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Analiza tematike është një publikim i Odës Ekonomike Amerikane në
Kosovë, i cili synon të sjellë vëmendjen në politika të ndryshme
ekonomike dhe të përvijojë sfidat për zhvillimin e politikave të tilla, në
mënyrë që të hapë rrugën për adresimin e tyre. Përveç kësaj, ky botim,
Gjendjen aktuale të Energjisë: Ndikimi i luftës në Ukrainë në furnizimin
me Energji.

Rreth analizës tematike



 

Testi i unitetit të botës filloi, disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin njohu pavarësinë
e dy republikave të shkëputura në Ukrainën lindore duke derdhur "paqeruajtës" në ato
zona. Pak minuta pas marrjes zyrtare të Donetskut dhe Luganskut, Shtetet e Bashkuara
dhe vendet evropiane kërcënuan të vendosin sanksione të menjëhershme ndaj Rusisë.
Pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, sanksionet u vendosën shpejt. Prandaj,
rezultati i veprimeve të Rusisë ishte i parashikueshëm. Intensiteti i veprimeve të reja
ishte i vështirë të parashikohej pasi njohja nga Moska e dy rajoneve separatiste ishte një
shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe një luftë potencialisht më e gjerë. Përfaqësuesit
e SHBA-së dhe vendeve evropiane njoftuan të martën në mëngjes se pushtimi i Ukrainës
ka filluar dhe brenda pak minutash për shkak të agresionit të Rusisë, disa vende
perëndimore kërkuan sanksione të ashpra. Sanksionet e shpallura nga BE dhe SHBA
përfshijnë mbylljen e qeverisë dhe bankave nga tregjet financiare botërore, kufizimin e
eksporteve të teknologjisë dhe ngrirjen e aseteve të rusëve me ndikim, por jo kufizimin e
lëndëve djegëse ruse. BE-ja merr gati 40% të gazit dhe një të katërtën e naftës së saj nga
Rusia. Edhe pse forcon ekonominë ruse, ai gjithashtu ngroh shtëpitë e Evropës, fuqizon
fabrikat evropiane dhe furnizon me karburant automjetet e saj. Mbeti e paqartë nëse një
dënim i tillë do ta dëmtonte Evropën më shumë sesa Rusinë. Gjermania, Italia dhe Franca
ishin të shpejtë për të ndëshkuar aneksimin e Ukrainës Lindore, por jo të shpejtë për të
vendosur sanksione përtej masës për të ndaluar certifikimin e Nord Stream 2. Gjermania
është "rob" i gazit të lirë rus deri në atë pikë sa mbetet një nga disa vende bregdetare në
Evropë pa një terminal importi të gazit natyror të lëngshëm. Z. Scholz ra dakord për një
front të bashkuar sanksionesh dhe ndaloi certifikimin e tubacionit. Megjithatë, nëse
agresioni rus ndaj Ukrainës nuk do të përkeqësohej, atëherë tubacioni mund të mos
"varroset" ende. Objektivi neto zero i Gjermanisë, për të mbyllur djegësit e saj të qymyrit
duket i kotë pa furnizimet me gaz rus. Italia importon 90% të gazit të saj, Rusia është
furnizuesi më i madh. Kryeministri i Italisë, Mario Draghi, i vetëdijshëm për vuajtjet e
vendit të tij nga rritja e çmimeve të energjisë hidrokarbure, mungesa e energjisë
bërthamore dhe hidrocentrali i pamjaftueshëm po dëmtojnë bizneset dhe familjet
italiane; po ashtu nxitjen e inflacionit.Z. Draghi i vetëdijshëm për përkeqësimin e situatës
në Ukrainë i dha fund frontit të sanksioneve. Kryeministri njoftoi se sanksionet do të
përqendrohen në sektorë të ngushtë pa përfshirë sektorin e energjisë. Franca, Turqia dhe
Austria janë gjithashtu konsumatorë të mëdhenj të gazit rus. Ndërsa në Evropën
Qendrore dhe Lindore, Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Sllovakia janë klientët më
të mëdhenj të Rusisë. Është e mundur që SHBA-ja të ndalojë importet e naftës së
papërpunuar ruse në SHBA. Ekspertët besojnë se një veprim i tillë do t'i detyronte
rafinerët amerikanë të mbështeten te furnizuesit e tjerë dhe do ta detyronte Moskën të
gjente blerës të tjerë për rreth 700,000 fuçi në ditë. Nëse Rusia do të reduktonte eksportin
e saj të gazit, Evropa do të përpiqej të kompensonte diferencën për furnizimet tashmë të
pakta të gazit të ruajtura në depo dhe duke kërkuar në botë për më shumë gaz natyror.
Duke lënë mënjanë ndërprerjen e karburantit ose trazirat e luftës së Moskës, ekziston një
rrezik i konsiderueshëm që çmimet jashtëzakonisht të larta të gazit dhe energjisë
elektrike të vazhdojnë. Prandaj, bizneset me energji intensive do të duhet të zvogëlojnë
aktivitetet e tyre në mënyrë që të parandalojnë mbylljet për shkak të kostove të larta të
gazit.

Hyrje
 



Kërcënimet ruse:
Ndërprerja e furnizimit me
energji 
Rusia kërcënoi se do të shkurtojë dërgesat e gazit në BE nëse pagesat nuk bëhen në
rubla. Veprimet e Presidentit Putin shihen si një qëllim për të përforcuar ofensivën
e tij në Ukrainë, duke çuar në më shumë sulme dhe më shumë vuajtje. Putin njoftoi
se vendeve "agresive", anëtarë të BE-së, u kërkohet të kenë llogari në rubla për
pagesat e gazit. Pavarësisht nga kërcënimi, gazi vazhdonte të rridhte në Evropë.
Analistët e shohin këtë më shumë si një mburojë që Rusia të mbrohet nga
sanksionet, në vend që të bllokojë furnizimin me energji të vendeve evropiane. Aq
sa disa vende evropiane janë të varura nga karburantet ruse për furnizimin e tyre
me energji, Rusia varet nga të ardhurat nga shitja lëndëve djegëse. Prerja e
burimeve të të ardhurave të huaja kur rubla sfidohet dhe llogaritë ngrihen
globalisht, duket e pashpjegueshme. Aksesi i Rusisë në rezervat e huaja ka qenë i
ngurtë; duke intensifikuar stresin ekonomik në të cilin ndodhet Rusia tani. Pozicioni
i vendosur i Moskës si një eksportues i energjisë, u përdor për të kundërshtuar
sanksionet perëndimore mbi pushtimin e Ukrainës. Prandaj, Presidenti Putin u bëri
presion vendeve evropiane që të hapnin llogari në rubla në bankat ruse, duke iu
përgjigjur sanksioneve "të papërgjegjshme" të vendosura nga Brukseli. Kancelari
gjerman, Olaf Scholz, reagoi shpejt. Gjermania do të vazhdojë të paguajë për gazin
rus sipas kontratës së specifikuar dhe kështu do të mbetet. Kërkesa u pa si shantazh
nga Gjermania. Ministri i Ekonomisë i Francës deklaroi se Berlini dhe Parisi po
përgatiteshin për një skenar ku Rusia mbyllte rubinetat e gazit. Sasia e madhe e
naftës dhe gazit natyror të eksportuar është një jastëk financiar për presidentin
Vladimir Putin. Gazprom, eksportues i gazit, dhe Rosneft, eksportues i naftës,
financojnë një pjesë të madhe të shtetit rus. Asnjë prej kompanive nuk është vënë në
shënjestër të sanksioneve të Brukselit, duke konfirmuar rëndësinë e tyre në tregjet
globale të energjisë. Presidenti Putin vendosi Gazprom, i cili është eksportuesi më i
madh i gazit natyror në tregun evropian duke kufizuar dërgesat në kontinent.  Kjo
çoi në një rritje të deficitit të gazit dhe rritje të çmimeve. BP, kompania e naftës dhe
gazit, deklaroi se do të largohej prej gati 20% të aksioneve të saj në Rosneft për
shkak të "presionit" nga qeveria britanike.  



Kjo bëri që Shell të anulonte çdo formë bashkëpunimi mes tyre dhe Gazprom.
Vazhdimi i operacioneve të kompanive ruse në Evropë do të ndihmonte në nxitjen e
përparimit rus në Ukrainë; zgjerim të shtetit rus. Shqetësimi i shitjeve të energjisë të
Rusisë do të kishte pasoja të përhapura për ekonominë globale. Çmimet e gazit u
rritën në Evropë vitin e kaluar për shkak të rimëkëmbjes ekonomike nga pandemia.
Zyrtarët evropianë akuzuan Gazpromin se nuk shet gaz shtesë në tregun
afatshkurtër, duke e konsideruar atë manipulim të tregut. Kompania dhe Kremlini
pretendojnë se kanë respektuar detyrimet e tyre, duke vazhduar të furnizojnë
rregullisht Evropën përmes tubacioneve në Ukrainë. Gazprom ka arritur të largohet
kohët e fundit, duke thelluar marrëdhëniet me Kinën; duke shpërndarë gaz natyror
përmes gazsjellësit të Siberisë që nga viti 2019. Rusia ka përdorur pozicionin e saj të
vendosur në tregun global të energjisë, duke i shtyrë kompanitë si Gazprom dhe
Rosneft të rrisin shtrirjen e saj gjeopolitike.



Sinjalet e përziera të Evropës
ndaj energjisë ruse

Gjermanët kanë shtrënguar dhëmbët në
pompën e benzinës atje disa ditë pasi lufta e
Rusisë kundër Ukrainës ka rritur çmimet,
duke mos ditur faktin se nëntë në dhjetë
makina në Gjermani punojnë me karburant
të nxjerrë nga puset e naftës në Siberinë
perëndimore. Tubacioni ka transportuar 2.5
milionë fuçi naftë bruto në ditë, një rrugëtim
prej 5,327 km për 60 vjet. Sipas një analize,
një e katërta e kërkesave totale të Gjermanisë
për naftë plotësohen nga Rusia.  Gjermania
ka qenë nën “presion” nga aleatët e saj në BE
dhe SHBA për të ndërprerë energjinë ruse.
Kancelari Olaf Scholz refuzoi bojkotimin e
energjisë ruse, duke e quajtur atë një vendim
të vetëdijshëm për të mbetur në biznes me
Rusinë. Varësia e Gjermanisë nga energjia
ruse i ka rrënjët në politikën moderne
gjermane. Gjermania merr një të tretën e
qymyrit, të katërtën e naftës së saj nga Rusia
dhe është klienti më i madh i gazit në Rusi në
nivel global. Tubacioni i parë nënujor Nord
Stream, ka kontribuar në rritjen e faturës së
gazit rus të Gjermanisë. Ndërsa Rryma e dytë
Nord është përfunduar, kancelarja gjermane
ka ndërprerë certifikimin e saj dhe fati i saj
mbetet i pasigurt. Qeveria gjermane ka
dërguar sinjale të përziera në lidhje me
"varësinë" e tyre ndaj energjisë ruse. Ministri
federal i financave, Christian Lindner
pretendoi se furnizimi me energji i
Gjermanisë nuk duhet të vihet në dyshim nga
ana e tyre pa qenë nevoja.



Ministri federal i ekonomisë dhe energjisë, Robert Habeck, deklaron se Gjermania po
punon në rrugën e saj për të reduktuar varësinë nga nafta, qymyri dhe gazi rus. Zoti
Habeck beson se Gjermania do të jetë e pavarur nga qymyri rus deri në vjeshtë, e pavarur
nga nafta ruse deri në fund të vitit, por kur bëhet fjalë për gazin rus atëherë do të jetë
paksa e komplikuar. Mosgatishmëria e Gjermanisë për të eksploruar alternativa për shkak
të kostos së ulët dhe komoditetit të gazit rus e bën situatën të komplikuar. Ministria po
ndjek me shpejtësi dy terminale të gazit natyror të lëngshëm në bregun e saj verior, ashtu
si Rusia kërcënon të shkurtojë furnizimet e gazit në tubacione. Objektet si Rehden, në
Hanover, është një nga objektet më të mëdha të depozitimit të gazit. Ajo mund të japë gaz
të mjaftueshëm për të furnizuar dy milionë familje për një vit me kapacitet të plotë, por
është bosh. Shtatë vjet më parë një filial i BASF shiti objektin e Rehden një filial të Gazprom.
Kapaciteti i ruajtjes së depove të gazit të Gjermanisë është rreth 40 për qind dhe objektet e
magazinimit në pronësi ruse të Gjermanisë kanë një kapacitet të ulët deri në 4 për qind.
Shifrat e ulëta nxisin dyshimet se Gazprom, me lidhje të ngushta me Kremlinin, po i mban
të ulëta inventarët për të nxitur frikën për një ngrirje të madhe; veçanërisht me mbylljen e
termocentraleve të fundit bërthamore të Gjermanisë këtë vit. Norbert Röttgen, zëdhënës
për politikën e jashtme, deklaron se detyrimet kontraktuale nga Rusia dhe Gazprom janë
përmbushur, por kërkohet një furnizim më i madh me gaz. Politika energjetike gjermane
mbështetej shumë tek lëndët e para të lira, dhe gazi rus ishte pikërisht ai. Që atëherë,
Gjermania ka konsideruar shtetëzimin e njësive të Gazprom dhe Rosneft në vend. Dy
gjigantët rusë të energjisë kanë një rëndësi të madhe në ekonominë e Evropës. Berlini ka
konsideruar sekuestrimin e aseteve të Gazprom duke i kërkuar gjigantit të shesë objektet e
tij të depozitimit të gazit në të gjithë Gjermaninë. Plani për shtetëzimin e njësive të
Gazprom dhe Rosneft në Gjermani u prit me miratim nga koalicioni qeverisës, pasi qeveria
e sheh situatën si kritike dhe kërkon masa të veçanta. Nëse kompanitë do të viheshin nën
kontrollin e autoriteteve gjermane, varësia e Gjermanisë nga energjia ruse do të
zvogëlohej; për rrjedhojë, duke lehtësuar ndikimin rus në sigurinë energjetike dhe duke
siguruar një vazhdimësi më të mirë të furnizimit. Presidenti rus Vladimir Putin kërcënoi se
do të mbyllte plotësisht gazin rus për Evropën dhe kërkoi pagesa të gazit në rubla.
Gjermania hyri në planin e saj të emergjencës energjetike, duke inkurajuar konsumatorët e
energjisë që të ndërpresin konsumin e tyre dhe të kursejnë energjinë. Nëse situata merr
kthesën për keq, Gjermania do të detyrohet të racionojë gazin në planin e fundit me tre
faza, me industrinë e parë në radhë për ndërprerjet e energjisë elektrike që çojnë në një
kolaps ekonomik të humbjeve të vendeve të punës. Ndërsa Berlini konsideron shtetëzimin e
njësive të Gazprom dhe Rosneft, zëdhënësi i Kremlinit foli kundër kësaj ideje. Dmitri
Peskov, beson se shtetëzimi i njësive do të ishte kundër ligjit ndërkombëtar. Ndërsa
kryeqytetet e tjera evropiane dhe SHBA-të konsiderojnë t'i japin fund varësisë së tyre nga
energjia ruse, Polonia do të jetë e lirë nga gazi rus deri në shtator. Tubacioni i ri Baltik është
pothuajse i përfunduar, duke sjellë gaz norvegjez në Poloni përmes Danimarkës. Që nga viti
2015, një terminal LNG në një qytet bregdetar të Balltikut, Swinoujscie, hapi vendin për
dërgesa nga Katari dhe SHBA Vende të tjera të mëdha të BE-së duken më pak të
cenueshme. Franca arrin vetëm një të katërtën e furnizimit të saj me gaz nga Rusia, me
Norvegjinë në 35%; furnizuesi i saj më i madh. Spanja i zhvendosi kërkesat e saj për
furnizim me gaz në Algjeri dhe SHBA. Varësia e mëtejshme në veri arrin 90% në Finlandë
dhe Letoni, dhe varësia më e ulët gjendet në Holandë, Rumani dhe Irlandë. Një plan i ri i BE-
së synon të çlirojë kontinentin nga lëndët djegëse ruse përpara vitit 2030.



SHBA, duke shtyrë drejt
furnizuesve të mundshëm të
energjisë
Lufta në Ukrainë i ka bërë presion administratës së Presidentit Biden që të kërkojë
furnizime të reja nafte në mënyrë që të përmbajë rritjen e çmimeve të energjisë, përmes
bisedimeve në SHBA dhe diplomacisë jashtë vendit. SHBA, duke nxituar për të mbushur
boshllëqet nga kontributi në tkurrje i Rusisë në tregjet globale të energjisë, e ka çuar
vendin drejt vendeve të pasura me naftë në Lindjen e Mesme. Kërkimi i administratës ka
qenë i vështirë për shkak të zotimit të Presidentit Biden për të marrë një linjë më të ashpër
kundër Arabisë Saudite lidhur me abuzimet e të drejtave të njeriut dhe presionin e
brendshëm politik. Republikanët dhe demokratët kanë kritikuar afrimin me “armiqtë”,
Iranin dhe Venezuelën, ndërsa po përballen gjithashtu me konflikt me avokatët e naftës
nëse kompanitë po përdorin plotësisht kapacitetin ekzistues. Rezultati vjen si një "luftë"
globale për burimet e energjisë pasi Presidenti Biden ndaloi burimet e importuara të
energjisë ruse. Zyrtarët amerikanë pranojnë nevojën për të rritur furnizimin me energji në
tregun global, për shkak të eksporteve të mëdha ruse në Perëndim; Firmat e Wall Street
kanë parashikuar skenarë ku çmimet e naftës së papërpunuar mund të arrijnë në 200
dollarë për fuçi. Me çmimet e fuçive që rriten me shpejtësi, presidentit Biden i është
kërkuar të pezullojë taksën federale të benzinës për t'iu përgjigjur çmimeve të larta.
Administrata Biden ka inkurajuar rritjen e prodhimit global të naftës edhe para luftës në
Ukrainë. Çmimet globale filluan të rriten për shkak të paqëndrueshmërive të shkaktuara
gjatë pandemisë. Një aleat kritik i SHBA-së, Arabia Saudite, kufizoi rritjen e çmimeve të
naftës dhe u rrit si një avokat i Shtëpisë së Bardhë në lidhje me këtë çështje. SHBA ka
inspektuar gjithashtu prodhues të tjerë të naftës në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut
gjithashtu. Është kërkuar nga kryeministri i Libisë, nëse kapacitetet e vendit mund të
garantojnë një furnizim të qëndrueshëm të naftës. Krahas Libisë, SHBA-të i kanë kërkuar
Emiratet e Bashkuara Arabe të rrisin prodhimin; duke parë edhe Iranin. Irani mund të
rihyjë në tregjet ndërkombëtare të naftës në muajt e ardhshëm ndërsa sanksionet do të
mbeten të paprekura, megjithatë, duke qëndruar si zgjidhja më e shpejtë për të marrë më
shumë naftë bruto në treg. Nëse rikthehet marrëveshja bërthamore e Iranit e vitit 2015,
zyrtarët amerikanë dhe evropianë nuk do të bien dakord me kushtet e Rusisë për të
miratuar të bërit biznes me Iranin. Ishte një surprizë për Venezuelën, kur administrata e
Bidenit mbërriti në Karakas për të folur për sanksionet e vendosura në vitin 2019 ndaj
industrisë së naftës. Takimi i Presidentit të Venezuelës, Nicolás Maduro, kishte për qëllim të
ndante Rusinë nga aleati i saj më i ngushtë në Amerikën e Jugut dhe të krijonte një hapje në
atë vend për kompanitë e naftës amerikane. Zyrtarët amerikanë deklarojnë se Rusia është
një nga tre burimet më të mëdha të naftës në botë, kështu që plotësimi i pranisë së saj në
rënie nga tregjet globale të energjisë përbën një sfidë të madhe.



Shtëpia e Bardhë njoftoi, më 31 mars, se do të lëshonte 1 milion fuçi naftë në ditë për gjashtë
muajt e ardhshëm nga Rezerva Strategjike e Naftës me synimin për të qetësuar rritjen e
çmimeve të naftës dhe gazit. Përmasat e këtij çlirimi janë të jashtëzakonshme, pasi bota
nuk ka pasur kurrë një çlirim të rezervave të naftës me këtë ritëm; për këtë gjatësi kohore.
Evropianët po përpiqen gjithashtu të zgjidhin çështjet e tyre të varësisë ruse duke
eksploruar opsione në Afrikë dhe Azi. Pasojat e luftës në Ukrainë kanë ndryshuar balancën
e energjisë në Evropë, duke krijuar një tronditje të madhe. Gjermania do të hapë dy objekte
rigazifikimi që do t'i bëjnë importet e gazit amerikan më pak të kushtueshëm. Lufta e
Ukrainës ka ndryshuar perspektivën ndaj lëndëve djegëse. Alternativat po eksplorohen në
Lindjen e Mesme dhe marrëveshja SHBA-Iran mund të çlirojë një milion fuçi naftë në ditë
dhe SHBA-ja mund të shtojë një milion të tjerë. Italia hyri në kontakt në nivelin më të lartë
me Algjerinë për të rritur furnizimin me gaz që mbërrin përmes një tubacioni, duke i lejuar
Italisë të marrë 39% të rezervave. Strategjia e Italisë mbështetet në shtylla të ndryshme.
Përveçse një furnizues i rëndësishëm i gazit, rritja e gazit algjerian parashikohet të
dyfishojë kapacitetin e tubacionit që përshkon 870 kilometra për të transportuar gaz nga
Azerbajxhani. 10 milionë metër kub tashmë janë furnizuar përmes tubacionit. Gazsjellësi
kalon përmes Turqisë, Greqisë dhe Shqipërisë për në Itali. Kryeministri italian beson se për
të dyfishuar kapacitetet e saj është thelbësore të bëhen dy objekte të mëdha në Turqi dhe
në Greqi. Puna do të kryhet për katër vjet, pavarësisht se mund të përfundojë brenda pak
muajsh. Kjo luftë ka zgjuar shumë vende në lidhje me nivelin e lartë të varësisë së tyre nga
lëndët djegëse ruse dhe duke i drejtuar ato drejt më shumë burimeve të rinovueshme të
energjisë.



Bota e ka dënuar Rusinë për pushtimin e Ukrainës. Vendosja e sanksioneve, si
mbyllja e qeverisë dhe bankave nga tregjet financiare globale, frenimi i eksporteve
të teknologjisë dhe ngrirja e aseteve të rusëve me ndikim. Nga ana tjetër, Rusia ka
vendosur pozicionin e saj si eksportuesi më i madh i energjisë në Evropë dhe varësia
e Evropës po thekson kompleksitetin e rrethanave. Kosova është një nga vendet më
të reja në Evropë, duke punuar ngadalë drejt progresit të saj ekonomik. Megjithatë,
Kosova është shumë e varur nga mallrat e importuara nga vendet evropiane. Në
fund të vitit të kaluar, kriza energjetike e Evropës preku edhe Kosovën. Gjatë
tremujorit të katërt të vitit 2021, Kosova importoi 900.7 GWh energji elektrike për të
plotësuar kërkesën e 2 milionë qytetarëve. Çmimet e energjisë elektrike në Evropë
pësuan një rritje të ndjeshme më vonë, për shkak të kërkesës mbi ofertën; duke
prekur edhe Kosovën. Sa është Kosova e prekur nga lufta në Ukrainë? Musa Limani,
njohës i çështjeve ekonomike, gjatë një interviste për gazetën “Bota sot” ka
deklaruar se Kosova është e prirur të preket në mënyrë indirekte nga lufta në
Ukrainë. Siç u tha më herët, Evropa mbështetet shumë tek Rusia për lëndët djegëse,
prandaj indirekt ndikon në sigurinë e furnizimit me energji të Kosovës. Thirrje për
shqetësim ka pasur edhe ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli. Në fazën e
hershme të pushtimit rus, ministrja bëri thirrje që të zgjaten masat emergjente në
sektorin energjetik të Kosovës. Rizvanolli ka identifikuar zgjatjen e masave
emergjente si efekt pozitiv në sektorin energjetik të Kosovës. Kur Kosova përjetoi
një krizë të thellë energjetike deri në fund të vitit 2021, Qeveria përmes
subvencioneve dhe fushatës sensibilizuese inkurajoi qytetarët e saj që të kursejnë
dhe përdorin me arsye energjinë elektrike. Lufta në Ukrainë bëri që çmimet e naftës
dhe gazit të rriten në bursë. Sa i përket rritjes së çmimeve, KESCO ka sqaruar
qëndrimin e Kosovës në këto rrethana. Kompania Kosovare e Furnizimit me Energji
Elektrike, KESCO, ka bërë thirrje për kursim të energjisë për shkak të kushteve të
pafavorshme të shkaktuara nga pushtimi i Rusisë në Ukrainë pasi çmimi i energjisë
elektrike është dyfishuar në tregun ndërkombëtar. Para luftës në Ukrainë, çmimi i
energjisë elektrike ishte rreth 250 euro për megavat, por tani çmimi mesatar është
rreth 500 euro për megavat. Rritja e çmimeve dhe përkeqësimi i motit në Kosovë
kanë sjellë një situatë kaq të pafavorshme në vend. Kërkesa e kërkuar nuk arrin të
plotësojë prodhimin vendor, duke bërë të nevojshme importimin e sasisë së kërkuar
nga jashtë. KESCO është inkurajuese për të kursyer energjinë elektrike dhe për ta
përdorur atë në mënyrë racionale. Rritja e çmimeve të energjisë elektrike ngriti
vetëdijen në Kosovë

Ndikimi i luftës së Ukrainës në
Kosovë



Lufta e Ukrainës: nxit një
shtytje të re drejt Energjisë së
Rinovueshme
Presidenti Putin përdori mbajtjen e Rusisë mbi furnizimet e karburanteve fosile në Evropë
si "armë politike dhe ekonomike" në luftën në Ukrainë. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë
Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), deklaroi se Evropa duhet të veprojë shpejt për të qenë
gati për t'u përballur me skepticizmin e  konsiderueshëm mbi furnizimet me gaz rus dimrin
e ardhshëm. Pushtimi i Rusisë në Ukrainë u ka kërkuar qeverive evropiane që të bëjnë një
rivlerësim të furishëm të furnizimeve të tyre me energji. Sekretari i biznesit në Mbretërinë
e Bashkuar, Kwasi Kwarteng, ka shtyrë drejt energjisë së rinovueshme në mënyrë që të
zvogëlojë varësinë nga lëndët djegëse. Britania e Madhe është e varur nga gazi, dhe
shtëpitë me energji të rinovueshme duket se janë zgjidhja më e lirë dhe e menjëhershme
për këtë çështje. Gjermania deklaroi planet e saj për të rritur efikasitetin e energjisë dhe
energjinë e rinovueshme, duke menduar gjithashtu mbylljen e stacioneve të mbetura të
energjisë bërthamore. Emmanuel Macron i Francës kërkoi një "rilindje" të energjisë
bërthamore me karbon të ulët për të siguruar furnizimet e brendshme të energjisë.
Presidenti Biden përdori fjalimin e tij për gjendjen e sindikatave për të folur për programin
e tij stimulues për energjinë e pastër. Instituti i Politikave Progresive deklaroi se pushtimi i
Ukrainës nga Rusia mund të rrisë ndjeshëm gjasat që Kongresi i SHBA të miratojë stimuj
për energjinë e pastër këtë vit. Zgjerimi i energjisë amerikane me emetim zero mund të
çlirojë gjithashtu më shumë gaz amerikan për të rrjedhur në Evropë në mënyrë që të
zëvendësojnë gazin rus. Lufta vazhdon dhe vendet janë të vetëdijshme për rrezikun
domethënës nëse Putini ndërpret furnizimin me gaz dhe qeveritë mund të lëvizin në
drejtim të kundërt. Nëse opsioni i energjisë së rinovueshme duket i rrezikshëm, BE-ja mund
të ndryshojë konsumin e gazit në sektorin e energjisë elektrike duke rritur flotën evropiane
me qymyr ose duke përdorur lëndë djegëse si nafta brenda termocentraleve ekzistuese me
gaz. Ky opsion duket i zbatueshëm për kompanitë e sektorit privat me termocentrale me
qymyr. Megjithatë, Evropa gjithashtu mbështetet tek Rusia për qymyr; duke e komplikuar
situatën. Në SHBA, mundësitë për të eksportuar gaz nga “fracking” dhe qymyr për
termocentralet, mund të zgjerohen gjithashtu me rritjen e çmimeve të karburanteve fosile
dhe boshllëqet që hapen ndërsa vendet largohen nga furnizimet ruse. Është e
diskutueshme se sa do të qëndrojnë konsumatorët, pasi çmimet e benzinës në mbarë botën
janë tani në nivelin më të lartë dhe ende në rritje. Konsumatorët duhet të pranojnë faktin se
rritja e çmimeve është një kosto e nevojshme për të ndihmuar popullin ukrainas në mes të
krizës së tyre ekstreme. Pas progresit të bërë nga vendet në largimin nga qymyri dhe nafta,
nëse përdorimi i lëndëve djegëse fosile do të vazhdojë, do të ishte katastrofike për
përpjekjet për të ulur emetimet e gazeve serrë. Vendet janë mbështetur te lëndët djegëse,
duke garuar për të pasur furnizimin e mjaftueshëm nga burime jo-ruse që të mund të
ngrohin shtëpitë dhe fabrikat e energjisë.



 Evropa ka intensifikuar planin e kontinentit për të kaluar në energjinë e erës dhe diellore, madje
duke rishikuar energjinë bërthamore. Pushtimi rus i Ukrainës ka dërguar një tronditje të madhe
energjetike për kombet, duke i shtyrë ata të përballen më shpejt me ngrohjen globale. Drejtuesit
dhe këshilltarët e energjisë deklarojnë se kriza e Ukrainës përcakton një kontroll të realitetit në
lidhje me zëvendësimin e lëndëve djegëse fosile. Edhe pse, ekspertët pohojnë se nuk është e mundur
të merren burime të rinovueshme në rrjedhë mjaft shpejt për shkallën e sanksioneve; ngjarjet
aktuale do të stimulojnë zhvendosjen drejt burimeve më të gjelbra të energjisë. SHBA planifikon të
rrisë dërgesat e LNG në Evropë për të ndihmuar në përmbushjen e kërkesave të kontinentit. Në
mënyrë që BE-ja të shkëputet nga importet e gazit rus, do të kërkonte shpenzime shtesë për
prodhimin e energjisë së rinovueshme. Edhe me atë çmim, burimet e rinovueshme duket se janë
rruga më pak e kushtueshme drejt vetëbesimit evropian në energji. Ministria Federale për Çështjet
Ekonomike dhe Veprimin për Klimën, propozoi përshpejtimin e një sërë planesh për energjinë e
gjelbër, duke përfshirë zgjerimin në burimet e erës dhe projektet e energjisë diellore. Politikanët
evropianë dhe ambientalistët e shohin pushtimin rus të Ukrainës si arsyen e qartë për të reduktuar
përdorimin e lëndëve djegëse që mbështesin financiarisht qeverinë ruse. Zëvendëskryeministri i
Bullgarisë për politikën klimatike dhe mjedisore, Borislav Sandov, theksoi faktin se Rusia nuk është
një faktor kyç në burimet e rinovueshme të energjisë, por për lëndët djegëse që vendet duhet t'i
japin fund. Zyrtarët qeveritarë të Belgjikës po planifikojnë të shtyjnë planet për çaktivizimin e dy
reaktorëve bërthamorë deri në vitin 2025. Ndërmarrja franceze "Engie" aktualisht po rregullon
reaktorët belg. Zyrtarët belgë po negociojnë një marrëveshje për të zgjatur jetën e reaktorëve deri
në qershor. Zgjerimi i Rusisë për më shumë lëndë djegëse mund ta vendosë botën në një rrezik më
të lartë. Në takimin e ardhshëm të OKB-së për klimën në nëntor, do të diskutohen çështjet në lidhje
me politikat dhe sistemet energjetike; megjithatë, IEA beson se çështja duhet të zgjidhet përpara
takimit të klimës.

Përfundimi dhe hapat e ardhshëm
Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane njoftuan të martën në mëngjes se
pushtimi i Ukrainës ka filluar. Brenda pak minutash, vendet perëndimore kërkuan sanksione të
ashpra. Sanksionet përfshinin mbylljen e qeverisë dhe bankave jashtë tregjeve financiare globale,
por jo kufizimin e eksportit të karburantit rus. Vendet evropiane janë shumë të varura nga Rusia
për gazin dhe naftën e tyre. Vazhdimi i blerjes së saj do të çonte në zgjerimin e ndikimit të Rusisë në
Evropë. Ndalimi i certifikimit të Nord Stream 2 ishte sanksioni më i ashpër i vendosur. Nëse Rusia do
të reduktonte eksportin e saj të gazit, Evropa do të përpiqej të kompensonte diferencën e
furnizimeve tashmë të pakta të gazit të mbajtura në depo. Rusia arriti të vendosë pozicionin e saj në
tregun global të energjisë, duke përdorur kompani të tilla si Gazprom dhe Rosneft për të rritur
shtrirjen e saj gjeopolitike. Rëndësia e madhe që këto dy kompani kanë në ekonominë evropiane i
ka shtyrë vendet evropiane të konsiderojnë shtetëzimin e njësive të Gazprom dhe Rosneft.
Shtetëzimi i këtyre njësive do të ndihmonte në uljen e varësisë së Evropës nga energjia ruse, duke
lehtësuar kështu ndikimin rus në sigurinë energjetike dhe duke siguruar një vazhdimësi më të mirë
të furnizimit. Nga ana tjetër, administrata Biden filloi kërkimin e saj për të gjetur furnizime të reja
nafte në mënyrë që të frenonte çmimet në rritje të energjisë. Zyrtarët amerikanë kanë pranuar
nevojën për të rritur furnizimin me energji në tregun global për shkak të eksporteve të mëdha ruse
në Perëndim. Lufta në Ukrainë u bëri presion vendeve evropiane që të bënin një rivlerësim të
furishëm të furnizimeve të tyre me energji. Energjia e rinovueshme dukej se ishte forma më e lirë
dhe e menjëhershme e veprimit për të dobësuar "autoritetin" e Rusisë në Evropë. Gjermania njoftoi
synimet e saj për të rritur efikasitetin e energjisë dhe energjinë e rinovueshme. Franca kërkoi një
rigjallërim të energjisë bërthamore me karbon të ulët për të siguruar furnizimet e brendshme të
energjisë. Presidenti Biden përdori fjalimin e tij për gjendjen e sindikatës për të diskutuar rreth
programit të tij stimulues për energjinë e pastër. Kosova gjithashtu po ndërmerr veprime për të
rritur efiçencën e saj energjetike dhe energjinë e ripërtëritshme, duke ndërtuar projektin më të
madh diellor në Evropë “Solar4Kosovo”.
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