe shpesh produkt i
pazareve politike midis fraksioneve konkurruese.33 Në
shumicën e vendeve të tjera në rajon, rregullatori i

Figura 4. Tregu i energjisë para dhe pas
liberalizimit sipas vizionit të acquis së energjisë

33

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, (2015), Raporte Vjetore
2014/2015,
https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR20
15WEB.pdf, aksesuar për here të fundit në 23.11.2015.

Burimi: CSD, 2014, Qeverisja e Sektorit të Energjisë dhe
Energjisë (Pa)Siguria në Bullgari

Një praktikë e zakonshme mospërputhjeje në
gjithë rajonin në lidhje me zbatimin e Paketës
Tretë është mungesa e ndarjes së duhur
operatorëve dhe funksioneve në sektorin
34

të
së
të
e

Direktiva 2009/72/EC – preambul 33.
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energjisë. Vendet e EJL janë të ndarë vetëm në letër,
ose aspekte të veçanta të procesit të ndarjes si veçimi
i pasqyrave financiare ose ai i kontrollit të menaxhimit
ende nuk janë ndërtuar. Ndarja është një detyrë
herkuliane për shumicën e EJL duke qënë se një
ndarje e qartë e prodhimit të energjisë dhe furnizimit
nga transmetimi përfshin shpërbërjen e monopoleve
shtetërore të energjisë, e përdorur me sukses për
maskimin e deficiteve financiare dhe rregullatore të
sistemit. Nga njëra anë, kompanitë shtetërore të
energjisë janë të gatshëm për t'u përballur me
konkurrencën e ashpër, dhe nga ana tjetër,
politikanët kanë frikë nga një liberalizim i papritur për
ndikimin e çmimeve. Prandaj, hartuesit e politikave në
rajon janë të prirur për të ruajtur në status-quo dhe
për të shërbyer si nxitje për reformat vetëm "në
letër", që transformojnë kornizën rregullative
formalisht.
Për të garantuar modernizimin e qëndrueshëm dhe
liberalizimin e tregut të energjisë dhe në përputhje
me rregulloren e BE-së, qeveria duhet të
përqëndrohet në zbatimin e reformave në tri fusha
kryesore:
 sigurimi i pavarësisë totale të autoritetit rregullator,
si dhe efektivitetin dhe cilësinë e procesit të vendimmarrjes;
 ndarja e operatorëve të transmisionit dhe sistemit
të shpërndarjes në mënyrë që të rrisin
konkurrencën;
 zgjerimi i qasjes në tregun e hapur të energjisë
elektrike për ndërmarrjet e vogla dhe konsumatorët
familjarë.
Nga ana tjetër, liberalizimi i tregut në vetvete nuk do
të prodhojë automatikisht më shumë konkurrencë.
Një shembull i përshtatshëm është Mali i Zi, ku edhe
pse tregu i energjisë elektrike është i hapur,
kompanitë private nuk janë të interesuara të marrin
pjesë në të. Kjo është shkaktuar kryesisht nga:
dominuesi i tregut, ndërmarrja shtetërore e
integruara vertikalisht, EPCG, çmimi relativisht i ulët i
energjisë elektrike, infrastruktura e nën-zhvilluar dhe
madhësia e tregut të energjisë elektrike në vend. 35
35

Deklaratë për Shtyp, Elektroprivreda, Nr. 356, Niksic, Shkurt 2015 http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/multimedia/gallery/files/2013
/08/list_365.pdf, aksesuar për here të fundit në 09.05.2016.

Për këtë arsye, autoritetet malazeze janë përpjekur
t’i rezistojnë procesit të ndarjes së operatorëve
duke
pretenduar
se
do
të
cënonte
qëndrueshmërinë financiare të sektorit të energjisë.
Kuti 2. Rreziqet e Kapjes së Shtetit në tregjet e
gazit në Turqi dhe Maqedoni
Pas fazes së parë të aktivitetit për të nxitur
konkurrencën dhe për të kufizuar përfshirjen e
shtetit, ritmi i reformave të gazit natyror në Turqi
është ngadalësuar. Në një farë mase, mungesa e
gatishmërisë në furnizuesit shtetërore të gazit
natyror (OTAS) për të heqë dorë nga fuqia e tregut
ka luajtur një rol të madh. BOTAS ka pasur një
monopol pothuajse të plotë mbi importet, ruajtjen,
shpërndarjen dhe shitjen e gazit natyror. BE-ja ka
qenë kritike ndaj BOTAS duke deklaruar se nuk
është i veçuar për të përmbushur kërkesat e ligjit të
Tregut të Gasit Natyror. 36 Kështu rregullatori i
energjisë ka propozuar një amendament për të
lehtësuar ndarjen e BOTAS dhe reformën e
procedurave të tenderimit të importit të gazit. 37 Kjo
paketë reformash ka qenë në axhendën e
autoriteteve turke të energjisë të paktën për dhjetë
vitet e fundit, por BOTAS i ka rezistuar me sukses
ndryshimit të rëndë për të lobuar qeverinë për të
ruajtur monopolin e saj mbi importet dhe furnizimin
me shumicë. Kjo marrëveshje politike është në
përputhje me partneritet strategjik të BOTAS me
Gazprom, e cila mbetet furnizuesi kryesor me gaz në
Turqi, duke kontrolluar më shumë se gjysmën e
totalit të furnizimit me gaz në vend.
Kompania private Makpetrol38 dominon në tregun
maqedonas të gazit, me një rol të rëndësishëm në
përcaktimin e çmimit të gazit në vend, i cili është

36

Komisioni Evropian, (2013), Progres Raporti për Turqinë 2013,
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/
brochures/turkey_2013.pdf, aksesuar për here të fundit në 22.11.2015.
37
Drew Leifheit, (2015), Liberalizimi i Tregut Turk të Gazit: BOTAS Duke
Humbur
Frerët,
Gazi
Natyror,
Evropë,
http://www.naturalgaseurope.com/botas-liberalizing-turkeys-gasmarket, aksesuar për here të fundit në 22.11.2015.
38
Makpetrol’s Biznesi kryesor është tregtimi me pakicë dhe me
shumicë i naftës, produkteve të naftës, gazit natyror dhe bionaftës.
Burimi:
Faqja
e
Internetit
të
Makpetrol,
https://www.makpetrol.com.mk/zamakpetrol_en.asp, aksesuar për
here të fundit në 09.05.2016.
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një nga më të shtrenjtët në rajon bazuar në një
marrëveshje ekskluzive me Gazprom. 39 Në çështjen
që është ende në vazhdim në lidhje me pronësinë e
tubacionit të transmetimit të gazit Makpetrol është
njëra nga palët e mosmarrëveshjes së bashku me të
dytën, qeverinë. Ky problem po pengon zhvillimin e
sektorit të gazit, përfshirë gazifikimin e zonave të
mëdha urbane. 40 Mosmarrëveshja ka zgjatur të
paktën një dekadë dhe ka filluar kur Makpetrol kërkoi
që të zotërojë tubacionin shtetëror, pasi ka investuar
në këtë infrastrukturë. Edhe pse çështja gjyqësore
nuk ka ardhur në një përfundim në gjykatë, zgjidhja
funksionale e cila u bë de facto një e përhershme,
është themelimi i kompanisë GA-MA, në pronësi të
shtetit dhe Makpetrol 41 që operon në sistemin e
transmetimit të gazit. Të dy kompanitë kanë qenë të
përfshira në kapje të supozuara – marrëveshje me
risk, të cilat janë shndërruar në lajm në media.
Megjithatë, pothuajse të gjitha vendet e rajonit kanë
hapur tregjet e tyre më 1 Janar 2015 në përputhje me
Paketën e Tretë të Energjisë duke bërë të mundur për
të gjithë që të zgjedhin një furnizues të energjisë
elektrike sipas preferencës së tyre. Megjithatë,
Maqedonia, mori një vendim ad-hoc për të shtyrë
këtë proces liberalizimi për pesë vjet, duke mos lejuar
39

Komisioni Rregullator i Energjisë, (2015), Raporti Vjetor 2014,
http://www.erc.org.mk/odluki/2015.05.15_Godisen%20izvestaj%20za%20
rabota%20na%20Regulatornata%20komisija%20za%20energetika%20na%
20RM%20za%202014%20godina_FINAL.pdf, aksesuar për here të fundit
në 09.05.2016.
40
Komisioni Evropian, (2010), Maqedoni 2010 Progres Raport.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk
_rapport_2010_en.pdf;
Komisioni Evropian, (2011), Maqedoni 2011 Progres Raport
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/mk
_rapport_2011_en.pdf;
Komisioni Evropian, (2012), Maqedoni 2012 Progres Raport
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/mk
_rapport_2012_en.pdf;
Komisioni Evropian, (2013), Maqedoni 2013 Progres Raport
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk
_rapport_2013.pdf;
Komisioni Evropian, (2014), Maqedoni 2014 Progres Raport
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008 the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf;
Komisioni Evropian, (2015), Maqedoni 2015 Progres Raport
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_r
eport_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf, aksesuar për
here të fundit në 09.05.2016.
41
Ana Stojilovska, (2011), Skanimi i Performancës së Maqedonisë në bazë
të Progres raporteve të Komisionit Evropian, Kapitulli 21: Një garë me
pengesa?
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II,
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konsumatorët e vegjël dhe ekonomitë familjare të
zgjedhin furnizuesin e tyre të energjisë elektrike.
Për këtë arsye, Maqedonia ka shkelur Traktatin e
Komunitetit të Energjisë dhe Sekretariati i
Komunitetit të Energjisë ka filluar një procedurë
shkeljeje ndaj vendit. Shtyrja e liberalizimit të tregut
të energjisë elektrike ka sjellë shpërndarjen e
monopolit, EVN, e cila do të përballet me
konkurrencën e ashpër nga kompanitë private
tregtare që ofrojnë kushte më të mira për
konsumatorët familjarë. Tregtarët e energjisë
private u dëmtuan me vendim të qeverisë duke
qënë se shumë prej kontratave të tyre të
nënshkruara paraprakisht me klientët u bënë
automatikisht të pavlefshme. Ky është një rast
tjetër, që tregon se si qeveria ka qenë duke e
mbrojtur monopolin e kompanisë private të
furnizimit me energji elektrike në dëm të
konkurrentëve dhe konsumatorëve final.

Përfundime dhe Rekomandime
Politike
Një nga pengesat kryesore për zbatimin e
reformave efektive të energjisë në rajonin e EJL
është ekzistenca e mangësive të vazhdueshme të
qeverisjes së energjisë që kanë të bëjnë me
keqmenaxhimin e korporatave të ndërmarrjeve
energjetike shtetërore, varësia dhe paaftësia e
rregullatorëve
të
energjisë,
si
dhe
paqendrueshmëria e politikave të energjisë.
Përmirësimi i qeverisjes së sektorit të energjisë,
përfshirë funksionimin dhe menaxhimin e
kompanive energjetike shtetërore në rajonin e EJLsë është thelbësore për të arritur dy rezultate
efektive kundër korrupsionit dhe përparimin drejt
integrimit në BE. Përmirësimi i qeverisjes së sektorit
të energjisë, duke përfshirë funksionimin dhe
menaxhimin e kompanive energjetike shtetërore
përfshin, minimalisht, zbatimin e veprimeve të
mëposhtme:


Rritja e transparencës dhe qasjes në të dhënat
e energjisë. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur
kemi të bëjmë me të dhëna mbi shpenzimet
dhe qeverisjen financiare të NSH-ve në sektorin
e energjisë. Për të përmirësuar njohuritë në
lidhje me sektorin e energjisë, një shqyrtim i
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jashtëm i pavarur vjetor i politikave të energjisë
duhet të kërkohet nga parlamentet kombëtare
dhe duhet të ekzekutohet nga grupet e veçanta
ndër-partiake të punës, që përfshin: a) vlerësimin
e performancës së politikave të energjisë vis-a-vis
me prioritetet e deklaruara për vitin, buxhetin e
programit, dhe qëllimet strategjike; b) një
vlerësim i gjendjes financiare të ndërmarrjeve
energjetike shtetërore dhe një identifikim të
rreziqeve për zhvillimin e sektorit, duke përfshirë
garancitë e kërkuara shtetërore dhe rreziqet e
privatizimit të fshehur; c) një përshkrim nga
fushat prioritare të zhvillimit të politikës
energjetike për vitin e ardhshëm.
Prezantimi i standardeve të detyrueshme të
qeverisjes së korporatave për ndërmarrjet
shtetërore në sektorin e energjisë duke ndjekur
parimet më të mira ndërkombëtare siç janë
Udhëzimet e OECD-së për Qeverisjen e
Korporatave të Ndërmarrjeve Shtetërore.
Vendet e EJL kanë mungesë në përputhjen me
shumicën e parimeve të OECD-së dhe në veçanti
zbatimin praktik të tyre. Standardet duhet të
sigurojnë raportimin dhe zbulimin e të dhënave
dhe informacionit në lidhje me rezultatet
financiare, zbatimin e praktikave dhe metodave
ekzistuese të përdorura nga kompanitë publike
tregtare; treguesit financiarë kryesorë për
monitorimin dhe vlerësimin e performancës së
menaxhimit operacional; si dhe raportimin
konsistent dhe të përditësuar të programeve të
zbatuara dhe politikave, duke përfshirë treguesit
kryesorë për monitorimin e zbatimit të tyre si dhe
për të lejuar vlerësimin e ndikimit ex-ante, atë
afatmesëm dhe ex-post.
Reduktimi Ii përfshirjes së drejtpërdrejtë të
udhëheqjes politike nga menaxhimi operacional i
ndërmarrjeve energjetike në vend të fokusit në
zhvillimin e politikave, ofrimin e informimit
publik, dhe funksionet e kontrollit. Pajtueshmëria
me prioritetet dhe direktivat e BE-së, kërkon një
ndryshim në politikën kombëtare të energjisë në
Evropën Juglindore larg nga fokusi i saj i tepruar
në shtimin e kapaciteteve gjeneruese dhe
sigurimin e stabilitetit dhe sigurisë së furnizimit
me energji, zvogëlimin e varfërisë energjetike,
dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë.



Integrimi i standardeve ndërkombëtare të
kontabilitetit në raportimin e NSH-ve të
energjisë të tilla si Standardet Ndërkombëtare
të Raportimit Financiare (SNRF), që rrit
transparencën e transaksioneve përmes
procedurave të unifikuara dhe lejon për një
krahasim më të lehtë të gjendjes financiare të
NSH-ve të ndryshme të energjisë. Aktualisht,
llogaritë vjetore financiare jo vetëm që shpesh
mungojnë, por edhe parimet e raportimit janë
shumë jo të qëndrueshme për sa i përket
raportimit të të dhënave dhe thellësinë e
analizës dhe zbulimit.
Masa shtesë të cilat duhet të merren në Evropën
Juglindore për të përmirësuar qeverisjen në rajon
përfshijnë:
 Prezantimi i prioriteteve dhe përzgjedhja e
projekteve të mëdha për investime në procesin
e vendimmarrjes në bazë të procedurave të
qarta dhe transparente dhe analizave të
bazuara në fakte, të sinkronizuara me
prioritetet e BE-së dhe në përputhje me
kapacitetin e administratave kombëtare.
 Rritja e kapaciteteve administrative të
rregullatorëve
kombëtar
të
energjisë,
pavarësinë e tyre nga interesat politike dhe
ekonomike, transparencën e tyre dhe
llogaridhënien në Parlamentet Kombëtare dhe
për publikun e gjerë.
 Ndërtimi i konsensusit për prioritetet afatgjata,
të mbështetura me strategjinë kombëtare të
energjisë, miratuar nga partitë më të mëdha
politike në përputhje me prioritetet e BE-së dhe
dokumentet programore. Të zbatojnë sa më
shpejtë të jetë e mundur Paketën e Tretë të
Liberalizimit (të BE-së) për sa i përket
ndryshimeve rregullative dhe praktikave
institucionale, dhe me një pikësynim të
perspektivës së pranimit në BE.
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