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Hyrje 

Rritja e efektit serë në atmonsferë si dhe ngrohja e fuqishme globale, shoqëruar me 

ndryshimet klimatike, paraqet një prej rreziqeve më të mëdha për kohën. Shkaqet e 

pashmangshme të ndryshimeve të klimës në pjesën më të madhe, mund të reduktohen 

me prodhimin e energjisë dhe kombinimin e burimeve primare të saj. Sot, shpërndarja e 

energjisë në botë është bazuar në burimet ekzistuese të energjisë: naftë, qymye, gaz 

natyror dhe uranium, duke mbuluar së bashku rreth 82% të kërkesave botërore për 

energji parësore. Pjesa tjetër, 18%, ndahen në biomasën dhe burimet ujore. Mbrojtja e 

klimës në të ardhmen, do të kërkojë pakësim të paktë në 50% të efektit serë për 50-100 

vitet e ardhshëm. Duke marrë parasysh rritjen e numrit të popullsisë, ndodh dhe shtimi i 

njëkohshëm me dioksid karboni (CO2). Pakësimi i nxjerrjes së CO2-shit, do të kërkojë 

shkëmbim të pandërprerë të energjisë bazuar në përdorimin e energjive të 

ripërtëritshme, kryesisht nga përdorimi i energjive diellore.  

Dielli është prodhuesi kryesor i energjisë në sistemin tonë. Vetëm një fraksion i vogël i 

energjisë së prodhuar prej tij godet tokën, duke bërë të mundur jetën në planetin tonë. 

Ky rrezatim komandon gjithë proçeset dhe ciklet jetësore (shiun, erën, fotosintezën, 

rrymat oqeanike). Intensiteti i rrezatimit të sipërfaqes diellore i korespondon një shifre 

70.000-80.000 kwh/m
2
. Planeti ynë merr vetëm një pjesë të vogël të kësaj energjie. 

Megjithatë, energjia e përftuar prej këtij rrezatimi në një vit, është 200.000.000 bilion 

kwh, që dotë thotë 10.000 herë më shumë se energjia vjetore e nevojshme për tërë 

globin. Kohëzgjatja e kohës me diell e si rrjedhim dhe intensiteti i tij, varet nga peiudhat 

e vitit, kushtet klimatike e natyrisht pozicioni gjeografik. Sasia e rrezatimit vjetor 

botëror në një sipërfaqe horizontale, në disa nreza zonash, arrin mbi 2200 kwh/m
2
. Në 

Evropën veriore vlerat maksimale arrijnë 1100 kwh/m
2
. Rrezatimi global përbëhet nga 

rrezatimi i drejtpërdrejtë dhe i shpërndarë. 

Falë këtij burimi, shumë vende të botës po aplikojnë Sistemin Elektrik Solar (SES), ose 

siç njihet ndryshe Sistemi Fotovoltaik (SFV). Ky sistem bën të mundur prodhimin e 

energjisë elektrike pa ndotje. Baza e kësaj teknologjie është “qeliza diellore”, Një numër 

i madh qelizash fotovoltaike lidhen për të formuar një “modul” FV. Modulet në dalje 

nxjerrin 10-300wat. Një sistem fotovoltaik i lidhur në rrjet ka këto komponentë: 
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 Një ose disa module që lidhen me një inverter; 

 Inverteri, që kthen rrymën direkte të sistemit në rrymë të alternuar; 

 Bateri, për ruajtjen në rast ndërprerje të rrymës ose dëmtime të rrjetit. 

Në disa shtete të Evropës i është kushtuar rëndësi e veçantë prodhimit të sistemeve për 

përdorime shtëpiake, të qendrave të banimit, apo industriale. Ndërkohë, energjitë 

ripërtëritëse, mund të kosiderohen një element kyç për Vendet në Zhvillim. Një pjesë e 

madhe popullsisë në botë vuan nga mungesa e enetgjisë dhe e ka të vështirë sigurimin e 

saj nëpërmjet rrjetit tradicional të shpërndarjes. Veç kësaj, këto vende mbizotërohen nga 

popullsi rurale e varfër, ku rrjeti energjitik nuk ka mundësi shtrirje, për shkak të 

barrierave ekonomike. Instalimi i sistemeve fotovoltaikë lokalë, është zgjidhje e mirë 

për të sjellë energjinë me çmim të arsyeshëm në popullsinë e zonave rurale të vendeve 

në zhvillim.
1
 Këtu vlen të përmendet Afrika, e cila ka 95% të ditëve të dimrit me diell, 

duke përftuar një energji vjetore mbi 2300 kwh/m
2
. Për ironi, shumë pak nga kjo energji 

e lirë, është e shfrytëzueshme; në zonat rurale e peri-urbane të saj niveli i elektrifikimit 

është më pak se 15%. Konfigurimi i saktë dhe me kosto të leverdishme varet nga 

njohuritë mbi burimet diellore, kontrastet gjeografike, ndryshimet klimatike dhe nevojat 

e përdoruesve për konsum. 

Kushtet e përshtatshme fiziko-gjeografike, të cilat ofrojnë reliev të larmishëm dhe klimë 

të ndryshueshme nga pikëpamja e energjive të ripërtëritshme, shtruan nevojën e një 

studimi përmes kombinimit të të dhënave të rrezatimit diellor në territorin shqiptar, 

bazuar në shumëllojshmërinë e të gjithë përbërësve fizikë e gjeografikë të vendit tonë. 

Disertacioni me temë “Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në kushtet 

fiziko-gjeografike në Shqipëri”, ka trajtuar dhe analizuar larminë gjeografike e 

klimatike, të ndërthurur me nevojat për shfrytëzim të konsumatorëve, duke krijuar 

infrastrukturën e duhur për ngritjen e një sistemi fotovoltaik lokal apo në rrjet. 

Shqipëria, si pjesë e Evropës mesdhetare, është një vend në proces zhvillimi, me një 

sërë problemesh të tranzicionit për t’u përballur. Problemi kryesor e mjaft shqetësues 

mbetet  ndërprerja e energjisë. Ky fenomen krijon shqetësime që reflektohen në 

sistemin e biznesit dhe në jetën e përditshme familjare.  

Nga ana tjetër, burimet natyrore të vendit tonë pasqyrojnë një situatë të ndryshme, 

                                                      
1
 Müller S. Brown A. Olz  S., November 2011. Renewable Energy policy consideration for deploying  

renewables. Information Paper, International Energy Agency. 

 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

18 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

shumë optimiste për të ardhmen, veçanërisht për sistemet fotovoltaike, në zgjidhjen e 

këtij problemi jetësor. Shfrytëzimi i energjisë së rinovueshme, nëpërmjet këtij sistemi 

është zgjidhja e duhur për përftimin e elektricitetit me kosto të leverdishme.  

Një falënderim i pakursyer për këtë Disertacion, u detyrohet subjekteve që u treguan të 

gatshëm e më ndihmuan në grumbullimin e të dhënave, specifikisht Institutin e 

Energjisë,Ujit&Mjedisit dhe Bibliotekën Kombëtare, që më ndihmuan duke më vënë në 

dispozicion materialet e nevojshme, mbi të cilat u ndërtua puna studimore dhe përgatitja 

e hartave përkatëse për çdo zë.  

Në mënyrë të veçantë kam nderin të falënderoj Udhëheqësin Shkencor të punimit, 

Prof.Dr.Gjovalin Gruda, për ndihmën profesional, shkencore, në lidhje me ndërtimin 

dhe dhënien formë të këtij disertacioni.  

Gjithashtu, një falënderim i shkon oponentes Prof.asc.dr.Dr. Merita Dollma, e cila me 

mbështetjen e saj morale dhe ndihmën konkrete në fazën përfundimtare të paraqitjes së 

materialit, bëri të mundur që punimi të merrte formën e duhur konform kritereve të 

kërkuara.  

Së fundi, po jo më pak i rëndësishëm është falënderimi për Departamentin e Gjeografisë, 

i cili me aprovimin e temës, më dha mundësinë e ndjekjes së Shkollës Doktorale dhe më 

hapi rrugën për reaslizimin e një punimi të tillë shkencor.  

Janë të mirëpritura vërejtjet dhe sugjerimet për përmirësimin e mëtejshëm të këtij 

studimi. 

Faleminderit! 

          Autorja    
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Qëllimi dhe objektivat e studimit: 

Qëllimi është nxjerrja në pah e kushteve të përshtatshme fiziko-gjeografike të vendit 

tonë, duke vënë theksin tek pozita gjeografike dhe madhësia, të cilat luajnë një rol të 

veçantë në rrezatimin diellor dhe energjinë potenciale të tij. Vlerat e këtij rrezatimi 

ndikohen nga veçoritë e përbërësve fiziko-gjeografikë të vendit. Shfrytëzimi i energjisë 

diellore për prodhim energjie elektrike përbën interes në plotësimin e pjesshëm të 

nevojave në këtë drejtim si në aspektin familjar edhe me gjerë, në ndërtesat 

shumëkateshe, nevojat objektive të shoqërisë, deri në shërbimet në interes të saj. 

Përdorimi i paneleve fotovoltaikë vitet e fundit po gjen zbatim të gjerë në mjaft vende të 

botës, duke u bërë një element i veçantë në artitekturën e ndërtesave dhe strukturën 

urbane.  Qëllimi i studimit ndërmjet të tjerave, është të rrisë mundësinë e 

implementimit të sistemit FV në mënyrë normale e tërheqëse në procesin e ndërtimit 

dhe planet e zhvillimit urban. Për realizimin e këtij qëllimi, studimi synon përmbushjen 

e disa objektivave: 

Objektivat: 

 Analizimi dhe vlerësimi i burimeve të klimës në drejtim të përbërësve fiziko-

gjeografikë, të shprehura në vlerat e rrezatimit diellor në vendin tonë. 

 Grumbullimi dhe përllogaritja e të dhënave për 22 stacione që mbulojnë gjithë 

territorin shqiptar nëpërmjet programit PVGIS, për kënde optimalë të pjerrësisë 

dhe orientimit të sistemit fotovoltaik. 

 Gjenerimi i të dhënave, lidhur me vlerat në rritje dhe rënie të rrezatimit në 

intervalet e orëve përkatëse, duke kategorizuar zonat më të leverdisshme për 

aplikimin e tyre.  

 Evidentimi i vlefshmërisë së energjisë diellore si një burim i rëndësishëm i 

energjive të rinovueshme për një përftim në kohë sa më të shpejtë dhe në fazat e 

para të implementimit të projekteve.  

 Vlerësimi i sistemeve fotovoltaikë për dy planet (plan të palëvizshëm dhe të 

lëvizshëm me 2 akse), në drejtim të zhvillimit social-ekonomik të Shqipërisë dhe 

ruajtjes së mjedisit, për periudhën 2001-2010.  

 Përgatitjen e hartave në shkallën 1 :1.250.000, ku përfshihen vlerat e përftuara 

nga analiza e të gjithë elementëve të sipërpërmendur. 

 Prioritetet e shfrytëzimit të energjive të ripërtëritshme në zhvillimin e vendit 

tonë, në një kohë kur nevoja për energji vjen në rritje dhe kërkesa për një mjedis 

më të pastër është në plan të parë. 
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Metodologjia e studimit  

 Metoda statistikore, përshkon trajtimin e pothuaj të gjitha çështjeve në çdo 

kapitull. Ajo është përdorur në përcaktimin e vlerave mesatare vjetore e mujore të 

rrezatimit të drejtpërdrejtë dhe atij të shpërndarë në një plan të palëvizshëm dhe një mot 

real. Në vazhdim është përllogaritur rrezatimi i përgjithshëm, duke përfshirë njëherazi 

atë të shpërndarë, për një plan të lëvizshëm në dy akse dhe në kushtet e një moti të 

kthjellët. Gjithashtu, janë llogaritur vlerat e rrezatimit mesatar vjetor, të cilat dallohen 

për një shpërndarje hapësinore të shprehur qartë, duke u ndarë në dy periudha 

karakteristike të tilla si ajo tetor-mars dhe ajo prill-shtator.
2
 Kjo metodë është përdorur 

dhe për të nxjerrë në pah tendencat e kërkesë-ofertës për energji dhe plotësimin e tyre 

nga energjitë e ripërtëritshme; vlerësimin e energjisë elektrike të shpenzuar sipas 

grupmoshave të popullsisë; raportin kërkesë-ofertë në plotësimin me energji  të  

ripërtëritshme
3
;  përcaktimin e vlerave të energjisë elektrike të përftuar nga sistemet 

fotovoltaikë në raport me popullsinë, si dhe për të bërë të qartë vlerat sociale e 

ekonomike të sistemeve FV, në kuadrin e shndërrimeve të vrullshme demografike, gjatë 

periudhës së zhvillimit të ekonomisë së tregut për përiudhën 2001-2010
4
. 

 Metoda hartografike është përdorur për të paraqitur shpërndarjen e të dhënave të 

përllogaritura në hapësirën gjeografike të territorit shqiptar. Hartat e përgatitur për këtë 

qëllim (20 harta në shkallën 1:1.250.000), janë përgatitur më programin ArcGIS10.1, 

nëpërmjet interpolimit të të dhënave.  

 Metodat krahasuese, është aplikuar pothuaj në gjithë kapitujt. Meqenëse studimi 

është mjaft kompleks, ai përfshin trajtimin e elementëve fizikë, socialë e ekonomikë. 

Krahasimi është përdorur në çështje që kanë të bëjnë me trajtimin e elementëve fizikë, 

si dhe komponenteve që lidhen me rrezatimin mesatar ditor, mujor, vjetor e stinor në 

sistemet fotovoltaike për plan të palëvizshëm dhe të lëvizshëm me dy akse. 

Njëkohësisht kjo metodë është përdour për të nxjerrë në pah rrethet me përthithje më të 

madhe të energjisë diellore, por dhe me nivel më të lartë të konsumit të kësaj energjie në 

raport me numrin përkatës të popullsisë për çdo rreth. 

Punimi do të jetë i dobishëm, pasi u krijon mundësi gjeografëve të bëjnë studim të 

                                                      
2
 Shiko trajtimin e kësaj çështje në kapitullin II, 2.1. 

3Shiko trajtimin e kësaj çështje në kapitullin III, 3.2. 
4Shiko trajtimin e kësaj çështje në kapitullin IV. 
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veçantë të zonave të caktuara, me shtrirje të ndryshme gjeografike, në varësi të 

elementëve të përfshirë në temë, për qëllime të komunave, bashkive, investitorëve e të 

gjithë personave të interesuar në këtë drejtim. 

Skema e mëposhtme tregon në mënyrë të përmbledhur metodologjinë e ndjekur në 

studim (punoi Anuela Prifti). 
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Prezantimi i studimit 

Nevoja e studimit të potencialit fotovoltaik në varësi të kushteve fiziko-gjeografike të 

territorit shqiptar, lindi nga fakti se sot rreth 44% e të ardhura mujore të familjeve 

shqiptare shkojnë në pagimin e faturave të energjisë elektrike, ndërsa kufijtë e 

përdorimit të kësaj energjie po bëhen gjithmonë e më të vështirë. Ky sistem do të ishte i 

vlefshëm sidomos për zonat rurale, ku mungesa e elektricitetit ka kohëzgjatje të madhe 

dhe konsumi i energjisë është më i vogël. Duhet parë me prioritet mundësia e 

shfrytëzimit të energjisë diellore si një prej burimeve të ripërtëritshme në vendin tonë, 

kur është i njohur fakti se Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm të rrezatimit 

diellor. Gjatë gjithë vitit janë regjistruar mbi 280 ditë me diell ose mbi 3700Wh/m
2
, në 

një kënd 40° nga jugu sipas të dhënave të stacionit meteorologjik të Tiranës. Kombinimi 

i energjive alternative me sistemet FV, do sjellë përmirësime të dukshme në shumë 

drejtime. Kjo pikësynon jo vetëm plotësimin e nevojave të familjeve në përgjithësi dhe 

individëve në veçanti me këtë burim jetësor, por njëkohësisht lehtësimin nga detyrimet 

financiare bashkëshoqëruese. Në aspektin ekonomik, faturat e familjeve reduktohen 20-

35%. Në fshat mund të bëhet e mundur vënia në shfrytëzim e teknologjive të tilla, për të 

lehtësuar sistemin e ujitjes së tokave nëpërmjet sistemit të pompimit. Natyrisht, këto lloj 

sistemesh sjellin përfitime në drejtim të sasisë së energjisë së fituar dhe efektivitetit të 

kostos në kushtet e krizave energjetike. 

Fillimisht këto panele mund të testohen në vendbanime të caktuara rurale me 

infrastrukturën e duhur të stacioneve të furnizimit me ujë apo rezervuarët e duhur për 

ujitje, në mënyrë që të merren në orët e pikut të konsumimit të ujit. Në fshatra, ku këto 

sisteme mund të aplikohen për qëllime ujitje, panelet mund të instalohen në çatitë e 

shtëpive. Sigurisht, instalimi krijon lehtësira për fshatarët, çka do të thotë se ata nuk 

kanë nevojë të përdorin më burimet fosile e karburante, duke ulur koston e 

shpenzimeve, por duke shmangur njëkohësisht lëshimin e gazrave me rrjedhoja në 

efektin serë. Furnizimi me ujë për ujitje do të rriste aftësinë e fermerëve për shtimin e të 

lashtave, duke shtuar kapacitetin e të ardhurave të tyre, duke parashikuar njëherazi 

problemet e përdorimit dhe mirëmbajtjes së tyre.  Për realizimin e këtij studimi, si fillim 

u gjeneruan të dhëna të 22 pikave të vrojtimit që mbulojnë gjithë territorin shqiptar, 

nëpërmjet programit PVGIS Classic, për kënde dhe orientim optimal të sistemeve FV. 

Kështu, u përftuan të dhëna lidhur me vlerat në rritje dhe rënie të rrezatimit në intervalet 
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e orëve përkatëse të ditës. Nëpërmjet tyre u përcaktua rrezatimi mesatar vjetor në plan të 

palëvizshëm në qiell të kthjellët e të shpërndarë; rrezatimi mesatar vjetor në plan të 

lëvizshëm me dy akse në qiell të kthjellët e të shpërndarë; u analizua mesatarja stinore e 

rrezatimit për 22 pikat stacionare në sistemet me plan të palëvizshëm dhe të lëvizshëm 

me 2-akse, në qiell të kthjellët dhe të shpërndarë; vlerësimi afatgjatë i mesatares mujore 

të rrezatimit në plan horizontal dhe në plan 90°. Eshtë përllogaritur vlera e energjisë 

elektrike e përftuar nga energjia diellore, duke u bazuar në sasinë e energjisë ditore dhe 

mujore të rrezatimit. Përmbushja e objektivave të këtij studimi është bazuar në 

përdorimin e disa metodave dhe teknikave shkencore. 

 

Disertacioni është konceptuar në katër kapituj. Secili trajton problematika të veçanta, 

duke synuar realizimin e objektivave dhe qëllimeve të studimit, të përcaktuara më parë. 

Në kapitullin e parë, është trajtuar pozita gjeografike, e cila luan rol të veçantë në 

rrezatimin diellor dhe energjinë potenciali të tij. Vlerat e rrezatimit diellor ndikohen nga 

veçoritë e përbërësve fiziko-gjeografikë të territorit shqiptar (pozita gjeografike, 

ndërtimi gjeologjik, i cili përcakton larminë e formave të relievit, me lartësi, pjerrësi, 

vlera tejet të ndryshme copëtimi dhe ekspozicioni të shpateve). Shtrirja gjeografike e 

territorit në aspektin global, midisd gjerësisë ekuatoria dhe polare, ndikon në shumë 

përbërës fiziko-gjeografikë, duke i dhënë tiparet e një klimemes brezit të nxehtë e atij 

mesatar. Rëndësi të veçantë paraqet shtrirja pranë detit Mesdhe, duke formuar klimën 

mesdhetare. Relievi është një nga faktorët kryesorë klimformues, pasi nën veprimin e tij 

ndryshojnë format e qarkullimit malor-luginor, drejtimi i masave ajrore dhe i erërave. 

Roli i relievit shprehet me lartësinë, drejtimin e shtrirjes dhe pjerrësinë e shpateve, të 

cilat ndikojnë në sasinë e përgjithshme të energjisë së fituar nëpërmjet rrezatimit diellor.  

Shpatet me vendosje jugore e JP, perëndimore e VP, marrin 3-4 herë më shumë nxehtësi 

se ato veriore, VL e lindore me të njejtën pjerrësi, veçanërisht gjatë muajve nëntor-

janar. Një dukuri tjetër klimatike e lidhur me sistemin malor në vendin tonë është, 

krijimi i disa qarkullimeve lokale të ajrit, të cilat shprehen mjaft mirë në erërat malore-

luginore. Në sipërfaqet pothuajse të rrafshta të këtyre territoreve midis Sarandës dhe 

fushës së Myzeqesë arrihet të merren deri në 2200 kwh/m
2
 në vit, kurse mesatarja 

vjetore e diellëzimit arrin përkatësisht nga 2500 deri mbi 2700 orë. I gjithë territori i 

vendit tonë mund të marrë gjatë vitit mesatarisht afro 2107kwh për çdo m
2
 të sipërfaqes 
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horizontale, që përbën një sasi energjie të ripërtëritshme të konsiderueshme për vënien 

në shfrytëzim.  Formimi dhe zhvillimi i relievit deri në pamjen e tij të sotme lidhet 

drejtpërdrejtë me ndërtimin gjeologjik të Albanideve. Vlerat e mëdha të dendësisë së 

copëtimit të relievit dhe drejtimet e ndryshme të ekspozicionit të shpateve janë të 

rëndësishëm për diellëzimin.  Rëndësi të veçantë paraqesin strukturat dhe kushtet 

tektodinamike të Albanideve. Në tiparet morfotektonike e morfologjike paraqiten dy 

etapat e fundit të këtij evolucioni, ajo oligomiocenike dhe ajo miocen i mesëm-

kuaternar. Gjatë etapës së parë me mbizotërim të regjimit tektonik në shtypje, janë 

formuar strukturat rrudhosëse dhe ato shkëputëse mbihipëse, të cilat kanë shtrirje të 

gjerë në njësitë morfotektonike të Albanideve, veçanërisht në zonat tektonike të 

jashtme. Gjatë etapës së dytë miocen i mesëm-kuaternar, krahas strukturave horstike e 

grabenore, janë krijuar drejtime të reja me mbizotërim meridional, duke përcaktuar një 

shtrirje të tillë edhe të formave të relievit. Kurse shtrirja e shpateve me drejtim kryesisht 

VL dhe JP, lidhet drejtpërdrejt me atë të përzgjatjes VP-JL të strukturave rrudhosëse të 

Albanideve. Drejtimi i dytë për nga rëndësia fotovoltaike i shtrirjes së shpateve është 

gjithashtu ai afro veri-jug. Kjo dukuri morfologjike është karakteristikë për shpatet 

kufizuese të gropave dhe fushëgropave grabenore në JL të Krahinës Qëndrore. Qytetet e 

vendosura në këto forma të relievit, marrin vlera më të mëdha të rrezatimit në zona të 

tilla si Korça, Bilishti, Erseka, Pogradeci dhe Saranda, mesatarisht çdo vit nga 317 

W/m
2
 (Pogradec). Lidhur me shpërndarjen mujore të rrezatimit diellor, vërehet se 

numri më i pakët i orëve me diell takohet gjatë muajit janar me vlerë nga 100-125 orë 

në perëndim deri në 50-75 orë drejt lindjes, kurse vlera deri në 50 orë i përkasin Alpeve 

dhe pjesës VL. Muaji me numrin më të madh të orëve me rrezatim diellor është korriku, 

me 300-375 orë, vlerat 350-375 orë takohen pothuajse tërësisht gjatë Ultësirës 

Perëndimore dhe relievit kodrinor, pastaj vjen krahina Qëndrore dhe ajo Jugore me 

vlera 325-350 orë. Tregues tjetër, që përputhet me zonalitetin e shtrirjes së vlerave 

mesatare vjetore te diellëzimit, është  shpërndarja mesatare ditore e rrezatimit diellor. 

Pjesa dërrmuese e vendit tonë merr çdo ditë 4.4 -7.2 kwh/m
2
 gjatë periudhës kohore 

prill-shtator, duke arritur vlerat më të mëdha qershor-korrik, përkatësisht 7.2 kwh/m²  në 

Vlorë dhe 6.8 kwh/m² në Ersekë e Sarandë, kurse ato më të vogla në dhjetor-janar me 

1.7 kwh/m².  

Në kapitullin e dytë, trajtohet rrezatimi diellor i përgjithshëm për plan të palëvizshëm, 
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duke përfshirë njëherazi atë të shpërndarë në kushtet e një moti të kthjellët. Një rëndësi 

të veçantë paraqet analiza e vlerave të rrezatimit mesatar vjetor, të cilat dallohen për një 

shpërndarje hapësinore të shprehur qartë, duke u ndarë në dy periudha karakteristike, të 

tilla si ajo tetor-mars dhe prill-shtator. Sasia e rrezatimit diellor në periudhën e parë 

arrin në 1358W/m², kurse në periudhën e dytë 2275W/m² për krahinën malore Veriore 

dhe në pjesën veriore të asaj Qëndrore, me një raport midis tyre afro 40% me 60% dhe 

shumë vjetore 2633W/m². Me vlera më të mëdha, këto dy periudha paraqiten gjatë 

pjesës jugore e JL të krahinës malore Qëndrore, në atë Jugore dhe në veçanti tek 

Ultësira Perëndimore, duke marrë mesatarisht çdo vit 1454W/m² dhe 2459W/m². Pra, 

del se shuma vjetore e rrezatimit mesatar në vendin tonë arrin në 7546W/m², duke 

dëshmuar për një vlerë ditore prej afro 21W/m
2
/ditë, gjë që provon për një potencial 

fotovoltaik mjaft të pasur. Në shpërndarjen vjetore të vlerave mesatare të rrezatimit 

diellor vërehet një zonalitet i shprehur, pothuaj i njejtë me atë të dy periudhave të 

sipërpërmendura. Në këtë mënyrë, vendi ynë merr mesatarisht një rrezatim diellor mbi 

3700W/m², duke dëshmuar për vlera të larta fotovoltaike gjithëvjetore. Një shpërndarje 

karakteristike të energjisë diellore paraqet edhe ajo stinore, e cila është rrjedhojë e 

mbizotërimit të një moti ciklonik gjatë stinës së dimrit dhe pjesërisht të vjeshtës dhe 

pranverës. Stina e verës merr mesatarisht një rrezatim diellor prej 1272W/m², duke 

përbërë rreth 33% të shumës vjetore, pastaj vjen ajo e pranverës me 1067W/m², pra 

28% të kësaj shume, kurse vjeshta dhe dimri marrin përkatësisht 938W/m² dhe 

568W/m², pra përfaqësojnë përkatësisht 24.4% dhe 14.6% të sasisë së përgjithshme 

vjetore. Sasitë mesatare stinore të rrezatimit diellor dallohen njëkohësisht për një 

shpërndarje të ndryshme midis krahinave të vendit tonë, të cilat lidhen drejtpërdrejtë me 

veçoritë fiziko-gjeografike të lartpërmendura të tyre. Kështu vlerat më të mëdha të 

rrezatimit diellor gjatë stinës së verës takohen në Ultësirën Perëndimore. Pjesa më e 

madhe e pikave të vrojtimit marrin një rrezatim mesatar vjetor mbi 1200W/m² gjatë 

stinës së verës, duke përjashtuar zonën VL të vendit ku vlera e këtij rrezatimi arrin në 

mesatarisht 1180W/m². Ky ndryshim lidhet drejtpërdrejtë me zgjatjen më të madhe të 

ditës gjatë pranverës dhe zvogëlimin e ditës gjatë vjeshtës. Gjatë vitit dallohet periudha 

tetor-mars me mbizotërim të kushteve të një moti ciklonik, i cili dallohet për rrezatim 

vjetor me vlerë mesatarisht rreth 20% më të vogël se periudha prill-shtator, ku spikat 

gjendja e motit anticiklonik. Gjatë periudhës së parë vendi ynë merr rrezatim mesatar 
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mujor prej 413W/m
2
, në të dytën 511W/m

2
, duke përbërë përkatësisht 2520W/m

2
 dhe 

3053W/m
2
. Kjo periudhë merr mesatarisht 18% më shumë të rrezatimit të përgjithshëm 

vjetor se ajo tetor-mars. Kjo dëshmon për një shpërndarje më të rregullt të këtij 

rrezatimi në Ultësirën Perëndimore dhe në pjesën jugore të Krahinës Malore Qëndrore. 

Lidhur me shpërndarjen mujore të rrezatimit mesatar në qiell të kthjellët, muaji gusht 

për të gjithë vendin merr sasinë më të madhe të këtij rrezatimi me vlerë 530W/m
2
, duke 

përbërë 9.5% të shumës vjetore. Kurse muaji dhjetor në të gjitha pikat e vrojtimit, ashtu 

si gushti, dallohet për sasinë më të vogël të rrezatimit diellor me vlerë 345W/m², duke 

përfaqësuar 1.5 herë më pak se ajo e gushtit dhe 6% të shumës vjetore. Në vazhdim të 

kapitullit II, është trajtuar vlerësimi i potencialit fotovoltaik për një plan të lëvizshëm me 

dy akse. Me rëndësi të veçantë paraqiten, vlerat e rrezatimit diellor mesatar në plan të 

lëvizshëm  me dy akse, që përgjithësisht janë 23% më të mëdha se ato mesatare në plan 

të palëvizshëm. Sasitë më të mëdha të rrezatimit mesatar vjetor i merr Ultësira 

Perëndimore. Më pas vjen pjesa JL e krahinës malore Qëndrore, kurse sasinë më të 

pakët e merr pjesa VL e vendit me Kukësin. Në përgjithësi një shpërndarje e tillë e 

rrezatimit mesatar diellor, paraqitet tek vlerat stinore, në të cilat spikat stina e verës 

duke përfaqësuar 35% të shumës vjetore, pastaj vijnë me radhë ajo e pranverës 27%, 

vjeshtës 24% dhe dimrit me 14% të kësaj shume. Ndryshimet ndërstinore lidhen 

ngushtë me dy tipat mbizotërues të motit në vendin tonë, të cilët përcaktojnë 

njëkohësisht numrin e ditëve të kthjellëta dhe atyre të vranëta. Ndryshimi i theksuar 

midis stinës së verës dhe asaj të dimrit, i cili arrin në mesatarisht 38% të shumës vjetore 

për llogari të verës, shpjegohet me praninë e veprimit kulmor të motit anticiklonik dhe 

atij ciklonik. Një rëndësi të veçantë paraqesin, sasitë e rrezatimit diellor mujor dhe 

ndryshimet midis tyre. Në të gjithë vendin tonë, muaji gusht merr sasinë më të madhe të 

rrezatimit diellor. Sasitë më të mëdha të këtij rrezatimi takohen në Ultësirën 

Perëndimore. Vlerat relativisht më të vogla takohen në pjesën JL të krahinës malore 

Qëndrore dhe atë VL të krahinës Veriore. Me ndryshime të shprehura në rrezatimin e 

shpërndarë paraqitet shpërndarja stinore e tij, veçanërisht midis dimrit dhe verës, të cilat 

kushtëzohen drejtpërdrejtë nga dy tipa të veçantë të motit. Mjaft karakteristike paraqitet 

dhe ndryshimi i vlerave të rrezatimit të shpërndarë midis pranverës, vjeshtës dhe dimrit, 

të cilat arrijnë përkatësisht 30%, 22% dhe 14% të shumës vjetore të këtij rrezatimi. sasia 

më e madhe e energjisë fotovoltaike në vendin tonë arrihet në kushtet e një moti 
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anticiklonik të kthjellët për një plan të lëvizshëm në dy akse, i cili merr mesatarisht çdo 

vit 27% rrezatim më shumë se për një plan të palëvizshëm në të njëjtat kushte të motit. 

Në kuadrin e pasurisë fotovoltaike, me rëndësi të veçantë paraqitet shpërndarja mesatare 

ditore e rrezatimit të përgjithshëm. Ecuria ditore e këtij rrezatimi, është pothuajse e 

njëjtë me atë vjetore e mujore Një rëndësi të veçantë për vlerësimin e rrezatimit diellor 

mesatar ditor në plan të palëvizshëm dhe të lëvizshëm në dy akse, paraqet sasia e këtij 

rrezatimi në orët me rritje dhe në orët me ulje të rrezatimit për muajt karakteristikë të 

çdo stinë, pra në janar, prill, korrik dhe tetor. Sasia e rrezatimit mesatar ditor të 

përgjithshëm në një plan të palëvizshëm në kushte të motit  normal për orët me rritje të 

këtij rrezatimi është 48% më i madh se ai për orët me rënie të tij. Në vlera më të vogla 

paraqitet njëkohësisht rrezatimi mesatar ditor i shpërndarë, i cili për orët me rritje të tij 

përbën 24% më shumë se gjatë orëve me rënie të këtij rrezatimi. Me tipare 

karakteristike paraqiten vlerat mesatare ditore të rrezatimit për një plan të palëvizshëm 

në qiell të kthjellët në orët me rritje të këtij rrezatimi, i cili përbën 53% më shumë se ato 

në orët me rënie. Rolin vendimtar në sasinë e energjisë fotovoltaike e luajnë orët me 

vlerat maksimale të rrezatimit diellor, që lidhen ngushtë dhe drejtpërdrejtë me kushtet e 

motit anticiklonik, duke u shprehur qartë në vlerën më të madhe ditore të muajve korrik 

dhe prill, pra në kulmin e veprimit të këtij moti. Një rëndësi të veçantë paraqesin, 

gjithashtu, ecuritë e vlerave mesatare ditore gjatë stinëve tranzitore të pranverës dhe 

vjeshtës për një plan fiks dhe të lëvizshëm në dy akse, të cilat shtrihen pikërisht në 

kufijtë e dy tipave të lartpërmendur të motit. Nga të dhënat e pikave të vrojtimit 

përgjithësisht sasitë e rrezatimit mesatar ditor janë 13%-16% më të mëdha gjatë stinës 

së pranverës se të vjeshtës për të dy planet. Ndryshimet më të theksuara midis këtyre dy 

stinëve vërehen në veçanti për rrezatimin mesatar ditor të shpërndarë, i cili është 25% 

më i madh në pranverë për një plan fiks dhe 27% në një plan të lëvizshëm ndaj vjeshtës.  

Kapitulli i tretë, bën një vlerësim të potencialit fotovoltaik në varësi të kushteve social-

ekonomike të vendit për periudhën 2001-2010. Vëmendja është përqendruar tek 

popullsia dhe shndërrimet demografike të saj, e cila varet nga faktorë të tillë si, 

marrëdhëniet në prodhim, zhvillimi i teknologjisë prodhuese, elementet e 

superstrukturës dhe së fundi mjedisi gjeografik dhe faktorët biologjikë. Por pavarësisht 

karakterit të ndërlikuar të lidhjeve bashkëvepruese midis tyre, rolin vendimtar në 

zhvillimin e popullsisë dhe shndërrimit demografik të saj e luajnë marrëdhëniet në 
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prodhim, që ndikojnë në zhvillimin ekonomik-shoqëror dhe përcaktojnë natyrën e këtij 

zhvillimi. Kjo përbën pikënisjen e zhvillimit të popullsisë dhe ndryshimeve 

demografike të saj në vendin tonë. Çdo strategji afatgjatë e zhvillimit ekonomik, duke 

përfshirë dhe vendin tonë, mbështetet në një vizion të qartë për zhvillimet e ardhshme 

në sektorin energjetik. Me rëndësi të veçantë paraqitet drejtimi i sistemit energjetik i 

drejtuar nga konsumatori, duke u mbështetur në mundësinë e shfrytëzimit të të gjitha 

burimeve dhe teknologjive energjetike, të cilat plotësojnë nevojat e konsumatorit, 

ndërkohë të piksynohet ulja e kostos, siguria e furnizimit dhe mbrojtja e mjedisit. 

Burimet e ripërtëritshme të energjisë, veçanërisht burimi i energjisë diellore, duhet të 

nxitet për të arritur një shfrytëzim maksimal të burimeve lokale. Qëllimi i përdorimit të 

sistemeve fotovoltaikë është zhvillimi i një sektori energjetik efektiv, që të sigurojë 

furnizimin me energji elektrike, veçanërisht të popullatës  dhe të nxisë përdorimin 

ekonomik me ndikim minimal në mjedis, duke u shndërruar në një mbështetje për të 

gjithë degët ekonomike. Në vazhdim, është përcaktuar raporti kërkesë-ofertë në 

këndvështrimin e plotësimit të tij me energji të ripërtëritshme.  Është përllogaritur  ssasia 

mesatare vjetore e energjisë diellore për frymë të popullsisë në orët në rritje dhe rënie të  

rrezatimit diellor  për sistemet  FV në 2 planet, periudha 2001-2010 për 22 pika 

vrojtimi, ku dalin qartë treguesit në % për çdo rreth. Veçojmë Tiranën me 23.5% të 

vlerës mesatare vjetore, Elbasanin me 8.5%, Durrësin me 8.2%, Fierin 7.4%, Vlorën 

5.6%, Shkodrën 7% . Sistemi me plan të palëvizshëm fiton 0.97% më shumë energji 

diellore  kundrejt sistemit me plan të lëvizshëm me 2 akse (për  orët  me rritje të 

rrezatimit), kurse për orët me rënie fitohet 0.67% më shumë. Gjithashtu, është bërë 

vlerësimi i energjisë elektrike të përftuar nga sistemet fotovoltaikë në raport me 

popullsinë. Nga përllogaritja e vlerave mesatare ditore e mujore të energjisë elektrike 

për frymë të popullsisë gjatë periudhës 2001-2010, vërehet se vlerat më të larta të kësaj 

energjie i përkasin rretheve Tiranë me 24% të shumës ditore e mujore të energjisë 

elektrike të prodhuar për frymë nga sistemet FV në dy planet, Durrës 8.3%, Elbasan 

8.4%, Fier  7.6%, Vlorë 5.7%, Lushnje 5.5% etj. Qytete të tjera dallohen për vlera 

prodhimi 2.5% më të vogla. Ndërsa raporti midis energjisë elektrike të prodhuar për 

banor nga sistemi fotovoltaik Edp(P)  kundrejt atij të prodhuar nga sistemi Edp(L), është 

afërsisht 1.2% më i ulët. Në sistemin e lëvizshëm me 2 akse fitohet 0.9% më shumë 

energji elektrike si në vlerat ditore ashtu dhe ato mujore, krahasuar me sistemin e 
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palëvizshëm.  

Në  kapitullin e katërt, janë marrë në shqyrtim vlerat social dhe ekonomike të 

sistemeve FV, duke analizuar dhe vlerësuar ndryshimet e popullsisë sipas degëve të 

ekonomisë. Në kuadrin e shndërrimeve të vrullshme demografike, gjatë periudhës së 

zhvillimit të ekonomisë së tregut, një vend të rëndësishëm kanë zënë: (1) ndryshimet e 

popullsisë sipas strukturës sociale dhe (2) shpërndarja e saj sipas degëve të ekonomisë.  

Krijimi i strukturës së re klasore është i lidhur me: a) transformimet demokratike të 

bazës ekonomike, b) me fuqizimin e ekonomisë së tregut, c) liberalizimin e çmimeve të 

tregut,  me ndryshimin e raporteve të fuqisë prodhuese ç) përsosjen e bazës së një 

ekonomie të re. Kjo ka sjellë ndryshime të thella e të gjithanëshme në strukturën sociale 

të popullsisë. Si rrjedhojë e krijimit të ekonomisë shumëdegëshe, struktura sociale e 

popullsisë në vendin tonë, ka pësuar ndryshime sasiore e cilësore. Ndryshimet cilësore 

pasqyrohen në gjendjen, natyrën dhe fizionominë e sektorit privat jobujqësor dhe 

bujqësor. Në kushtet e zhvillimit të ekonomisë gjatë 10 vjeçarit, vendi ynë është 

karakterizuar nga një strukturë shpërndarje e popullsisë sipas sferave, ku, peshën 

mbizotëruese e zënë punonjësit e sferës prodhuese. Në sferën prodhuese, përparësi në 

rritjen e numrit të punonjësve kanë patur sektorët bujqësi, pyje, peshkim që përbën 58% 

të punësuarve në vitin 2001 në raport me numrin e përgjithshëm të punësuarve, kurse në 

vitin 2010 u shënua ulje në 55% kundrejt numrit të punësuarve gjithsej, ndjekur nga 

industria përpunuese, industria e energjisë, ujit dhe tregëtia, ku në vitin 2010 u përfshinë 

respektivisht 5.7% dhe 2.8% e punonjësve në raport me numrin e përgjithshëm të 

punësuarve. Ndryshimet në numrin dhe përbërjen e ekonomive familjare. Specifikë e 

zhvillimit demografik dhe shoqëror të vendit tonë janë: a) numri, b) madhësia mesatare 

dhe c) përbërja e ekonomive familjare, të cilat kushtëzohen nga ndikimi i faktorëve 

ekonomikë, socialë, demografikë etj. Krahas ndryshimeve të përgjithshme që kanë 

ndodhur këto vite në drejtim të strukturës ekonomike të popullsisë, transferimit të 

popullsisë nga veprimtaria bujqësore në atë jobujqësore (private), migrimet fshat-qytet, 

ngritja e nivelit kulturor-arsimor, prirja drejt individualizimit të jetës etj, kanë ndikuar 

në numrin dhe komponentët strukturorë të ekonomisë familjare. Analizë e faktorëve që 

kanë ndikuar në zhvillimin e familjes dhe të martesës: a) Krijimi dhe përsosja e 

vazhdueshme e bazës ekonomike, b) shndërrimet e superstrukturës, c) strukturimi i 

arsimit dhe ngritja e nivelit kulturor, ç) përpjekja për një rritje të standartit jetësor e të 
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mirëqenies së popullsisë. Ndryshimet në madhësinë dhe strukturën e familjes: Në 

aspektin e madhësisë numerike dhe strukturës së familjes, prirja kryesore e zhvillimit të 

saj është rënia e numrit të familjeve dhe zvogëlimi i numrit mesatar të pjesëtarëve të saj, 

si rezultat i prirjes së çifteve për të filluar jetën të shkëputur nga familja e madhe. 

Ndryshimet strukturore dhe zhvillimet ekonomike në familje: Rritja e numrit absolut të 

ekonomive të vogla familjare, veçanërisht në vendbanimet urbane të vendit tonë, 

paralajmëron zgjerim të mëtejshëm të qelizës familjare, të përbëra nga çifti 

bashkëshortor dhe fëmijët e tyre. Rritje të vazhdueshme ka dhe numri absolut i 

ekonomive vetjake familjare, ku qarku i Tiranës zë 38.2 përqind të ndërmarrjeve aktive, 

shoqëruar nga qarku i Durrësit me 12 përqind, Fieri me 9.2 përqind, Vlora me 8.5 

përqind dhe Korça me 6.3 përqind. Qarqet e tjera kanë  përqindje më të ulët të aktivitetit 

privat. Si rezultat dalin disa përfundime: Së pari, proçesi i prishjes së familjes së madhe, 

ka prekur fillimisht familjet me mbi 7 pjesëtarë. Arsyet duhen kërkuar në faktorët 

ekonomikë, që sjellin ndryshime në mënyrën e organizimit të jetesës dhe anën 

shpirtërore të njerëzve. Kjo ka bërë të natyrshme madje të domosdoshme, ndarjen në 

familje më të vogla e më të thjeshta. Së dyti, dinamika e strukturës së numrit të 

familjeve sipas përbërjes numerike, nxjerr në pah një tjetër dukuri të rëndësishme, atë të 

shpërndarjes numerike të familjes. Analiza e buxhetit të familjeve në vendin tonë: 

Shpenzimet reale për frymë  në periudhën 2001-2010 janë rritur rreth 1.8 herë. 

Shpenzimet mesatare mujore të familjeve vlerësohen në 69.000 lekë, duke ditur se një 

familje shqiptare përbëhet mesatarisht nga 4 persona. Shuma totale e shpenzimeve 

mujore të familjeve shqiptare, vlerësohen të jenë 726.895 lekë në vitin 2001, 752.000 

lekë në vitin 2007 dhe 722.262 lekë në vitin 2010. Shpenzimet mesatare mujore për 

frymë, tregojnë se një individ shpenzon mesatarisht rreth 17.000 lekë në muaj, nga të 

cilat 9 mijë lekë  për konsum ushqimor dhe 8 mijë lekë për konsum jo-ushqimor. Në një 

krahasim të evolucionit të konsumit me një 10 vjeçar më përpara, rezulton se në 

periudhën 2001-2010, konsumi mesatar mujor për frymë ka pësuar një rritje prej rreth 

2.2 herë. Konsumi sipas prefekturave dhe zonave të banimit në vendin tonë: Në analizën 

që i bëhet konsumit familjar sipas prefekturave, rezulton se Tirana paraqet konsum më 

të lartë në vlerë, krahasuar me gjithë prefekturat e tjera. Prefekturat që paraqesin 

shpenzime më të larta në konsum pas Tiranës janë, Durrësi dhe Gjirokastra me konsum 

mesatar mujor përkatësisht 82.900 dhe 82.800 lekë. Prefekturat me nivelin më të ulët të 
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konsumit janë ato të Dibrës dhe Beratit me 51.262 dhe 54.146 lekë në muaj për familje. 

Shpërndarja e shpenzimeve të konsumit sipas tipit të familjes: Niveli dhe struktura e 

shpenzimeve për konsum, ndryshojnë në varësi të madhësisë dhe përbërjes familjare. 

Këto ndikojnë në mënyrën e përdorimit të buxhetit. Familjet e përbëra nga një person i 

vetëm dhe çiftet pa fëmijë, shpenzojnë më shumë për ushqim krahasuar me tipet e tjera 

të familjeve. Gjithashtu, këto dy tipe familjesh shpenzojnë më shumë se tipet e tjera të 

familjeve për kujdes shëndetësor dhe për banesën. Kurse në çiftet me një, dy apo tre 

fëmijë, vërehen shpenzime më të larta në veshmbathje, transport e arsim.  

Pra, në këtë kapitull është synuar të paraqitet një analizë e problemeve sociale e 

ekonomike sot në Shqipëri, sipas shpërndarjes gjeografike dhe administrative, si dhe 

sipas prioriteve, nëpërmjet grumbullimit dhe analizës së të dhënave për periudhën 2001-

2010, në nivel qytetesh dhe qarqesh. Në këtë kuadër, sigurohet një informacion bazë në 

përgatitjen e terrenit të favorshëm për krijimin e projekteve dhe politikave në drejtim të 

krijimit të infrastrukturës së domosdoshme, strukturave të nevojshme në nivel lokal e 

kombëtar për aplikimin e sistemeve fotovoltaikë në plan fiks apo në plan të lëvizshëm 

me dy akse. 
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KAPITULLI  I  -  ROLI I KUSHTEVE FIZIKO-GJEOGRAFIKE NË 

RREZATIMIN DIELLOR TË VENDIT TONË 

Prezantim 

Rrezatimi diellor dhe energjia potenciale e tij, ndikohen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga 

përbërësit fiziko-gjeografikë të vendit tonë siç janë: pozita gjeografike, ndërtimi 

gjeologjik e tektonik, duke u bërë përcaktues në shumëllojshmërinë e formave të relievit 

me lartësi, pjerrësi, vlera të copëtimit dhe drejtimit të shtrirjes (ekspozicionit të 

shpateve).
5 Pavarësisht se rrezatimi diellor, arrin në sipërfaqen e tokës, në formën e 

rrezatimit të drejtpërdrejt dhe atij të shpërndarë, në natyrë ato veprojnë njëkohësisht si 

rrezatim i përgjithshëm. Raporti ndërmjet tyre karakterizon aftësinë pasqyruese të 

sipërfaqes me emrin albedo. Këto veçori të relievit kanë një ndikim të dukshëm në 

elementet klimatike, sidomos në vranësirën, sasinë e reshjeve të borës etj. Gjithashtu, 

ato përcaktojnë zonalitetin vertikal të mbulesës së tokës dhe bimësisë, sipërfaqet ujore 

dhe shtresës së qëndrueshme të borës.
6

 Këto të fundit ndikojnë drejtpërdrejt në 

rrezatimin e pasqyruar, që në raport me atë të përgjithshmin përbëjnë albedon, si aftësi 

pasqyruese e sipërfaqes së kores tokësore me të gjithë përbërësit fiziko-gjeografikë të 

saj.
7
 

 

1.1. Pozita gjeografike, kufijtë dhe madhësia 

Në kuadrin e kufijve politikë të sotëm, Shqipëria përfshihet në Europën Juglindore dhe 

në perëndim të Gadishullit Ballkanik, duke u hapur gjerësisht në detet Adriatik dhe Jon. 

Në rruzullin tokësor vendi ynë shtrihet midis koordinatave 39°38’ (në jug të Konispolit) 

dhe 42°39’ (tek skaji verior i Vermoshit) të gjerësisë gjeografike veriore dhe 19°16’ 

(ishulli i Sazanit) dhe 21°4’ (fshati Vermik i rrethit të Korçës) të gjatësisë lindore.  

Në këto koordinata shtrirja maksimale e vendit tonë nga veriu në jug është 3°1’, pra e 

barasvlefshme me afro 335 km, kurse nga perëndimi në lindje është 1°48’ ose rreth 

150km, duke pasur një sipërfaqe 28.748 km
2
. Gjithashtu, një rëndësi të dukshme 

paraqesin , gjatësia e kufirit tokësor me vlerë 657 km, ai detar 316 km, liqenor 72 km  

                                                      
5
 Kolektiv autorësh, 1990-1991 Monografia: “Gjeografia Fizike e Shqipërisë”, Vol.I+II, Tiranë. 

6
 Kolektiv autorësh, 1986. Pedologjia (Botim i Institutit të Lartë Bujqësor), Tiranë. 

7
 Kolektiv autorësh, 1991. Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Tiranë. 
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dhe lumor 48 km, duke i shtuar njëkohësisht sipërfaqet e zëna prej tyre.
8
 Pikërisht me 

këto sipërfaqe tokësore dhe ujore, krahas asaj me shtresë bore gjatë stinës së dimrit, 

lidhet rrezatimi diellor i përthithur dhe ai i pasqyruar. 

Mjaft karakteristike paraqitet shtrirja gjeografike e vendit tonë në aspektin global. Ajo 

duke u vendosur në një pozitë të mesme, midis gjerësisë ekuatoriale dhe asaj polare, 

paraqitet me ndikime të rëndësishme në shumë përbërës fiziko-gjeografikë. Në veçanti 

kjo vendndodhje, pra përfshirja në skajin jugor të brezit të klimës mesatare të 

hemisferës veriore, bën që vendi ynë të gjendet pak më në afërsi të ekuatorit, ku shtrihet 

zona subtropikale. Kjo zonë ka tiparet e një klime ndërmjetëse midis brezit të nxehtë 

dhe atij mesatar, veçanërisht me dimrin e butë, amplitudën e vogël të temperaturave 

vjetore dhe sasinë e madhe të reshjeve. Tipari klimatik karakteristik i brezit mesatar, 

veçanërisht në pjesën subtropikale të tij, është dallimi i spikatur i katër stinëve të vitit, të 

cilat sjellin ndryshime mjaft të rëndësishme periodike në përbërësit fiziko-gjeografikë të 

dukurive natyrore. Një rëndësi të veçantë në tiparet fiziko-gjeografike të vendit tonë 

paraqet shtrirja gjeografike pranë detit Mesdhe, i cili ka një karakter të mbyllur midis tre 

kontinenteve dhe lidhje të papërfillshme me oqeanin botëror. Një pozicion i tillë i 

mbrojtur i Mesdheut, veçanërisht kontakti i gjerë me shkretëtirën më të madhe të 

rruzullit tokësor, Saharanë në veri të kontinentit afrikan, e bëjnë atë një det shumë të 

ngrohtë për të gjithë vendet rreth këtij deti, duke përfshirë dhe vendin tonë në pjesën 

lindore të tij. Shprehje e drejtpërdrejt e ndikimit të fuqishëm të Mesdheut në veçoritë 

fiziko-gjeografike të vendit tonë dhe të gjitha vendeve rreth tij, është formimi i një tipi 

klime me të njëjtin emër.
9
 Kushtet e një klime mesdhetare subtropikale kushtëzojnë 

dimër të butë e të lagësht me vranësira të shumta, të cilat pengojnë rrezatimin diellor, së 

bashku me gjendjet sinoptike të ndryshme, kurse vera është e nxehtë dhe e thatë, pra me 

vlerën më të madhe të ditëve dhe orëve me ndriçim diellor. Në kuadrin stinor të 

shprehur në kushtet e kësaj klime, vërehet se ato tranzitore, pra stina e pranverës 

dallohet për tipare relativisht më të freskët e të lagësht, e cila shpesh kalon pothuajse 

menjëherë në verën e nxehtë, duke çuar njëkohësisht në rritje të tillë të diellëzimit. 

Kurse stina e vjeshtës, përkundrazi, paraqitet shumë më e ngrohtë se pranvera dhe 

relativisht më e thatë (shtatori e tetori), duke kaluar shkallë-shkallë në atë të dimrit. 

                                                      
8
 Pano N. 2008. Pasuritë ujore të Shqipërisë, Botim Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë. 

9
 Kolektiv autorësh, 1975. Klima e Shqipërisë, HIDMET. 
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Këto tipare të kësaj stine e rendisin atë menjëherë mbas asaj të verës lidhur me numrin e 

ditëve dhe të orëve me ndriçim diellor, veçanërisht deri në mesin e tetorit.  

Ndikimi i fuqishëm i detit Mesdhe, në kushtet klimatike të vendit tonë lidhet 

drejtpërdrejt me qendrat e fuqishme barike të Oqeanit Atlantik, të tillë si anticikloni i 

Azoreve dhe cikloni i Islandës me degën e tij, ciklonin e gjirit të Gjenovës. Gjatë 

periudhës së ndikimit të anticiklonit të Azoreve në vendin tonë mbizotërojnë kushtet e 

një moti të nxehtë e të thatë në gjysmën e ngrohtë të vitit,  në të cilën vërehen 

mesatarisht 188 ditë me mot të mirë. Kurse ndikimi i ciklonit të Islandës shprehet 

drejtpërdrejt në mbizotërimin e plotë të një moti të ashpër  e të lagësht gjatë gjysmës së 

ftohtë të vitit, gjatë të cilit takohen mesatarisht 177 ditë me mot të vranët dhe shira. 

Natyrisht, ndikimi i motit ciklonar arrin kulmin e zhvillimit të tij gjatë muajve nëntor-

dhjetor, duke përcaktuar njëkohësisht vlerat më të vogla të rrezatimit të përgjithshëm 

diellor. Ndërsa ndikimi i motit anticiklonar, përkundrazi, është më i theksuar në 

periudhën korrik-gusht, në të cilën rrezatimi diellor arrin vlerat më të mëdha. Pikërisht 

bashkëveprimi dhe zëvendësimi stinor i këtyre dy qendrave barike formojnë veçoritë 

kryesore klimatike të vendit tonë, pra tipike mesdhetare, duke përcaktuar njëkohësisht 

mjaft tipare të tilla, gjithashtu, në disa përbërës fiziko-gjeografikë. Ndikimi i shprehur i 

Mesdheut në kushtet klimatike të Shqipërisë, shprehet njëherazi në mbizotërimin e 

masave ajrore detare gjatë gjithë vitit, duke i dhënë asaj një karakter të theksuar detar, 

veçanërisht në pjesën perëndimore të vendit.
10

 Këto masa ajrore arrijnë deri në brendësi 

të vendit, pavarësisht nga shtrirja e vargjeve malore me drejtim VP-JL, duke i dhënë 

klimës tipare të shprehura mesdhetare malore, kurse në pjesët lindore e verilindore 

shfaqen nuancat kontinentale të klimës. Treguesit e një klime të tillë shprehen dukshëm 

në disa elemente të saj, të tillë si: ulje e theksuar e temperaturave gjatë dimrit nën 0°C; 

reshje të pasura bore deri në formimin e një shtrese të qëndrueshme me rëndësi për 

rrezatimin e pasqyruar; rritje e sasisë së reshjeve të karakterit orografik gjatë stinës së 

verës falë konveksioneve lokale etj.
11

 

Në kufijtë e shtrirjes së detit Mesdhe vendi ynë gjendet në pjesën lindore të tij, e cila 

dallohet për ndikime kontinentale më të shprehura se ajo perëndimore. Në këto kushte, 

gjatë këtij territori të Mesdheut, shpeshherë depërtojnë masa ajrore kontinentale të thata 

                                                      
10

 Boriçi M. 1983 Karakteristika kryesore të regjimit të lagështirës së ajrit në Shqipëri. Studime 

Meteorologjike dhe Hidrologjike Nr.9. 
11

 Jaho S. 1982. Përcaktimi i gradientëve vertikalë të temperatures së ajrit. Studime  Meteorologjike dhe 

Hidrologjike Nr.8. 
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e të ftohta (në dimër) nga Fusha Ruse dhe Azia e Vogël, që shpien në ulje të 

menjëhershme të temperaturave dhe thatësira të fuqishme. Kurse prania e vargmaleve 

Apenine dhe drejtimi pothuajse meridional i tyre, përbëjnë një pengesë për kalimin e 

masave ajrore perëndimore mbi vendin tonë. Gjatë kalimit mbi sistemin malor Apenin, 

këto masa ajrore lëshojnë një pjesë të konsiderueshme të lagështirës, duke ulur 

njëkohësisht forcën e tyre, që arrijnë në vendin tonë mjaft të dobësuara.  

Me kushtet klimatike mesdhetare lidhen njëkohësisht ndryshimet e rëndësishme të 

përbërësve të tjerë fiziko-gjeografikë të vendit tonë, veçanërisht në ecurinë e regjimit të 

rrjetit lumor, në tipat e tokave dhe të mbulesës bimore, të cilat ndikojnë në vlerat e 

rrezatimit diellor. Theksojmë se roli i rëndësishëm i klimës në mjedisin natyror, siç u 

trajtua më lart, nuk mund të kuptohet pa u njohur me ndikimet e relievit në formimin e 

klimës. Natyrisht, relievi paraqitet një nga faktorët kryesorë klimformues, pasi nën 

veprimin e tij ndryshojnë format e qarkullimit malor-luginor, drejtimi i masave ajrore 

dhe i erërave së bashku me veçoritë e tyre.
12

 Dëshmi e drejtpërdrejt e ndikimit të relievit 

janë të gjitha ndryshimet e vlerave të elementeve meteorologjike në hapësira të vogla, 

duke krijuar kushtet lokale të motit dhe të klimës. Roli i relievit shprehet me lartësinë, 

drejtimin e shtrirjes dhe pjerrësinë e shpateve, të cilat ndikojnë në sasinë e përgjithshme 

të energjisë së fituar nëpërmjet rrezatimit diellor. Ai përcakton njëherazi gradientët 

vertikalë të temperaturave të ajrit me vlerë 0,4-0,6°C/100m,  por ndryshime të theksuara 

vërehen në vlerat mujore të tyre. 

Drejtimi i shtrirjes së shpateve shprehet në faktin se ato me vendosje jugore e JP, 

perëndimore e VP marrin 3-4 herë më shumë nxehtësi se ato veriore, verilindore e 

lindore, me të njëjtën pjerrësi, veçanërisht gjatë muajve nëntor-janar. Gjatë shpateve të 

parë, vlerat më të mëdha të nxehtësisë së marrë prej tyre për muajt e lartpërmendur, 

pavarësisht nga lartësia e tyre, arrihen në pjerrësitë 60-65°, të cilët kanë një shtrirje 

relativisht të gjerë në vendin tonë, sidomos në zonat malore. Një dukuri tjetër klimatike 

e kushtëzuar drejtpërdrejt nga sistemi malor në vendin tonë është, gjithashtu, efekti 

fenik dhe krijimi i disa qarkullimeve lokale të ajrit, të cilat shprehen mjaft mirë në erërat 

malore-luginore.  

Hapja e gjerë e vendit tonë ndaj Detit Adriatik dhe Jon nga perëndimi dhe JP, 

(veçanërisht në drejtim të këtij të fundit, që është më tepër nën ndikimin e erërave të 
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 Naçi R. 1983. Mbi disa karakteristika e veçori të regjimit të erërave në Shqipëri, Studime 

Meteorologjike dhe Hidrologjike, Nr.9. 
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ngrohta të Afrikës), prandaj i jep klimës në pjesën JP të vendit një karakter mesdhetar 

më të theksuar. Në sipërfaqet pothuajse të rrafshta të këtyre territoreve midis Sarandës 

dhe fushës së Myzeqesë, arrihet të merren deri në 2200 kWh/m
2
 në vit. Kurse mesatarja 

vjetore e diellëzimit arrin përkatësisht nga 2500 deri mbi 2700 orë.
13

 Në tërësi, gjithë 

vendi ynë, (siç do të trajtohet më poshtë), mund të marrë gjatë vitit mesatarisht afro 

2107kWh për çdo m
2
 të sipërfaqes horizontale, e cila është një sasi energjie e 

ripërtëritshme (e rinovueshme) e konsiderueshme për vënien në shfrytëzim.  

Në rrezatimin diellor, si faktori kryesor i formimit të klimës, me rëndësi të veçantë 

paraqitet qarkullimi i atmosferës. Rolin kryesor, për vendin tonë, e luan bashkëveprimi 

në kohë i masave ajrore të krijuara në Atlantikun Verior dhe detin Mesdhe. Në kuadrin e 

këtij bashkëveprimi, krahas masave ajrore tipike detare, vrojtohen edhe ato mesatare 

kontinentale. Ato vijnë nga rajonet e Europës Lindore, kurse tropikalet qarkullojnë nga 

Afrika Veriore dhe Azia e Vogël. Në këto kushte, format e qarkullimit të masave ajrore 

në vendin tonë janë: ai perëndimor, i cili mbizotëron në pjesën më të madhe të stinës së 

verës dhe të dimrit, duke pasur mesatarisht 22-23 ditë në muaj, kurse në stinët tranzitore 

pranverë dhe vjeshtë mesatarisht 18-20 ditë në muaj; forma e qarkullimit meridional 

veri-jug, duke ardhur menjëherë pas atij perëndimor, që është karakteristik për stinën e 

pranverës me një zgjatje mesatare 11 ditë në muaj, kurse gjatë stinëve të tjera 6-8 ditë 

në muaj. Në tërësi ndikimi i qarkullimit lindor është më i dobët se dy të parët, pasi ai 

nuk vrojtohet fare gjatë stinës së verës, kurse në tre stinët e tjera ai përbën mesatarisht 1 

ditë në muaj. Njohja me këto forma të qarkullimit të atmosferës paraqesin rëndësi të 

dukshme, pasi ato ndikojnë në situatat sinoptike mbizotëruese, rrezatimin diellor dhe 

numrin e orëve me ndriçim diellor.  

Një përbërës tjetër fiziko-gjeografik me rëndësi për klimën e vendit tonë, (pra 

njëkohësisht për vlerat e energjisë diellore), paraqet përbërja e sipërfaqes shtresë dhe 

mbulesa bimore, veçanërisht pyjet e larta. Ngrohja e ajrit realizohet nga sipërfaqja 

shtresë e tokës, në të cilën përfshihen njëkohësisht llojet e shkëmbinjve, sipërfaqja ujore 

ose ajo e shtresës së qëndrueshme të borës. Zhvillimi dhe përhapja e mbulesës bimore
14

 

ka një lidhje të ndërsjelltë me kushtet klimatike, pasi gjatë stinës së verës, bimësia e 
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 Sanxhaku M. 1983. Disa veçori të regjimit të rrezatimit diellor në Shqipëri. Studime Meteorologjike 

dhe Hidrologjike, Nr.9. 
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 Mitrushi I. 1955. Drurët dhe shkurret e Shqipërisë, Tiranë. 
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mbron tokën nga nxehtësia diellore. Prandaj temperaturat e tokës janë më të ulta se ato 

të një toke pa mbulesë bimore, kurse gjatë natës ndodh e kundërta. Rrjedhojë e 

drejtpërdrejt e rolit të mbulesës bimore janë vlerat e ndryshme të elementeve klimatike 

midis territoreve të mbuluara me bimësi dhe atyre të zhveshura prej saj, duke përfshirë 

edhe sasinë më të pakët të lagështirës në këto të fundit.
15

 Rrezatimi diellor dhe ai 

tokësor pëson një zvogëlim të shprehur në territoret e mbuluara nga pyjet e larta, të cilat 

ndikojnë me shkallën e dendësisë së hijezimit të tyre, duke paraqitur njëherazi vështirësi 

në përcaktimin sasior të këtyre ndryshimeve të lidhura me bimësinë. 

Në kuadrin e ndryshimeve klimatike, një rol të rëndësishëm, në rritje të vazhdueshme 

paraqet veprimtaria ekonomike e njeriut, duke çuar në ndryshime fizike në mjaft zona të 

sipërfaqes së tokës. Kjo veprimtari shoqërohet njëherazi me ndryshime të përbërjes 

kimike dhe vetive elektrike te atmosferës në zonat dendësisht të industrializuara, të cilët 

ndikojnë dukshëm në vlerat e rrezatimit diellor. Në vendin tonë mbetet problem 

shkatërrimi i mbulesës bimore me rrjedhojat përkatëse, krahas shtimit të sipërfaqeve 

ujore nëpërmjet ndërtimit të ujëmbajtësve për ujitje të tokës bujqësore dhe prodhim 

energjie. Midis përbërësve fiziko-gjeografikë të vendit tonë, me rëndësi të veçantë për 

vlerat e energjisë diellore, (siç u përmend më lart), paraqitet, relievi me 

shumëllojshmërinë e formave të tij, veçanërisht me përmasat, pjerrësinë dhe drejtimin e 

shtrirjes së shpateve (ekspozicionin). Nisur nga fakti se formimi dhe zhvillimi i relievit 

deri në pamjen e tij të sotme së bashku me përbërjen e sipërfaqes shtresë të tokës, lidhet 

drejtpërdrejt me ndërtimin gjeologjik të Albanideve, atëherë trajtimi i tij në vazhdim do 

të bëhet veçmas. 

 

1.2. Ndërtimi gjeologjik i Albanideve  

Ndërtimi gjeologjik i Albanideve, ashtu si përbërësit e tjerë fiziko-gjeografikë të vendit 

tonë, lidhet ngushtë me pozitën gjeografike të lartpërmendur. Në këto kushte, theksojmë 

se shtrirja e Shqipërisë gjatë pjesës perëndimore të Gadishullit Ballkanik ka përcaktuar 

gjithashtu, përfshirjen e strukturave të Albanideve në brezin rrudhosës alpino-

mesdhetar, dinarido-albanide-helenide.
16

 Mosha alpine e re e strukturave të Albanideve 

ka përcaktuar njëkohësisht një moshë të tillë të relievit i modeluar gjatë këtyre 
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 Melo V. 1985. Megastrukturat e Albanideve dhe roli i tyre në formimin e karakteristikave të 

përgjithshme të relievit të Shqipërisë. Studime Gjeografike Nr.1, Tiranë. 
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strukturave, e cila ka nxitur gjithashtu, një evolucion morfologjik të vrullshëm të këtij 

relievi edhe në ditët e sotme. Në periudhat e ndryshme të evolucionit morfotektonik të 

strukturave të Albanideve, theksojme se me rëndësi të veçantë morfogjenike paraqiten 

ajo oligo-miocenike dhe ajo miocen i mesëm-kuaternar, të cilat do të trajtohen më 

poshtë. Në kuadrin e zonimit tektonik të Albanideve veçohen tetë zona me kontakte 

tektonike mbihipëse midis tyre, të tilla si: ajo e Korabit, Gashit dhe Mirditës (të 

brendshme), Krasta-Cukalit, Alpeve, Krujës, Jonike dhe Karaburun, Sazanit (të 

jashtme).
17

  

Ato shtrihen në tërësi përkatësisht nga lindja në perëndim, kurse Ultësira Perëndimore 

mbivendoset mbi këto të fundit. Këto zona tektonike, të cilat përbëhen nga disa njësi 

morfostrukturore, ndërtohen prej një shumëllojshmërie shkëmbinjsh me moshë nga 

paleozoi në kuaternar. Ato përfaqësohen prej shkëmbinjve karbonatikë (gëlqeror, 

dolomite, gipse etj)., terrigjenë, (flishoide, flishe e molasa), magmatikë intruziv dhe 

efuziv, të cilët paraqiten me shkallë të ndryshme metamorfizimi dhe tektonizimi. Këta 

shkembinj, me shkallën tejet të ndryshme të qëndrueshmërisë së tyre ndaj erozionit, 

kanë përcaktuar, gjithashtu, karakterin e tyre selektiv, duke u shprehur drejtpërdrejt në 

relievin e sotëm me rrëpirat strukturore në përmasa, tipare morfologjike e drejtime 

shtrirje tejet të ndryshme.  

Me rëndësi të veçantë morfologjike për relievin paraqiten, edhe trajtat e deformimeve të 

tyre, pra ato rrudhosëse dhe shkëputëse. Format kryesore të relievit, si: vargjet 

kodrinore, malore, fushat, fushëgropat, gropat dhe luginat, janë modeluar gjatë këtyre 

strukturave.  

Theksojmë se, veprimi i dukurive relievformuese të jashtme, ushtrohet drejtperdrejt në 

llojet e shkëmbinjve (që ndërtojnë strukturat e Albanideve), prandaj trajtimi i rolit 

morfogjenik të tyre paraqet një rëndësi të veçantë. 

Midis dy grupeve të mëdha të shkëmbinjve, të cilët ndërtojnë njësitë morfotektonike të 

Albanideve, shtrirjen mbizotëruese e kanë ato sedimentare, me një sipërfaqe 24.498 km
2
 

(85% të sipërfaqes së vendit), kurse ato magmatike 4250 km
2
 (15% të sipërfaqes) [4]. 

Në shkëmbinjtë sedimetarë, terrigjenët zënë 62% (17.898 km
2
), kurse karbonatikët  23% 

të sipërfaqes së vendit. Ata dallohen për shkallë fortësie tejet të ndryshme. Veçanërisht 
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 Melo V. Aliaj Sh. 1987. Disa tipare të evolucionit morfotektonik të relievit të vendit tonë. Studime 

Gjeografike Nr.2, Tiranë. 
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këta të fundit dallohen për një shpërbërje kryesisht kimike, duke çuar në krijimin e një 

tipi relievi karakteristik me emrin reliev karstik.  

Shkëmbinjtë e lartpërmendur dallohen gjithashtu, nga një shtrirje pothuajse në përputhje 

me zonalitetin tektonik të Albanideve, si dhe krahinat fiziko-gjeografike të përfshira 

gjatë tyre. Në tërësi pjesa dërmuese e shkëmbinjve magmatikë shtrihet në zonën 

tektonike Mirdita, të cilët ndërtojnë relievin malor të Krahinës Qendrore. Në grupin e 

shkëmbinjve sedimentarë, ato terrigjenë shtrihen kryesisht në zonën tektonike Jonike 

dhe të Krujës, duke ndërtuar relievin kodrinor e luginat e krahinës jugore dhe të 

Ultësirës Perëndimore të vendit tonë.  

Një shtrirje të konsiderueshme këta shkëmbinj kanë, gjithashtu, në zonën tektonike të 

Korabit dhe të Mirditës, të cilët ndërtojnë relievin kryesisht malor dhe më rrallë luginat 

e Krahinës Qendrore. Mjaft karakteristike paraqitet shtrirja territoriale e shkëmbinjve 

gëlqerorë, të cilët ndërtojnë pjesën dërrmuese të relievit malor të Alpeve të Shqipërisë, 

të krahinës Jugore dhe të asaj Qendrore, duke përbërë njëherazi malet nga më të lartë të 

vendit. 

Shkëmbinjtë më të qëndrueshëm ndaj dukurive gërryese të jashtme, veçanërisht të 

veprimtarisë morfogjenike lumore, përgjithësisht janë gëlqerorët dhe magmatikët, duke 

ndërtuar 38% të strukturave të Albanideve, që përbëjnë relievet më të larta në tre 

krahinat e lartpërmendura. Shkëmbinjtë terrigjenë, që kanë njëherazi shtrirjen më të 

madhe (62% të sipërfaqes), në tërësi janë të gërryeshëm, prandaj relievi i ndërtuar prej 

tyre, ka lartësi deri në atë të kodrave dhe më rrallë kodrinore-malore. Kurse disa relieve 

malore të formuara në këta shkëmbinj, veçanërisht në Krahinën Qendrore (Korabi, 

malësia Mokër-Gorë, Gramozi, Morava etj)., lidhen me amplitudën e madhe të ngritjeve 

tektonike të re dhe të sotme, të strukturave ku ato janë modeluar. Karakteri i 

paqëndrueshëm i këtyre shkëmbinjve, lidhet drejtpërdrejt me përbërjen e tyre nga 

ndërthurje shtresash me fortësi e përshkueshmëri të ndryshme. Kjo dukuri vërehet në 

shtresat molasike e flishoidale, si argjila, suargjila, alevrolite, mergele të 

papërshkueshme me ato ranore, konglomerate, blloqe gëlqerorësh të përshkueshëm. Në 

këto kushte, shkatërrimi i shkëmbinjve të butë, krijon një gjendje të paqëndrueshme për 

shkëmbinjtë e fortë e të përshkueshëm, falë ngopjes me ujë prej këtyre të fundit, duke 

çuar në vlera të mëdha të dendësisë së copëtimit të relievit dhe drejtime tepër të 

ndryshme të shtrirjes së shpateve, me rëndësi për diellëzimin. 
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Në kushtet e modelimit të relievit, me rëndësi morfogjenike të shprehur, paraqiten 

njëkohësisht brezat e gjerë të shkatërrimit. Ato janë formuar gjatë kontakteve tektonike 

të këtyre shkëmbinjve, gjatë etapave të ndryshme të evolucionit morfotektonik të 

Albanideve. Në këto kushte, veprimtaria morfogjenike e dukurive të jashtme, merr 

karakter selektiv të theksuar, jo vetëm prej fortësisë së ndryshme të këtyre shkëmbinjve, 

por njëkohësisht nga shkatërrimi tektonik i dendur i tyre. 

Në shkallën e qëndrueshmërisë së këtyre shkëmbinjëve, me rëndësi të veçantë për 

zhvillimin e relievit, luan edhe  përshkueshmëria e tyre, (veçanërisht për shkëmbinjtë 

karbonatikë kimikisht të tretshëm), të cilët kanë të domosdoshme praninë e ujit në 

thellësi të ndryshme të masivit gëlqeror. Në strukturat e këtyre shkëmbinjëve, janë 

formuar relievet në trajtë pllaje, të tilla si ajo Veleçik-Bridashë (Alpet e Hasit në 

malësinë me të njëjtin emër, Bjeshkët e Oroshit, Malit me Gropa, Dumresë, Kurveleshit 

etj).. Pjerrësitë e vogla deri në mesatare të shpateve gjatë këtyre pllajave, siç do të 

trajtohet në vijim, krijojnë kushte topografike të përshtatshme, për vlera të 

konsiderueshme të rrezatimit dhe të energjisë diellore. Format e krijuara në shkëmbinjtë 

magnetikë të fortë dhe pak të përshkueshëm paraqiten të ngjashme, për nga vlerat e 

dendësisë së coptimit, me ato të zhvilluara në terrigjen. Megjithatë, qëndrueshmëria e 

tyre ndaj gërryerjes ka përcaktuar njëherazi vlera mesatare dhe të mëdha të thellësisë së 

këtij coptimi, duke u pasqyruar drejtpërdrejt në shtrirjen tepër të ndryshme dhe përmasat 

e shpateve, veçanërisht në lartësinë dhe pjerrësinë e tyre. Shkëmbinjtë magmatikë me 

shtrirjen bllokore ose në trajtë masive, kanë përcaktuar një drejtim copëtimi tipik rrezor 

bashkëqendror, duke u pasqyruar në reliev me lartësi të shtrirjes (ekspozicionit) të 

shpateve, të cilët marrin vlera të ndryshme energjie diellore. Pavarësisht nga trajtimi i 

mëparshëm i rolit morfogjenik të llojshmërisë së shkëmbinjve, rëndësi të veçantë 

paraqesin strukturat dhe kushtet tektodinamike të Albanideve.  

1.3. Tektonika e Albanideve 

Tiparet morfotektonike të Albanideve, ashtu si shumëllojshmëria e përbërjes litologjike 

të tyre, paraqiten të larmishme e tepër të ndërlikuara. Kjo lidhet me evolucionin e gjatë 

gjeologjik të tyre. Megjithatë, në tiparet morfotektonike e morfologjike të sotme, me 

rëndësi të veçantë,  paraqiten dy etapat e fundit të këtij evolucioni, ai oligomiocenik dhe 

miocen i mesëm-kuaternar. Gjatë etapës së parë me mbizotërim të regjimit tektonik në 

shtypje, janë formuar strukturat rrudhosëse dhe ato shkëputëse mbihipëse deri në 
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mbulesa, të cilat kanë shtrirje të gjerë në njësitë morfotektonike të Albanideve, 

veçanërisht në zonat tektonike të jashtme. Strukturat rrudhosëse me tipare morfologjike 

të shprehura dhe shtrirje gjatësore mbizotëruese VP-JL, në të cilat janë formuar vargjet 

malore kryesore të vendit tonë, janë ato të zonës tektonike Jonike, Kruja, Krasta-Cukali, 

duke përfshirë njëherazi përkuljen Pranadriatike.
18

 Gjatë strukturave antiklinale dhe 

sinklinale të këtyre zonave tektonike, (të përbëra përkatësisht prej shkëmbinjve 

karbonatikë dhe atyre terrigjenë), janë modeluar përkatësisht vargjet malore e luginat 

lumore të Krahinës Jugore, së bashku me vargjet kodrinore dhe fushat e Ultësirës 

Perëndimore.
19

 Kurse në strukturat sinklinale të gëlqerorëve kretak (sinklinori i 

Mirditës),  janë modeluar kurrizet malore të Krahinës Qendrore të tillë, si: ai i 

Pashtrikut, Munellës, Bjeshkëve të Oroshit, Zepës, Dejës, Polisit, Rungajës etj., me 

lartësi mbi 1900 m. Në këtë krahinë, të vetmet struktura sinklinale të molosave 

neogjenike (tortoniane) janë ato të Matit dhe Shkumbinit të Sipërm, gjatë të cilave janë 

modeluar luginat lumore me të njëjtin emër. Në kuadrin e evolucionit të etapës së 

parë,
20

 janë formuar gjithashtu, shkëputjet tektonike gjatësore dhe tërthore, të cilat kanë 

luajtur një rol morfologjik të rëndësishëm, duke u shprehur në relievin e sotëm me 

format karakteristike. Midis shkëputjeve gjatësore, spikat ajo me drejtim diagonal 

Shkodër-Mat-Librazhd-Korçë, e cila ndan drejtimin gjysmëharkor me lugëzim drejt 

lindjes së strukturave në VL të saj. Kurse nga JP i kësaj shkëputjeje, përkundrazi, 

strukturat e Albanideve ruajnë drejtimin e shtrirjes tipik VP-JL. Ky drejtim i ndryshëm i 

shtrirjes së strukturave të Albanideve në të dy anët e kësaj shkëputjeve lidhet jo vetëm 

me regjimin tektonik në shtypje, por njëherazi me shtytjen e masivit thrako-maqedon 

drejt perëndimit. Shprehje morfologjike e drejtpërdrejt e kësaj dukurie strukturore është 

njëkohësisht drejtimi VL i kurrizeve malore dhe luginave lumore gjatë pjesës veriore të 

Krahinës Qendrore, duke filluar nga lugina tektonike e Zallit të Bulqizës në jug. 

Bashkëshoqëruese e këtij drejtimi të kurrizeve malore, (veçanërisht atyre të Lurës), 

është njëkohësisht ai i shpateve me shtrirje mbizotëruese VP-JL dhe afro lindje-

perëndim, pra krejt i ndryshëm prej atij VL-JP tek vargmalet e luginat në JP të 

shkëputjes gjatësore të lartpërmendur. 
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 Aliaj Sh. 1988. Tipare të strukturës neotektonike të Shqipërisë, Studime Gjeografike Nr.3, Tiranë 
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Në relievin e vendit tonë, një rol morfologjik të rëndësishëm paraqesin, gjithashtu, 

shkëputjet gjatësore mbihipëse ndërmjet zonave tektonike të Albanideve, të cilat 

përgjithësisht shoqërojnë krahët JP të strukturave në shtrirjen gjatësore të tyre.  Në 

tërësi, kjo dukuri tektonike i ka dhënë strukturave trajta monoklinale falë varrosjes së 

krahëve JP dhe mbetjes në reliev të atyre VL, duke u shprehur në reliev me asimetri 

strukturore të theksuar të shpateve gjatë vargjeve malore dhe atyre kodrinore, të cilët në 

pjesën më të madhe kanë tiparet morfologjike të kreshtave monoklinale.
21

 Në këto 

kushte, shpatet  JP, përfaqësojnë rrëpira të linjave të shkëputjes mbihipëse me pjerrësi 

mbi 45-50°, kurse ato nga VL janë relativisht më pak të pjerrët, pasi përfaqësojnë 

sipërfaqe strukturore me tipare morfologjike të shprehura. 

Me tipare morfologjike të shprehura paraqiten rrëpirat e linjave të shkëputjeve të 

shpateve JP gjatë vargut malor Shëndëlli-Bureto, Kurvelesh-Mali i Gjerë, Çikë-Lungarë 

në Krahinën Malore Jugore, kurse tek ajo Qendrore, Vargmali i Skënderbeut, duke 

përfshirë njëkohësisht atë Krujë-Dajt. 

Strukturat e Albanideve ndërpriten, gjithashtu, tërthorazi prej disa shkëputjeve tektonike 

me rëndësi morfostrukturore e morfologjike krahinore, që shoqërohen me ndryshime të 

shprehura të këtyre strukturave, duke çuar në krijimin e formave karakteristike të 

relievit. Në tërësi kurrizet malore dhe luginat ose grykat lumore, të formuara në 

drejtimin e këtyre shkëputjeve, kanë një shtrirje mbizotëruese të shpateve VP-JL dhe më 

rrallë afro veri-jug. Rëndësi të veçantë paraqet shkëputja tërthore Shkodër-Pejë, e cila 

ndan Albanidet Veriore nga ato Jugore dhe shtrihet pranë ballit të mbihipjes të zonës 

tektonike Mirditë mbi atë të Alpeve (deri në Fierzë) dhe Krasta-Cukali (Fierzë-Vau i 

Dejës), duke krijuar së bashku një brez të gjerë (tektonizimi) shkatërrimi tektonik.
22

 

Gjatë këtij brezi shkatërrimi, shtrihet lugina e lumit Drin, duke përbërë njëkohësisht 

kufirin morfotektonik e morfologjik midis Alpeve dhe pjesës veriore të Krahinës 

Qendrore (malësia Pukë-Mirditë), që shprehet menjëherë tek ndryshimet e theksuara 

(1000-1500m) të lartësive midis tyre.  

Pikërisht, gjatë kësaj tërthoreje, bëhet kthesa e menjëhershme drejt VL i strukturave 

kryesisht magmatike të zonës tektonike Mirdita në JL dhe atyre të Krasta-Cukalit me 

përbërje pothuajse tërësisht sedimentare (gëlqerorë dhe flishe) dhe Alpeve nga VP i 

kësaj shkëputjeje.  
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Një shkëputje tjetër tërthore, mjaft e rëndësishme, paraqitet në zonën Vlorë-Lushnjë-

Elbasan-Dibër, që ndërpret Albanidet pothuajse në qendër të tyre, duke përshkuar pesë 

zonat tektonike të tyre, (përfshi dy më të mëdhatë, atë Jonike dhe të Mirditës). Rëndësia 

e kësaj shkëputje, (krahas asaj Vlorë-Qafa e Kiçokut), është se ka ndërprerë strukturat 

karbonatike të vargjeve malore të Krahinës Jugore, duke krijuar kushte morfotektonike, 

për shtrirjen e gjerë të zonave kodrinore dhe Ultësirës Perëndimore.
23

 Midis tyre 

veçojmë zonën kodrinore të Selenicës, Mallakastrës, Sulovës dhe Dumre-Darsisë, kurse 

Ultësira (fusha e Myzeqesë) arrin gjerësinë rreth 50 km në këtë sektor, veçanërisht 

midis Fierit dhe Lushnjës. 

Me përmasa shumë më të vogla, por me rëndësi morfologjike të shprehur, paraqitet 

shkëputja tërthore Borsh-Kardhiq, që ndërpret antiklinalin karbonatik të Kurveleshit në 

lindje, duke veçuar në JL monoklinalin e Malit të Gjerë, kurse nga perëndimi përshkon 

atë të Çikës dhe shënon mbylljen e tij. Ndryshimet morfotektonike të rëndësishme të 

kësaj tërthoreje shprehen në zhvendosjen VL të antiklinalit të Kurveleshit. Mbi këtë 

antiklinal është formuar pllaja karstike e Kurveleshit, e cila krijon kushte, për një 

intensitet më të madh të rrezatimit diellor gjatë kësaj pllaje. Kurse në JL të kësaj 

tërthoreje, përkundrazi, zhvendosja e monoklinalit dhe mbihipja drejt JP nëpërmjet 

shkëputjes gjatësore Dhrovjan-Selenicë, ka çuar tërthorazi në zgjerimin e sinklinalit të 

Drinosit dhe të luginës me të njëjtin emër në VL të tij. Zgjerimi i kësaj lugine 3-5 km, 

duke marrë tiparet morfologjike të një fushe aluvionale nga më të mëdhatë e luginave të 

vendit tonë,
24

 ka ndikuar në marrjen e energjisë diellore me vlera të konsiderueshme, 

pra të përafërt me atë të Elbasanit. 

Evolucioni morfotektonik i Albanideve gjatë etapës së re dhe asaj të sotme të 

Albanideve, ka luajtur rolin morfogjenik kryesor në zhvillimin e sistemit morfologjik të 

relievit. Harku kohor i kësaj etape shtrihet nga mioceni i mesëm deri në kuaternar. Por 

evolucionin më të vrullshëm e ka arritur nga kuaternari i mesëm deri sot, duke gjykuar 

nga prania e evolucionit liqenor deri në kuarternar të poshtëm. Karakteri tipik bllokor i 

kësaj etape, (pra diferencimi tektonik i theksuar me shkëputje normale), lidhet 

drejtpërdrejt me mbizotërimin e regjimit tektonik në tërheqje. Këto tipare 

morfostrukture të kësaj etape kanë ndikuar, gjithashtu, në ripërtëritjen e strukturave 
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rrudhosëse dhe atyre shkëputëse të lartpërmendura të etapës së parë, duke i dhënë atyre 

njëherazi një karakter bllokor në shtrirje. Dëshmi e drejtpërdrejt e një dukurie 

tektodinamike të tillë është ndryshimi i lartësive të vargjeve kodrinore dhe malore gjatë 

shtrirjes së tyre, duke ndikuar në pjerrësinë, vranësirën, turbullsinë e atmosferës, të cilët 

ndikojnë në vlerat e treguesit të rrezatimit diellor. Megjithatë, theksojmë se ato 

përgjithësisht, kanë ruajtur drejtimin e shtrirjes VP-JL dhe mjaft tipare morfologjike, 

duke u shprehur drejtpërdrejt në format e relievit, veçanërisht në vargjet malore, 

kodrinore dhe luginat lumore. Gjatë etapës së dytë, krahas strukturave të reja horstike e 

grabenore, që shprehen në reliev me forma karakteristike, janë krijuar njëkohësisht 

drejtime të reja me mbizotërim të atij meridional, duke përcaktuar një shtrirje të tillë 

edhe të formave të relievit. Një shtrirje afro meridionale paraqet shkëputja tektonike e re 

e Ohrit, gjatë të cilës janë formuar gropat dhe fushëgropat grabenore, përkatësisht të 

liqenit të Ohrit, Prespës, Kolonjës, ajo e Korçës, Përrenjasit dhe gjysmëgrabenore e 

Devollit. Një drejtim shtrirjeje të tillë në tërësi ruajnë, gjithashtu, kurrizet malore 

ndarëse gjysmëhorstike të Gramozit, Moravës dhe kurrizi horstik i Malit të Thatë, duke 

kushtëzuar një shtrirje mbizotëruese të shpateve drejt (ekspozicion) perëndimit dhe 

lindjes me rëndësi për energjinë diellore. 

Në përmasa relativisht më të vogla, por me drejtim dhe tipare morfologjike të ngjashme 

dhe pothuajse paralel me shkëputjen e Ohrit, paraqitet ajo e Drinit të Zi midis 

horstantiklinorit të Korabit dhe gjysmëhorstit të Lurës, gjatë të cilëve është formuar 

lugina grabenore dhe vargjet malore me të njëjtin emër. 

Natyrisht, shkëputja tektonike e re më e fuqishme në të gjithë sistemin e shkëputjeve të 

Albanideve, paraqitet ajo Adriatiko-Jonike, e cila shënon mbylljen e të gjithë 

strukturave të Albanideve. Gjatë kësaj shkëputjeje janë formuar pellgjet detare me të 

njëjtin emër, Ultësira Perëndimore dhe vargmalet bregdetare ose Riviera e vendit tonë. 

Ato ruajnë përkatësisht një shtrirje meridionale dhe VP-JL, pra gati të njëjtë me ato të 

këtyre shkëputjeve. Në kuadrin e përgjithshëm të Albanideve, tektonika bllokore e re, 

është karakteristikë për strukturat e zonës tektonike të Korabit, Mirditës dhe Alpeve,
25

 

ku është formuar relievi malor i Krahinës Qendrore dhe Alpeve ose Krahinës Veriore. 

Në relievin e Ultësirës Perëndimore, kjo tektonikë shprehet me formimin e gjireve 

detare, midis gjirit të Drinit në veri dhe atij të Vlorës nga jugu; kurse në Krahinën 
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Jugore nga ky i fundit deri tek gjiri i Butrintit, duke përfshirë njëherazi fushëgropën 

grabenore të Delvinës. Rëndësia morfogjenike e tektonikës së re, shprehet në faktin, se 

lartësitë e sotme të relievit janë formuar nëpërmjet amplitudës së ngritjeve të strukturave 

ku ato janë modeluar, kurse në uljet e ndryshme janë formuar gropat, fushëgropat dhe 

Ultësira Perëndimore në lartësi, gjithashtu, të ndryshme. Shprehje e drejtpërdrejt e 

mbizotërimit të ngritjeve tektonike, në pjesën më të madhe të strukturave të Albanideve 

gjatë etapës së dytë të evolucionit morfotektonik të tyre, është relievi kodrinoro-malor i 

vendit tonë.  Shtrirja relativisht e gjerë e relievit malor, i cili përbën një faktor lokal të 

rëndësishëm në formimin dhe zhvillimin e vranësirave të mëdha, ndikon drejtpërdrejt në 

rritjen e numrit të ditëve të vranëta, duke krijuar kushte për pakësimin e energjisë 

diellore. Në zonat malore zhvillimi i vranësirave me karakter lokal është karakteristikë 

për muajt e verës, por në regjimin e përgjithshëm të tyre, një rol të rëndësishëm luajnë 

njëherazi format, drejtimi (ekspozicioni) dhe lartësia e shpateve, pasi relievi malor fillon 

zakonisht mbi 1000 m (zënë 28.5% të sipërfaqes). Kushtet e tektonikës bllokore të 

Albanideve kanë përcaktuar, gjithashtu, ndryshimet e theksuara të lartësive midis 

gropave, fushëgropave dhe luginave grabenore me vargjet malore horstike kufizuese, 

veçanërisht në Krahinën Qendrore dhe Veriore të vendit tonë. Pikërisht me këto 

kontraste morfologjike lidhen ndryshimet e dukshme të rrezatimit diellor që marrin 

shpatet kufizuese, duke shkaktuar ngritjen e ajrit më të ngrohtë  drejt kurrizeve malore 

dhe formimin e vranësirave lokale gjatë kondensimit të tij, veçanërisht në stinën e verës. 

Shumëllojshmëria e formave të relievit e modeluar në strukturat e tektonikës bllokore të 

lartpërmendur, të cilat lidhen me kushtet tektodinamike të zhvillimit të tyre, vazhdojnë 

një zhvillim morfologjik të vrullshëm edhe në ditët e sotme. Kjo dukuri morfologjike, 

lidhet me faktin, se pjesa më e madhe e strukturave të Albanideve vazhdojnë ngritjet 

tektodinamike, duke nxitur fuqimisht erozionin regresiv të rrjetit lumor nga Buna në 

Vjosë. Mbizotërimi i ngritjeve tektonike shprehet mjaft mirë në faktin se pjesa 

dërrmuese e pellgjeve grabenore, duke përjashtuar ato me evolucion liqenor, pësojnë 

ngritje të bazamentit grabenor të tyre nga kuaternari i ri deri sot. Rrjedhoja 

morforlogjike e kësaj dukurie tektonike është, gjithashtu, trajta e çrregullt e relievit në 

fundet e këtyre pellgjeve falë thellimit të rrjedhjeve ujore gjatë tyre. Kurse në 

fushëgropat grabenore, përkundrazi, relievi pothuajse i rrafshët i tyre lidhet me faktin se 

gjatë tërë periudhës së evolucionit morfotektonik kanë pësuar ulje tektonike të 
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bazamentit grabenor të tyre, duke u shoqëruar njëkohësisht me kompensim të 

materialeve copëzore kuaternare, veçanërisht atyre aluvionale. Mbizotërimi i formave të 

mprehta të relievit dhe kontrastet morfologjike të theksuara lidhen pikërisht me 

tektonikën bllokore, karakterin tepër aktiv të saj dhe shtrirjen relativisht të gjerë të 

shkëmbinjve karbonatikë e magmatikë (38 % të sipërfaqes) mjaft të qëndrueshëm ndaj 

gërryerjes. Kurse shtrirja e shpateve me drejtim kryesisht VL dhe JP, siç u theksua më 

lart, lidhet drejtpërdrejt me atë të përzgjatjes VP- JL të strukturave rrudhosëse të 

Albanideve, të cilët kanë përcaktuar njëkohësisht një drejtim të tillë të vargjeve 

kodrinore dhe atyre malore të modeluara pothuajse gjatë boshtit të këtyre strukturave. 

Drejtimi i dytë për nga rëndësia fotovoltaike i shtrirjes së shpateve është gjithashtu ai 

afro veri-jug, i cili lidhet pikërisht me atë të tektonikës bllokore të re, duke kushtëzuar 

shtrirjen relativisht të gjerë të shpateve me ekspozim nga veriu, jugu, perëndimi dhe 

lindja. Kjo dukuri morfologjike është karakteristikë për shpatet kufizuese të gropave dhe 

fushëgropave grabenore në JL të Krahinës Qendrore dhe asaj të Delvinës në atë jugore. 

Qytetet e vendosura në këto forma të relievit, të tillë si: Korça, Bilishti, Erseka, 

Pogradeci dhe Saranda, marrin mesatarisht çdo vit nga 317W/m
2
 (Pogradec), kurse çdo 

muaj përkatësisht nga 130W/m
2
 (dhjetor) dhe 430W/m

2
 (gusht) deri në 140W/m

2
 

(dhjetor) dhe 435W/m
2
 (gusht), kurse lartësia e shtrirjes së tyre ka ndryshime të 

papërfillshme (tab.1.1 dhe tab.2.1). Një shtrirje relativisht të gjerë kanë gjithashtu, 

luginat lumore sinklinale me drejtim të përgjithshëm të shtrirjes pothuajse të njëjtë me 

atë të vargjeve kodrinore dhe atyre malore kufizuese, gjatë të cilave janë vendosur një 

pjesë e mirë e qendrave të banimit, veçanërisht tek ato me gjerësi të madhe. Midis 

këtyre luginave spikat ajo e Drinosit, Matit, Vjosës, Osumit, Shushicës etj., të cilat 

marrin trajtën e pellgjeve të gjerë me hapje drejt VP, duke krijuar kushte të 

përshtatshme për depërtimin e masave ajrore nga i njëjti drejtim. Gjerësia e këtyre   

luginave arrin në 2-5 km në një gjatësi 25-45 km, duke krijuar kushte topografike të 

përshtatshme për vlera të konsiderueshme të rrezatimit diellor gjithëvjetor, gjatë të 

cilave shtrihen një sërë qendrash të rëndësishme banimi, të tilla si: Gjirokastra, 

Tepelena, Përmeti, Librazhdi, Burreli, Poliçani, Berati etj. Një luginë tjetër e 

rëndësishme me tipare morfologjike karakteristike është ajo e lumit Drini i Zi, e cila 

është modeluar gjatë serisë së pellgjeve grabenore të Dibrës, Peshkopisë dhe Kuksit me 

drejtim afromeridional, pavarësisht nga trajta e përgjithshme gjysmëharkore e saj me 
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lugëzim nga lindja
26

.       

Grafiku 1.1 (Burimi: Programi PVGIS)   

Mes. 

mujore e 

rrezatimit 

Dhjetor 

(W/m
2
)

Gusht 

(W/m
2
)

Korçë 140 435

Bilisht 134.5 433

Ersekë 137.7 430

Pogradec 130.7 430

Sarandë 138.5 414
                

Tabela 1.1 Vlerat mesatare mujore të energjisë diellore të përftuara në varësi të drejtimit  veri-

jug të pjerrësisë së shpateve (Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga programi PVGIS 

dhe të përllogaritura nga Anuela Prifti). 

  

                                                                   Grafiku 1.2 (Burimi: Programi PVGIS)                                        

                 

Mes.  

vjetore e 

rrezatimit 

Dhjetor 

(W/m
2
)

Korçë 321

Bilisht 328

Ersekë 320.8

Pogradec 317

Sarandë 308
        

295

300

305

310

315

320

325

330

Dhjetor (W/m2)

Korce

Bilisht

Erseke

Pogradec

Sarande

                     

Tabela 1.2 Vlerat  mesatare vjetore të energjisë diellore të përftuara në varësi të drejtimit 

veri-jug të pjerrësisë së shpateve (Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga 

programi PVGIS dhe të përllogaritura nga  Anuela Prifti).                

 

Gjerësia e kësaj lugine falë origjinës grabenore, veçanërisht gjatë pjesës jugore të saj 

(Dibër-Peshkopi) ka krijuar kushte për vlera të konsiderueshme të rrezatimit dhe 

energjisë diellore vjetore, e cila shprehet njëherazi në të dhënat e vendmatjeve të  

Peshkopisë dhe Kukësit, pra përkatësisht 316 W/m
2
 dhe 304 W/m

2
. Me rëndësi të 

veçantë për vlerat e energjisë diellore, paraqesin gjithashtu, grykëluginat tërthore 

komplekse, të tilla si ajo e Drinit midis Vaut të Dejës dhe Fierzës, Matit (Milot-Ulzë), e 

Shkumbinit nga Librazhdi në Cërrik, ajo e Vjosës në sektorin  Këlcyrë-Selenicë, të cilët 

                                                      
26

 Prifti K. Meçaj N.Prifti 1987. Zhvillimi gjeomorfologjik i luginave lumore të vendit tonë dhe rëndësia 

teorike dhe praktike e tyre. Studime Gjeografike Nr.2, Tiranë. 
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ndërpresin një seri strukturash dhe vargjesh malore e kodrinore. Rëndësia e këtyre 

grykave lidhet me mbizotërimin e formave të qarkullimit perëndimor të masave ajrore 

në vendin tonë, duke krijuar kushte të përshtatshme për depërtimin me lehtësi të tyre në 

brendësi. Këto masa ajrore, të cilat arrijnë 18-23 ditë në muaj pothuajse gjatë tërë vitit, 

veçanërisht gjatë stinës së verës dhe asaj të dimrit, përparojnë deri në afërsi të 

territoreve VL e lindore të vendit. Pikërisht në këto territore fillojnë e shfaqen nuancat 

kontinentale të klimës, veçanërisht tek sasia e lagështirës dhe amplitudat e theksuara të 

temperaturave. Gjatë këtyre grykave, krahas masave ajrore detare me lagështirë dhe 

vranësira, arrijnë njëherazi ato mesatare kontinentale nga rajonet e Europës Lindore, 

duke sjellë mot të kthjellët me vlera të konsiderueshme rrezatimi diellor gjatë periudhës 

të zgjatjes së tyre mbi vendin tonë, veçanërisht gjatë stinës së verës.  Një rëndësi të 

veçantë  paraqet gryka tërthore e Shkumbinit, e cila përbën një kufi natyror të spikatur 

midis zonave karakteristike të zgjatjes faktike të diellëzimit, pra ajo veriore e VL, kurse 

zona tjetër përfshin të gjithë pjesën tjetër JL dhe JP të vendit tonë. Në zonën e parë 

vërehet një zvogëlim i doradorshëm i numrit të orëve me ndriçim diellor, nga 100 orë 

deri nën 50 orë për muajin janar, por me mbizotërim të vlerave deri në 75 orë, të cilat 

zënë rreth 57% të sipërfaqes së kësaj zone. Në këtë zonë përfshihen pjesët më të mëdha 

të relievit të Krahinës Malore Veriore, asaj veriore të Krahinës Malore Qendrore deri 

tek lugina e sipërme e Matit, duke zënë, gjithashtu, malësitë Çermenikë-Gollobordë-

Martanesh. Kurse zona tjetër, e cila përfshin pjesën më të madhe të vendit tonë (rreth 

63% të sipërfaqes), përkundrazi, dallohet për mbizotërimin e vlerave 75-100 orë, por 

sipërfaqen më të madhe (afro 67%)  e zënë ato 100-125 orë. Një shpërndarje e tillë e 

vlerave të diellëzimit është karakteristike, gjithashtu, për muajin korrik dhe atë vjetor, 

por me tipare relativisht më pak të shprehura se për janarin. Gjatë korrikut në zonën e 

parë mbizotërojnë vlerat 300-325 orë, tek zona e dytë vlera 325-350 orë, kurse ato 

vjetore përkatësisht 2000-2400 orë dhe 2400-2600 orë, me shtrirje në të gjithë këtë 

zonë. Nisur nga prania e një zonaliteti të tillë të shprehur në shpërndarjen e rrezatimit 

diellor për vendin tonë, në vazhdim do të jepen faktorët natyrorë, të kësaj ndarje. Vlen 

të theksohet se drejtimi afro meridional i shtrirjes së gropave dhe fushëgropave 

grabenore JL, duke përfshirë njëherazi luginën e Drinit të Zi, paraqet rëndësi të 

dukshme për diellëzimin. Kjo dukuri morfologjike, lidhet me faktin se drejtimi i dytë 

për nga rëndësia është, forma e qarkullimit afro veri-jug, i masave ajrore në vendin tonë, 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

49 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

që kanë mesatarisht 6-8 ditë në muaj, kurse gjatë stinës së pranverës, arrijnë deri në 11 

ditë në muaj. 

1.4. Relievi        

Karakteri kompleks i ndërtimit gjeologjik të Albanideve, veçanërisht kushtet 

tektodinamike të evolucionit të ri dhe të sotëm të tyre, kanë përcaktuar njëkohësisht një 

shumëllojshmëri formash të relievit me përbërës morfologjikë karakteristikë. Këta 

përbërës morfologjikë, të tillë si përmasat, drejtimi i shtrirjes, pjerrësia e shpateve, 

tiparet morfologjike, ndikojnë dukshëm në rrezatimin, energjinë diellore, pra në vlerat 

fotovoltaike të marra prej tyre. Një tregues i shprehur i rolit të relievit në shpërndarjen e 

vlerave të rrezatimit dhe energjisë diellore në vendin tonë, është raporti përgjithsisht i 

drejtë me pozicionin e shtrirjes së formave kryesore të tij, pra të atij fushor, kodrinor 

dhe malor.
27

 Tipari morfologjik më karakteristik i relievit në vendin tonë është lartësimi 

shkallë-shkallë nga relievi fushor në perëndim, midis Shkodrës në veri dhe Vlorës nga 

jugu, i cili vazhdon drejt lindjes me atë kodrinor e malor. Theksojmë se relievi malor, 

gjithashtu, pëson një lartësim të doradorshëm në të njëjtin drejtim, pra nga vargmalet e 

Skënderbeut (Maja e Liqenit 1723 m) në perëndim tek ai i Lurës (Maja e Dejës  2246 

m) dhe përfundon në lindje me atë të Korabit (2751 m), duke pasur një ndryshim 

lartësie midis tyre me vlerë mbi 500 m. Pikërisht, në këtë territor të vendit tonë, pra në 

rreth 83% të sipërfaqes së përgjithshme, numri mesatar vjetor i orëve me rrezatim 

diellor arrin  2200-2800 orë, duke pasur një rritje të orëve me këtë rrezatim nga 2600 në 

2800 gjatë relievit fushor të Ultësirës Perëndimore, në 2400-2600 orë tek ai kodrinor, 

derisa arrin në vlerën 2200-2400 orë gjatë vargmaleve të lartpërmendura. Natyrisht 

vlerat 2400-2800 orë me diell janë karakteristike për pjesën më të madhe të vendit tonë 

(rreth 73% e sipërfaqes), duke përjashtuar kryesisht krahinën Veriore, veçanërisht Alpet 

me vlerë deri 2000 orë me rrezatim diellor, por mbizotërojnë vlerat deri në 75 ditë. 

Lidhur me shpërndarjen mujore të rrezatimit diellor, natyrisht si kudo në vendin tonë 

edhe në këtë territor, vërehet se numri më i pakët i orëve me diell takohet gjatë muajit 

janar me vlerë nga 100-125 orë në perëndim deri në 50-75 orë drejt lindjes, kurse vlera 

deri në 50 orë i përkasin Alpeve (Vermosh) dhe pjesës VL të vargmalit të Korabit 

(Kukës). Natyrisht, muaji me numrin më të madh të orëve me rrezatim diellor është 
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 Gruda Gj. 1994. Relievi strukturor i Shqipërisë. Studime Gjeografike Nr.5, Tiranë. 
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korriku, gjatë të cilit pjesa dërrmuese e vendit tonë (rreth 83% e sipërfaqes) merr 300-

375 orë, duke përjashtuar kryesisht krahinën veriore veçanërisht Alpet me vlerën nën 

300 orë.  Kuptohet se vlerat 350-375 orë takohen pothuajse tërësisht gjatë Ultësirës 

Perëndimore dhe relievit kodrinor kufizues në VL të saj, pastaj vjen Krahina Qendrore 

dhe ajo Jugore me vlera 325-350 orë.  Karakteri i shtrirjes së relievit malor në vendin 

tonë ndryshon nga ai në trajtë blloku kryesisht në Alpe deri tek ai tipik në shtrirje 

gjatësore në formë vargmali, veçanërisht në Krahinën Qendrore dhe atë Jugore me 

shtrirje përkatësisht afro meridionale dhe VP-JL. Këto vargje malore ndahen midis tyre 

nga lugina, gropa e fushëgropa në të njëjtin drejtim shtrirjeje, me përjashtim të luginave 

lumore në bllokun e Alpeve me drejtim tipik rrezor, duke krijuar kontraste morfologjike 

të theksuara midis tyre. Pikërisht me këto ndryshime lartësie dhe drejtimin e shtrirjes 

lidhen format e qarkullimit malor-luginor, konveksionet lokale, duke çuar në formimin 

e turbullsive, të shoqëruara me reshje orografike lokale, veçanërisht gjatë stinës së 

verës. Gjatë ditës masat ajrore lëvizin nga fundi i luginave, gropave dhe fushëgropave 

në drejtim të kurrizeve malore, duke çuar në formimin e vranësirave lokale falë 

kondensimit të tyre. Këto dukuri atmosferike të lidhura me relievin ndikojnë 

drejtpërdrejt në vlerat e rrezatimit diellor dhe të energjisë fotovoltaike gjatë këtyre 

formave të relievit. Një tregues i drejtpërdrejt i rrezatimit diellor në kushte reale dhe atij 

në qiell të kthjellët janë ndryshimet e theksuara midis vlerave të këtij rrezatimi, i cili 

arrin nga 65% (B.Curri) deri në 75% (Tirana) për llogari të këtij të fundit, pra humbja e 

energjisë diellore është shumë e madhe në mot të vranët. Shkalla e mbulimit me re 

ndikon, gjithashtu, në intensitetin e rrezatimit të drejtpërdrejt në mesditë, i cili pëson një 

zvogëlim nga 44% (dhjetor, janar) deri në 66% (korrik, gusht), pra me një mesatare 

vjetore 54%. Në vlerat e kësaj energjie me rëndësi paraqitet njëkohësisht trajta në formë 

blloku e shtrirjes së relievit malor dhe atij kodrinor të pranishme gjatë krahinave të 

ndryshme të vendit, duke ndikuar përgjithsisht në një shpërndarje relativisht  më të 

rregullt të rrezatimit diellor. Mjaft karakteristike paraqitet blloku malor i Alpeve me 

pjesën qendrore të ngritur mbi 2000 m, e cila i detyrohet vlerave të mëdha të ngritjeve 

tektonike të reja, kurse drejt periferisë JP e JL ato ulen shkallë-shkallë, përkatësisht nga 

pellgu i liqenit të Shkodrës dhe pellgu i Tropojës. Prania e shpeshtë e reve të 

kondensimit mbi lartësitë 1500-2000 m në këtë bllok malor, të cilat formohen 

veçanërisht në mesditë gjatë stinës së verës, ndikon në rënien e dukshme të rrezatimit 
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diellor në këtë bllok. Dëshmi e ndryshimeve në shpërndarjen e energjisë diellore që sjell 

trajta bllokore e relievit, janë vlerat e dy vendmatjeve skajore të Alpeve, pra ai i 

Shkodrës dhe i B.Currit me vlerë përkatësisht 330W/m
2
 dhe 304 W/m

2
.
28

 Këto forma 

relievi janë karakteristikë gjithashtu për malësitë Çermenikë, Gollobordë e Martanesh 

midis Elbasanit në JP dhe Peshkopisë nga VL, ku kjo e fundit merr një sasi mujore të 

rrezatimit të përgjithshëm nga gushti në shkurt 13-17 kwh/m
2
 më pak. Megjithatë, 

theksojmë se Alpet me lartësinë dhe trajtën bllokore, krahas shtrirjes në pjesën veriore 

të vendit, dallohen për vlerat më të vogla të orëve me rrezatim diellor, pra pjesa 

dërrmuese e tyre merr gjatë muajit janar nën 50 orë. Vlera të njëjta me Alpet paraqet 

gjithashtu, kurrizi malor lindor i vendit tonë, ai Koritnik-Gjallicë, me lartësi 2400 m 

(maja e Gjallicës 2486 m) dhe shtrirje VL-JP, pavarësisht se merr shumë më pak reshje 

se Alpet. Roli i relievit në shpërndarjen e energjisë diellore dhe vlerave fotovoltaike të 

saj, shprehet me pozicionin dhe drejtimin e shtrirjes, lartësinë dhe pjerrësinë e shpateve, 

prandaj në vazhdim do të trajtohen veçmas për të kuptuar rëndësinë e këtyre elementeve 

morfologjike. Mbështetur në të dhënat e stacioneve të ndryshme të shpërndara në të 

gjithë vendin, del se në zgjatjen e rrezatimit të përgjithshëm ndikon pozicioni i shtrirjes, 

duke i shtuar, gjerësinë gjeografike. Kështu pjesa veriore e vendit tonë, midis paralelit 

41º10' deri në 42º39' merr mesatarisht çdo vit 200-400 orë më pak me diell se ajo jugore 

ndërmjet paralelit 41º10' deri në 39º 38', e cila ka njëherazi shtrirjen më të gjerë (afro 

57% të sipërfaqes së përgjithshme). Vlerat e mëdha të energjisë diellore në pjesën 

jugore të Shqipërisë lidhen jo vetëm me pozicionin jugor të saj, por njëherazi me 

drejtimin karakteristik të formave të relievit. Pikërisht, gjatë këtij territori të vendit tonë 

shtrihen, tre krahinat, ajo Qendrore, Jugore dhe Ultësira Perëndimore, që kanë 

sipërfaqen më të madhe të shtrirjes së tyre. Theksojmë se këto tre krahina ngushtohen  

doradorës drejt pjesës veriore, veçanërisht Ultësira Perëndimore dhe Krahina Qendrore, 

duke çuar njëherazi në ngushtimin e brezave ku paraqiten vlerat e rrezatimit diellor drejt 

veriut dhe VL. Natyrisht, mjaft karakteristike paraqitet drejtimi i shtrirjes së formave të 

relievit në katër krahinat e lartpërmendura, të cilat lidhen drejtpërdrejt me drejtimin e 

përgjithshëm të strukturave ku ato janë modeluar. Trajtimi i tyre paraqet rëndësi të 

veçantë lidhur me shpërndarjen e vlerave mujore të energjisë diellore, të cilat 

përgjithësisht kanë një lidhje të ngushtë me drejtimin e shtrirjes së formave të relievit. 
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 Gjenerimi dhe përllogaritja e vlerave i referohen programit PVGIS Classic Programme 2011. 
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Drejtimi i shtrirjes së arealeve ose brezave të energjisë diellore në tërësi, përputhet me 

atë të vargjeve malore, kodrinore, të luginave, gropave e fushëgropave me përmasat dhe 

tiparet morfologjike të tyre. Theksojmë se lidhen pikërisht me tektonikën bllokore, 

karakterin tepër aktiv të saj dhe shtrirjen relativisht të gjerë të shkëmbinjve karbonatikë 

e magmatikë (38 % të sipërfaqes) mjaft të qëndrueshëm ndaj gërryerjes. Kurse shtrirja e 

shpateve me drejtim kryesisht VL dhe JP, lidhet drejtpërdrejt me atë të përzgjatjes VP-

JL të strukturave rrudhosëse të Albanideve, të cilët kanë përcaktuar njëkohësisht një 

drejtim të tillë të vargjeve kodrinore dhe atyre malore të modeluara pothuajse gjatë 

boshtit të këtyre strukturave. Drejtimi i dytë për nga rëndësia fotovoltaike i shtrirjes së 

shpateve është gjithashtu, ai afro veri-jug, i cili lidhet pikërisht me atë të tektonikës 

bllokore të re, duke kushtëzuar shtrirjen relativisht të gjerë të shpateve me ekspozim nga 

veriu, jugu, perëndimi dhe lindja. Kjo dukuri morfologjike është karakteristikë për 

shpatet kufizuese të gropave dhe fushëgropave grabenore në JL të Krahinës Qendrore 

dhe asaj të Delvinës në atë jugore. Qytetet e vendosura në këto forma të relievit, të tillë 

si: Korça, Bilishti, Erseka, Pogradeci dhe Saranda, marrin mesatarisht çdo vit nga 

317W/m
2
 (Korçë), kurse çdo muaj përkatësisht nga 130W/m

2
 (dhjetor) dhe 430W/m

2
 

(gusht) deri në 140W/m
2
 (dhjetor) dhe 435W/m

2
 (gusht),

29
 kurse lartësia e shtrirjes së 

tyre ka ndryshime të papërfillshme. Një shtrirje relativisht të gjerë kanë gjithashtu, 

luginat lumore sinklinale me drejtim të përgjithshëm të shtrirjes pothuajse të njëjtë me 

atë të vargjeve kodrinore dhe atyre malore kufizuese, gjatë të cilave janë vendosur një 

pjesë e mirë qendrave të banimit, veçanërisht tek ato me gjerësi të madhe. Midis këtyre 

luginave spikat ajo e Drinosit, Matit, Vjosës, Osumit, Shushicës etj, të cilat marrin 

trajtën e pellgjeve të gjerë me hapje drejt VP, duke krijuar kushte të përshtatshme për 

depërtimin e masave ajrore nga i njëjti drejtim. Gjerësia e këtyre luginave arrin në 2-5 

km në një gjatësi 25-45 km, duke krijuar kushte topografike të përshtatshme për vlera të 

konsiderueshme të rrezatimit diellor gjithëvjetor, gjatë të cilave shtrihen një sërë 

qendrash të rëndësishme banimi, të tilla si Gjirokastra, Tepelena, Përmeti, Librazhdi, 

Burreli, Poliçani, Berati etj. Një luginë tjetër e rëndësishme me tipare morfologjike 

karakteristike është ajo e lumit Drini i Zi, e cila është modeluar gjatë serisë së pellgjeve 

grabenore të Dibrës, Peshkopisë dhe Kuksit me drejtim afromeridional, pavarësisht nga 

trajta e përgjithshme gjysmëharkore e saj me lugëzim nga lindja. Gjerësia e kësaj lugine 
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 Gjenerimi dhe përllogaritja e vlerave i referohen programit PVGIS Classic Programme 2011. 
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falë origjinës grabenore, veçanërisht gjatë pjesës jugore të saj (Dibër-Peshkopi) ka 

krijuar kushte për vlera të konsiderueshme të rrezatimit dhe energjisë diellore vjetore, e 

cila shprehet njëherazi në të dhënat e vendmatjeve të  Peshkopisë dhe Kukësit, pra 

përkatësisht 316 W/m
2
 dhe 304 W/m

2
. Me rëndësi të veçantë për vlerat e energjisë 

diellore, paraqesin gjithashtu grykëluginat tërthore komplekse, të tilla si ajo e Drinit 

midis Vaut të Dejës dhe Fierzës, Matit (Milot-Ulzë), e Shkumbinit nga Librazhdi në 

Cërrik, ajo e Vjosës në sektorin Këlcyrë-Selenicë, të cilët ndërpresin një seri strukturash 

dhe vargjesh malore e kodrinore. Rëndësia e këtyre grykave lidhet me mbizotërimin e 

formave të qarkullimit perëndimor të masave ajrore në vendin tonë, duke krijuar kushte 

të përshtatshme për depërtimin me lehtësi të tyre në brendësi. Këto masa ajrore, të cilat 

arrijnë 18-23 ditë në muaj pothuajse gjatë tërë vitit, veçanërisht gjatë stinës së verës dhe 

asaj të dimrit, përparojnë deri në afërsi të territoreve VL e lindore të vendit. Pikërisht në 

këto territore fillojnë e shfaqen nuancat kontinentale të klimës, veçanërisht tek sasia e 

lagështirës dhe amplitudat e theksuara të temperaturave. Gjatë këtyre grykave, krahas 

masave ajrore detare me lagështirë dhe vranësira, arrijnë njëherazi ato mesatare 

kontinentale nga rajonet e Europës Lindore, duke sjellë mot të kthjellët me vlera të 

konsiderueshme rrezatimi diellor gjatë periudhës të zgjatjes së tyre mbi vendin tonë, 

veçanërisht gjatë stinës së verës.  Një rëndësi të veçantë  paraqet gryka tërthore e 

Shkumbinit, e cila përbën një kufi natyror të spikatur midis zonave karakteristike të 

zgjatjes faktike të diellëzimit, pra ajo veriore e VL, kurse zona tjetër përfshin të gjithë 

pjesën tjetër JL dhe JP të vendit tonë. Në zonën e parë vërehet një zvogëlim i 

doradorshëm i numrit të orëve me ndriçim diellor, nga 100 orë deri nën 50 orë për 

muajin janar, por me mbizotërim të vlerave deri në 75 orë, të cilat zënë rreth 57% të 

sipërfaqes së kësaj zone. Në këtë zonë përfshihen pjesa më e madhe e relievit të 

Krahinës Malore Veriore, asaj veriore te krahinës malore Qendrore deri tek lugina e 

sipërme e Matit, duke zënë, gjithashtu, malësitë Çermenikë-Gollobordë-Martanesh. 

Kurse zona tjetër, e cila përfshin pjesën më të madhe të vendit tonë (rreth 63% të 

sipërfaqes), përkundrazi, dallohet për mbizotërimin e vlerave 75-100 orë, por sipërfaqen 

më të madhe (afro 67%)  e zënë ato 100-125 orë. Një shpërndarje e tillë e vlerave të 

diellëzimit është karakteristike, gjithashtu, për muajin korrik dhe atë vjetore, por me 

tipare relativisht më pak të shprehura se për janarin. Gjatë korrikut në zonën e parë 

mbizotërojnë vlerat 300-325 orë, tek zona e dytë ato 325-350 orë, kurse ato vjetore 
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Figura 1.1 Harta e rrezatimit diellor mesatar 

vjetor në Shqipëri (kwh/m
2
) (Burimi: Agjensia 

Kombëtare e Burimeve Natyrore, 2007). 

përkatësisht 2000-2400 orë dhe 

2400-2600 orë, me shtrirje në të 

gjithë këtë zonë. Nisur nga prania e 

një zonaliteti të tillë të shprehur në 

shpërndarjen e rrezatimit diellor për 

vendin tonë, në vazhdim do të jepen 

faktorët natyrorë, veçanërisht relievi, 

të kësaj ndarjeje. Vlen të theksohet 

se drejtimi afro meridional i shtrirjes 

së gropave dhe fushëgropave 

grabenore juglindore, duke përfshirë 

njëherazi luginën e Drinit të Zi, 

paraqet rëndësi të dukshme për 

diellëzimin. Kjo dukuri 

morfologjike, siç është theksuar më 

lart, lidhet me faktin se drejtimi i 

dytë për nga rëndësia është, 

gjithashtu, forma e qarkullimit afro 

veri-jug, i masave ajrore në vendin 

tonë, të cilat kanë mesatarisht 6-8 

ditë në muaj, kurse gjatë stinës së 

pranverës, arrijnë deri në 11 ditë në 

muaj. Theksojmë se vargjet kodrinore, 

ato malore dhe luginat lumore të 

vendit tonë përgjithsisht paraqesin dy drejtime kryesore të shtrirjes, pra ai VP-JL dhe ai 

afro meridional, të cilët janë mbizotërues për krahinën Jugore dhe pjesën JP të asaj 

Qendrore. Kufirin morfotektonik e morfologjik midis tyre e përbën shkëputja Shkodër-

Mat-Librazhd-Korçë, gjatë të cilës shtrihet pellgu grabenor i Kalivaçit, luginat 

sinklinale të rrjedhjes së sipërme të lumit Mat e Shkumbin dhe skaji VP i fushëgropës së 

Korçës. Pothuajse, menjëherë në VL të këtij kufiri shtrihet drejtimi afro meridional i 

formave të relievit të Krahinës Malore Qendrore, që janë gropat e fushës grabenore në 

JL të kësaj krahine, së bashku me vargjet e blloqet malore horstike e gjysmëhorstike 
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kufizuese. Gjatë pjesës veriore të kësaj krahine, pothuajse në të njëjtin drejtim shtrirjeje, 

ndodhet lugina grabenore e Drinit të Zi, (midis pellgut të Ohrit dhe atij të Kukësit me të 

njëjtën origjinë). Ajo kufizohet nga vargmalet horstike të Sharrit në lindje dhe atyre 

gjysmëhorstike të Lurës nga perëndimi. Në pjesën VP të shkëputjes diagonale të 

lartpërmendur, në sektorin Mat-Shkodër, krahas drejtimit meridional takohet edhe 

drejtimi tërthor VL i shtrirjes së formave kryesore të relievit, i cili ka ndikuar në një 

shpërndarje karakteristike të energjisë diellore në këtë sektor. Ndërthurja e shprehur e 

këtyre dy drejtimeve shprehet drejtpërdrejt në zvogëlimin e doradorshëm të orëve me 

rrezatim diellor menjëherë në VL të sektorit Librazhd - Shkodër. 

Veçanërisht gjatë muajve janar dhe korrik, pra përkatësisht nga 50-75 orë dhe 300-325 

orë. Këto vlera janë dukshëm më të vogla se gjithë pjesa tjetër e relievit të vendit tonë 

në JP të diagonales Shkodër- Librazhd, në të cilat mbizotëron drejtimi VP-JL i shtrirjes 

së vargjeve malore dhe luginave lumore.  

Gjatë muajit janar, shtrirjen më të gjerë e kanë vlerat 100-125 orë, të cilat janë 

karakteristikë për krahinën Jugore, gropat dhe fushëgropat JL dhe sektorin JP të 

Krahinës Qendrore, duke përfshirë njëherazi Ultësirën e Shkodrës dhe pellgun e 

Burrelit. Me sipërfaqe pothuajse të përafërt paraqiten vlerat  50-75 orë dhe 75-100 orë, 

të cilat shtrihen kryesisht në Krahinën Qendrore, veçanërisht vargmalet e Lurës, ato të 

Skënderbeut, bllokun malor Polis-Valamarë-Rungajë dhe ato Tomorr-Miçan. Vlerat deri 

në 50 orë takohen kryesisht gjatë bllokut malor të Alpeve dhe atij Koritnik-Gjallicë-

Kolesian, kurse deri në 125 orë shtrihen pothuajse tërësisht gjatë Ultësirës Bregdetare 

në zonat kodrinore kufizuese nga VL dhe fushëgropën grabenore të Delvinës. Një 

shpërndarje karakteristike të orëve me rrezatim diellor paraqet gjithashtu, muaji korrik, 

që dallohet për ngjashmëri me janarin, veçanërisht me pakësimin e orëve me diell drejt 

VL dhe Veriut, pra përkatësisht në pjesën veriore të krahinës Qendrore dhe asaj Veriore. 

Natyrisht, sipërfaqen më të madhe e kanë vlerat  325-350 orë, të cilat zënë të gjithë 

Krahinën Malore Jugore, përjashtuar luginën e Drinosit dhe fushëgropën e Delvinës, 

pjesën më të madhe të Krahinës Qendrore në gjysmën jugore të saj, deri tek lugina e 

rrjedhjes së mesme të lumit Shkumbin, duke përfshirë njëherazi pellgun  Burrel-Kalivaç 

deri në fushën e Mbishkodrës. Në përmasa relativisht më të vogla paraqitet territori i 

shtrirjes së vlerave 350-375 orë me ndriçim diellor, i cili përfshin pothuajse tërësisht 

Ultësirën Perëndimore me relievin kodrinor në VL të saj. Prania e numrit më të madh të 
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orëve me ndriçim diellor në vlerat 325-375 orë gjatë pjesës më të madhe të vendit tonë 

(67% të sipërfaqes), veçanërisht në Ultësirën Perëndimore, lidhet me hapjen e gjerë nga 

deti në një gjatësi rreth 200 km, numrin e madh të ditëve të kthjellta (80-120 ditë 

mesatarisht çdo vit) falë kushteve të një relievi fushoro-kodrinor dhe mbi të gjitha 

mbizotërimi i plotë i një moti anticiklonik. Pjesa tjetër e relievit të vendit tonë (33% të 

sipërfaqes) merr mesatarisht 300-325 orë me diell, i cili përfshin krahinën Veriore, 

sektorin VL të krahinës Qendrore, kurse në pjesën jugore të kësaj krahine përhapet në 

vargmalin Polis-Valamarë-Ostrovicë-Tomorr-Kulmakë. Pikërisht, në këto territore, 

takohet numri mesatar më i madh i ditëve të vranëta (120-140 ditë në vit), lagështira 

relative mesatare e ajrit gjithashtu, më e madhe (45-50 % në korrik) lidhur me 

kondensimin orografik në këto blloqe malore. Gjatë stinës së verës, karakteri stinor i 

shpërndarjes së rrezatimit diellor në vendin tonë shprehet drejtpërdrejt tek vlerat e çdo 

stine, në të cilat sasinë më të madhe të këtij rrezatimi e ka stina e verës me 33% të 

shumës vjetore, duke u pasuar nga ajo e pranverës me 28%, pastaj vjeshta dhe dimri 

përkatësisht 24% dhe 15%. Një nga dukuritë karakteristike të shpërndarjes së rrezatimit 

diellor e veçojmë për faktin se vlerat më të ulta takohen në VL të vijës Librazhd - Pukë -

Tamarë, të cilat shprehen në ecurinë mujore, stinore dhe vjetore të tyre. Vlerat 50-75 orë 

për muajin janar deri në 300 orë gjatë korrikut dhe në 2200 orë për atë vjetore, i 

përkasin vetëm territoreve në VL të linjës Librazhd-Tamarë, pra në krahinën malore 

Veriore dhe pjesën veriore të asaj Qendrore në VL të kësaj linje. Kurse të gjitha vlerat e 

tjera më të mëdha mujore dhe vjetore të lartpërmendura, pra mbi 75 orë për janarin, 325 

orë korriku dhe 2200 orë atë vjetore, shtrihen gjatë territoreve në JP të kësaj vije. Një 

shpërndarje e tillë e vlerave të rrezatimit diellor lidhet kryesisht me pozitën veriore e VL 

të shtrirjes së këtyre territoreve, krahas relievit tipik malor të tyre, veçanërisht në Alpe. 

Territori i vetëm në Krahinën Malore Qendrore që prish pothuajse trajtën e rregullt të 

shtrirjes së vlerave relativisht të mëdha të orëve me rrezatim diellor, është blloku malor 

nga Polis-Shpati në VP deri tek ai i Gramozit në JL, me gjatësi rreth 110 km dhe gjerësi 

40-45 km midis Librazhdit, Elbasanit, Pogradecit, Korçës, Ersekës dhe Çorovodës. 

Ndikimi i këtij blloku malor lidhet drejtpërdrejt me faktin se, ai lartësohet menjëherë 

1800-2200 m ndaj relievit kodrinor të Dumre-Darsisë, Sulovës dhe pjesërisht 

Mallakastrës, të cilat kufizojnë Ultësirën Perëndimore nga VL e saj. Ky ndikim i këtij 

blloku malor, ndjehet deri tek vija Përmet-Pogradec, pasi në lindje të kësaj vije shtrihet 
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territori i gropave dhe i fushëgropave JL të Krahinës Qendrore, i cili përfshihet në vlerat 

relativisht të mëdha të orëve me rrezatim diellor, pra 100-125 orë në janar, 325-350 orë 

gjatë korrikut dhe 2400-2600 orë gjithëvjetore. Në këtë territor përfshihet Erseka, 

Korça, Bilishti e Pogradeci. Por në vlerat vjetore të energjisë diellore, veçohet Erseka 

dhe Korça, të cilat marrin deri në 2400 orë, duke u lidhur me rolin e kurrizit malor 

Gramoz-Kamnik mbi 2000 m lartësi, në zvogëlimin e sasisë së kësaj energjie deri në 

200 orë. Theksojmë se, shkaku i një pakësimi të tillë, është kondensimi orografik gjatë 

këtij kurrizi malor, që shprehet drejtpërdrejt, në numrin mesatar vjetor të ditëve të 

vranëta, me vlerë 100-120 ditë. Në relievin e gropave dhe fushëgropave të kufizuara nga 

këto kurrize malore, numri mesatar i ditëve të vranëta arrin në 80-100 ditë në vit, kurse 

ai i ditëve të kthjellëta 90-120 ditë, duke krijuar kushte për vlera relativisht të mëdha të 

orëve me rrezatim diellor. Një nga tiparet e veçanta të shpërndarjes së vlerave të 

rrezatimit diellor në vendin tonë, që spikat menjëherë te harta e zgjatjes faktike të 

diellëzimit, është shtrirja tepër e gjerë e territorit me vlera relativisht të mëdha të 

rrezatimit në JL të Krahinës Malore Qendrore. Ky territor ngushtohet menjëherë mbi 

gjerësinë gjeografike 41º 30’, veçanërisht në vlerat vjetore dhe ato të muajit korrik. 

Kurse, gjatësia e shtrirjes drejt lindjes, arrin deri në 21º 15’, duke dëshmuar njëherazi 

ndikimin e gjerësisë gjeografike dhe të relievit të gropave e fushëgropave, në rrezatimin 

diellor. Pikërisht, nga ky ndikim, Pogradeci, Korça, Bilishti dhe Erseka marrin 

pothuajse të njëjtin rrezatim diellor me Shkodrën, Lezhën, Fushë-Krujën, Tiranën, 

Elbasanin e Beratin, që shtrihen në Ultësirën Perëndimore. Theksojmë se këto vlera të 

rrezatimit diellor, në gropat dhe fushëgropat grabenore në JL të krahinës malore 

Qendrore, (që kufizohen me kurrize malore kryesisht gjatë pjesës lindore), lidhen në 

radhë të parë me hapjen e gjerë pothuajse në tërë drejtimin meridional dhe atë 

perëndimor të tyre, pavarësisht shtrirjes  25-30 km në lindje të pjesës veriore të kësaj 

krahine. Një karakter të tillë paraqet dhe relievi i pellgut Mat-Rrëshen-Kalivaç, që hapet 

gjerësisht drejt VP. Prandaj vlera mesatare e rrezatimit diellor në kushtet e një moti 

anticiklonik (mot i kthjellët) në Burrel është 20 W/m² më e madhe se ajo në qytetin e 

Tiranës. Një gjendje tjetër paraqet pjesa Veriore dhe ajo VL e vendit tonë, që përfshin 

kryesisht Alpet e Shqipërisë me lartësi mbi 1500 m (në pjesën më të madhe të tyre). Ajo 

veçohet për vlera relativisht të vogla të rrezatimit diellor, gjë që lidhet kryesisht, me 

praninë e vranësirave dhe mjegullës pothuajse në pjesën më të madhe të vitit. Natyrisht 
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në këto vlera ndikon dhe pjerrësia e madhe e shpateve falë karakterit alpin të theksuar të 

relievit, që në lartësinë mbi 1000-1200 m merr trajtën e rrëpirave, deri në atë të 

greminave. Është për t’u theksuar pjesa më e madhe e Alpeve Lindore, JP e atyre 

Perëndimore. Vlerat më të mëdha të energjisë në këtë krahinë, takohen gjatë pellgjeve 

grabenore kufizuese të Mbishkodrës në JP, të Tropojës në VL dhe luginave lumore të 

gjëra, falë origjinës akullnajore të tyre. Vlerat relativisht më të mëdha të energjisë 

diellore në këtë krahinë, i përkasin malësisë së Hasit dhe Gjakovës. Ato karakterizohen 

nga një reliev kryesisht kodrinoro-malor, si dhe mbizotërim i një trajte relativisht të 

butë, veçanërisht në pllajën karstike të Hasit, duke i shtuar njëherazi praninë e gropave 

grabenore të shumta (Hasit, Bytyçit, Tplanit etj).. Shprehje e drejtpërdrejt e këtyre 

veçorive morfologjike të relievit në këtë malësi është, gjithashtu, vlera pothuajse e njëjtë 

e energjisë diellore midis dy skajeve të saj, atij të B.Currit në VP me një vlerë mesatare 

vjetore 304W/m², dhe të Kukësit  nga JL me 303W/m². Ndryshime pothuajse të 

papërfillshme shprehen njëkohësisht në vlerat mesatare vjetore të diellëzimit në qiell të 

kthjellët për një sistem fotovoltaik me plan të palëvizshëm dhe të lëvizshëm, që janë: në 

B.Curri përkatësisht 463W/m
2
 dhe 617W/m², kurse në qytetin e Kukësit 474W/m² dhe 

651W/m² (tab.1.3). 

Ngjashmëri me vlera të tilla të energjisë diellore paraqet edhe lugina e Drinit të Zi me 

vargjet malore kufizuese të Korabit në lindje dhe ato të Lurës nga perëndimi. Ato 

marrin mesatarisht çdo vit 300-316 W/m² (Peshkopia).Vlerat mesatare vjetore të 

rrezatimit diellor, që janë paraqitur në hartën përkatëse (fig.1.1),
30

 dëshmojnë mjaft 

qartë për rolin e rëndësishëm të drejtimit të shtrirjes së vargjeve malore e kodrinore së 

bashku me rrjetin e luginave lumore ndërmjet tyre në shpërndarjen e këtyre vlerave. Në 

këtë hartë vërehet se pjesa dërrmuese e vendit tonë, shtrihet midis izolinjave me vlerë 

1400-1600kwh/m², duke përfshirë pothuajse të gjithë Krahinën Qendrore, atë Jugore 

dhe Ultësirën Perëndimore deri te linja Shkodër-Peshkopi. Drejtimi kryesor i shtrirjes së 

gjithë formave të lartpërmendura të relievit është ai VP-JL dhe afromeridional, 

karakteristikë për gjithë vargjet malore e luginat lumore në VL të Krahinës Qendrore, 

pra të diagonales lugina e sipërme e Matit, Shkumbinit deri në Korçë. Natyrisht, një 

drejtim i tillë është mjaft i shprehur në Ultësirën Perëndimore dhe relievin kodrinor 

Panaja-Levan-Ardenicë-Divjakë, gjatë skajit lindor të saj. Vlera më të vogla se 

                                                      
30

 Instituti Hidrometeorologjik, 2002. Regjimi i Rrezatimit Aktiv Fotosintetik në Ultësirën Perëndimore 

të Shqipërisë.  Matje dekadike e mujore të diellëzimit (në orë) në stacionet meteorologjike të Shqipërisë. 
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1400kwh/m
2
, theksojmë se shtrihen pothuajse tërësisht në krahinën malore Veriore, 

           Grafiku 1.3 
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Tabela 1.3 Vlerat mesatare vjetore të rrezatimit diellor të përftuara sipas përshkallëzimit të 

relievit (nga Ultësira Perëndimore-drejt lindjes ne zonat kodrinore e malore). 

(Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga programi PVGIS dhe të përllogaritura nga 

Anuela Prifti)                 

veçanërisht në Alpe, me një drejtim rrezor bashkëqendror me drejtimin e kurrizeve 

malore dhe luginave lumore ndërmjet tyre. Tregues të tjerë të rëndësishëm, që 

përputhen me zonalitetin e shtrirjes së vlerave mesatare vjetore të diellëzimit, janë 

njëkohësisht shpërndarja mesatare ditore e rrezatimit diellor. Kështu pjesa dërrmuese e 

vendit tonë, pra ajo midis izolinjave të lartpërmendura, merr çdo ditë 4.4-7.2 kWh/m
2
 

gjatë periudhës kohore prill-shtator, duke arritur vlerat më të mëdha qershor-korrik, 

përkatësisht 7.2 kwh/m² në Vlorë dhe 6.8 kwh/m² në Ersekë e Sarandë , kurse ato më të 

vogla në dhjetor-janar me 1.7 kwh/m². Vlen të theksohet se në praktikën e shfrytëzimit 

të energjisë diellore, “ditë të mira” llogariten ato me diellëzim ditor jo më të vogël se 

5.5 orë, kurse “ditët e këqia” ato me vlerë më të vogël se 1.5 orë. Analiza e këtyre të 

dhënave provon se pjesa më e madhe e vendit tone, ka kushte të përshtatshme për 

shfrytëzimin e energjisë diellore, veçanërisht Ultësira Perëndimore, krahina malore 

Jugore dhe pjesa jugore e asaj Qendrore. Në të gjithë këto territore numri i ditëve me 

diell ndryshon mesatarisht nga 240-260 ditë në vit deri te vlerat maksimale 280-300 ditë 

në vit. Kuptohet se këto vlera maksimale janë karakteristikë për fushën e Myzeqesë, 

fushëgropën e Delvinës, të cilat kanë njëkohësisht potencialin natyror energjitik më të 

madh në vendin tonë. Në këto territore për çdo m² të sipërfaqes horizontale, gjatë 

periudhës nëntor-mars merr faktikisht deri në 380 kwh, ndërkohë që mesatarja e të 

gjithë vendit për këtë periudhë është rreth 340 kwh në vit. Këto vlera të energjisë 

diellore në këto territore marrin një rëndësi të veçantë ekonomiko-sociale, sepse 

përgjatë tyre jeton 70-80 % e popullsisë, e cila kushtëzon njëherazi kërkesën shumë të 

madhe për konsumin e energjisë. Mjaft karakteristike paraqitet gjithashtu, ngjashmëria e 
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shprehur e kësaj harte me atë të shpërndarjes territoriale të sasisë vjetore të orëve me 

diell, duke pasqyruar varësinë e tyre nga e njëjta dukuri morfologjike, pra me drejtimin 

e shtrirjes së formave kryesore të relievit. Karakteri zonal i shprehur në shpërndarjen e 

orëve me diell ndiqet me një rregullsi të shprehur nga perëndimi në drejtim të lindjes 

dhe VL, pavarësisht ndryshimit të përmasave në shtrirjen e tyre. Natyrisht, pjesën më të 

madhe të sipërfaqes e zënë vlerat 2300-2500 orë, pastaj vijnë ato me 2500-2700 orë, 

kurse vlerat mbi 2700 dhe nën 2000 orë, shtrihen përkatësisht në skajin JP dhe atë VL të 

vendit tonë. Në shpërndarjen e vlerave të energjisë diellore, një rëndësi të veçantë zënë  

gjithashtu, këndet e vendosjes së paneleve në vlerat optimale vjetore të tyre, të cilat 

ndryshojnë nga 36.23 në Sarandë deri në 38.57 në Shkodër dhe Durrës. Kurse gjatë 

stinës verore vlerat e këndit optimal janë nga 27.41 në Sarandë deri në 29.53 në Shkodër 

dhe Durrës, duke pasur ndryshime të theksuara me ato gjatë stinës së dimrit, pra 57.72 

në Shkodër, Durrës e Vlorë dhe 75.20 në Peshkopi. Theksojmë se pjerrësia e planit të 26 

stacioneve aktinometrike dhe heliografike të vendit tonë ndryshon nga 31º (Sarandë, 

Përmet, Berat etj). deri në 35º (Shkodër, Ersekë, Durrës, Vlorë etj)., duke ruajtur kështu 

vlera të përafërta në vendosjen e tyre. Në vlerat e rrezatimit mesatar vjetor, një rëndësi 

të veçantë, paraqet gjendja e këtij plani, pra kur ai është i qëndrueshëm ose i 

palëvizshëm dhe i lëvizshëm, duke pasur një ndryshim të shprehur me vlerë 20-30% më 

të madhe për llogari të këtij të fundit. Natyrisht, me ndryshime të theksuara paraqiten 

vlerat mesatare vjetore e mujore të energjisë diellore në kushtet e një moti të kthjellët 

(anticiklonik) dhe atij të vranët (ciklonik), të cilët arrijnë, 20-35% më shumë për llogari 

të atij anticiklonik në të dy gjendjet e mësipërme të planeve.     

Me vlera pothuajse të përafërta paraqiten njëkohësisht ndryshimet stinore (verore e 

dimërore), të cilat pasqyrojnë drejtpërdrejt gjendjen e motit dhe atë të planeve të 

paneleve diellore. Kështu, vlera e këndeve optimale vjetore të vendosjes së planeve, 

arrin nga 36.2 në prefekturën e Sarandës deri në 37.72 dhe 38.5 në atë të Shkodrës, 

Tiranës, Durrësit, Vlorës etj. Kuptohet se gjatë stinës së verës, këto vlera janë më të 

vogla dhe arrijnë nga 27.41 në Sarandë deri në 28.7 (Peshkopi, Tiranë, Vlorë) dhe 29.2 

(Durrës), kurse ato të dimrit paraqiten shumë më të mëdha. 
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Tabela 1.4 Vlera mesatare vjetore e rrezatimit diellor (kwh/m
2
) (Burimi: Të dhëna të gjeneruara 

nga programi PVGIS dhe të përllogaritura nga Anuela Prifti)       

        

          

Grafiku 1.4  (Burimi: Programi PVGIS) 

Këndi optimal me vlerën më të madhe për këtë stinë është në prefekturën e Peshkopisë 

me 75.2. Kurse tek të tjerat, arrin në 57.6, gjë që lidhet me sasinë më të vogël të 

energjisë diellore gjatë dimrit, duke u lidhur gjithashtu me zvogëlimin e këndit të rënies 

së rrezeve diellore në tokë (tab.1.4). Një rëndësi të veçantë në shpërndarjen e rrezatimit 

diellor gjatë muajve, stinëve dhe vitit, paraqet vranësira, vlerat e të cilës përcaktojnë 

pothuajse ato të energjisë diellore në zona të ndryshme të vendit tonë. Shprehje e 

drejtpërdrejt e një dukurie klimatike të tillë është ecuria pothuajse e njëjtë e vlerave të 

rrezatimit mesatar vjetor, me ato të vranësirës. Gjatë vitit dallohet gjysma e lagët dhe e 

ftohtë falë mbizotërimit të veprimtarisë ciklonike, ku takohet njëherazi sasia më e vogël 

e rrezatimit diellor, e lidhur me vlerat e larta të vranësirës, në pjesën më të madhe mbi 6 

ballë. Gjithë periudha nga nëntori në maj, në të cilën vlerat e vranësirës mesatare arrijnë 

4.7-7.6 ballë, karakterizohet nga një rrezatim mesatar vjetor me vlerë nga 303W/m² 

(Kukës) deri në 348W/m² (Kuçovë). Vlerat më të mëdha të vranësirës mesatare vjetore 

takohen në Peshkopi dhe Kukës  përkatësisht 6 ballë dhe 5.8 ballë, kurse ato mujore 

arrijnë nga nëntori në maj 6-7.6 ballë në të njëjtën vendmatje. Me vlera të përafërta të 

vranësirës mesatare paraqiten njëkohësisht Pogradeci dhe Korça, të cilat kanë gjatë të 

njëjtës periudhë vlera 6.2-6.9 ballë, falë pozicionit lindor të shtrirjes nga Kukësi në 

Korçë. Lidhur me vlerat relativisht më të vogla të vranësirës mesatare, theksojmë se ato 

janë karakteristikë për Sarandën (3.8 ballë), Vlorën (4.3 ballë), Kuçovën (4.6 ballë), 

Elbasanin (4.8 ballë), Durrësin (4.8 ballë), pra me shtrirje perëndimore e JP, ku takohen 

njëherazi vlerat më të mëdha të rrezatimit diellor, pra nga 320-330W/m². Një tregues 

tjetër i rëndësishëm është, gjithashtu, numri mesatar i ditëve të kthjellëta, të cilat 
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kushtëzojnë njëkohësisht sasinë e rrezatimit diellor, duke përcaktuar ndryshime të 

theksuara në shpërndarjen e vlerave të këtij rrezatimi. Shpërndarja territoriale e këtyre 

treguesve të vranësirës, karakterizohet nga një zonalitet i shprehur, midis pjesës 

perëndimore, pra Ultësirës së vendit tonë dhe bregdetit të Jonit, midis Shkodrës dhe 

Sarandës, në të cilin numri mesatar i ditëve të kthjellta arrin nga 116 ditë (Shkodër) deri 

në 160 ditë (Sarandë). Kurse në gjithë pjesën lindore, midis Kukësit dhe Ersekës, duke 

përfshirë kryesisht Krahinën Malore Qendrore dhe pjesërisht atë Jugore, numri mesatar i 

ditëve të kthjellëta arrin në 76 ditë (Kukës) deri në 82 ditë (Ersekë), që përfaqëson 46% 

të numrit të përgjithshëm të ditëve të kthjellëta në pjesën perëndimore.  Natyrisht, stina 

e verës dhe në veçanti muaji korrik e gusht, kanë numrin mesatar më të madh të ditëve 

të kthjellëta, pra 14-23 ditë, kurse numri i ditëve të vranëta 1-3 ditë. Gjatë harkut kohor 

qershor-tetor është përqëndruar rreth 67% e numrit të përgjithshëm vjetor të ditëve të 

kthjellëta, duke provuar se numri më i madh i ditëve të vranëta është përqëndruar 

kryesisht gjatë stinës së dimrit dhe pranverës. Në përgjithësi vërehet i njëjti zonalitet 

edhe në shpërndarjen e numrit mesatar të ditëve të vranëta, ku veçohet zona 

perëndimore e JP me vlerat 70-106 ditë të vranëta në vit, kurse ajo lindore midis 

Kukësit dhe Ersekës 105-139 ditë të tilla. Periudha me numrin më të madh të ditëve të 

vranëta është ajo nëntor- maj me 81 ditë gjithsej, kurse në qershor-tetor rreth 22 ditë, 

pra afro 20% të periudhës gjithëvjetore. Gjatë periudhës së parë vlerat e energjisë 

diellore arrijnë 200- 370W/m², kurse në të dytën 350-447W/m², duke pasur një 

kohëzgjatje dhe vlera më të vogla se zona perëndimore. Numri mesatar më i madh i 

ditëve të vranëta takohet në Peshkopi dhe është 139 ditë, ku stina e verës dhe pjesa më e 

madhe e vjeshtës (qershor-tetor) përbën 23% të shumës vjetore, duke u pasqyruar në 

vlerat më të vogla të rrezatimit diellor gjatë kësaj periudhe (300-370W/m²). Menjëherë 

mbas Peshkopisë vjen Kukësi me 131 ditë të vranëta në vit, ku nga nëntori në prill ka 

gjithsej 92 ditë, pra rreth 70% të shumës vjetore, duke marrë një sasi energjie diellore 

132-351W/m². Natyrisht numrin më të vogël të ditëve të vranëta e ka Saranda, e cila 

merr mesatarisht rreth 70 ditë në vit, pra ku takohet njëkohësisht numri më i madh i 

ditëve të kthjellëta. Një ndikim të dukshëm në rrezatimin diellor, veçanërisht në 

shpërndarjen e vlerave të tij, paraqet njëkohësisht lagështia relative e ajrit, e cila ka një 

ecuri të kundërt me atë të temperaturave ditore e vjetore të ajrit. Në përgjithësi ky 

përbërës i klimës ka një ecuri vjetore të ndryshme, e cila kushtëzohet nga qarkullimi 
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stinor i masave ajrore dhe format e shumëllojshme të relievit me ekspozicionime të 

larmishme të shpateve. Nga të dhënat  30 vjeçare të bëra në stacione, del qartë se vlerat 

më të larta të lagështirës relative të ajrit i përkasin gjysmës së ftohtë të vitit (tetor-maj), 

të cilat lidhen drejtpërdrejt me mbizotërimin e kushteve të një moti ciklonik mbi vendin 

tonë. Në shpërndarjen mujore nëntori, dhjetori dhe janari kanë vlerat më të larta, të cilat 

kanë njëherazi numrin mesatar më të madh të ditëve të vranëta, duke kushtëzuar 

njëkohësisht një rrezatim mesatar vjetor 150-230W/m². Natyrisht vlerat më të vogla të 

lagështirës relative të ajrit vrojtohen gjatë stinës së verës, veçanërisht në muajt korrik-

gusht (55-60%), të cilat lidhen drejtpërdrejt me mbizotërimin e kushteve të një moti 

anticiklonik në të gjithë vendin tonë, duke kushtëzuar gjithashtu, numrin më të madh të 

ditëve të kthjellëta (mesatarisht 14-24 ditë në muaj) njëherazi vlerat më të mëdha të 

rrezatimit mesatar diellor (400-450W/m²). Mjaft karakteristik paraqitet fakti se vlerat 

më të mëdha të lagështirës relative të ajrit, në ecurinë ditore të saj, vërehen në orët e 

mëngjesit, pra, nga ora 7
30 

- 8
30

, ku përgjithësisht takohen njëherazi vlerat më të vogla të 

rrezatimit diellor ditor. Kjo dukuri vërehet gjatë muajve të dimrit në pjesën lindore e VL 

të vendit. Pikërisht, në këto zona, amplituda mesatare e lagështirës relative të ajrit arrin 

në vlera 20-30%, kurse në ato perëndimore dhe JP kjo amplitudë arrin në 13-20%. Këtu 

bën përjashtim një brez i ngushtë, që shtrihet gjatë bregdetit Adriatik e Jon. Këtu, vlerat 

e kësaj lagështire arrijnë deri në 10% falë pranisë së ndryshimit termik midis tokës dhe 

detit. Por dhe mungesa e zhvillimeve vertikale të reve, ndikon në pakësimin e këtyre 

vlerave. Një rëndësi të dukshme paraqet gjithashtu, lagështira relative mesatare e ajrit 

për orën 14ºº, jo vetëm për të sqaruar regjimin karakteristik të lagështirës, por për të 

theksuar gjithashtu një rënie të rrezatimit diellor në këtë orë, nga 17-24W/m². Dallohet 

në veçanti periudha nga korriku në tetor, në të cilën vlerat mesatare të orës 14ººarrijnë 

në 35-45%, kurse vlerat më të mëdha takohen në Durrës me 60%, Sarandë 52-58%, 

Vlorë 48-52% dhe Shkodër 42-49%. Një rëndësi të veçantë paraqet gjithashtu, numri 

mesatar i ditëve me lagështirë relative, i cili ka vlerat më të vogla në pjesën VL e 

lindore të vendit, veçanërisht në Krahinën Malore Qendrore dhe vrojtohen gjatë 

periudhës së ngrohtë të vitit, duke ndikuar në pakësimin e rrezatimit diellor në këto 

territore. Kurse në Ultësirën Perëndimore dhe në JP të krahinës malore Jugore, 

përkundrazi, takohen në muajt e ftohtë të vitit, duke pasur një ndikim të papërfillshëm 

me vlerat e rrezatimit diellor, sepse është njëkohësisht periudha me numrin më të madh 
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të ditëve me vranësirë, pra njëherazi dhe vlerat më të vogla të energjisë diellore (150-

200W/m²). Kuptohet se në lagështirën e ajrit ndikon edhe mbulesa bimore, ajo drusore 

dhe barishtore, duke përfshirë edhe bimësinë e kultivuar, veçanërisht misrin dhe 

foragjerët, që ndikojnë në rritjen e saj. Rëndësia e mbulesës bimore, në këtë element 

klimatik, lidhet me shtrirjen e saj relativisht të gjerë në vendin tonë (rreth 34% të 

sipërfaqes së vendit), veçanërisht ajo drusore deri në 1400-1500m lartësi. Theksojmë se, 

në rritjen e sasisë së lagështirës në masën ajrore, me rëndësi të veçantë paraqitet 

sipërfaqja ujore, si ajo detare për Ultësirën Perëndimore dhe ujëmbajtësit e shumtë të 

ndërtuar për ujitje, prodhim energjie elektrike dhe furnizim me ujë të pijshëm. Këto të 

fundit kanë ndikime lokale, kurse ajo detare shtrihet në të gjithë vendin, veçanërisht 

gjatë periudhës së mbizotërimit të motit ciklonik. Mjaft karakteristike paraqitet 

gjithashtu, lidhja e ngushtë midis ecurisë vjetore të defiçitit të lagështirës, të 

temperaturave të ajrit dhe rrezatimit diellor, duke paraqitur pothuajse një raport të drejtë 

midis tyre. Kështu, vlerat më të vogla të kësaj lagështire, janë muajt dhjetor e janar me 

vlerë përkatësisht nga 1.6 -1.4 milibar (Korçë), në 4.5-4.1 milibar (Vlorë), kurse ato më 

të mëdha në muajt korrik e gusht nga 15.7 në 16.7 milibar në Shkodër e Gjirokastër. 

Ndryshimi i dukshëm i vlerave të lagështirës së ajrit vërehet në të gjithë vendin, nga 

muaji maj në muajin shtator Gjatë muajve të verës, rrezatimi diellor, arrin në vlerat më 

të mëdha të tij. Kjo dëshmon për karakterin veror të shpërndarjes së këtij treguesi të 

lagështirës së ajrit. Vlen të theksohet ndryshimi i vlerave mesatare të deficitit të 

lagështirës së ajrit nga një krahinë në tjetrën. Ky ndryshim lidhet jo vetëm me lartësinë, 

por njëkohësisht edhe me mbizotërimin e erërave të ftohta, largësinë nga deti dhe format 

e ndryshme të relievit. Në këto kushte, theksojmë se zonat bregdetare dhe ato malore, 

mbi lartësinë 1000 m, kanë vlera 6-13 milibar. Midis stacioneve dallohen për vlerat më 

të mëdha Gjirokastra, Kukësi dhe Shkodra. Një tregues tjetër i lidhjes midis deficitit të 

lagështirës dhe rrezatimit diellor janë gjithashtu, vlerat mesatare vjetore të këtij defiçiti 

për orën 14ºº, të cilat paraqesin ndryshime të ndjeshme, veçanërisht në Krahinën Malore 

Qendrore, ku arrijnë 5-7mb. Natyrisht, ecuria ditore e deficitit të lagështirës është në 

varësi të tipit të motit, periudhës së vitit dhe pozicionit të shtrirjes, prandaj vlerat më të 

mëdha ky deficit i ka gjatë stinës së verës. Gjatë kësaj stine vlerat shumë të larta lidhen 

me erërat e thata të verës, këmbimin turbulent të shtresave të ajrit dhe mungesën e 

reshjeve gjatë saj, duke pasur një raport të drejtë me vlerat më të mëdha të rrezatimit 
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diellor. Midis elementeve klimatike, të rëndësishme për energjinë diellore, paraqiten 

edhe temperaturat mesatare vjetore të ajrit, me të cilat vlerat e kësaj energjie kanë një 

raport të drejtë, pothuajse të njëjtë si lagështia relative dhe deficiti i lagështirës, të 

trajtuar më lart. Një tregues i drejtpërdrejt i një raporti të tillë është fakti se me rritjen e 

temperaturave mesatare mujore ndodh njëherazi dhe rritja e sasisë së rrezatimit diellor 

gjatë të njëjtës periudhë. Vlerat më të ulëta të temperaturave mujore i përkasin 

periudhës nëntor-mars. Këtu takohen njëkohësisht sasitë mesatare mujore më të vogla të 

rrezatimit diellor, nga 130W/m² në 250W/m². Kurse gjatë periudhës me vlerat më të 

larta të temperaturave mesatare mujore e vjetore, pra nga muaji maj deri në shtator, 

takohen njëkohësisht vlerat më të mëdha të rrezatimit mesatar vjetor me 360-440W/m². 

Këto vlera janë karakteristike për një plan të palëvizshëm, kurse gjatë një plani të 

lëvizshëm me dy akse, ato arrijnë nga 260-350W/m², gjatë periudhës së parë, deri në 

500-600W/m² në periudhën e dytë. Mjaft karakteristike paraqitet lidhja e drejtpërdrejt 

midis temperaturës mesatare të muajit mars, që është 4ºC më e vogël se ajo e prillit, 

duke përcaktuar njëherazi një vlerë të rrezatimit 16% më të madhe të këtij të fundit ndaj 

marsit. Ndryshime me vlera pak më të mëdha vërehen gjithashtu, ndërmjet shtatorit dhe 

tetorit, ku i pari ka një temperaturë mesatare 5ºC dhe një vlerë të rrezatimit 21% më të 

madhe se tetori. Këto ndryshime të theksuara midis dy periudhave të lartpërmendura, 

kushtëzohen gjithashtu, nga kohëzgjatja e ditës, e cila arrin nga 9-11 orë në periudhën 

tetor-mars, deri në 12-15 orë gjatë periudhës prill-shtator. Kohëzgjatja e ditës 

pasqyrohet drejtpërdrejt te ndryshimet ndërmujore të vlerave të rrezatimit mesatar mujor 

midis marsit dhe prillit dhe në veçanti ndërmjet shtatorit dhe tetorit, duke shënuar 

kalimin midis dy periudhave të lartpërmendura. Kështu, muajt prill dhe shtator, marrin 

përkatësisht 10% dhe 22% të energjisë diellore më shumë se marsi dhe tetori, që kanë 

njëherazi kohëzgjatje të ditës afro 2 orë më të vogël se dy muajt e parë. Nga sa trajtuam 

më lart, vërehet një raport i drejtë midis vlerave të temperaturave të ajrit, kohëzgjatjes së 

ditës me vlerat e rrezatimit mesatar vjetor. Rrjedhojë e këtij raporti janë njëkohësisht 

vlerat e rrezatimit diellor mesatar ditor në orët e rritjes së këtij rrezatimi, i cili shtrihet 

nga ora 10
30

 deri në orën 12
oo

, duke u karakterizuar nga ndryshime të shprehura me orët 

15ºº-17ºº e rënies së këtij rrezatimi. Këto vlera arrijnë një ndryshim midis tyre nga 20-

48% për llogari të kohës në orët me rritje të kësaj energjie, të cilat përgjithësisht 

shtrihen midis orës 10ºº- 14ºº, ku janë njëherazi temperaturat më të larta të ditës. Një 
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tregues tjetër i rëndësishëm i ndikimit të zgjatjes në orë të ditës paraqitet gjithashtu 

intensiteti i rrezatimit diellor, i cili ka një ndryshim të shprehur midis periudhës tetor-

mars me vlerë 2.34-3.31kWh/m² dhe periudhës prill-shtator, ku intensiteti i këtij 

rrezatimi arrin në 5.42- 6.11kWh/m² në ditë. Vlerat më të mëdha të këtij intensiteti, 

natyrisht i përkasin Ultësirës Perëndimore dhe zonës midis luginave të rrjedhjes së 

mesme të lumit Shkumbin dhe Osumit, ku përfshihen stacionet e Elbasanit dhe Beratit. 

Por maksimumi absolute arrihet në Fier me 7.20kWh/m² në ditë gjatë muajit korrik. 

Vlen të theksohet se të gjithë kushtet e lartpërmendura me të cilat lidhen ngushtë vlerat 

e rrezatimit diellor, ndryshojnë dukshëm jo vetëm në nivel krahine dhe zone, por 

njëkohësisht në sektorë të ndryshëm të tyre. Lidhur me vlerat mesatare vjetore të 

intensitetit të rrezatimit diellor, theksojmë se në vendin e parë renditen Erseka, Fieri dhe 

Tirana përkatësisht me 4.66, 4.43 dhe 4.11kWh/m². Më pas vjen Saranda, Peshkopia 

dhe Shkodra me 3.90, 3.72 dhe 3.46kWh/m². Në kuadrin e vlerave mesatare ditore të 

rrezatimit diellor, vërehet se këto vlera kanë një shpërndarje hapësinore pothuajse të 

ngjashme me sasinë mesatare të orëve me diell, por karakterizohen nga ndryshime më të 

dendura të intervaleve të tyre. Mbështetur në të dhënat e hartës së ndërtuar për 

mesataren ditore të rrezatimit, vërehet se pjesa dërrmuese e vëndit tonë, merr 

mesatarisht çdo ditë 3.70-4.52kWh/m². Natyrisht, krahina malore Veriore deri në 

sektorin Shkodër-Peshkopi dallohet për vlerat më të vogla të rrezatimit diellor mesatar 

ditor, të cilat arrijnë nga 3.58kWh/m² deri nën 3.29kWh/m² në ditë, pra rreth 2.5 herë 

më pak se intensiteti i këtij rrezatimi. Në kuadrin e rrezatimit të përgjithshëm, krahas 

atij të drejtpërdrejt, përfshihet njëherazi ai i shpërndarë, i cili në tërësi përbën 38-42% të 

atij të përgjithshëm në të dy planet (i palëvizshëm dhe i lëvizshëm), prandaj paraqitet i 

rëndësishëm për shfrytëzimin e tij. Faktorët dhe kushtet që përcaktojnë shpërndarjen e 

vlerave ditore, mujore dhe vjetore të këtij rrezatimi janë pothuajse të njëjtë me ato të 

rrezatimit të drejtpërdrejt, të cilat shprehen mjaft mirë në të dhënat e 26 stacioneve të 

vrojtimit. Në këto kushte, këto dy forma të rrezatimit duhet të trajtohen së bashku, duke 

pikësynuar një shfrytëzim real të energjisë diellore në vëndin tonë, i cili do të analizohet 

me hollësi në ecurinë ditore, mujore dhe vjetore të tyre. Pikërisht një analizë e tillë na 

lejon të paraqesim periudhat, zonat dhe territoret me vlerat më të mëdha të energjisë 

diellore dhe ndryshimet kohore të tyre, duke parashikuar mundësitë e shfrytëzimit të 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

67 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

kësaj energjie në ekonominë e vendit sot dhe në perspektivë.
31

 Në arritjen e këtij 

pikësynimi më poshtë do të trajtohet potenciali i energjisë diellore, pra ai fotovoltaik 

(FV) i vendit tonë, i mbështetur në të dhënat e stacioneve të vrojtimit 25 vjeçare. Por një 

rëndësi e veçantë i është kushtuar dekadës së fundit (2001-2010). 

Konkluzione 

 Intensiteti i lartë i rrezatimit diellor, kohëzgjatja e tij, temperatura dhe lagështia e 

ajrit, klima mesdhetare, përcaktojnë potencial energjetik të madh për 

shfrytëzimin e energjisë diellore. 

 Pozicionimi gjeografik në aspektin global, midis gjerësisë ekuatoriale dhe 

polare, konkretisht në skajin jugor të brezit të klimës mesatare, të hemisferës 

veriore, në zonën subtropikale, ka çuar në dallimin e spikatur të katër stinëve të 

vitit, duke sjellë ndryshime të rëndësishme periodike në këta përbërës. 

 Relievi paraqitet një nga faktorët kryesorë klimëformues, pasi nën veprimin e tij 

ndryshojnë format e qarkullimit malor-jugor, drejtimi i masave ajrore dhe i 

erërave.  

 Shtrirja e Shqipërisë gjatë pjesës perëndimore të Gadishullit Ballkanik, ka 

përcaktuar përfshirjen e strukturave gjeologjike të Albanideve në brezin 

rrudhosës alpino-mesdhetar, dinarido-albanido-helenid, duke krijuar struktura 

oligo-miocenike dhe miocen i mesëm-kuaternar. Në strukturat rrudhosëse e 

shkëputëse të këtyre brezave, janë modeluar format kryesore të relievit, vargjet 

kodrinore, malore, fushat, fushëgropat e luginat. Përbërja e këtyre strukturave 

nga shkëmbinjtë sedimentarë (85%), prej të cilëve 62% terrigjenë, me shkallë 

fortësie tejet të ndryshme nga shkëmbinjtë magmatikë (15%), ndikon në vlerat e 

larta të përthithjes së energjisë diellore dhe shkallën e lartë të pasqyrimit të saj. 

Po kështu, shtrirja me drejtim VL dhe JP e shpateve dhe ajo veri-jug, dukuri 

morfologjike karakteristike për shpatet që kufizojnë gropat e fushëgropat 

grabenore të Krahinës Qendrore, është me rëndësi nga pikëpamja fotovoltaike. 

 

 

                                                      
31

 Instituti i Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, 2008-2010. Matje për rrezatimin diellor në stacionet 

meteorologjike në rrethe. 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

68 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

KAPITULLI II  - VLERËSIMI I BURIMEVE FOTOVOLTAIKE PËR 

SHQIPËRINË 

Prezantim 

Nga të dhënat e nxjerra prej vrojtimeve në 22 stacionet e matjeve, të shpërndara në të 

gjithë vendin, shprehet qartë vlera e energjisë diellore gjithëvjetore, pavarësisht 

ndryshimeve në rritje ndërmjet vlerave mesatare ditore, mujore dhe vjetore të kësaj 

energjie. Në vendosjen e pikave të vrojtimit vërehet se përgjithësisht është pikësynuar 

një shpërndarje hapësinore e tillë, e cila krijon 

mundësinë për një vlerësim më real të rrezatimit 

diellor. Në këtë kapitull janë trajtuar vlerat 

mesatare mujore, vjetore e stinore të rrezatimit 

të drejtpërdrejtë dhe atij të shpërndarë në një 

plan të palëvizshëm dhe mot real. Në vazhdim, 

rrezatimi i përgjithshëm, duke përfshirë 

njëherazi atë të shpërndarë, trajtohen për një 

plan të lëvizshëm në dy akse e në kushte të një 

moti të kthjellët. Njohja me sasitë e rrezatimit 

diellor dhe gjithë formave të shfaqjes së tij, 

shërbejnë në llogaritjen e drejtpërdrejtë të 

energjisë elektrike të fituar nga sistemi 

fotovoltaik. Në vlerësimin e kësaj energjie 

përfshihen prodhimi mesatar ditor e mujor (Ed+Em) në kwh, i lidhur me shumën 

mesatare ditore të rrezatimit të përgjithshëm dhe atij mesatar të rrezatimit global 

(kwh/m
2
) në sistem të palëvizshëm e të lëvizshëm me dy akse. Grumbullimi dhe 

përllogaritja e të dhënave për 22 stacionet, është bërë nëpërmjet programit PVGIS, për 

kënde optimalë të pjerrësisë dhe orientimit. 

 

2.1. Vlerësimi i potencialit fotovoltaik për pjerrësi optimale, për ndjekje të lëvizjes 

së diellit në horizont sipas dy akseve 

2.1.1. Potenciali fotovoltaik për pjerrësi optimale dhe në një plan të palëvizshëm 

Nga të dhënat e nxjerra prej vrojtimeve në të 26 stacionet aktinometrike dhe seritë 

Figura 2.1 Sistem fotovoltaik me plan 

të palëvizshëm (Burimi: National 

laboratory of the U.S. Department of 

Energy- Office of Energy Efficiency 

and Renewable Energy). 

of the U.S. 
Department of 
Energy_ Office of 
Energy Efficiency and 
Renewable Energy_ 
Operated by Midwest 
•  
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kohore prej 30 vjetësh, të cilat janë të shpërndara në të gjithë vëndin, shprehet qartë 

pasuria e energjisë diellore gjithëvjetore, pavarësisht ndryshimeve gjithnjë në rritje 

ndërmjet vlerave mesatare ditore, mujore dhe vjetore të kësaj energjie. Në vendosjen e 

pikave të vrojtimit vërehet se përgjithësisht është pikësynuar një shpërndarje hapësinore 

e tillë, e cila krijon një mundësi për një vlerësim më real të rrezatimit diellor. Në këto 

kushte do të trajtohen vlerat mesatare vjetore e mujore të rrezatimit të drejtpërdrejt dhe 

atij të shpërndarë në një plan të palëvizshëm dhe një mot real. Në vazhdim rrezatimi i 

përgjithshëm, duke përfshirë njëherazi atë të shpërndarë, do të trajtohet për një plan të 

lëvizshëm në dy akse dhe në kushtet e një moti të kthjellët, sepse paraqiten me vlera 

shumë më të mëdha se ato në një plan të palëvizshëm dhe kushtet e një moti real. 

Përgjithësisht vendi ynë ka një potencial rrezatimi diellor të jashtëzakonshëm. Sipas të 

dhënave në pikën e vrojtimit të Tiranës, gjatë një viti,  janë regjistruar mbi 280 ditë me 

diell, të cilat japin më tepër se 3700Wh/m² në një kënd 40º nga jugu.
32

 Një rëndësi të 

veçantë paraqet analiza e vlerave të rrezatimit mesatar vjetor. Ato dallohen për një 

shpërndarje hapësinore të shprehur qartë, duke u ndarë në dy periudha karakteristike si 

ajo tetor-mars dhe prill-shtator. Sasia e rrezatimit diellor në periudhën e parë arrin në 

1358W/m², kurse në periudhën e dytë arrin 2275W/m² në krahinën malore Veriore dhe 

në pjesën veriore të asaj Qendrore. Raporti midis tyre është afro 40% dhe 60%, shuma 

vjetore 2633W/m². Me vlera relativisht më të mëdha këto dy periudha paraqiten gjatë 

pjesës jugore e JL të krahinës malore Qendrore, në atë Jugore dhe në veçanti tek 

Ultësira Perëndimore. Ato marrin mesatarisht çdo vit përkatësisht 1454W/m² dhe 

2459W/m², duke pasur gati të njëjtin raport midis tyre (41% dhe 59%) dhe një shumë 

vjetore 3913W/m² (10.7W/m²/ditë). Nga këto të dhëna del se shuma vjetore e rrezatimit 

mesatar në vendin tonë arrin në 7546W/m², e cila dëshmon për një vlerë ditore prej afro 

21W/m²/ditë, duke provuar për një potencial fotovoltaik mjaft të pasur. Në shpërndarjen 

vjetore të vlerave mesatare të rrezatimit diellor, vërehet një zonalitet i shprehur 

pothuajse i njëjtë me ato të dy periudhave karakteristike të saj. Kështu vlerat më të 

mëdha të rrezatimit mesatar vjetor takohen në Ultësirën Perëndimore, në të cilën 

veçohet Durrësi (3996W/m²), Shkodra (3957W/m²), Fieri (3968W/m²), Vlora 

                                                      
32

 Manicucci D. Fernandez J.P. 1988. User’s Manual for PVFORM: A Photovoltaic system Simulation 

Program for Stand-Alone and Grid-Interactive Applications. SAND85-0376, Albuquerque, NM: Sandia 

National Laboratories. 
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(3959W/m²), Lushnja (3956W/m²) etj. Menjëherë pas Ultësirës vjen pjesa jugore e 

krahinës malore Qendrore, si Erseka (3862W/m²), Korça (3855W/m²), Pogradeci 

(3805W/m²). Më pas renditet pjesa veriore e saj me Krujën (3727W/m²), Burrelin 

(3930W/m²), Peshkopinë (3807W/m²), Kukësin (3641W/m²) etj. Përfundimisht 

theksojmë se vendi ynë merr mesatarisht një rrezatim diellor mbi 3700W/m², duke 

dëshmuar për vlera të larta fotovoltaike gjithëvjetore. Një shpërndarje karakteristike të 

energjisë diellore paraqet njëkohësisht ajo stinore, që është rrjedhojë e mbizotërimit të 

një moti ciklonik gjatë stinës së dimrit dhe pjesërisht të atyre të vjeshtës dhe pranverës, 

duke i shtuar kushtet mbizotëruese të një moti anticiklonik në stinën e verës dhe 

pjesërisht atyre tranzitore. Natyrisht stina e verës merr mesatarisht një rrezatim diellor 

prej 1272W/m², duke përbërë rreth 33% të shumës vjetore, pastaj vjen ajo e pranverës 

me 1067W/m², pra 28% të kësaj shume, kurse vjeshta dhe dimri marrin përkatësisht 

938W/m² dhe 568W/m², të cilët përfaqësojnë 24.4% dhe 14.6% të sasisë së 

përgjithshme vjetore. Theksojmë se sasitë mesatare stinore të rrezatimit diellor, dallohen 

njëkohësisht për një shpërndarje të ndryshme midis krahinave të vendit tonë, të cilat 

lidhen drejtpërdrejt me veçoritë fiziko-gjeografike të lartpërmendura. Kështu, vlerat më 

të mëdha të rrezatimit diellor gjatë stinës së verës takohen në Ultësirën Perëndimore, në 

Durrës, Krujë, Lushnjë, Fier, Vlorë, Lezhë, Kuçovë, Shkodër, Tiranë etj, që marrin deri 

në 1300W/m². Megjithatë,  pjesa më e madhe e pikave të vrojtimit, marrin një rrezatim 

mesatar vjetor mbi 1200W/m² gjatë stinës së verës, duke përjashtuar zonën VL të 

vendit, ku vlerat e këtij rrezatimi në B.Curri dhe Kukës arrijnë përkatësisht 1172W/m² 

dhe 1198W/m², pavarësisht se përfaqësojnë njëkohësisht  33% të shumës vjetore. Mjaft 

karakteristike paraqitet fakti, se midis dy stinëve tranzitore, ajo e pranverës merr një 

rrezatim mesatar 100-150W/m² më tepër se ajo e vjeshtës ose 3-5% të shumës vjetore. 

Një ndryshim i tillë i dukshëm midis dy stinëve tranzitore lidhet drejtpërdrejt me 

zgjatjen më të madhe të ditës gjatë pranverës (nga 11 orë e 22´ në mars, deri në 14 orë e 

15´ në maj), kurse tek ajo e vjeshtës dita zvogëlohet nga 12 orë e15´ (shtator) në 9 orë e 

15´ (nëntor), pavarësisht se numri mesatar i ditëve të vranëta është pak më i madh në 

këtë të fundit. Natyrisht stina e dimrit merr mesatarisht 568W/m², e cila përbën 15% të 

shumës vjetore falë numrit më të pakët të ditëve me ndriçim diellor dhe numrit më të 

madh të ditëve të vranëta (rreth 13 ditë në muaj), duke u karakterizuar nga ndryshime të 

shprehura me ato të vjeshtës. Një dukuri tjetër karakteristike e shpërndarjes stinore të 
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vlerave mesatare të ndriçimit diellor është gjithashtu, ndryshimi relativisht i vogël (rreth 

3 herë) midis stinës së verës dhe atyre tranzitore, veçanërisht me atë të pranverës 

(5.4%), kurse kjo e fundit me vjeshtën vetëm 3%.
33

 Sigurisht, ndryshimi i theksuar 

midis vlerave të verës dhe dimrit arrin në 2.2 herë për llogari të verës, e cila lidhet 

drejtpërdrejt me mbizotërimin e plotë përkatësisht të kushteve të një moti anticiklonik 

dhe atij ciklonik. Ndryshimi relativisht i vogël i vlerave midis stinëve tranzitore, 

shpjegohet me këtë pozicion të tyre, midis dy tipeve të motit të lartpërmendura. Me këto 

kushte moti lidhen edhe ndryshimet e vlerave mujore të rrezatimit mesatar diellor dhe 

atyre ndërmujor. Midis tyre, veçohet dhjetori, me sasinë minimale të këtij rrezatimi, i 

cili merr rreth 25% të vlerës së janarit, duke u luhatur në kufij tepër të gjerë nga 20% 

(Lezhë) deri në 39% (Bilisht). Kurse vlerat më të mëdha i përkasin muajit gusht, i cili 

përbën 11.4% të shumës vjetore të rrezatimit diellor, kurse vlerat më të mëdha të këtij 

muaji takohen në Lezhë (4.52W/m²), Lushnjë dhe Fier (450W/m²), Durrës (452W/m²), 

Sarandë (450W/m²) të Ultësirës Perëndimore. Një nga veçoritë dalluese të vlerave të 

muajit gusht është shpërndarja e përafërt e tyre në të gjitha pikat e vrojtimit, duke filluar 

nga ajo më e vogël në Kukës 408W/m². Kurse vlera mesatare e përgjithshme arrin në 

438W/m². Theksojmë se ndryshimet ndërmujore janë shumë më të mëdha gjatë 

periudhës tetor-mars, pra në kohën kur mbi vendin tonë mbizotërojnë kushtet e një moti 

ciklonik me vranësira të shumta. Muaji pasardhës i kësaj periudhe merr mesatarisht 23-

27% të rrezatimit diellor më shumë se ai paraardhës, ndërsa ndryshime shumë të vogla 

paraqiten gjatë muajve prill-shtator, me vlerë 2-15%. Me vlera të veçanta paraqiten 

gjithashtu, ndryshimet stinore të këtij rrezatimi, të cilat arrijnë nga 17.2% më shumë tek 

ajo e  verës se ajo e pranverës, deri në 11.4% më shumë se kjo e fundit, ajo e vjeshtës e 

cila merr mesatarisht 36-40% më shumë energji se ajo e dimrit. Ndryshimet e theksuara 

të vlerave të këtij rrezatimi midis këtyre stinëve, kushtëzohen drejtpërdrejt me 

vendosjen e plotë të motit ciklonik, me të cilin lidhet rritja e numrit të ditëve të vranëta, 

duke i shtuar njëherazi dhe shkurtimin e ditës 9-11 orë. Një potencial fotovoltaik 

paraqet njëkohësisht rrezatimi mesatar vjetor i shpërndarë në një plan të palëvizshëm, i 

cili paraqitet me një shpërndarje zonale të ngjeshur me rrezatimin e drejtpërdrejt duke 

formuar kështu atë të përgjithshëm. Në shtrirjen vjetore të këtij rrezatimi spikasin dy 

periudha të tilla, si ajo nëntor-shkurt, pra dy muaj më pak se ajo e rrezatimit të 

                                                      
33

 Halonani N. ect, 1993. Calculation on monthly average solar radiation on horizontal surface using daily 

hours of bright sunshine, Vol.50, Nr.3, 247-258. 
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drejtpërdrejt, duke çuar kështu në rritjen e periudhës së dytë mars -tetor, pra 2/3 e vitit. 

Theksojmë njëkohësisht, se vlerat maksimale të këtij rrezatimi, siç do të trajtohen në 

vijim, i përkasin muajit maj-qershor me ndryshime të papërfillshme të tyre. Shuma e 

përgjithshme e rrezatimit mesatar të shpërndarë gjatë periudhës nëntor-shkurt arrin në 

6642W/m² për të gjithë vendin, pra me një mesatare vjetore 302W/m² dhe mujore 

76W/m². Përsa i përket periudhës mars-tetor, ajo është 25310W/m², duke pasur një 

mesatare vjetore 1470W/m² dhe mujore123W/m², e cila përbën një potencial të 

dukshëm të energjisë diellore. Mjaft karakteristike paraqiten ndryshimet stinore të 

energjisë së shpërndarë, e cila dallohet për vlera shumë më të vogla të rrezatimit të 

drejtpërdrejt, midis stinës së verës dhe asaj të pranverës. Kjo e fundit merr mesatarisht 

3.8% më pak se ajo e verës. Kurse tek rrezatimi i drejtpërdrejt ndryshimi midis këtyre 

stinëve arrin mesatarisht 17.2% më pak se ajo e verës, duke pasur kontraste të theksuara 

midis tyre. Vlerat e rrezatimit të shpërndarë paraqesin ndryshime të theksuara ndërmjet 

pranverës dhe vjeshtës, ku kjo e fundit merr mesatarisht 26-28% energji më pak, duke 

pasur vlera të përafërta ndryshimi edhe midis vjeshtës dhe dimrit. Ndryshimet e 

shprehura në vlerat e rrezatimit të shpërndarë midis stinëve tranzitore, të cilat janë 2-2.5 

herë më të mëdha se ato të rrezatimit të drejtpërdrejt të këtyre stinëve, lidhen me 

zgjatjen më të madhe të ditës në orë për llogari të pranverës dhe numrin më të madh të 

ditëve me shtresë bore gjatë kësaj stine, duke ndikuar në rritjen e vlerave të këtij 

rrezatimi. Këto ndryshime stinore të rrezatimit të shpërndarë, shprehen gjithashtu, në 

raportin e tyre në shumën vjetore të tij, ku vera dhe pranvera kanë vlera pothuajse të 

njëjta me 31% të kësaj shume, kurse në raport me vjeshtën dhe dimrin, të cilët përbëjnë 

përkatësisht 21.6% dhe 16.4%, kanë ndryshime të shprehura. Natyrisht këto vlera të 

ndryshme lidhen jo vetëm me ditët më të shkurtra të vjeshtës dhe të dimrit (9-11orë), 

por në radhë të parë nga mbizotërimi i një moti ciklonik në këto stinë dhe praninë e 

vranësirave të shumta. Vlerat stinore të rrezatimit të shpërndara si ato vjetore, 

karakterizohen për një shtrirje zonale të shprehur, për të cilat dallohen Ultësira 

Perëndimore, ku të gjitha stinët kanë sasinë më të madhe të këtij rrezatimi, duke filluar 

nga vera dhe pranvera me vlera mesatare përkatësisht 464W/m² dhe 448W/m², kurse 

vjeshta me dimrin 331W/m² dhe 291W/m². Me vlera të përafërta paraqiten gjithashtu, 

sasitë stinore të këtij rrezatimi në pjesën jugore të krahinës malore Qendrore dhe gjatë 

krahinës Jugore. Kurse tek ajo Veriore, takohen sasitë relativisht më të vogla, 
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veçanërisht në VL të kësaj krahine, ku vera merr mesatarisht 452W/m², pranvera 

433W/m², vjeshta 308W/m² dhe dimri 233W/m². Në shpërndarjen mujore të këtij 

rrezatimi, vërehen ndryshime të përafërta stinore, ku vlerat më të mëdha takohen në 

muajin maj dhe qershor me ndryshime të papërfillshme midis tyre (1-6W/m²) për llogari 

të muajit maj, të cilët marrin përkatësisht 164W/m² dhe 158W/m². Sasitë më të mëdha të 

rrezatimit të shpërndarë në muajin maj, takohen në B.Curri 180W/m², Ersekë 169W/m², 

Gjirokastër 166W/m², Përmet 164W/m², kurse qershori në B.Curri është 178W/m², 

Vlora 161W/m², Kruja 161W/m². Lidhur me vlerën minimale të rrezatimit të shpërndarë 

theksojmë se ajo arrihet në të gjitha pikat e vrojtimit në muajin dhjetor, i cili ka një 

rrezatim mesatarisht 10% më të vogël se muaji janar i renditur menjëherë pas dhjetorit. 

Theksojmë se ndryshimet ndërmujore më të mëdha takohen midis tetorit dhe nëntorit, 

ku i pari ka një rrezatim të shpërndarë 26% më të madh se ky i fundit. Menjëherë pas 

këtyre muajve vjen ndryshimi midis shkurtit e marsit me vlerë 24% më të madhe për të 

parin, duke u lidhur me kalimin shkallë-shkallë në kushtet e një moti anticiklonik, i cili 

ka kushtëzuar njëkohësisht ndryshime më të vogla midis muajve nga marsi në tetor, 

veçanërisht nga maji në gusht me mbizotërim të plotë të motit anticiklonik gjatë kësaj 

periudhe. Një tregues tjetër i rëndësishëm paraqitet, gjithashtu, intensiteti i rrezatimit të 

shpërndarë ditor në çdo tre orë, duke filluar nga ora 6
30

 deri në 18
30

, por vlerat më të 

mëdha i ka në harkun kohor 9
30

-15
30

, duke arritur kulmin në 12
30

, pra tek e quajtura 

mesdita e vërtetë diellore (MVD). 

Në ecurinë e këtij intensiteti, ashtu si tek vlerat mesatare, dallohet periudha tetor-mars, 

në të cilin mungon plotësisht rrezatimi i shpërndarë gjatë orës 6
30

 dhe asaj 18
30

, e lidhur 

kjo me ditët e shkurtra gjatë muajve të kësaj periudhe. Kurse në të dytën, gjatë këtyre 

orarëve, intensiteti i rrezatimit të shpërndarë rritet nga maji dhe qershori me vlera 

përkatëse 56-66W/m
2
 deri në korrik e gusht 51W/m

2
 e 27W/m

2
. Mjaft karakteristike 

paraqitet fakti se, vlerat mesatare ditore të këtij rrezatimi gjatë orës 9
30

 dhe 8
30

, 

paraqiten pothuajse të barabarta për të gjithë muajt e vitit. Por vlerat më të mëdha, i 

arrin në mars dhe tetor, përkatësisht 173W/m
2
 e 133W/m

2
 në periudhën e parë, kurse në 

të dytën, qershor e maj, me shumë gati të barabartë (253W/m
2
). Natyrisht, vlerat 

maksimale të këtij rrezatimi arrihen në orën 2
30

 të mesditës së vërtetë diellore, e cila 

arrin shumën mesatare vjetore 284W/m
2
, atë maksimale 372W/m

2
 në qershor, kurse atë 

minimale 181W/m
2
 në dhjetor. Në kuadrin e energjisë fotovoltaike, me tipare 
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karakteristike paraqitet njëkohësisht rrezatimi mesatar vjetor në qiell të kthjellët, 

gjithashtu, për një plan të palëvizshëm, i cili ka një vlerë rreth 30% më të madhe se ai në 

kushtet e një moti real, pra edhe me vranësira. Nga të dhënat e 26 pikave të vrojtimit, 

shprehet qartë, se vendi ynë merr mesatarisht çdo vit 4003kwh/m
2
 në ditë, por sasinë më 

të madhe të këtij rrezatimi e merr Ultësira Perëndimore, si Lezha 4071kwh/m
2
, Tirana 

4068kwrh/m
2
, Durrësi 4115kwh/m

2
, Lushnja 4082kwh/m

2
, Kuçova 4115kwh/m

2
, Fieri 

4307kwh/m
2
, Vlora 4219kwh/m

2
 etj. Një sasi të përafërt rrezatimi mesatar vjetor merr, 

gjithashtu, pjesa jugore e Krahinës Malore Qendrore si: Korça, 3918kwh/m
2
, Erseka 

4022kwh/m
2
, Pogradeci 3953kwh/m

2
, Elbasani 3967 kwh/m

2
 etj. Pastaj vjen pjesa 

veriore, si: Puka 3845kwh/m
2
, Peshkopia 3808kwh/m

2
, Kukësi 3647kwh/m

2
 etj. 

Natyrisht, gjatë një viti dallohet periudha tetor-mars me mbizotërim të kushteve të një 

moti ciklonik, i cili dallohet për një rrezatim vjetor me vlerë mesatarisht  rreth 20% më 

të vogël se ajo prill-shtator, ku spikat gjendja e një moti anticiklonik. Gjatë periudhës së 

parë vendi ynë merr një rrezatim mesatar mujor prej 413W/m
2
, në të dytën 511W/m

2
. 

Ato përbëjnë një shumë përkatësisht në 2520W/m
2
 dhe 3053W/m

2
, duke dëshmuar për 

numrin mesatar të ditëve të kthjellta më të madh gjatë periudhës prill-shtator, kurse 

shuma mesatare vjetore arrin 5576W/m
2
. Kjo periudhë merr mesatarisht 18% më shumë 

të rrezatimit të përgjithshëm vjetor se ajo tetor-mars, duke paraqitur një vlerë maksimale 

në Kukës me 26% dhe ajo minimale në Vlorë me 15% të kësaj shume, e cila dëshmon 

për një shpërndarje më të rregullt të këtij rrezatimi në Ultësirën Perëndimore dhe në 

pjesën jugore të Krahinës Malore Qendrore. Krahasuar me raportin e këtyre dy 

periudhave të vitit për vlerat mesatare në kushtet e një moti real (40:60), ky ndryshim 

midis tyre paraqitet shumë më i vogël në kushtet e një moti të kthjellët, duke dëshmuar 

për rolin e rëndësishëm të vranësirave në këtë dukuri natyrore. Në shpërndarjen 

hapësinore të këtij rrezatimi vërehet, gjithashtu, një zonalitet i shprehur, ku vlerat më të 

mëdha takohen në Ultësirën Perëndimore (Vlora 5800W/m
2
, Lushnja 5712W/m

2
, Fieri 

5752W/m
2
, Durrësi 5638W/m

2
), pastaj vjen pjesa jugore e Krahinës Malore Qendrore 

(Korça 5704W/m
2
, Bilishti 5748W/m

2
, Erseka 5683W/m

2
) dhe Krahina Malore Jugore 

(Gjirokastra 5315W/m
2
, Saranda 5489W/m

2
, Përmeti 5481W/m

2
 etj). Gjatë dy 

periudhave të lartpërmendura të vitit, për 22 stacionet e vrojtimit, vendi ynë merr 

gjithsej 122680W/m
2
, të cilat kanë njëkohësisht një shpërndarje stinore, mujore e ditore 

si më poshtë. Në shpërndarjen stinore të këtij rrezatimi në kushtet e një moti të kthjellët 
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vërehen ndryshime shumë më të vogla, se ato në kushtet e një moti real, madje dukuria 

më karakteristike është se stina e pranverës që merr mesatarisht 2% më tepër energji, se 

ajo e verës, duke dëshmuar për rolin e ditëve të kthjellta në këtë rrezatim. Një element 

tjetër klimatik, i cili ndikon dukshëm në vlerat relativisht më të mëdha të rrezatimit 

diellor gjatë stinës së pranverës, është tensioni i avujve të ujit, ku vlerat mesatare më të 

mëdha të tij takohen në verë me afro 17mb (milibar) kundrejt 10.78mb të pranverës. 

Ndryshimet stinore të rrezatimit mesatar stinor ndryshojnë në vlera gjithnjë e më të 

mëdha, në të cilët vera merr 11% më shumë se vjeshta, kurse kjo e fundit 16% më tepër 

se dimri. Këto ndryshime ndërstinore në kushtet e një moti të kthjellët, janë shumë herë 

më të vogla se ato në kushtet reale të motit, veçanërisht ato midis vjeshtës e dimrit dhe 

këtij të fundit me verën (përkatësisht 40-60% më pak), duke provuar për një shpërndarje 

të rregullt të rrezatimit mesatar gjatë motit të kthjellët. Në kushtet e këtij moti, stina e 

verës merr mesatarisht 25% më shumë rrezatim se ajo e dimrit, pra rreth dy herë më pak 

se në mot real, lidhur me praninë e vranësirave gjatë kësaj stine. Një tregues tjetër i një 

shpërndarjeje relativisht më të rregullt të rrezatimit mesatar në kushtet e një moti të 

kthjellët janë, gjithashtu, vlerat e çdo stine në raport me shumën vjetore, të tilla si 

pranvera 28%, vera 27%, vjeshta 24% dhe dimri 21% të kësaj shume, duke paraqitur 

ndryshime më të vogla se në kushtet e një moti real, pra me praninë e vranësirave. 

Lidhur me shpërndarjen mujore të rrezatimit mesatar në qiell të kthjellët theksojmë se, 

muaji gusht për të gjithë vendin, merr sasinë më të madhe të këtij rrezatimi me vlerë 

530W/m
2
, duke përbërë 9.5% të shumës vjetore. Kurse muaji dhjetor në të gjitha pikat e 

vrojtimit, ashtu si gushti, dallohet për sasinë më të vogël të rrezatimit diellor me vlerë 

345W/m², duke përfaqësuar 1.5 herë më pak se ajo e gushtit dhe 6% të shumës vjetore. 

Vlerat më të mëdha muaji gusht i ka si gjithnjë në Ultësirën Perëndimore: Fieri 

535W/m², Lushnja 534W/m², Lezha 534W/m², Kuçova 532W/m², Durrësi 532W/m² etj. 

Pastaj vjen pjesa jugore e Krahinës Malore Qendrore: Korça 534W/m², Bilishti 

535W/m², Erseka 529W/m² etj. Në përgjithësi një shpërndarje zonale të tillë paraqesin 

gjithashtu, vlerat më të mëdha të muajit dhjetor, të tilla si Fieri 370W/m², Vlora 

379W/m², Lushnja 362W/m², Durrësi 367W/m², Tirana 360W/m² në Ultësirën 

Perëndimore, kurse në pjesën jugore të Krahinës Qendrore veçojmë Bilishtin 370W/m², 

Korçën 365W/m², Ersekën 360W/m², Pogradecin 343W/m² etj. 
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Figura 2.2 Harta e 

rrezatimit mesatar 

vjetor në plan të 

palëvizshëm (W/m
2
) 

për orët në rritje 

(G) shk. 1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 

10.1 nga Anuela 

Prifti). 

 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

77 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

 

Figura 2.3 Harta e 

rrezatimit mesatar 

vjetor në plan të 

palëvizshëm (W/m
2
) 

për orët në rënie (G) 

shk. 1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga Anuela Prifti). 

 

 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

78 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

 

Figura 2.4 Harta e 

rrezatimit mesatar 

vjetor të shpërndarë në 

plan të palëvizshëm 

(W/m
2
) për orët në 

rritje (Gd) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 

 

 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

79 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

Figura 2.5 Harta e 

rrezatimit mesatar 

vjetor të shpërndarë në 

plan të palëvizshëm 

(W/m
2
) për orët në 

rënie (Gd) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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Figura 2.6 Harta e 

mesatares vjetore e 

rrezatimit në qiell të 

kthjellët në plan të 

palëvizshëm (W/m
2
) 

për orët në rritje(Gc) 

shk. 1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga Anuela Prifti). 
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Figura 2.7 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit në qiell të 

kthjellët në plan të 

palëvizshëm (W/m
2
) për 

orët në rënie (Gc) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga Anuela 

Prifti). 
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Në kuadrin e ndryshimeve ndërmujore të sasisë 

mesatare të rrezatimit diellor mjat karakteristik 

paraqitet fakti se periudha tetor-mars, dallohet 

për vlerat më të mëdha, të cilat arrijnë nga 11-

16% midis nëntorit, dhjetorit dhe janarit deri në 

10-15% tek shkurti dhe marsi. Këto vlera lidhen 

drejtpërdrejt me kushtet e një moti ciklonik dhe 

vranësira të shumta, pra mesatarisht 13 ditë në 

muaj kundrejt 4 ditëve gjatë periudhës mars-

tetor. Natyrisht, ndryshimet më të theksuara 

takohen midis tetorit dhe nëntorit, pastaj vjen 

shkurti dhe marsi përkatësisht 5-7% më shumë për marsin dhe tetorin, duke u përputhur 

përgjithësisht me praninë e motit ciklonik në këto muaj. 

2.1.2. Rrezatimi diellor mesatar vjetor në plan të lëvizshëm me dy akse   

Me rëndësi të veçantë, paraqiten gjithashtu, vlerat e rrezatimit diellor mesatar në plan të 

lëvizshëm  me dy akse. Përgjithësisht, ato janë 23% më të mëdha, se ato mesatare në 

plan të palëvizshëm, pavarësisht se në Ultësirën Perëndimore ato arrijnë deri në 25% të 

kësaj vlere. Në këto kushte, vendi ynë merr mesatarisht 4800W/m² çdo vit nga rrezatimi 

diellor, duke u karakterizuar njëherazi nga një shpërndarje zonale e dukshme. Sasitë më 

të mëdha të rrezatimit mesatar vjetor i merr Ultësira Perëndimore (Shkodra 5287W/m², 

Lezha 5123W/m², Durrësi 5388W/m², Lushnja 5270W/m², Fieri 5329W/m², Vlora 

5228W/m²). Më pas vjen pjesa JL e Krahinës Malore Qendrore (Korça 5245W/m², 

Bilishti 5114W/m², Erseka 4984W/m², Pogradeci 4935W/m². Sasinë më të pakët e merr 

pjesa VL e vendit me Kukësin 4631W/m² dhe B.Currin me 4491W/m². Në përgjithësi 

një shpërndarje e tillë e rrezatimit mesatar diellor, paraqitet njëkohësisht tek vlerat 

stinore, në të cilat spikat stina e verës me 1762W/m², duke përfaqësuar 35% të shumës 

vjetore, pastaj vijnë me radhë ajo e pranverës 27%, vjeshtës 24% dhe dimri me 14% të 

kësaj shume. Nga këto të dhëna del se ndryshimet ndërstinore paraqiten me vlera të 

ndryshme, në të cilat veçohen vlerat relativisht të vogla midis stinëve tranzitore (3%), 

pra të vjeshtës me pranverën, duke u rritur deri në 10% midis vjeshtës dhe dimrit, kurse 

Figura 2.8 Sistem fotovoltaik me 2 

akse (Burimi: National laboratory of 

the U.S.Department of Energy- 

Office of Energy Efficiency and 

Renewable Energy). 
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vera me pranverën kanë një ndryshim 8% për llogari të verës.
34

 Këto ndryshime 

ndërstinore lidhen ngushtë me dy tipat mbizotërues të motit në vendin tonë, të cilët 

përcaktojnë njëkohësisht numrin e ditëve të kthjellëta dhe atyre të vranëta. Natyrisht, 

ndryshimi i theksuar midis stinës së verës dhe asaj të dimrit, i cili arrin në mesatarisht 

38% të shumës vjetore për llogari të verës, shpjegohet me praninë e veprimit kulmor të 

motit anticiklonik (vera) dhe atij ciklonik (dimri). Një dukuri tjetër e rrezatimit mesatar 

vjetor në një plan të lëvizshëm me dy akse është gjithashtu, shpërndarja zonale e vlerave 

të tij, pra sasitë e mëdha të këtij rrezatimi i merr Ultësira Perëndimore, si Shkodra 

1847W/m², Lezha 1831W/m², Durrësi 1885W/m², Lushnja 1856W/m², Fieri 1874W/m², 

Vlora 1872W/m², Kuçova 1807W/m², Tirana1829W/m². Menjëherë pas saj renditet 

pjesa JL e krahinës malore Qëndrore, e cila merr mbi 1700W/m², të tilla si Erseka 

1745W/m², Korça 1778W/m², Bilishti 1781W/m², Pogradeci 1733W/m², kurse krahina 

malore Jugore dhe pjesa VL e asaj Veriore marrin mbi 1600W/m², si Gjirokastra 

1687W/m², Saranda 1637W/m², Berati 1681W/m², Përmeti 1744W/m², Kukësi 

1616W/m² dhe B. Curri 1507W/m². Përgjithësisht i njëjti zonalitet paraqitet në 

shpërndarjen e vlerave të rrezatimit diellor në tri stinët e tjera, pra sasitë më të mëdha të 

këtij rrezatimi i kanë të shpërndara sipas krahinave të lartpërmendura.
35

 

Një rëndësi të veçantë paraqesin gjithashtu, sasitë e rrezatimit diellor mujor dhe 

ndryshimet midis tyre, të cilat kushtëzohen kryesisht nga veçoritë e motit dhe ato të 

relievit, duke pasur një ecuri të përafërt me ato stinore. Në të gjithë vendin tonë, muaji 

gusht merr sasinë më të madhe të rrezatimit diellor me vlerë mesatare 580W/m², duke 

përfaqësuar 12% të shumës vjetore dhe 32% të stinës së verës. Sasitë më të mëdha të 

këtij rrezatimi, si gjithnjë takohen në Ultësirën Perëndimore, si në Shkodër 630W/m², 

Lezhë 622W/m², Tiranë 619W/m², Lushnjë 626W/m², Fier 633W/m², Durrës 638W/m², 

Vlorë 622W/m². Vlerat relativisht më të vogla takohen në pjesën JL të Krahinës Malore 

Qendrore dhe atë VL të krahinës Veriore, si Korça 604W/m², Bilishti 601W/m², Erseka 

586W/m², Pogradeci 585W/m², Përmeti 591W/m², Gjirokastra 576W/m², Saranda 

564W/m², Kukësi 520W/m², B.Curri 550W/m², Peshkopia 586W/m². Me sasi relativisht 

të konsiderueshme të rrezatimit gjatë muajit gusht paraqitet gjithashtu, pjesa 

perëndimore e Krahinës Malore Qendrore, si në pellgun e Burrelit 622W/m², fushën e 

                                                      
34

 Hay J.E. 1979. Calculation on monthly average solar radiation for horizontal and  inclined surface. Sol. 

Energy 23(4), 301-307. 
35

 Hido E. 2006. Evaluation of solar energy potential in Albania, Study in the framework of “Sustainable 

Energy for Albania project”. Co-PLAN 2007. 
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Figura 2.9 Harta e shpërndarjes territoriale të sasisë 

mesatare të orëve me diell në Shqipëri 

shk.1:1.000.000 (Burimi:  E.Hido, 2006). 

Elbasanit 611W/m², Krujë 585W/m² etj. Lidhur me sasitë më të vogla të rrezatimit 

diellor, theksojmë se ato ashtu si për vlerat më të mëdha, takohen gjatë muajit dhjetor 

me një vlerë mesatare rreth 170W/m², duke përbërë 3.5% të shumës vjetore dhe të asaj 

të dimrit, pra rreth 4 herë më të vogël se ato të muajit gusht. Sasinë më të madhe të 

rrezatimit gjatë muajit dhjetor e merr gjithashtu, Ultësira Perëndimore, si Shkodra 

204W/m², Durrësi 203W/m², Fieri 195W/m², Lushnja 190W/m², Tirana 189W/m², 

Vlora 194W/m², Elbasani 

195W/m² etj. Në kuadrin e 

ndryshimeve ndërmujore të 

rrezatimit mesatar, vlen të 

theksohet se vlerat më të mëdha 

i përkasin muajve tetor- mars, 

të cilat arrijnë 34% midis tetorit 

dhe nëntorit për llogari të 

tetorit, dhe e njëjta vlerë midis 

dhjetorit dhe janarit së bashku 

me atë ndërmjet shkurtit e 

marsit. Harku kohor i këtyre 

ndryshimeve ndërmjet këtyre 

muajve lidhet me mbizotërimin 

e plotë të një moti ciklonik dhe 

fillimin e atij anticiklonik, 

kurse ndikimi i plotë i këtij të 

fundit pasqyrohet tek 

ndryshimet shumë më të vogla 

ndërmujore gjatë periudhës 

prill-tetor me 1-15% veçanërisht midis muajve të verës. Në përmasa shumë të vogla 

këto ndryshime karakterizojnë njëkohësisht sasinë mesatare vjetore të rrezatimit të 

shpërndarë në një plan të lëvizshëm në dy akse, i cili është 8.5% më i madh se ai në një 

plan të palëvizshëm, duke arritur në vlera mesatare 134W/m². Vlen të theksohet se sasia 

e rrezatimit të shpërndarë në të gjithë pikat e vrojtimit ndryshon në vlera relativisht të 

vogla nga ajo mesatare e përgjithshme, nga 3W/m² në Kuçovë, Tiranë, Elbasan 
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(Ultësirën Perëndimore), Përmet, Gjirokastër, Sarandë (në krahinën malore Jugore) deri 

në 3-9W/m² (Vlorë, Fier, Lushnjë, Berat, Krujë e Lezhë). Natyrisht vlerat më të mëdha 

të këtij rrezatimi shtrihen në Ultësirën Perëndimore, si Durrësi 138W/m², Fieri 

141W/m², Lushnja 139W/m², Tirana dhe Shkodra 135W/m². Ndryshimet më të mëdha 

të rrezatimit të shpërndarë janë ato midis periudhës tetor-mars dhe asaj prill-shtator, të 

cilat përfaqësojnë përkatësisht 34% dhe 66% të shumës së përgjithshme të këtij 

rrezatimi, pra me vlera reale 567W/m² dhe 1096W/m², duke u kushtëzuar nga dy tipat e 

veçanta të lartpërmendura të motit. Me ndryshime të shprehura, në rrezatimin e 

shpërndarë paraqitet gjithashtu, shpërndarja stinore e tij, veçanërisht midis dimrit dhe 

verës, të cilat kushtëzohen drejtpërdrejt nga dy tipa të veçantë të motit. Në kulmin e 

ndikimit të një moti anticiklonik, stina e verës përbën 34% të shumës vjetore të 

rrezatimit të shpërndarë (1620W/m²), pra 554W/m², kurse ajo e dimrit me mbizotërim të 

motit ciklonik përbën vetëm 14% të kësaj shume (237W/m²). Natyrisht, ndryshimi i tyre 

me stinët tranzitore dallohet për vlera më të vogla, veçanërisht midis verës dhe 

pranverës, të cilat përbëjnë përkatësisht 34% dhe 30% të shumës vjetore. 

Mjaft karakteristike paraqitet gjithashtu, ndryshimi i vlerave të rrezatimit të shpërndarë 

midis pranverës, vjeshtës dhe dimrit, të cilat arrijnë përkatësisht 30%, 22% dhe 14% të 

shumës vjetore të këtij rrezatimi, duke pasur një ndryshim 8%, pra sa dyfishi i 

ndryshimit midis dimrit dhe verës. Një dukuri tjetër e këtij rrezatimi është njëkohësisht 

ndryshimi stinor relativisht i vogël i vlerave stinore midis të gjitha pikave të vrojtimit, 

veçanërisht ajo e dimrit, gjatë të cilës ky ndryshim midis vlerës më të vogël (Berati dhe 

Kukësi 212W/m²) dhe asaj më të madhe (Vlora 252W/m²) arrin në 40W/m², kurse stina 

e verës, vjeshtës dhe pranverës arrijnë përkatësisht 58W/m², 63W/m² dhe 55W/m² midis 

këtyre pikave. Lidhur me shpërndarjen zonale të vlerave stinore të këtij rrezatimi, siç 

është theksuar gjithashtu  për rrezatimin e përgjithshëm, vërehet se sasinë më të madhe 

e ka Ultësira Perëndimore. Stina e verës arrin në Vlorë 576W/m², Fier 567W/m², 

Lushnjë 557W/m²; ajo e pranverës arrin në Vlorë 511W/m², Fier 506W/m², Lushnjë 

500W/m²; ajo e vjeshtës në Vlorë 372W/m², Lushnje 365W/m², Fier 368W/m², Durrës 

360W/m². Gjatë stinës së dimrit Vlora arrin në 252W/m², Durrësi 246W/m², Lushnja 

246W/m² etj. Me vlera të përafërta paraqitet gjithashtu pjesa JL e Krahinës Malore 

Qendrore, si Korça 240W/m², Bilishti 242W/m², Erseka 237W/m². Kurse tek pjesa 

veriore e kësaj krahine dallohet Burreli 234W/m², B.Curri 244W/m², Peshkopia 
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229W/m² etj. Në ecurinë mujore të këtij rrezatimi të pasqyruar, përgjithësisht vërehen 

ngjashmëri me atë vjetore e stinore të lartpërmendura, veçanërisht tek ndryshimet 

ndërmujore midis dy periudhave të vitit. Lidhur me sasinë më të madhe të rrezatimit të 

pasqyruar, vlerën më të madhe për të gjitha pikat e vrojtimit, në ndryshim nga ai i 

përgjithshmi, e ka muaji qershor, i cili arrin mesatarisht 190W/m², duke përbërë 12% të 

shumës vjetore. Sasinë më të madhe të këtij rrezatimi e ka Ultësira Perëndimore, (Vlora 

200W/m², Lushnja 194W/m², Fieri 197W/m², Durrësi 190W/m²). Pastaj vjen pjesa JL e 

Krahinës Malore Qendrore (Korça 195W/m², Erseka 192W/m², Bilishti 195W/m²) dhe 

pjesa veriore e saj (B.Curri 195W/m², Kukësi 193W/m², Burreli 191W/m², Peshkopia 

189W/m²) etj. Theksojmë se përgjithësisht të dhënat e të gjithë pikave të vrojtimit 

dallohen për ndryshime të vogla të këtij rrezatimi midis tyre, e cila shprehet me faktin se 

vlera më e ulët në Berat me 180W/m² me atë më të lartë në Fier e Lezhë me 197W/m², 

ka një ndryshim 170W/m². Sigurisht pas qershorit vjen muaji maj dhe korrik me 

ndryshime pothuajse të papërfillshme, duke shtuar se në disa pika vrojtimi kanë vlera të 

barabarta midis tyre (Korça, Vlora, Berati, Kukësi) falë kushteve të një moti 

anticiklonik. Në ndryshim nga sasia më e madhe e rrezatimit të pasqyruar, ajo minimale 

si gjithnjë i përket muajit dhjetor me vlerë mesatarisht 60W/m², duke përfaqësuar 3.7% 

të shumës vjetore dhe 32% të muajit qershor të këtij rrezatimi, pra me ndryshime të 

theksuara ndaj muajit qershor. Vlerat më të mëdha të muajit dhjetor takohen në 

Ultësirën Perëndimore, Vlorë e Fier me 67W/m², Shkodër 64W/m², Tiranë 63W/m², 

Lushnjë 65W/m², Durrës 66W/m², kurse ato më të ulta takohen në pjesën veriore e VL 

të Krahinës Qendrore, në Krujë 54W/m², Pogradec 56W/m², Kukës 53W/m². Lidhur me 

ndryshimet midis sasisë së rrezatimit të muajit dhjetor me atë të nëntorit dhe janarit, në 

ndryshim me ato të majit e korrikut, theksojmë se ato paraqiten shumë më të mëdha, 

duke pasur një vlerë përkatësisht 28% dhe 22% më të vogël ndaj tyre. Ndryshimet në 

këto përmasa të rrezatimit të pasqyruar, lidhen me faktin se në nëntor arrin kulmi i 

veprimit të motit ciklonik, pra njëherazi numri më i madh i ditëve të vranëta dhe 

shkurtimi i ditës, kurse gjatë muajit janar fillon e bie ndikimi i këtij moti dhe fillon 

njëkohësisht dhe zgjatja e ditës. Në kuadrin e energjisë fotovoltaike, natyrisht sasinë më 

të madhe të kësaj energjie e përbën rrezatimi mesatar vjetor në qiell të kthjellët për një 

plan të lëvizshëm në dy akse, i cili merr mesatarisht 28% - 31% rrezatim më tepër se ai 

me plan të palëvizshëm në të njëjtat kushte moti. Një dukuri tjetër e këtij rrezatimi është 
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sasia e madhe gjithvjetore, gjë që pasqyrohet në raportin e përafërt midis dy periudhave 

të lartpërmendura të vitit, pra asaj tetor-mars në kushtet e një moti ciklonik dhe ajo prill-

shtator me mot mbizotërues anticiklonik, të cilat përbëjnë përkatësisht 42% dhe 58% të 

shumës vjetore të rrezatimit të përgjithshëm. Krahas shpërndarjes vjetore, një tregues 

tjetër i pasurisë së këtij rrezatimi, siç do të trajtohet më poshtë, janë njëkohësisht 

ndryshimet relativisht të vogla stinore (1-5%) në raport me shumën vjetore, duke 

përjashtuar stinët ekstreme dimrin dhe verën (9%), kurse ato ndërstinore përkundrazi 

paraqiten relativisht të mëdha. Sasitë e mëdha të këtij rrezatimi shprehen në faktin se në 

të gjithë vendin arrijnë në vlerën mbi 600W/m², pra mesatarisht 200W/m² më shumë se 

në një plan të palëvizshëm, kurse vlera mesatare për të gjithë vendin është 644W/m², 

duke përbërë 8% të shumës vjetore. Natyrisht, në shpërndarjen zonale të këtij rrezatimi 

vërehen gjithashtu ndryshime të dukshme midis të cilëve veçohet Ultësira Perëndimore, 

si Vlora 688W/m², Lushnja 676W/m², Fieri 685W/m², Durrësi 675W/m², Shkodra 

659W/m², Kuçova 651W/m², Tirana 656W/m². Menjëherë pas saj, me ndryshime 

relativisht të vogla vjen pjesa jugore e JL e Krahinës Qendrore, si, Bilishti me 670W/m², 

Korça 659W/m², Erseka 649W/m², Pogradeci 635W/m², pjesa veriore e saj në Kukës 

651W/m², Burrel 663W/m², Peshkopi 651W/m². Vlera më e madhe e ndryshimit vjetor 

arrin midis Vlorës dhe Beratit (581W/m² me 107W/m²), duke përbërë 17% të shumës 

mesatare mujore. Pothuajse të njëjtën shpërndarje të këtij rrezatimi paraqet shuma 

vjetore e saj, ku dallohet Vlora me 8258W/m², Lushnja 8107W/m², Durrësi 8098W/m², 

kurse ndryshimi midis sasisë më të vogël është në Berat 6971W/m² me atë më të madhe 

në Vlorë, ku arrin vlerën 1287W/m², duke përfaqësuar 17% të shumës mesatare vjetore. 

Në kuadrin tjetër të shpërndarjes së këtij rrezatimi, ashtu si për format e lartpërmendura 

të tij, vërehet një lidhje e drejtpërdrejt me dy tipat karakteristikë të motit, të tilla si 

periudha tetor -mars dhe ajo prill-shtator, ku kjo e fundit merr 28% rrezatim më shumë e 

para. Kurse në raport me shumën vjetore, ato përbëjnë përkatësisht 43% dhe 57% të 

kësaj shume, duke pasqyruar në radhë të parë ndikimin e drejtpërdrejt të kushteve të një 

moti ciklonik dhe atij anticiklonik. Gjatë periudhës së parë të vitit, vendi ynë merr 

mesatarisht 3432W/m² rrezatim me qiell të kthjellët në një plan të lëvizshëm në dy akse, 

kurse në të dytën 4386W/m². Ndikimi zonal shprehet në sasinë më të madhe të 

rrezatimit në Ultësirën Perëndimore, si në Fier 4587W/m², Lushnjë 4517W/m², Durrës 

4549W/m², Vlorë 4607W/m² etj. Më pas renditet pjesa jugore e JL e Krahinës Malore 
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Qendrore, si : Erseka 4401W/m², Bilishti 4491W/m², Pogradeci 4321W/m², Korça 

4360W/m² etj, kurse në veri e VL të kësaj krahine veçohet Burreli me 4505W/m², 

Peshkopia 4447W/m², Kruja 4244W/m², Kukësi 4650W/m², B.Curri 4183W/m² etj. 

Pothuajse e njëjta shpërndarje zonale karakterizon gjithashtu, vlerat e këtij rrezatimi 

gjatë periudhës tetor - mars, pavarësisht nga sasia më e pakët e këtij rrezatimi (43% të 

shumës vjetore), pra rreth 14% më pak se ajo prill-shtator, si rrjedhojë e mbizotërimit të 

motit ciklonik të kësaj periudhe. Një shpërndarje të përafërt paraqet gjithashtu, rrezatimi 

stinor me vlerë mesatare për verën 2235W/m², pranverën 2176W/m², vjeshtën 

1805W/m² dhe dimrin 1539W/m², në të cilin spikasin dy stinët skajore, pra vera dhe 

dimri me sasinë tejet të ndryshme të këtij rrezatimi. Kjo dukuri shprehet në faktin se ato 

përbëjnë mesatarisht 29% dhe 20% të shumës vjetore, kurse në raportin midis tyre, 

dimri përfaqëson 69% të sasisë së rrezatimit veror, pra 31% më pak se kjo stinë. Me 

ndryshime më pak të shprehura paraqiten stinët tranzitore të pranverës dhe vjeshtës, të 

cilat përbëjnë në vlera mesatare përkatësisht 28% dhe 23% të shumës vjetore, kurse në 

raport midis tyre në këtë ndryshim vërehet se pranvera merr 5% më shumë se vjeshta, 

kurse kjo e fundit 3% më shumë se dimri. Në këto kushte vërehet një pakësim relativisht 

i vogël ndërstinor, veçanërisht midis verës dhe pranverës me vlerë mesatarisht 1% më 

shumë tek e para, falë ndikimit përgjithsisht të motit anticiklonik në këto stinë. Në tërësi 

ndryshimet e ecurisë stinore të rrezatimit, ashtu si ato vjetore kanë një karakter zonal të 

shprehur, në të cilin si zakonisht veçohet Ultësira Perëndimore, ku vlerat më të mëdha të 

këtij rrezatimi vërehen në Vlorë 2351W/m², Lushnjë 2301W/m², Fier 2337W/m², 

Durrës 2319W/m², Kuçovë 2244W/m², Lezhë 2257W/m², Shkodër 2274W/m² etj. Me 

ndryshime relativisht më të pakta paraqitet pjesa jugore e JL e Krahinës Malore 

Qendrore, si : në Korçë 2283W/m², Bilisht 2289W/m², Ersekë 2124W/m², kurse në 

pjesën veriore e VL të kësaj krahine veçohet Kukësi 2389W/m², Peshkopia 2266W/m², 

B.Curri 2129W/m², Burreli 2300W/m², Kruja 2163W/m² etj. 

Ndryshimet më të vogla midis stinës së verës dhe pranverës me vlerë 2.3% për llogari të 

verës, janë karakteristike për Shkodrën, Përmetin, Vlorën, Tiranën, Lushnjën, Fierin, 

Durrësin e Sarandën, pra në Ultësirën Perëndimore. Kurse në të gjitha pikat e tjera të 

vrojtimit ky ndryshim arrin në 4-6%, duke u ndikuar kryesisht nga kushtet e relievit, 

veçanërisht drejtimi i shtrirjes dhe ekspozicioni i shpateve të tij. Vlerat më të mëdha të 

ndryshimit midis pranverës dhe vjeshtës takohen në krahinën malore Jugore, si në 
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Përmet 23%, Gjirokastër 18%, Krujë 20%, Berat 15%, Sarandë 15%, për llogari të së 

parës, pastaj renditet krahina malore Qendrore me Kukësin e B.Currin 19%, Peshkopia 

17%, Burreli 16%, Kruja 20% etj. Kurse vjeshta merr një rrezatim më të madh se dimri 

në të njëjtën renditje zonale, pra nga 17% në Gjirokastër, Sarandë, Përmet e deri në 14-

17% tek pikat e vrojtimit të Peshkopisë, Burrelit, Kukësit, Korçës, Ersekës, Bilishtit etj. 

Vlen të theksohet se ndryshimet më të theksuara të sasisë së rrezatimit midis dimrit dhe 

verës takohen pothuajse në të gjithë vendin, duke u shprehur në vlerat e mëdha në të 

gjitha pikat e vrojtimit, i cili arrin në 28-42% për llogari të verës, kurse vlera mesatare 

arrin në 31%. Në ecurinë mujore të këtij rrezatimi spikat menjëherë muaji dhjetor me 

sasinë më të vogël, i cili merr mesatarisht 462W/m², duke përbërë 6% të shumës vjetore 

dhe 10% të muajit qershor me vlerë më të madhe të rrezatimit, kurse në raport me 

energjinë në një plan të palëvizshëm është 26% më shumë se i njëjti muaj. Natyrisht që 

vlera më e vogël e rrezatimit gjatë këtij muaji, seç është theksuar më lart, lidhet 

drejtpërdrejt me kulmin e veprimit të kushteve ciklonike, i cili kushtëzon njëherazi 

numrin më të madh të ditëve të vranëta (mesatarisht 13 ditë). Ndryshimi midis vlerës 

minimale të muajit dhjetor në pikat e vrojtimit në Krujë 382W/m², Kukës 390W/m² dhe 

Lezhë 378W/m² me atë të Vlorës 517W/m², Lushnjës 507W/m², Fierit 521W/m² dhe 

Durrësit 505W/m² arrin mesatarisht 395W/m², duke dëshmuar për karakterin zonal të 

shtrirjes së këtyre vlerave. Me ndryshime të theksuara paraqiten vlerat e muajit qershor, 

i cili është muaji me sasinë më të madhe të rrezatimit në të gjithë vendin, duke u lidhur 

drejtpërdrejt me kushtet e një moti të kthjellët anticiklonik. Në këto kushte, gjatë muajit 

qershor, vendi ynë merr mesatarisht 768W/m², i cili përbën 10% të shumës vjetore dhe 

40% më shumë se muaji dhjetor. Këto vlera dëshmojnë për sasi të konsiderueshme 

rrezatimi gjatë këtij muaji falë numrit të madh të ditëve të kthjellta dhe vlerave 

relativisht të vogla të lagështirës relative mesatare të ajrit (64%), duke u renditur 

menjëherë pas korrikut e gushtit. Në përgjithësi ndryshimet e sasisë së rrezatimit të 

muajit qershor, nuk kanë vlera të mëdha midis pikave të vrojtimit, e megjithatë vërehet 

se karakteri zonal i tyre është i dukshëm. Natyrisht në Ultësirën Perëndimore vlerat e 

këtij muaji arrijnë në Durrës 702W/m², Lushnjë 796W/m², Fier 808W/m², Vlorë 

816W/m². Më pas renditet pjesa JL e Krahinës Malore Qendrore me Korçën e Bilishtin 

797W/m², pjesa veriore e saj me Burrelin 798W/m², Peshkopinë 785W/m², Kukësin 

830W/m² etj., duke pasur një ndryshim midis këtyre të fundit 45W/m². Një nga tiparet 
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karakteristike të muajit qershor është vlera më e madhe e energjisë diellore në raport me 

korrikun dhe gushtin, e cila arrin përkatësisht 8% dhe 2%, duke dëshmuar  rolin 

vendimtar të kushteve të një moti anticiklonik në vlerat e këtij muaji. Me tipare të 

veçanta paraqitet gjithashtu, ndryshimi më i shprehur i sasisë së rrezatimit diellor midis 

nëntorit me dhjetorin dhe shkurtit me marsin, i cili arrin përkatësisht 10% dhe 18%, i 

ndryshëm ndaj atij me një plan të palëvizshëm, ku vlerat janë të vogla  (raporti 12% dhe 

15%). Nga të dhënat e mësipërme, shprehet qartë fakti se sasia më e madhe e energjisë 

fotovoltaike në vendin tonë, arrihet në kushtet e një moti anticiklonik të kthjellët për një 

plan të lëvizshëm në dy akse, i cili merr mesatarisht çdo vit 27% rrezatim më shumë se 

për një plan të palëvizshëm në të njëjtat kushte të motit. Në kuadrin e pasurisë 

fotovoltaike, me rëndësi të veçantë paraqitet gjithashtu, shpërndarja mesatare ditore e 

rrezatimit të përgjithshëm, e cila shërben njëherazi për një shfrytëzim sa më racional të 

tij në ekonominë e vendit. Ecuria ditore e këtij rrezatimi, siç do të trajtohet më poshtë, 

është pothuajse e njëjtë me atë vjetore e mujore, pavarësisht nga disa ndryshime sasiore 

në muajt e ndryshëm të vitit. Kjo do të thotë, se muajt me sasinë më të madhe të 

rrezatimit të përgjithshëm i kanë ditët gjatë muajve prill-shtator, kurse sasinë më të 

vogël ato nga tetori në mars, duke dalluar kështu dy periudhat e vitit në lidhje të 

drejtpërdrejt të dy tipave të motit. 

Gjatë periudhës tetor-mars, vendi ynë, merr mesatarisht 78 W/m² në ditë, kurse në atë 

prill-shtator 184 W/m² në ditë, duke përbërë përkatësisht 15% dhe 12% të shumës 

mesatare vjetore të kësaj energjie. Sasinë më të madhe të rrezatimit mesatar ditor me 

vlerë 100 KWh/m² në ditë e ka tetori dhe marsi, 28 KWh/m² gjatë periudhës së parë, të 

cilët janë pjesërisht nën ndikimin e kushteve të një moti anticiklonik, pra përkatësisht në 

fillim dhe nga mbyllja e këtij moti. Kurse në periudhën e dytë, natyrisht sasinë më të 

madhe e ka qershori dhe korriku me vlera mesatare përkatësisht 214 dhe 216KWh/m², 

të cilët kushtëzohen nga prania e kulmit të veprimit, pra mbizotërimi i motit anticiklonik 

në këta muaj. Me vlera të përafërta me këta muaj paraqitet gjithashtu, gushti dhe maji, të 

cilët marrin përkatësisht 194KWh/m² dhe 180 KWh/m² në ditë, duke përbërë bashkë me 

qershorin dhe korrikun 28% të shumës mesatare vjetore të këtij rrezatimi. Në 

shpërndarjen e vlerave të rrezatimit mesatar ditor vërehet gjithashtu, karakteri zonal i 

dukshëm, ku sasitë më të mëdha të këtij rrezatimi i merr Ultësira Perëndimore si 

Shkodra 130KWh/m², Lezha 133KWh/m², Tirana 134KWh/m², Durrësi 137KWh/m², 
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Lushnja 136KWh/m², Kuçova 137KWh/m², Fieri 143KWh/m², Vlora 141KWh/m² etj. 

Në vlera të përafërta paraqitet edhe Krahina Malore Jugore, me Gjirokastrën 

134KWh/m², Sarandën 138KWh/m², Xarën 140KWh/m², duke u ndjekur nga pjesa 

jugore e JL e Krahinës Malore Qendrore, si Erseka 134KWh/m², Pogradeci 

132KWh/m², Korça 131KWh/m², Sheqerasi 133KWh/m²; pjesa veriore e kësaj krahine, 

si : Burreli 130KWh/m², Peshkopia 127KWh/m², Kukësi 121KWh/m² etj. Ndryshimet 

më të mëdha të vlerave mesatare ditore të rrezatimit diellor takohen midis muajve mars 

dhe prill me një sasi 51KWh/m², pastaj vjen ajo midis gushtit dhe shtatorit me 

42KWh/m², pra në stinët tranzitore ku bëhet kalimi midis dy tipave të motit. Një rëndësi 

të veçantë për vlerësimin e rrezatimit diellor mesatar ditor në plan të palëvizshëm dhe të 

lëvizshëm në dy akse, paraqet edhe sasia e këtij rrezatimi në orët me rritje dhe atij në 

orët me ulje të rrezatimit për muajt karakteristikë të çdo stine, pra në janar, prill, korrik 

dhe tetor, duke i shtuar njëherazi vlerat vjetore të tij.  

Nga të dhënat e 22 pikave të vrojtimit, spikat menjëherë ndryshimi i shprehur midis 

orëve me rritje (10³º - 12ºº) dhe atyre me rënie në (15ºº - 17ºº) të këtij rrezatimi, i cili 

pasqyrohet në faktin se rritja ka vlera të ndryshme midis rrezatimit të përgjithshëm dhe    

 

Tabela 2.1 Vlerat mesatare stinore të rrezatimit diellor të përftuara sipas përshkallëzimit të 

relievit (prej Ultësirës Perëndimore-drejt lindjes në zonat kodrinore e malore) 

(Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga program PVGIS dhe të përllogaritura nga 

Anuela Prifti). 
 

     

 

 

 

 

 

 
 

Grafiku 2.1 (Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga program 

 PVGIS dhe të përllogaritura nga Anuela Prifti). 

rrezatimit të shpërndarë. Sasia e rrezatimit mesatar ditor të përgjithshëm në një plan të 

Mesatare Stinore 

(Pranverë) (W/m
2) 

 Vlore 373 

Peshkopi 352 

Elbasan 355.5 

 Korçë 349.6 
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palëvizshëm në kushte të motit  normal për orët me rritje të këtij rrezatimi është 48% më 

i madh se ai për orët me rënie të tij, duke pasur një vlerë reale 605 KWh/m² dhe duke 

pasqyruar drejtpërdrejt rolin vendimtar të motit ciklonik ndaj atij anticiklonik. Në vlera 

më të vogla paraqitet njëkohësisht rrezatimi mesatar ditor i shpërndarë, i cili për orët me 

rritje të tij përbën 24% më shumë se gjatë orëve me rënie të këtij rrezatimi. Me tipare 

karakteristike paraqiten njëkohësisht vlerat mesatare ditore të rrezatimit për një plan të 

palëvizshëm në qiell të kthjellët në orët me rritje të këtij rrezatimi, i cili përbën 53% më 

shumë se ato në orët me rënie të tij, duke u shprehur në vlera reale përkatësisht 

930KWh/m² dhe 437KWh/m², pra sa dyfishi i tij. Vlen të theksohet se vlerat mesatare 

ditore të rrezatimit gjatë orëve me rritje të tij në të dy planet, pra në atë të palëvizshëm 

dhe në atë të lëvizshëm, paraqiten me ndryshime të dukshme midis tyre. Në këto orë të 

rritjes së rrezatimit vërehet se rrezatimi mesatar ditor i përgjithshëm dhe ai shpërndarë 

në një plan të lëvizshëm janë përkatësisht 9% dhe 8% më shumë, se ato të një plani të 

palëvizshëm, pra me vlera reale përkatësisht 194KWh/m² dhe 1018KWh/m² në kushtet 

e një moti të kthjellët. Kurse gjatë orëve me rënie të rrezatimit, përkundrazi, vlerat 

mesatare ditore të këtij rrezatimi dallohen për ndryshime më të mëdha në të dy planet 

dhe njëherazi brenda të njëjtit plan, pra atij fiks dhe të lëvizshëm. Kështu sasia mesatare 

ditore e rrezatimit ditor në kushte reale të motit arrin në 318KWh/m², kurse gjatë një 

moti të kthjellët 437KWh/m², ndërkohë në orët me rritje këto vlera arrijnë përkatësisht 

605KWh/m² dhe 930KWh/m², ndërsa ai i shpërndarë 137KWh/m². Ndryshime vërehen 

gjithashtu, në sasinë mesatare ditore të rrezatimit në plan të lëvizshëm dhe kushtet e një 

moti të kthjellët, të cilët arrijnë përkatësisht 486KWh/m² dhe 742KWh/m², duke përbërë 

23% dhe 17% më pak se ato në orët me rritje të rrezatimit, kurse sasia e rrezatimit të 

shpërndarë, në të njëjtat kushte arrin në 161 KWh/m². Shprehet qartë, se ndryshimet më 

të shprehura të vlerave mesatare ditore të rrezatimit diellor, janë ato midis orëve me 

rritje dhe atyre me rënie të sasisë së këtij rrezatimi, pastaj vijnë ndryshimet ndërmjet një 

plani fiks dhe atij të lëvizshëm për llogari të këtij të fundit. Në këto kushte, rolin 

vendimtar në sasinë e energjisë fotovoltaike, e luajnë orët me vlerat maksimale të 

rrezatimit diellor, të cilët lidhen ngushtë dhe drejtpërdrejt me kushtet e një moti 

anticiklonik, duke u shprehur mjaft mirë në sasinë më të madhe ditore të muajit korrik 

dhe prill, pra në kulmin e veprimit të këtij moti. Natyrisht, karakteri zonal i shpërndarjes 

të sasisë mesatare ditore të rrezatimit diellor, ashtu si të asaj mujore, stinore e vjetore, 
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shprehet në faktin se Ultësira Perëndimore dallohet për vlerat më të mëdha të këtij 

rrezatimi, si: Fieri 632KWh/m², Lezha, Tirana dhe Shkodra 612 KWh/m², Durrësi 

614KWh/m², Lushnja dhe Vlora 608KWh/m². Në vlera relativisht më të vogla paraqitet 

pjesa jugore e JL e Krahinës Malore Qendrore, si: Bilishti, Korça dhe Erseka me 

604KWh/m², Pogradeci 599KWh/m². Në vazhdim renditet pjesa veriore e kësaj krahine 

me Krujën 613KWh/m², Burrelin 608KWh/m², Peshkopinë 594KWh/m² dhe së fundi 

Krahina Malore Jugore, si: Gjirokastra 574KWh/m², Saranda 572KWh/m², Përmeti 

585KWh/m² etj. Një rëndësi të veçantë paraqesin gjithashtu, ecuritë e vlerave mesatare 

ditore gjatë stinëve tranzitore të pranverës dhe vjeshtës për një plan fiks dhe atë të 

lëvizshëm në dy akse, të cilat shtrihen pikërisht në kufijtë e dy tipave të lartpërmendur 

të motit. Nga të dhënat e pikave të vrojtimit përgjithësisht sasitë e rrezatimit mesatar 

ditor janë 13%-16% më të mëdha gjatë stinës së pranverës se të vjeshtës për të dy 

planet. Ndryshimet më të theksuara midis këtyre dy stinëve vërehen në veçanti për 

rrezatimin mesatar ditor të shpërndarë, i cili është 25% më i madh në pranverë për një 

plan fiks dhe 27% në një plan të lëvizshëm ndaj vjeshtës, duke u shprehur në vlerat 

reale përkatësisht 143KWh/m² dhe 161KWh/m², kurse në vjeshtë 108KWh/m² dhe 

117KWh/m². Natyrisht, vlerat më të mëdha të rrezatimit mesatar ditor janë 

karakteristikë për ditët e kthjellta në një plan fiks dhe në veçanti atij në lëvizje me dy 

akse, të cilët arrijnë përkatësisht 519KWh/m² dhe 716KWh/m², për stinën e pranverës, 

kurse ajo e vjeshtës 451KWh/m² dhe 604KWh/m². Në rrezatimin mesatar ditor, një 

rëndësi të dukshme paraqesin gjithashtu, vlerat e intensitetit të rrezatimit të drejtpërdrejt 

dhe atij të shpërndarë rreth mesditës së vërtetë diellore (MVD), të cilat llogariten për 

orët 9³º - 15³º, duke kulmuar në orën 12³º. Përgjithësisht vërehet se vlerat e intensitetit të 

këtyre dy përbërësve për orët 9³º dhe 15³º janë të njëjta, kurse ato të orës 12³º janë 30-

90% më të mëdha se të këtyre dy orëve. Megjithatë duhet thënë se ndryshimet më të 

theksuara të intensitetit mesatar vjetor takohen për rrezatimin e drejtpërdrejt midis orëve 

9³º dhe 15³º me orën 12³º, i cili arrin përkatësisht nga 70W/m² në minimumin e dhjetorit 

deri në 521 W/m² tek maksimumi i korrikut, pra 7 herë më të madhe. Kurse intensiteti i 

rrezatimit ditor të shpërndarë ndryshon në 72W/m² në dhjetor deri 366W/m² tek muaji 

maj, duke pasur një vlerë 5 herë më të madhe midis orëve të lartpërmendura. Në 

shpërndarjen e intensitetit ditor të drejtpërdrejt, vërehet se, ndryshimet më të theksuara 

midis orëve 9³º dhe 15³º me të mesditës së vërtetë diellore (12ºº-12³º), vërehen në ditët e 
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muajve nëntor, dhjetor e janar me vlera përkatësisht 27W/m², 9W/m² dhe 13W/m², duke 

përbërë një sasi rrezatimi përkatësisht 5, 8.7 dhe 9.7 herë më të vogël nga ajo e MVD. 

Kurse ndryshimet më të vogla i përkasin ditëve të muajve nga marsi në tetor me vlerë 

1.5 -2.2 herë më të vogël se tek MVD, të cilat lidhen me mbizotërimin e një moti 

anticiklonik. Në këto kushte të motit sasia më e madhe e intensitetit të rrezatimit ditor të 

drejtpërdrejt të MDV takohet gjatë ditëve të muajit korrik me 522W/m², pastaj vjen 

qershori me 503W/m², kurse vlerat më të vogla i përkasin dhjetorit e janarit 

përkatësisht150W/m² dhe 196 W/m², pra 2.6 herë më të vogla. Në përmasa shumë të 

vogla paraqiten ndryshimet e intensitetit të rrezatimit mesatar ditor të shpërndara midis 

orëve 9³º e 15³º, të cilat kanë një sasi 1.3 -2.6 herë më të vogël të MVD. Natyrisht sasinë 

më të vogël të këtij rrezatimi e ka dhjetori dhe shkurti me vlera përkatësisht 72W/m² 

dhe 83W/m², pra 2.6-2.3 herë më të vogël se të MVD, kurse sasia më të madhe i përket 

ditëve të muajit prill 238W/m², dhe maji e qershori me 252W/m² ose 1.4 herë më të 

vogël.      

Me ndryshime të dukshme paraqiten gjithashtu, vlerat e MVD në ditët e muajve të 

ndryshëm të vitit, në të cilat sasitë më të mëdha të këtij rrezatimi takohen gjatë muajit 

prill deri në shtator me vlerë mbi 300W/m², midis të cilëve veçohet muaji prill, maj dhe 

qershor, përkatësisht 357W/m², 366W/m² dhe 356W/m². Ndërsa në muajt tetor – mars 

takohen sasitë më të vogla të këtij rrezatimi, veçanërisht nga nëntori në shkurt, të cilët 

kanë përkatësisht vlerat 97W/m², 72W/m² dhe 83W/m² gjatë orëve 9³º dhe 15³º, duke 

përbërë 2 – 2.6 herë më pak se ato të MVD. Nga të dhënat e lartpërmendura shihet se 

vlerat më të larta të intensitetit të këtyre përbërësve të rrezatimit valëshkurtër diellor 

arrihen rreth mesditës së vërtetë diellore (MVD). Sasia më e madhe e intensitetit të 

rrezatimit të shpërndarë gjatë vitit arrihet në muajin maj me 372W/m², ajo e rrezatimit të 

drejtpërdrejt në sipërfaqe horizontale takohet në korrik 523W/m², kurse vlerat më të 

vogla për të dy përbërësit gjatë vitit janë në dhjetor, përkatësisht 190W/m² dhe 70W/m², 

pra 2.7 dhe 5.3 herë më të vogla nga ato të MVD. Në kuadrin e energjisë diellore dhe në 

vlerësimin e potencialit të saj, me rëndësi paraqitet gjithashtu, shpërndarja e sasive 

dekadike dhe mujore e rrezatimit aktiv fotosintetik (RAF), veçanërisht për Ultësirën 

Perëndimore, e cila është njëherazi krahina me sasinë më të madhe të rrezatimit. Nga të 

dhënat e 9 pikave të vrojtimit, vërehet se rrezatimi aktiv fotovoltaik rritet dukshëm nga 

dekada e parë tek e treta në të gjithë muajt e vitit, por vlerat më të mëdha të kësaj rritje, 



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

95 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

takohen në dekadat e muajve tetor-mars. Gjatë Ultësirës Perëndimore, midis Shkodrës 

dhe Vlorës, vërehet se sasitë më të vogla të RAF-it  i përkasin dekadave të muajve 

tetor– mars me mbizotërim të kushteve të një moti ciklonik, të cilat ndryshojnë nga 

14848.34 Wh/m² gjatë dekadës së parë të tetorit deri 13408.08 Wh/m² në atë të marsit. 

Mjaft karakteristik paraqitet fakti se gjatë muajit tetor dhe nëntor sasitë e RAF-it  rriten 

nga dekada e parë tek e treta me vlerë përkatësisht 6-10% dhe 7-17%, por ndryshimet 

më të mëdha, pra 10% dhe 17% takohen midis dekadës së parë dhe të dytë të këtyre 

muajve. Me ndryshime pak të shprehura paraqiten tri dekadat e dhjetorit (3-6%), kurse 

tek ato të janarit, shkurtit dhe marsit përkundrazi, vërehet një ngritje e dukshme e 

vlerave të RAF përkatësisht 10-15% dhe 4-7%, duke dëshmuar për një mot të 

paqëndrueshëm gjatë këtyre muajve. Gjithë muajt e tjerë nga prilli në shtator, 

përgjithsisht, dallohen për ndryshime relativisht më të vogla të vlerave dekadike të 

RAF-it, të cilat lëkunden deri në 2-9%, veçanërisht gjatë muajve të verës me një 

mbizotërim të plotë të një moti anticiklonik. Në shpërndarjen gjeografike të vlerave  

dekadike të RAF, vërehet se sasitë më të mëdha takohen në Ultësirën Perëndimore, 

veçanërisht nga Tirana e Durrësi në Vlorë, pavarësisht ndryshimeve të dukshme midis 

dekadave e ndaj dy periudhave të lartpërmendura të vitit. Gjatë periudhës tetor-mars 

vlera mesatare mujore e RAF arrin në 33016 Wh/m², duke përfaqësuar 42.6% të shumës 

vjetore, kurse ajo prill-shtator 57.3% të kësaj shume, pra 77495 Wh/m². Natyrisht, muaji 

dhjetor veçohet për sasinë më të vogël të rrezatimit aktiv fotosintetik, i cili arrin nga 

18212 Wh/m² në Lezhë, deri në 22861 Wh/m² tek pika e vrojtimit e Fierit, kurse vlerat e 

përafërta takohen në Vlorë (22367Wh/m
2
), Kuçovë 22223 (Wh/m

2
) dhe Tiranë 

21191Wh/
2
. Sasinë më të madhe të RAF-it e përbën muaji korrik për të gjitha pika e 

vrojtimit, me vlerë nga 88809 kwh/m
2
 në Shkodër, deri 99367 kwh/m

2
 në qytetin e 

Fierit, 96659 kwh/m
2
 në Vlorë, 96302 kwh/m

2
 në Durrës, 95200 në Tiranë etj. 
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Figura 2.10 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit diellor në 

plan të lëvizshëm me 2 

akse (W/m
2
) për orët 

në rritje (A) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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Figura 2.11 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit diellor në 

plan të lëvizshëm me 2 

akse (W/m
2
) për orët 

në rënie (A) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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Figura 2.12 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit në qiell të 

kthjellët për plan të 

lëvizshëm me 2 akse 

(W/m
2
) për orët në 

rritje (Ac) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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Figura 2.13 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit në qiell të 

kthjellët për plan të 

lëvizshëm me 2 akse 

(W/m
2
) për orët në 

rënie (Ac) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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Figura 2.14 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit të shpërndarë 

në plan të lëvizshëm 

me 2 akse (W/m
2
) për 

orët në rritje (Ad) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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Figura 2.15 Harta e 

mesatares vjetore të 

rrezatimit të shpërndarë 

në plan të lëvizshëm 

me 2 akse (W/m
2
) për 

orët në rënie (Ad) shk. 

1:1.250.000 (Burimi: 

punuar në programin 

ArcGIS 10.1 nga 

Anuela Prifti). 
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      Tabela 2.2 Prodhimi mesatar ditor e mujor i  energjisë 

elektrike përftuar nga sistemet FV me plan të 

palëvizshëm dhe të lëvizshëm me 2 akse për 22 stacione 

(kwh) (Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga program 

PVGIS dhe të përllogaritura nga Anuela Prifti). 

 

 

Muaji qershor, i cili renditet i dyti për sasinë e këtij rrezatimi, merr një sasi mesatarisht 

6% më pak se korriku, ku vlerat më të mëdha të tij takohen në Fier 94034 Wh/m², Vlorë 

91698 Wh/m², mbi 89900 Wh/m² në 

Lushnjë, Durrës, Kuçovë etj., (shih 

Aneksi 1).
36

  

2.1.3. Vlerësimi i Energjisë Elektrike e 

Përftuar nga Energjia Diellore  

 Njohja me sasitë e rrezatimit diellor dhe 

të gjitha formave të shfaqjes së tij, të 

cilat u trajtuan më lart me vlerat 

përkatëse, shërbejnë drejtpërdrejt për 

llogaritjet e energjisë elektrike të fituar 

prej sistemit fotovoltaik (FV). Në 

vlerësimin e kësaj energjie përfshihen 

prodhimi mesatar ditor e mujor (Ed + Em 

në KWh) së bashku me shumën mesatare 

ditore të rrezatimit të përgjithshëm dhe 

atij mesatar të rrezatimit global 

(KWh/m²) gjatë sistemit fiks dhe atij në 

dy akse (tab.2.2). Midis dukurive 

karakteristike të ecurisë ditore, mujore, 

stinore e vjetore të rrezatimit diellor dhe 

asaj të energjisë elektrike fotovoltaike, 

është lidhja pothuajse e plotë ndërmjet 

tyre, duke u shprehur njëherazi në vlerat 

e përafërta të ndryshimit në kohë të tyre. 

Nga llogaritjet e bëra për 22 stacionet e 

vrojtimit, del se prodhimi mesatar 

ditor i elektricitetit i përftuar nga 

sistemi fotovoltaik për të gjithë  

                                                      
36

 Instituti Hidrometeorologjik, 2002. Regjimi i Rrezatimit Aktiv Fotosintetik në Ultësirën Perëndimore 

të Shqipërisë.  Matje dekadike e mujore të diellëzimit (në orë) në stacionet meteorologjike të Shqipërisë. 

Stacionet Ed  Em  Ed  Em  

Berat 3.37 103 4.14 126 

  1230 1510 

Burrel 3.59 109 4.77 145 

  1310 1740 

Durres 3.64 111 4.89 149 

  1330 1790 

Elbasan 3.52 107 4.65 141 

  1290 1700 

Fier 3.59 109 4.83 147 

  1310 1760 

Gjirok. 3.37 102 4.28 130 

  1230 1560 

Krujë 3.48 106 4.35 132 

  1270 1590 

Kuçovë 3.52 107 4.64 141 

  1290 1690 

Kukës 3.39 103 4.29 130 

  1240 1570 

Lezhë 3.5 107 4.57 139 

  1280 1670 

Lushnje 3.59 109 4.81 146 

  1310 1760 

B.Curri 3.43 104 4.19 127 

  1250 1530 

Bilishti 3.61 110 4.77 145 

  1320 1740 

Ersekë 3.58 109 4.64 141 

  1310 1690 

Korçë 3.61 110 4.74 144 

  1320 1730 

Përmet 3.41 104 4.38 133 

  1250 1600 

Peshkopi 3.53 108 4.62 140 

  1290 1690 

Pogradec 3.55 108 4.61 140 

  1300 1680 

Sarandë 3.36 102 4.29 130 

  1230 1560 

Shkodër 3.6 109 4.82 147 

  1310 1760 

Tiranë 3.6 109 4.79 146 

  1310 1750 

Vlorë 3.58 109 4.8 146 

  1310 1750 

Mes. 

Vjetore 

3.51 107 4.6 139 

Totali per 

vit 

  1286   1674 
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vendin është 3.5 KWh, në një plan fiks 

dhe 4.6 KWh në sistemin me dy akse. Me 

ndryshime pak të përfillshme paraqitet 

gjithashtu, prodhimi mesatar mujor i 

energjisë elektrike, i cili arrin në 107 

KWh në plan fiks deri në 139 KWh në 

atë me dy akse, pra me një vlerë 23% më 

të madhe në këtë të fundit. Në 

shpërndarjen zonale të këtyre vlerave 

vërehet se sasitë më të mëdha si gjithnjë i 

përkasin Ultësirës Perëndimore, pra, në 

përputhje të plotë me vlerat e këtyre 

përmasave të rrezatimit diellor, të tilla si 

Durrësi me 111 KWh, Fieri, Tirana, 

Shkodra e Vlora 109 KWh. Mjaft 

karakteristike në këto vlera paraqitet 

gjithashtu, pjesa JL e Krahinës Malore 

Qendrore, si në Korçë, Bilisht dhe Ersekë 

me 110 KWh, të cilat lidhen me shtrirjen 

e gjerë të gropave dhe fushëgropave 

grabenore në këtë zone, duke përbërë një 

potencial të rëndësishëm të elektricitetit 

fotovoltaik të vendit tonë.
37

 

Kurse në krahinën malore Jugore, 

përkundrazi, janë të pranishme vlera 

relativisht më të ulta prodhimi të 

                                                      
37

 Prifti A. 2013. Photovoltaic potential assessment on direct and diffusive radiation conditions in 

Albania. International Journal of Computer Science, Volume 10, Issue 1. 

Stacionet Hd Hm  Hd Hm  

Berat 4.54 138 5.62 171 

  1660 2050 

Burrel 4.78 145 6.36 193 

  1740 2320 

Durres 4.88 148 6.57 200 

  1780 2400 

Elbasan 4.71 143 6.21 189 

  1720 2270 

Fier 4.83 147 6.5 198 

  1760 2370 

Gjirok. 4.51 137 5.74 175 

  1650 2100 

Krujë 4.66 142 5.88 179 

  1700 2150 

Kuçovë 4.72 144 6.23 189 

  1720 2270 

Kukës 4.43 135 5.64 172 

  1620 2060 

Lezhë 4.71 143 6.16 187 

  1720 2250 

Lushnje 4.83 147 6.46 197 

  1760 2360 

B.Curri 4.45 136 5.48 167 

  1630 2000 

Bilishti 4.77 145 6.31 192 

  1740 2300 

Ersekë 4.72 144 6.14 187 

  1720 2240 

Korçë 4.76 145 6.27 191 

  1740 2290 

Përmet 4.56 139 5.86 178 

  1670 2140 

Peshkopi 4.66 142 6.11 186 

  1700 2230 

Pogradec 4.69 143 6.09 185 

  1710 2220 

Sarandë 4.5 137 5.74 175 

  1640 2090 

Shkodër 4.81 146 6.45 196 

  1760 2350 

Tiranë 4.82 146 6.41 195 

  1760 2340 

Vlorë 4.82 147 6.48 197 

  1760 2360 

Mes. Vjetore 4.7 143 6.1 186 

Totali per vit   1712   2234 

Tabela 2.3 Shuma mesatare ditore e mujore 

e rrezatimit global përftuar nga modulet e 

sistemit FV për plan të palëvizshëm dhe të 

lëvizshëm me 2 akse për 22 stacione 

(kwh/m
2
) (Burimi: Të dhëna të gjeneruara 

nga programi PVGIS dhe të përllogaritura 

nga Anuela Prifti). 
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elektricitetit të përftuara nga sistemi FV, të cilat arrijnë nga 102 KWh në Sarandë e 

Gjirokastër deri në 103-104 KWh tek qendra e Beratit, Përmetit, duke përfshirë nga VL 

Kukësin e B.Currin me të njëjtat vlera. Në sasi më të mëdha paraqitet prodhimi mesatar 

mujor i energjisë elektrike nga ky sistem (FV) në një plan të lëvizshëm me dy akse, i cili 

dallohet për një shtrirje zonale si tek ai me plan fiks, duke arritur 139 KWh ose 23% më 

të madhe, që natyrisht i përkasin Durrësit 149 KWh, Fierit, Shkodrës dhe Tiranës 147 

KWh, pastaj renditet Korça e Bilishti 145 KWh dhe Erseka 141 KWh. Kurse sasitë 

relativisht më të pakta takohen në Sarandë e Gjirokastër me 130 KWh, Berat 126 KWh, 

Përmet 133 KWh, duke i shtuar nga verilindja B.Currin 127 KWh dhe Kukësin 130 

KWh. Në shpërndarjen mujore të prodhimit të energjisë elektrike (Em) vërehet se vlera 

më e vogël i përket dhjetorit me 50 KWh në një plan fiks, kurse tek ai me plan të 

lëvizshëm me dy akse 60 KWh, pra rreth 17% më pak, kurse vlerat më të mëdha të këtij 

muaji takohen në Shkodër, Tiranë, Lushnjë, Durrës, Fier, Vlorë etj., për të dy planet. 

Kurse muaji me vlerën më të madhe të Em, gjithashtu për të dy planet (atë fiks e të 

lëvizshëm) i përkasin muajit korrik me 154 KWh në planin fiks dhe 205 KWh për 

sistemin me dy akse, kurse vlerat më të larta të këtij muaji për të dy sistemet i përkasin 

të njëjtave pika vrojtimi të lartpërmendura. Në kuadrin e vlerësimit të energjisë elektrike 

të përftuar nga sistemi fotovoltaik, krahas prodhimit mesatar ditor, paraqitet 

njëkohësisht shuma mesatare ditore e rrezatimit global për m², të dala nga modulet e të 

njëjtit sistem. Nga të dhënat e pikave të vrojtimit, del se sasia mesatare ditore e 

rrezatimit global (Hd) për të gjithë vëndin është 4.6 KWh/m² gjatë një plani të 

palëvizshëm. Vlen të theksohet se ndryshimet e vlerave të këtij treguesi janë pothuajse 

të papërfillshme midis të gjitha pikave të vrojtimit, pra me 0.6-0.8KWh/m². Veçohet 

Ultësira Perëndimore me gropat dhe fushëgropat grabenore në vlerë 4.6-4.9 KWh/m², 

Krahina Malore Jugore dhe ajo Veriore e VL e vendit, ku shuma e rrezatimit arrin në 4-

4.4 KWh/m². Kurse gjatë një plani të lëvizshëm me dy akse, këto vlera arrijnë deri në 6 

KWh/m², pra rreth 25% më të mëdha se ato të një plani fiks. Kuptohet se shuma 

mesatare ditore e këtij rrezatimi ka një shpërndarje zonale të njëjtë me ato të prodhimit 

mesatar ditor e mujor të energjisë elektrike nga sistemi FV. Pra, arrin vlerat më të 

mëdha me 6.2-6.9 KWh/m² gjatë Ultësirës Perëndimore dhe pjesës JL të krahinës 

malore Qendrore, duke u karakterizuar nga një ndryshim i vogël me vlerat 5.5-5.9 

KWh/m² të krahinës Jugore dhe pjesën veriore e VL të asaj Qendrore. Mjaft 
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karakteristike paraqitet gjithashtu, shuma mesatare e rrezatimit global për m² (Hm). Ajo 

paraqitet me ndryshime të shprehura midis një plani fiks dhe plani të lëvizshëm me dy 

akse, duke arritur rreth 25% më shumë në këtë të fundit.
38

 

Gjatë një plani të palëvizshëm shuma mesatare e rrezatimit global në shkallë vendi arrin 

në 142 KWh/m², duke paraqitur ndryshime pak të shprehura midis të gjitha pikave të 

vrojtimit (22), veçanërisht të atyre gjatë Ultësirës Perëndimore dhe zonën JL të 

Krahinës Malore Qendrore (tab.2.3.3). Në zonën e parë dallohet Durrësi me 148 

KWh/m², Vlora e Fieri me 147 KWh/m², Shkodra e Tirana me 146 KWh/m², kurse në 

JL dallohet Korça, Bilishti e Kolonja me 145 KWh/m², Pogradeci me 143 KWh/m² etj. 

Sasitë relativisht më të vogla të rrezatimit global i përkasin krahinës malore Jugore në 

Përmet, Gjirokastër e Sarandë me 137 KWh/m². Më pas renditet Kukësi e B.Curri në 

VL e lindje të vendit me 135 KWh/m², duke përjashtuar pellgun e Matit dhe luginën e 

Drinit të Zi me vlera në Burrel 145 KWh/m², Peshkopi e Krujë 142 KWh/m². Shuma 

mesatare e rrezatimit global paraqitet me ndryshime të shprehura gjatë një plani të 

lëvizshëm në dy akse, i cili ka një vlerë 189 KWh/m², pra rreth 25% më të madhe se ai 

në plan të palëvizshëm, duke u karakterizuar gjithashtu, nga një shpërndarje hapësinore 

pothuajse të njëjtë me vlerat e këtij të fundit. Kështu vlerat më të mëdha të rrezatimit 

mesatar global i përkasin Durrësit 200 KWh/m², Shkodrës e Tiranës 196 KWh/m², 

Vlorës 197 KWh/m², Lushnjës e Kuçovës 189 KWh/m², Fierit 198 KWh/m² etj., që cilat 

shtrihen gjatë Ultësirës Perëndimore. Në zonën e dytë për nga vlerat e këtij rrezatimi 

renditen gropat dhe fushëgropat grabenore në JL të krahinës malore Qendrore, si: Korça 

dhe Bilishti me 191 KWh/m², Erseka dhe Pogradeci me 187 KWh/m², kurse gjatë pjesës 

veriore e VL të kësaj krahine veçojmë Burrelin me 193 KWh/m², Peshkopinë me 186 

KWh/m², Elbasanin me 189 KWh/m², Krujën me 179 KWh/m² etj. Sasitë relativisht më 

të vogla të rrezatimit mesatar global i përkasin krahinës malore Jugore, si: Saranda e 

Gjirokastra me 175 KWh/m², Përmeti 178 KWh/m², Berati 171 KWh/m² etj., duke 

përfshirë njëherazi pjesën veriore e VL të vendit në B.Curri 167 KWh/m², Kukës 172 

KWh/m² etj. Në shpërndarjen vjetore të shumës mesatare të rrezatimit global, ashtu si 

tek ajo e prodhimit mesatar mujor të energjisë elektrike, vërehen ndryshime të 

shprehura midis një plani fiks dhe atij të lëvizshëm me dy akse. Kështu vlera mesatare e 

rrezatimit global (Hm) gjatë një plani të palëvizshëm është 1710 KWh/m², pra 25% më e 
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madhe se ajo e prodhimit mesatar mujor të energjisë elektrike të sistemit fotovoltaik 

(1285 KWh). Krejt ndryshe paraqitet raporti midis vlerës mesatare të rrezatimit global 

(Hm) në një plan fiks me prodhimin mesatar mujor të energjisë elektrike të sistemit 

fotovoltaik (Em) të një plani të lëvizshëm, të cilët kanë një ndryshim pothuajse të 

papërfillshëm rreth 2% për llogari të të parit. Në këto kushte vlera e Hm në shumën 

vjetore në plan fiks është 1710 KWh/m², kurse ajo e Em në plan të lëvizshëm është 1670 

KWh. Natyrisht ndryshime të theksuara karakterizojnë vlerat e Hm në plan fiks me atë 

gjatë një plani të lëvizshëm, të cilët arrijnë përkatësisht 1710 KWh/m² dhe 2229 

KWh/m² në shkallë vendi, pra rreth 25% më shumë për këtë të fundit. Megjithatë, ka 

rëndësi të theksohet, se shuma vjetore e prodhimit mesatar ditor të elektricitetit (Em) në 

një plan fiks arrin në shkallë vendi 1285 KWh, por dallohet për ndryshime të dukshme 

midis krahinave të vendit tonë. Midis tyre dallohet Ultësira Perëndimore si në Shkodër, 

Tiranë, Vlorë e Kuçovë 1310 KWh, Durrësi 1330 KWh etj., pastaj renditet Korça e 

Bilishti 1320 KWh, Erseka 1310 KWh, Pogradeci 1300 KWh, të cilët shtrihen në JL të 

krahinës malore Qendrore. Kurse vlerat relativisht më të vogla takohen në krahinën 

malore Jugore, si: në Gjirokastër, Sarandë e Berat 1230 KWh, Përmet 1250 KWh, duke 

përfshirë zonën veriore e VL të kësaj krahine, si: B.Curri 1250 KWh, Kukësi 1240 

KWh dhe Peshkopia 1290 KWh. Me ndryshime të tilla të shtrirjes zonale paraqiten 

gjithashtu, shuma vjetore e rrezatimit global në një plan fiks, për të cilën dallohet 

Ultësira Perëndimore, si: Shkodra, Tirana, Fieri dhe Vlora me 1760 KWh/m², Durrësi 

1780 KWh/m², Lushnja, Lezha e Kërçova 1720 KWh/m² etj, duke vazhduar me gropat 

dhe fushëgropat grabenore JL, si Korça e Bilishti 1740 KWh/m², Erseka e Pogradeci 

1720 KWh/m² etj. Kurse në krahinën malore Jugore takohen vlerat relativisht më të 

vogla, si: Përmeti me 1670 KWh/m², Gjirokastra me 1650 KWh/m², Saranda me 1640 

KWh/m², Berati me 1660 KWh/m² etj. Natyrisht, vlerat e prodhimit të përgjithshëm 

vjetor të energjisë elektrike të sistemit FV (Em) dhe ajo e shumës vjetore të rrezatimit 

global (Hm) të këtij sistemi gjatë një plani të lëvizshëm me dy akse paraqiten 

përkatësisht 25% dhe 23% më të mëdha se ato në një plan fiks. Në përgjithësi vlerat e 

këtyre treguesve kanë gjithashtu një shtrirje zonale të përcaktuar, midis të cilëve 

dallohet Ultësira Perëndimore me Shkodrën e Tiranën 1750 KWh, Fierin 1760 KWh, 

Durrësin 1790 KWh, Vlorën 1750 KWh, pastaj renditet Korça e Bilishti me 1740 KWh, 

Erseka e Pogradeci 1690 KWh. Me vlera rreth 11% më të vogla paraqitet krahina 
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malore Jugore si Gjirokastra e Saranda 1560 KWh, Përmeti 1600 KWh, Berati 1510 

KWh. Kurse në veri e VL të krahinës malore Qendrore veçohet B.Curri 1530 KWh, 

Kukësi 1570 KWh dhe Peshkopia 1690 KWh. Në përgjithësi vërehet e njëjta shtrirje 

gjeografike edhe për shumën vjetore të rrezatimit global (Hm) në sistemin me dy akse, 

ku vlerat më të mëdha i përkasin Ultësirës Perëndimore me mbi 2300 KWh, si: Shkodra 

2350 KWh/m², Tirana me 2340 KWh/m², Fieri me 2370 KWh/m², Durrësi me 2400 

KWh/m², Vlora me 2360 KWh/m² etj. Kurse gropat dhe fushëgropat grabenore në JL të 

krahinës malore Qendrore dallohen për vlera të përafërta, si: Korça 2290 KWh/m², 

Bilishti 2300 KWh/m², Erseka 2240 KWh/m², Pogradeci 2230 KWh/m² etj. Në 

përgjithësi vlerat rreth 12% më të vogla jenë karakteristike për krahinën malore Jugore, 

si: Saranda 2090 KWh/m², Gjirokastra 2100 KWh/m², Përmeti 2140 KWh/m², Berati 

2050 KWh/m² etj.,  duke i shtuar njëherazi pjesën veriore dhe VL të vendit me B.Currin 

2000 KWh/m², Kukësin 2060 KWh/m², Krujën 2150 KWh/m². Kurse Burreli me 2320 

KWh/m² lidhet me hapjen e gjerë drejt VP në Ultësirën e Nënshkodrës dhe kufizimin 

nga një reliev kryesisht kodrinor në këtë drejtim, veçanërisht drejt JP. Vlerat e 

prodhimit mesatar ditor (Ed) dhe atij mujor (Em) të energjisë elektrike të sistemit FV 

paraqiten me ndryshime të dukshme midis dy periudhave të vitit, pra asaj tetor-mars dhe 

prill-shtator si në sistemin fiks, ashtu dhe në atë me dy akse. Gjatë periudhës së parë, 

vlerat e Ed dhe Em janë rreth 40% më të vogla se ato të periudhës së dytë, pra 

përkatësisht 2.7 KWh dhe 4.4 KWh (Ed), kurse Em=82 KWh dhe 137 KWh. Në sistemin 

me dy akse (në plan të lëvizshëm), këto vlera arrijnë në Ed=3.4 KWh gjatë periudhës 

tetor-mars dhe 6.2 KWh në atë prill-shtator (47% më shumë), kurse Em arrin 

përkatësisht 105 KWh dhe 190 KWh (46% më shumë). Ndryshime pothuajse në të 

njëjtat vlera janë karakteristike gjithashtu, për shumën mesatare ditore të rrezatimit 

global (Hd) dhe asaj të rrezatimit të përgjithshëm (Hm). Vlerat e këtyre treguesve për 

sistemin fiks janë Hd=3.4 KWh/m² gjatë periudhës tetor-mars, kurse në atë prill-shtator 

5 KWh/m², pra 32% më shumë, kurse në sistemin me dy akse (i lëvizshëm) janë Hd=4.3 

KWh/m² gjatë periudhës së parë dhe 8.5 KWh/m² në atë prill- shtator (49% më shumë). 

Këto ndryshime vërehen edhe për vlerat e Hm, e cila gjatë periudhës tetor-mars në 

sistemin fiks është 105 KWh/m² dhe 189 KWh/m² në atë prill-shtator, kurse në sistemin 

me dy akse janë përkatësisht 132 KWh/m² dhe 261 KWh/m² (49% më shumë).  
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2.1.4. Vlerësimi afatgjatë i mesatares mujore   

Në kuadrin e vlerësimit të rrezatimit diellor në prodhimin e energjisë elektrike FV 

rëndësi të dukshme paraqet, gjithashtu, llogaritja afatgjatë e mesatares mujore të 

rrezatimit në plan horizontal (Hh), në pjerrësi optimale (Hopt) dhe H (90°) të këtij plani. 

Nga analiza e të dhënave shumëvjeçare prej stacioneve të lartpërmendura, vërehet se, 

sasitë më të mëdha të rrezatimit mesatar mujor arrihen në planet me pjerrësi optimale 

30º-35º, veçanërisht gjatë periudhës prill-shtator, e cila përbën në përgjithësi afro 

dyfishin e asaj tetor-mars. Në shkallë vendi vlerat e rrezatimit në plan pjerrësie optimale 

arrijnë 3000-3500 Wh/m² gjatë periudhës tetor-mars, kurse në atë prill-shtator në pjesën 

më të madhe të vendit mbi 6000 Wh/m², veçanërisht në Ultësirën Perëndimore.                    

Natyrisht vlerat më të mëdha gjatë periudhës së parë shtrihen në Durrës e Lushnjë 3517 

Wh/m², Shkodër 3477 Wh/m², Tiranë 3453 Wh/m², Fier 3348 Wh/m², Ersekë 3227 

Wh/m². Vlera relativisht më të vogla të këtij rrezatimi i përkasin krahinës malore Jugore 

si në Gjirokastër 2902 Wh/m², Sarandë 3057 Wh/m² e Përmet 3102 Wh/m², pastaj 

renditet zona VL e Lindore e vendit, si: Kukësi 1915 Wh/m², B.Curri 2338 Wh/m² dhe 

Peshkopia 2345 Wh/m². Gjatë periudhës së dytë shpërndarja e këtyre vlerave paraqitet 

pothuajse e njëjtë me atë të periudhës tetor-mars, si: Durrësi, Lushnja e Vlora 6223 

Wh/m², Tirana 7068 Wh/m², Fieri 6193 Wh/m², Shkodra 6137 Wh/m², kurse gropat dhe 

fushëgropat JL kanë ndryshime shumë të vogla. Kjo dukuri e rrezatimit diellor shprehet 

në vlerat e Korçës 6158 Wh/m², Bilishtit 6128 Wh/m², Ersekës 6102 Wh/m², mbas të 

cilave renditet krahina malore Jugore, si: në Sarandë 5850 Wh/m², Përmet 4933 Wh/m², 

Elbasan 5201 Wh/m² etj., duke u shoqëruar në vlera pothuajse të përafërta me Kukësin 

5297 Wh/m² e B.Currin 5272 Wh/m² në zonën veriore të vendit. Natyrisht, si gjithnjë 

vlerat mesatare afatgjata më të mëdha të këtij rrezatimi i ka muaji korrik, i cili në 

Ultësirën Perëndimore të vendit arrin në mbi 6600 Wh/m², veçanërisht në Fier 6670 

Wh/m², Tiranë 6660 Wh/m², Shkodër 6680 Wh/m², Vlorë 6710 Wh/m², Durrës e 

Lushnjë 6680 Wh/m². Mjaft karakteristike paraqitet gjithashtu, fakti se vlera të tilla të 

përafërta takohen në gropat e fushëgropat JL, si: në Korçë 6610 Wh/m², Bilisht 6580 

Wh/m², Ersekë 6600 Wh/m², Pogradec  6560 Wh/m², kurse Kukësi me 6210 Wh/m² dhe 

B.Curri me 6180 Wh/m² në zonën VL e Lindore të vendit marrin sasinë relativisht më të 

paktë të këtij rrezatimi. Lidhur me vlerat më të vogla të rrezatimit mesatar mujor, 

kuptohet se ato i përkasin dhjetorit, i cili përbën 40% - 45% të sasisë mesatare vjetore 
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dhe 22% - 30% më pak se janari, i cili i renditet menjëherë pas dhjetorit. Në ndryshim 

prej muajit korrik, dhjetori ka ndryshimet më të theksuara me janarin në gropat dhe 

fushëgropat JL, si: në Korçë 35%, Bilisht 36%, Ersekë 32%, pastaj renditet krahina 

malore Jugore në Sarandë 28%, Gjirokastër 30%, Përmet 32%, kurse në zonën veriore e 

VL të vendit këto ndryshime arrijnë në Kukës 28%, Peshkopi 30% dhe B.Curri 34%. 

Vlerat më të mëdha të korrikut takohen si zakonisht në Ultësirën Perëndimore, në të 

cilën ai përbën 45% - 54% të shumës mesatare vjetore, në gropat dhe fushëgropat 39% - 

40%, kurse në Kukës e Peshkopi 42%. Sasinë më të madhe të rrezatimit mesatar mujor 

gjatë dhjetorit e ka Shkodra 2310 Wh/m², Fieri e Vlora 2200 Wh/m², Tirana 2150 

Wh/m², kurse vlerat më të vogla i përkasin krahinës malore Jugore, si: në Gjirokastër 

1780 Wh/m², Përmet 1760 Wh/m², Sarandë 1890 Wh/m², duke pasqyruar rolin e 

kurrizeve malore të saj. Natyrisht ndryshimet më të mëdha të sasive mesatare 

ndërmujore të rrezatimit në plan horizontal i përkasin mesit të stinëve tranzitore të 

pranverës dhe vjeshtës, pra ato midis shtatorit, tetorit, marsit e prillit të cilat arrijnë 

përkatësisht 27% dhe 32% më shumë për llogari të prillit dhe shtatorit. Vlerat më të 

mëdha të muajit shtator se ato të tetorit i ka Tirana dhe Shkodra 1620 Wh/m², Durrësi 

1580 Wh/m², Fieri 1540 Wh/m², Lushnja 1500 Wh/m² gjatë Ultësirës Perëndimore. 

Kurse në gropat e fushëgropat JL, në VL e lindje të vendit, gjithashtu, takohen vlera të 

përafërta, si: Korça 1650 Wh/m², Bilishti 1620 Wh/m², Erseka 1530 Wh/m², Peshkopia 

1670 Wh/m² dhe Kukësi 1530 Wh/m². Një shpërndarje zonale pothuajse të njëjtë kanë 

gjithashtu, ndryshimi i prillit ndaj marsit, i cili arrin në Fier 1420 Wh/m², Tiranë dhe 

Shkodër 1360 Wh/m², Vlorë, Durrës e Lushnjë 1390 Wh/m² më shumë se tetori. Mjaft 

karakteristik paraqitet fakti se gropat dhe fushëgropat JL marrin sasi të përafërta, si: 

Korça dhe Bilishti 1420 Wh/m², Erseka 1380 Wh/m², me shtrirje të gjerë të relievit 

fushor, duke përfshirë njëherazi Përmetin 1450 Wh/m², Gjirokastrën 1390 Wh/m² në 

krahinën malore Jugore. Ndryshimi midis muajve të stinëve tranzitore dëshmon se 

muaji shtator merr mesatarisht 11% më shumë rrezatim mesatar afatgjatë se prilli, të 

cilat lidhen me kalimin nga stinët ekstreme, pra përkatësisht të verës dhe asaj të dimrit. 

Lidhur me dy planet e tjera, pra ai në pjerrësi optimale dhe në H (90°), theksojmë se 

këto ndryshime paraqiten tepër të çrregullta dhe në përmasa shumë më të vogla, 

veçanërisht tek plani i dytë, në të cilin muaji prill merr mesatarisht 10% rrezatim mujor 

afatgjatë më shumë se tetori, pra përkatësisht 601 Wh/m² dhe 540 Wh/m². Kurse në 
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planin me pjerrësi optimale vlerat e rrezatimit mesatar mujor janë relativisht më të 

mëdha, prandaj muaji shtator merr mesatarisht 22% më shumë se tetori, pra përkatësisht 

1237 Wh/m² dhe 962 Wh/m². Natyrisht vlerat më të mëdha të muajit prill në të dy 

planet takohen në Fier 1020 Wh/m², Gjirokastër 1120 Wh/m² (Hopt) dhe 1050 Wh/m² 

(90°), Lushnjë 1190 Wh/m² për të dy planet , kurse në planin 90° Tirana, Shkodra, 

Korça, Erseka e Përmeti vlerat më të mëdha i ka në muajin mars. Muaji shtator, në 

ndryshim nga muaji prill, dallohet për vlera të mëdha në të dy planet, veçanërisht në atë 

me pjerrësi optimale ku sasia mesatare e rrezatimit arrin në 1237 Wh/m², kurse ajo më e 

madhe takohet në Tiranë e Shkodër me 1350 Wh/m², Lezhë 1580 Wh/m², Krujë 1600 

Wh/m², Elbasan 1400 Wh/m² në Ultësirën Perëndimore. Me ndryshime të pakta 

paraqiten gropat dhe fushëgropat JL si Korça 1420 Wh/m, Pogradeci 1480 Wh/m², 

Bilishti 1370 Wh/m², Erseka 1300 Wh/m², duke u ndjekur nga Kukësi 1330 Wh/m², 

Peshkopia 1490 Wh/m² dhe B.Curri 1270 Wh/m² në zonat lindore e ato VL. Me tipare 

karakteristike paraqiten gjithashtu, sasitë mesatare mujore të rrezatimit në plan 

horizontal (Hh) dhe atij 90°, të cilat paraqiten me ndryshime të shprehura midis 

periudhës tetor-mars dhe asaj prill-shtator. Kështu vlerat mesatare mujore afatgjatë më 

të mëdha i përkasin periudhës tetor-mars në plan me pjerrësi H (90°), të cilat përbëjnë 

nga 22% - 30% më shumë se ato në plan horizontal. Dallohen në veçanti Durrësi, 

Lushnja e Fieri me vlera të H (90°) përkatësisht 3517 Wh/m², 3448 Wh/m², 3448 

Wh/m², kurse ato në plan horizontal 2450 Wh/m², 2449 Wh/m² dhe 2457 Wh/m². 

Lidhur me periudhën prill-shtator theksojmë se vlerat e këtij rrezatimi në plan horizontal 

janë 43% - 49% më të mëdha se ato në pjerrësi H (90°), duke përjashtuar Kukësin, 

Lushnjën dhe Durrësin me ndryshim shumë të vogël midis dy planeve (4%) për llogari 

të H (90°). Këto ndryshime të theksuara shprehen mjaft mirë në mesataren vjetore të 

këtyre vlerave, ku sasinë më të madhe e merr ai në plan horizontal, i cili në pjesën më të 

madhe të vendit tonë arrin në 25%-31% më shumë se ato në plan 90°, duke përjashtuar 

Gjirokastrën, Kukësin, Durrësin, Fierin dhe Lushnjën me 12% më shumë në pjerrësinë 

H (90°).             

Vlerat më të mëdha të rrezatimit vjetor afatgjatë në plan horizontal takohen në Fier 4280 

Wh/m², Tiranë 4220 Wh/m², Shkodër 4180 Wh/m², Vlorë 4290 Wh/m² në Ultësirën 

Perëndimore, pastaj renditen Korça dhe Bilishti 4230 Wh/m², Erseka 4210 Wh/m², 

Pogradeci 4150 Wh/m² në gropat dhe fushëgropat JL. Me ndryshime të theksuara 
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paraqiten sasitë e këtij rrezatimi në Durrës, Lushnjë, Fier dhe Kukës, ku vlerat më të 

mëdha i përkasin atij me plan H (90°), të cilat janë 12% më të mëdha se ato në plan 

horizontal, duke u shprehur në vlerat reale përkatësisht me 4830 Wh/m² dhe 4830 

Wh/m² (Kukësi). Një shpërndarje karakteristike të këtij rrezatimi paraqet gjithashtu, ajo 

stinore në të tri planet e lartpërmendura, duke u konkretizuar në vlerat tepër të ndryshme 

midis stinëve. Një nga tiparet më të veçanta të kësaj shpërndarjeje paraqet fakti se sasitë 

mesatare mujore afatgjata për pjesën më të madhe të vendit, vlerën më të madhe 14- 

17% të rrezatimit në plan H (90°) i kanë muajt e stinëve të vjeshtës dhe asaj të 

pranverës, pastaj renditet vera dhe dimri, duke përjashtuar Fierin, Durrësin, Lushnjën, 

Gjirokastrën dhe Kukësin, ku vlerat më të mëdha i ka stina e verës dhe ajo e pranverës. 

Në këto kushte sasitë mesatare mujore afatgjata të rrezatimit gjatë muajve të stinës së 

verës në plan H (90°) janë në pjesën më të madhe të vendit tonë (10 pika vrojtimi) 55% 

-57% më të vogla se ato në plan horizontal dhe atë me pjerrësi optimale, pra 

përkatësisht nga 2800 Wh/m² në 6500 Wh/m². Në raport me sasinë e dimrit, e cila merr 

mesatarisht 2540 Wh/m° në plan H (90°), ajo e verës merr rreth 12% më shumë duke 

pasur ndryshime shumë më të vogla se ato me dy planet e tjera në të njëjtën stinë. Stina 

e pranverës dhe ajo e vjeshtës pavarësisht se në planin H (90°) marrin sasinë më të 

madhe të rrezatimit, theksojmë se ato paraqesin një gjendje krejt të ndryshme në raport 

me vlerat në planin horizontal dhe atë me pjerrësi optimale. Në pjesën më të madhe të 

vendit tone, vërehet se sasia e rrezatimit në plan H (90°) gjatë vjeshtës është 6 – 9% më 

e madhe se ajo në plan horizontal të kësaj stine, përkundrazi ajo është 21% më e vogël 

se vlerat e rrezatimit në plan optimal gjatë kësaj stine. Nga trajtimi i këtyre të dhënave 

shprehet mjaft mirë fakti se në planin H (90°) sasitë e rrezatimit gjatë stinës së dimrit 

dhe asaj të vjeshtës janë përkatësisht 26% dhe 11% më të mëdha, se ato në plan 

horizontal, kurse gjatë pranverës përkundrazi, sasitë e rrezatimit në plan horizontal janë 

në pjesën më të madhe të vendit tonë 30% më të mëdha se ato në plan H (90°). 

Theksojmë se sasia më e vogël të rrezatimit mesatar mujor është karakteristikë për 

muajt e dimrit në plan horizontal (Hh)°, e cila arrin në vlerën mesatare për të gjithë 

vendin 1833 Wh/m², pastaj renditet ai në plan 90° me 2781 Wh/m², pra 35% më shumë. 

Një nga tiparet e veçanta të sasisë së rrezatimit në planin 90° është fakti se vlerat e 

muajve të dimrit kanë një ndryshim shumë të vogël (3%) me ato të verës, të cilat 

shprehen në sasitë përkatëse 2781 Wh/m² dhe 2871 Wh/m². Këto ndryshime midis dy 
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stinëve skajore lidhen me lëvizjen e dukshme të diellit, i cili në pozicionin jugor të tij 

gjatë dimrit i jep vlerë planit 90°, kurse gjatë verës zhvendosja drejt veriut dhe këndi i 

madh i rënies së rrezeve diellore përkundrazi, i jep vlerë planit horizontal. Kjo dukuri 

planetare shprehet drejtpërdrejt në faktin se, sasitë më të mëdha të rrezatimit mesatar 

mujor afatgjatë, përftohen gjatë një plani horizontal në muajt e verës me një vlerë 

mesatare vjetore 6558 Wh/m², pra rreth 8% më shumë se ai në plan me pjerrësi optimale 

(6018 Wh/m²), i cili renditet menjëherë pas tij. Megjithatë, theksojmë se me përjashtim 

të Tiranës dhe Vlorës, pjesa tjetër e pikave të vrojtimit vlerat mesatare mujore afatgjatë 

të rrezatimit i takojmë në të gjithë muajt e stinëve të tjera (pranverë, vjeshtë e dimër) 

dhe janë më të mëdha në plan me pjerrësi optimale (25-33% më të mëdha). Një 

zvogëlim të theksuar pësojnë sasitë mesatare mujore të rrezatimit në plan horizontal 

midis muajve të vjeshtës dhe të dimrit, të cilat në këtë të fundit arrijnë në 1833 Wh/m², 

pra rreth 45% më pak (3327 Wh/m²). Nga të dhënat e sasive mesatare mujore për të 

gjitha stinët vërehet se vlerat më të mëdha të rrezatimit përftohen në plan me pjerrësi 

optimale, duke përjashtuar stinën e verës, e cila paraqitet me ndryshime të dukshme 

veçanërisht me ato në plan H (90°). Gjatë stinës së verës sasia e rrezatimit në pjerrësi 

optimale është 57% më e madhe (6018 Wh/m²) se ajo në plan 90° (2583 Wh/m²) në atë 

të pranverës 28%, të vjeshtës 15%, kurse në atë të dimrit vetëm 3%. Këto të dhëna 

dëshmojnë se ndryshimet e vlerave të rrezatimit midis këtyre dy planeve zvogëlohen 

shkallë-shkallë nga pranvera në dimër, kurse në raport me sasinë e rrezatimit diellor në 

plan horizontal, përkundrazi, ndryshimet rriten dukshëm nga 18% në pranverë në 29% 

gjatë muajve të vjeshtës deri në 32% tek ato të dimrit për llogari të planit me pjerrësi 

optimale. 

Krejt ndryshe paraqiten sasitë mesatare mujore afatgjatë midis vlerave të rrezatimit në 

plan horizontal ndaj atij H (90°), midis të cilëve ndryshimi tejet i shprehur midis tyre 

paraqitet gjatë stinës së verës. Kështu sasia e rrezatimit në plan horizontal me vlerë 

mesatare mujore 6558 Wh/m² është 41% më e madhe se në atë me pjerrësi 90°, pra 

mesatarisht 2583 Wh/m². Kurse gjatë stinës së pranverës përkundrazi, ky ndryshim arrin 

në 18% më e madhe gjatë planit horizontal (Hh), në vlera përkatësisht 5421 Wh/m² dhe 

3723 Wh/m². Ky raport përmbyset menjëherë gjatë stinës së vjeshtës për llogari të planit 

90° me një përqindje të dukshme (11%) dhe në vlera reale 3315 Wh/m² në planin 

horizontal dhe 3750 Wh/m² në atë H (90°), kurse në stinën e dimrit ndryshimi midis tyre 
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arrin në 30%, pra 2608 Wh/m² (H 90°) dhe 1833 Wh/m² (Hh). Këto ndryshime stinore të 

vlerave mesatare mujore afatgjatë të rrezatimit midis këtyre planeve, siç u theksua më 

lart, lidhen me faktorët planetar, pra zhvendosjen e dukshme të diellit, me të cilën lidhet 

njëherazi formimi i stinëve. Në rrezatimin e muajve të verës në plan 90° spikat 

gjithashtu vlera e lartë e tij në pesë pika vrojtimi të tilla, si: Fieri 6603 Wh/m², Durrësi 

6597 Wh/m², Lushnja 6600 Wh/m², Gjirokastra 6250 Wh/m² dhe Kukësi 6057 Wh/m², 

kurse në 16 pikat e tjera merr mesatarisht 2583 Wh/m², pra rreth 60% më pak. Pikërisht 

në këto pika vrojtimi takohen gjithashtu, sasitë më të mëdha të rrezatimit në këtë plan 

gjatë muajve të pranverës, pra Fieri 5360 Wh/m², Durrësi 5383 Wh/m², Lushnja 5347 

Wh/m² dhe Gjirokastra 5040 Wh/m², së bashku me atë të vjeshtës përkatësisht 4540 

Wh/m², 4653 Wh/m², 4550 Wh/m² dhe 4207 Wh/m², pra mesatarisht 15% më pak. 

Kurse në pjesën më të madhe të vendit tonë sasitë mesatare mujore gjatë planit H (90°) 

janë më të mëdha në stinën e vjeshtës  se në atë të pranverës, bile rreth 12% më të 

mëdha se ato të përftuara në planin horizontal, pra përkatësisht 3750 Wh/m² dhe 3315 

Wh/m². Mjaft karakteristik paraqitet gjithashtu, fakti se shuma mesatare mujore 

afatgjatë e rrezatimit gjatë stinëve të ndryshme, vlerën më të madhe e ka në ato të 

përftuara në plan me pjerrësi optimale (273527 Wh/m²), e cila përbën rreth 2% më 

shumë se ajo e arritur në plan 90° (267240 Wh/m²) dhe 12% më shumë nga ajo në 

planin horizontal, kurse kjo e fundit merr një sasi të këtij rrezatimi, rreth 9% më pak 

(243403 Wh/m²). Krahasuar me vlerat e këtij rrezatimi në plan horizontal (4154 

Wh/m²), janë 8% më të mëdha se ato në plan H (90°) (3839 Wh/m²), kurse vendin e 

parë e zënë vlerat e përftuara në plan me pjerrësi optimale (Hopt) (4681 Wh/m²), të cilat 

janë përkatësisht 11% dhe 18% më të mëdha nga këto dy plane. Vlerat stinore të 

rrezatimit mesatar mujor dallohen, gjithashtu, për ndryshime zonale në të tri planet e 

lartpërmendura, 

Stacionet Hh Hopt H (90) 

Kuçovë 4190 4720 4720 

Berat 4060 4540 4540 

Burrel 4190 4780 4780 

Durrës 4280 4880 4880 

Elbasan 4160 4710 4710 

Fier 4280 4830 4830 

Gjirokastër 4070 4520 4510 

Krujë 4120 4660 4660 

Kukës 3890 4430 4430 
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Lezhë 4170 4710 4710 

Lushnjë 4260 4830 4830 

B.Curri 3900 4450 2940 

Bilisht 4230 4770 3030 

Ersekë 4210 4720 2970 

Korçë 4230 4770 3020 

Përmet 4110 4560 2830 

Peshkopi 4090 4660 3010 

Pogradec 4150 4690 2970 

Sarandë 4050 4500 2800 

Shkodër 4180 4810 3140 

Tiranë 4220 4820 3100 

Vlorë 4290 4820 3050 

 

Tabela 2.4 Vlerësimi afatgjatë i mesatares mujore të rrezatimit, në plan horizontal, 

pjerrësi optimale dhe plan 90
o
 (W/m

2
) (Burimi: Të dhëna të gjeneruara nga 

programi PV GIS). 

   

 

 

 

 

 

        Grafiku 2.2 (Burimi: Matje të përftuara nga programi PVGIS) 

të cilat shprehen dukshëm në sasitë e këtij rrezatimi, veçanërisht në Ultësirën 

Perëndimore, gropat dhe fushëgropat JL dhe pjesërisht në krahinën malore Jugore. 

Kështu sasitë më të mëdha mesatare mujore të rrezatimit afatgjatë i përkasin stinës së 

verës në plan horizontal, si: Vlora 6783 Wh/m², Fieri 6670 Wh/m², Shkodra 6553 

Wh/m², Durrësi 6780 Wh/m², Tirana 6680 Wh/m², Lushnja 6747 Wh/m². Me ndryshime 

më pak të shprehura paraqitet Korça 6673 Wh/m², Bilishti 6660 Wh/m², Erseka 6633 

Wh/m² dhe Pogradeci 6563 Wh/m² gjatë gropave dhe fushëgropave JL, kurse ndryshime 

më të theksuara paraqiten në Gjirokastër dhe Sarandë 6453 Wh/m², Përmet 6567 Wh/m² 

të krahinës malore Jugore. Një shpërndarje të tillë të përafërt në këto krahina paraqesin 

gjithashtu, sasitë e këtij rrezatimi në plan optimal, kurse në ato me pjerrësi 90°, 

përkundrazi, vlerat dallohen nga ndryshime të theksuara midis Fierit, Durrësit, 
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Lushnjës, Gjirokastrës dhe B.Currit me sasi rrezatimi 6421 Wh/m² ndaj të gjithë pikave 

të tjera të vrojtimit me vlerë mesatare 2870 Wh/m², pra 55% më pak. Në ndryshim prej 

stinës së verës, pothuajse të gjitha sasitë mesatare mujore të rrezatimit gjatë stinëve të 

tjera, veçanërisht pranvera dhe vjeshta, dallohen nga një shpërndarje relativisht më të 

rregullt të vlerave në të tre planet e lartpërmendura. Megjithatë theksojmë se pikat e 

vrojtimit në Ultësirën Perëndimore marrin mesatarisht një sasi rrezatimi 5-7% më 

shumë se pjesa më e madhe e vendit, veçanërisht në plan H (90°) gjatë stinës së 

pranverës, ku arrihet në rreth 42% më shumë. Gjatë stinës së dimrit spikat menjëherë 

sasia më e vogël e rrezatimit në plan horizontal me vlerë mesatare për të gjithë vendin 

1803 Wh/m², në të cilën veçohet krahina malore Jugore me 2% më pak (1777 Wh/m²), 

duke pasqyruar ndryshime të papërfillshme dhe shpërndarjen më të rregullt se dy planet 

e tjerë gjatë vitit. Me tipare karakteristike paraqiten gjithashtu, vlerat e përafërta midis 

sasive të rrezatimit në planin horizontal të pranverës me ato të planit optimal (Hopt) të 

vjeshtës, të cilët kanë një ndryshim rreth 3% për llogari të Hh, pra me vlera përkatësisht 

4521 Wh/m² dhe 4378 Wh/m², duke pasqyruar rëndësinë e këtij plani gjatë stinës së 

pranverës. Një ngjashmëri të tillë paraqesin gjithashtu, vlerat e rrezatimit në plan H 

(90°) gjatë stinës së verës me ato Hopt në dimër, midis të cilave kjo e fundit merr 4% më 

shumë rrezatim, pra përkatësisht 2583 Wh/m² dhe 2691 Wh/m² (tab.2.4). Një dukuri 

tjetër karakteristike e shpërndarjes stinore të rrezatimit mesatar mujor afatgjatë është 

edhe vlera e përafërt e këtij rrezatimi midis planit H (90°) të pranverës e vjeshtës, pra, 

përkatësisht 3723 Wh/m² dhe 3790 Wh/m², me ato të planit horizontal (Hh) gjatë 

vjeshtës me 3315 Wh/m², duke pasur një ndryshim ndërmjet tyre përkatësisht 2%, 11% 

dhe 3%.                 

Konkluzione 

 Nga përllogaritja dhe raporti i vlerave të rrezatimit vjetor të shpërndarë dhe në 

qiell të kthjellët, për të dy tipet e sistemit (W/m2), për orët në rritje dhe rënie të 

rrezatimit, është në një mesatare 18% më shumë për orët në rritje të këtij 

rrezatimi. 

 Në shpërndarjen vjetore të vlerave mesatare të rrezatimit diellor, për sistemin FV 

në plan të palëvizshëm, vërehet një zonalitet i shprehur pothuajse i njëjtë me ato 

të dy periudhave karakteristike të saj. Kështu vlerat më të mëdha të rrezatimit 
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mesatar vjetor takohen në Ultësirën Perëndimore. Menjëherë pas saj vjen pjesa 

jugore e krahinës malore Qendrore. Kurse vlerat më të vogla i ka pjesa veriore.  

 Vendi ynë merr mesatarisht një rrezatim diellor mbi 3700W/m², duke dëshmuar 

për vlera të larta fotovoltaike gjithëvjetore. 

 Vlerat e rrezatimit të shpërndarë paraqesin ndryshime të theksuara ndërmjet 

pranverës dhe vjeshtës. Kjo merr mesatarisht 26-28% energji më pak, duke pasur 

vlera të përafërta ndryshimi edhe midis vjeshtës dhe dimrit. Ndryshimet e 

shprehura në vlerat e rrezatimit të shpërndarë midis stinëve tranzitore, të cilat 

janë 2-2.5 herë më të mëdha se ato të rrezatimit të drejtpërdrejt të këtyre stinëve, 

lidhen me zgjatjen më të madhe të ditës në orë për llogari të pranverës dhe 

numrin më të madh të ditëve me shtresë bore gjatë kësaj stine.  

 Vlerat e rrezatimit mesatar diellor në plan të lëvizshëm  me dy akse janë 23% më 

të mëdha, se ato mesatare në plan të palëvizshëm, pavarësisht se në Ultësirën 

Perëndimore ato arrijnë deri në 25% të kësaj vlere. Një shpërndarje e tillë e 

rrezatimit mesatar diellor, paraqitet edhe tek vlerat stinore, në të cilat spikat stina 

e verës, duke përfaqësuar 35% të shumës vjetore, pastaj vijnë me radhë ajo e 

pranverës 27%, vjeshtës 24% dhe dimri me 14% të kësaj shume. 

 Një rëndësi të veçantë për vlerësimin e rrezatimit diellor mesatar ditor në plan të 

palëvizshëm dhe të lëvizshëm në dy akse, paraqet edhe sasia e këtij rrezatimi në 

orët me rritje dhe atij në orët me ulje të rrezatimit për muajt karakteristikë të çdo 

stine, pra në janar, prill, korrik dhe tetor, duke i shtuar njëherazi vlerat vjetore të 

tij.  

 Nga llogaritjet e bëra për 22 stacionet e vrojtimit, prodhimi mesatar ditor i 

elektricitetit i përftuar nga sistemi fotovoltaik për të gjithë vendin është 3.5 

KWh, në një plan fiks dhe 4.6 KWh në sistemin me dy akse. Me ndryshime pak 

të përfillshme paraqitet gjithashtu, prodhimi mesatar mujor i energjisë elektrike, 

i cili arrin në 107 KWh në plan fiks deri në 139 KWh në atë me dy akse, pra me 

një vlerë 23% më të madhe për këtë të fundit. 
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SHTOJCA I 

KUÇOVË   
ORËT NË RRITJE TË 

RREZATIMIT    

ORËT NË RËNIE TË 

RREZATIMIT  

             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 408.7 148.8 805 465.5 145 974 159 72.6 288.6 245.5 78.5 524 

PRILL 652.5 224.6 975 675.6 227.7 1017.5 381.5 173.7 518 565.8 199 862 

KORRIK 785.6 221.5 919 827 228 971 463 177.6 518 722 220 848.7 

TETOR 609 187 908 660 189 1005 468.6 174.5 541 738.6 220 916 

Mes.Vjetore 614 195 902 657 197 992 368 147 466 568 179 788 

FIER             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 418.8 151 820.7 473.7 147 983 165 74 297.7 253 81 535.5 

PRILL 665.8 227 1005 689 230.7 1050 396 178.5 536 594 208 910 

KORRIK 789 221.7 933 833.7 229 990 470 180 525 742 226.5 878 

TETOR 622 190 935 670.6 192 1026 311 124.5 434 499.8 151.6 773.7 

Mes.Vjetore 624 197 923 667 200 1012 335 139 448 522 167 774 

PERMET             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 408.5 153 818 451 147 956.5 112 64 178 127 50.7 250 

PRILL 647 232 962 671 236.6 1004 373.9 176.6 505.8 551 201.6 837 

KORRIK 762.7 232 901 811 241 963 443.8 182 501 697 225.8 830 

TETOR 605 194 914 644 194 991 280.6 120 392 405 130 625 

Mes.Vjetore 606 203 899 644 205 977 302 136 394 445 152 635.5 
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POGRADEC             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 424 150 845 474 146 996 130 65.5 221 164 57 334 

PRILL 657.5 227 985.6 681.5 231.5 1030 380.6 173 521 567 200 868.6 

KORRIK 775 226.5 921.5 823 235 982 451 178 514.8 712 222 853 

TETOR 608.5 189.7 924.5 649.6 190.6 1005.5 289 118.7 411 437.9 135 685.7 

Mes.Vjetore 616 198 919 657 201 1003 313 134 417 470 153 685 

 

KRUJË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 424.8 148 831 490 146 1017 169.6 73 308 276.5 84 585 

PRILL 661.8 223.7 1013.5 685.6 227 1058.7 394 175 543 590 204 919.6 

KORRIK 804 217.7 945.7 844.6 224.6 996.5 477 175.5 536 748.7 221 883.8 

TETOR 617.5 186 928 672 188.6 1030 305 120 427.5 495.8 147 768.5 

Mes.Vjetore 627 194 929 673 196 1025 336 136 454 528 164 789 

 

BERAT             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 407 149 799 467 145 977 147 70 259.7 212.8 69.8 447 

PRILL 652.5 225 972.7 675 227.7 1015 381 173 517 563 197.8 857.7 

KORRIK 786.8 222.7 923.6 826 229.5 973 464.8 178.7 522 720.8 220.7 849 

TETOR 604 186 898.8 656.8 188 998 288 117.9 399 447 135.7 686 

Mes.Vjetore 612 196 898 656 197 991 320 135 424 486 156 710 
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SARANDË 

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 400.6 154 807 440 147.6 939.8 155.7 74 288 224 76.4 545 

PRILL 630.6 230.7 930 654 235 970.6 358 172.7 485 521 193.7 787.7 

KORRIK 742 233.5 883 790.5 243 944 430 182.8 489.7 670 223 804.7 

TETOR 599.7 196.5 920.6 636.7 196.6 996 297 126.5 422 456.7 147 725 

Mes.Vjetore 593 204 885 630 205 963 310 139 421 468 160 716 

ELBASAN             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 412 148 819.7 467.5 144 986 161 72 295.6 249 79 535.7 

PRILL 652 223 975.7 675 226 1018 380 172 517.7 564.8 197 862.5 

KORRIK 787 218 911 830 225.5 963.8 458 173 512 718.8 215.8 836 

TETOR 607.5 184.7 899.7 655.6 186 989 293 117 407.6 465.6 139.7 712 

Mes.Vjetore 615 193 901 657 195 989 323 133 433 499 158 736 

TIRANË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 423 118 670 380 115 792 166 71.9 304 254 79.7 539 

PRILL 658.5 222 995 683 225 1039 386.7 172 528.5 582 201 894 

KORRIK 794 214 918 843 222 978 463 171 514 740 217 859 

TETOR 623.7 186 927 669 187.5 1011 306 119.5 426 487 145 744.6 

Mes.Vjetore 625 185 877 644 187 955 330 134 443 516 161 759 
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SHKODËR 

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 418.7 144.6 830 473 141 989 158 68.8 288 237.5 74 557 

PRILL 649 218.7 994 673 222 1035 382 170 528.5 574 197.8 893 

KORRIK 780 209.6 920.6 847 217.8 978 467 168.5 517 747 214.5 861.5 

TETOR 619 181.7 910 666 183.5 995.5 299 115 414 478 140 722.5 

Mes.Vjetore 617 189 914 665 191 999 326 130 437 509 156 758 

VLORË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 424.5 152.8 837.7 472 148 983.5 168.6 75.6 307 253 82 536 

PRILL 663 227.6 1001 688 231.6 1045 393.6 178 532.6 592 208.6 908 

KORRIK 780 224 934 830 232.7 999 466 182 521.7 745 231.5 893 

TETOR 627.6 192.5 955 670 193.7 1036 317.5 126.7 447.5 505 154 788.9 

Mes.Vjetore 624 199 932 665 202 1016 336 141 452 524 169 781 

BILISHT             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 431.6 153.7 880 482 150 1038.6 175.5 77 331 267 85 586 

PRILL 665.5 228.8 1000 690 232.8 1045 387.6 175.5 530.5 580 204 890 

KORRIK 777.8 228.7 933.5 826.7 237.6 995.7 455.8 181 521.5 722 226.7 872.9 

TETOR 618.6 193.7 952.5 660 195 1036 307 125 441.7 483 149.5 769.7 

Mes.Vjetore 623 201 942 665 204 1029 331 139.6 456 513 166 779 

             

             



Vlerësimi i potencialit fotovoltaik nëpërmjet GIS në varësi të kushteve fiziko-gjeografike në Shqipëri 

 

120 
 Anuela Prifti                                                                                                   2013       

 

 

 

KUKËS 

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 444 146.5 894 514 146 1090 176 73 325 279 84 595 

PRILL 608.6 219 134.6 629.6 222 1081 365.8 171 556 538 194 941 

KORRIK 720 225 980 756 232 1036 442 184 558 677 222.6 933 

TETOR 582 181 965 630 182 1070 293 117 450 473.5 142 816.8 

Mes.Vjetore 588.6 193 743 632 195.5 1069 319 136 472 492 160.6 821 

LUSHNJË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 417 149.6 818 473 146 982.7 166 73.8 301.5 260.6 81.7 553.6 

PRILL 663 225.7 999 686.6 229 1042 393 176.8 532.5 588.7 205 900 

KORRIK 793 220 928 837 226.8 984 469.8 177.5 522.5 741 223 869.6 

TETOR 623 189.7 932.5 672.8 191.7 1026 311 123.7 432 500.6 151 770.6 

Mes.Vjetore 624 196 919 667 198 1008 335 138 447 523 165 773 

DURRËS             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 361.5 137 675.5 478.7 144.8 981 194 78 366 240 76 497.8 

PRILL 665 222 1004.8 689.8 226 1047.5 393.5 174 534 595 204.5 909.6 

KORRIK 801.6 213.6 926.6 851 221.7 987.8 471 172 519 757 220 875.6 

TETOR 630 186.8 933 676 188.7 1017.7 311.7 121 431 498.6 148 757.6 

Mes.Vjetore 614.5 190 885 674 195 1008 342 136 463 523 162 760 
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GJIROKASTËR             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 390 150.8 773 445 145 946 121 67 201 152 56 312 

PRILL 643 232 956 665 234.5 997.7 373 177 506 543 198.6 827 

KORRIK 765.5 233 908 802.5 236.5 955.5 450 184.6 513 684.8 222.6 819 

TETOR 588.8 191.6 891 640 193 992 262.7 118 361 370 121 571.5 

Mes.Vjetore 597 202 882 638 202 973 302 136.6 395 437 149 632 

LEZHË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 410.6 144.6 805 473 142 986 125 63 207.6 163.6 55.8 330 

PRILL 653 221 991 676 223.6 1035 386 172 530 576 199 891 

KORRIK 806 213 929 846.6 220 978 475 172 526 745.5 215.6 861 

TETOR 613 183 903 668 185.5 1005 298 117 411 483 142 734 

Mes.Vjetore 620.6 190 907 666 193 1001 321 131 418.6 492 153 704 

ERSEKË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 428 153 850 477 149 966 170 75 315.8 260 82 558 

PRILL 665 230.6 996 690 235 1040 385 176 527 575.6 204 881 

KORRIK 775 232 937 824.5 241 1001.7 455.5 184 523 721 230 878.9 

TETOR 616 196 951 656 196 1034 305 125.5 440 477 149 762 

Mes.Vjetore 621 203 934 662 205 1010 329 140 451 508 166 770 
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BURREL             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 421.6 147.6 847.8 477.7 144.5 1018 154.7 70 280 223.5 71.5 476.4 

PRILL 653 221.8 999.8 676.7 225 1043.7 385 172 533 576.7 200 898.9 

KORRIK 793.6 215.6 927.7 838.6 223 983 465 172 521.9 736.8 217 865 

TETOR 614 184 921 662 185.8 1011 299.7 117.9 421 479 142 740 

Mes.Vjetore 
620 192 924 664 194 1014 326 133 439 504 157.6 745 

PESHKOPI             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 422 147 868 475 144 1031 164 71 309 246 78 540 

PRILL 639 222 1000 662 225.7 1045 375.8 171 532 559.6 197 895 

KORRIK 768.6 220.5 935 814.6 228.5 994 453 176 525 716 220 876 

TETOR 599 183 926 642 184 1011 291 116 422 459 138 735 

Mes.Vjetore 607 193 932 648 195 1020 321 133.5 447 495 158 761 

 

KORÇË             

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 433 154 872 483 150.5 1027 175 77 325.7 265 85 575 

PRILL 666 230 1000 691 234 1045 388.7 176.5 530.8 582 205 892 

KORRIK 778 229 932 827 238 1120 456 182 521 722 227 798 

TETOR 618 194 950 659 195 1034 307 125 438 482 149 765 

Mes.Vjetore 624 202 938.5 725 204 1056 332 140 454 513 166 757 
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B.CURRI 

Muajt G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

JANAR 445 158.6 870.5 504.6 156 1041 101 62 138.6 109 46 194 

PRILL 609.8 238.8 1015 630.6 242 1061 350.8 184 497.6 465 191 772.6 

KORRIK 716 240.8 947 755 249.5 1005.6 440 196 533.6 671 236.6 895.5 

TETOR 573 192 918.6 613 191 1006 204 107 273 241 93 372 

Mes.Vjetore 586 207 938 626 209 1028 274 137 361 371 141.6 558 

  
 
 

 

ORËT NË 

RRITJE     

ORËT NË 

RËNIE   

           

STACIONET G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

KUÇOVË 614 195 902 657 197 992 368 147 466 568 179 788 

VLORË 624 199 932 665 202 1016 336 141 452 524 169 781 

BILISHT 623 201 942 665 204 1029 331 139.6 456 513 166 779 

KUKËS 588.6 193 743 632 195.5 1069 319 136 472 492 160.6 821 

LUSHNJË 624 196 919 667 198 1008 335 138 447 523 165 773 

DURRËS 614.5 190 885 674 195 1008 342 136 463 523 162 760 

GJIROKASTËR 597 202 882 638 202 973 302 136.6 395 437 149 632 

LEZHË 620.6 190 907 666 193 1001 321 131 418.6 492 153 704 

ERSEKË 621 203 934 662 205 1010 329 140 451 508 166 770 

BURREL 620 192 924 664 194 1014 326 133 439 504 157.6 745 

B.CURRI 586 207 938 626 209 1028 274 137 361 371 141.6 558 

PESHKOPI 607 193 932 648 195 1020 321 133.5 447 495 158 761 

KORÇË 624 202 938.5 725 204 1056 332 140 454 513 166 757 

FIER 624 197 923 667 200 1012 335 139 448 522 167 774 
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PERMET 606 203 899 644 205 977 302 136 394 445 152 635.5 

POGRADEC 616 198 919 657 201 1003 313 134 417 470 153 685 

KRUJË 627 194 929 673 196 1025 336 136 454 528 164 789 

BERAT 612 196 898 656 197 991 320 135 424 486 156 710 

SARANDË 593 204 885 630 205 963 310 139 421 468 160 716 

ELBASAN 615 193 901 657 195 989 323 133 433 499 158 736 

TIRANË 625 185 877 644 187 955 330 134 443 516 161 759 

SHKODËR 617 189 914 665 191 999 326 130 437 509 156 758 

MES. 22 

STACIONEVE 613 196 905 658 198 1006 324 136 436 496 160 736 

 

Mesatarja e 22 stacioneve për orët në rritje dhe rënie të rrezatimit diellor (shprehur në %). 

G Gd Gc A Ad Ac G Gd Gc A Ad Ac 

613 196 905 658 198 1006 324 136 436 496 161 738 

      < 19% < 14% < 21% < 13% < 12% < 13.6% 
 

G  - Rrezatimi mesatar vjetor në një plan të palëvizshëm (W/m2) 

Gd  - Rrezatimi mesatar vjetor i shpërndarë në një plan të palëvizshëm (W/m2) 

Gc  - Mesatare vjetore e rrezatimit në qiell të kthjellët për një plan të palëvizshëm (W/m2) 

A - Mesatare vjetore e rrezatimit diellor në plan të lëvizshëm me 2 akse (W/m2) 

Ad  - Mesatare vjetore e rrezatimit të shpërndarë për një plan të lëvizshëm në dy akse (W/m2) 

Ac  - Mesatare vjetore e rrezatimit në qiell të kthjellët për një plan të lëvizshëm ne dy akse (W/m2) 

 

(Burimi: Vlerat e mësipërme janë përllogaritur nga Anuela Prifti, bazuar në të dhënat e gjeneruara nëpërmjet programit PVGIS)
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KAPITULLI III - ZHVILLIMI SOCIAL-EKONOMIK I VENDIT DHE 

KËRKESA PËR ENERGJI FOTOVOLTAIKE  

Prezantim 

Në këtë kapitull i bëhet analizë zhvillimit demografik dhe situatës social-ekonomike në 

periudhën 2001-2010, trajtohen veçoritë territoriale të rritjes numerike të popullsisë në 

vendin tonë, popullsisë në moshë pune dhe shpërndarjes së saj në aspektin territorial, 

strukturës së popullsisë sipas moshës dhe gjinisë. Gjithashtu, i është bërë një vlerësim 

sasisë së energjisë elektrike të shpenzuar sipas grupmoshave të popullatës, raportit 

kërkesë-ofertë në plotësimin e nevojave me energji të ripërtëritshme e së fundi, një 

vlerësim i energjisë elektrike të përftuar nga sistemet fotovoltaikë në raport me numrin e 

popullsisë. 

3.1. Zhvillimi social-ekonomik element i rëndësishëm në përcaktimin e kërkesës  

për energji 

3.1.1.  Zhvillimi demografik dhe social-ekonomik, në periudhën 2001-2010  

Popullsia dhe shndërrimet demografike të saj, varen nga faktorë të tillë, si: marrëdhëniet 

në prodhim, zhvillimi i teknologjisë prodhuese, elementet e superstrukturës, mjedisi 

gjeografik dhe faktorët biologjikë.
39

 Pavarësisht karakterit të ndërlikuar të lidhjeve 

bashkëvepruese midis tyre, rolin vendimtar në zhvillimin e popullsisë dhe shndërrimit 

demografik të saj, e luajnë marrëdhëniet në prodhim, që ndikojnë në zhvillimin 

ekonomik-shoqëror dhe përcaktojnë natyrën e këtij zhvillimi. Kjo përbën pikënisjen e 

zhvillimit të popullsisë dhe ndryshimeve demografike të saj në vendin tonë. Shpërndarja 

territoriale e popullsisë ka qenë dhe mbetet një nga dukuritë demografike, ku ndikimi i 

zhvillimit ekonomik-social shprehet në mënyrë të qartë e të drejtpërdrejtë. Ajo përbën 

gjithashtu, një nga komponentët e zhvillimit të popullsisë, që ka ndikuar jo vetëm në 

shpërndarjen e fuqisë punëtore, por njëherazi në ecurinë e dukurive demografike. 

Shpërndarja territoriale e popullsisë përfshin lëvizjen e popullsisë nga një rreth në 

tjetrin, diferencimin e rretheve nga pikëpamja e dendësisë, dhe njëkohësisht ndryshimet 

strukturore të bëra sipas ndarjes administrative qytet-fshat. Periudha e lartpërmendur 

karakterizohet nga ndryshime të rëndësishme në shpërndarjen territoriale të  popullsisë, 

e cila shprehet në ritmet dhe drejtimet e zhvillimit ekonomik-social të vendit, duke u 

                                                      
39

 Misja V. Vejsiu Y. Bërxholi A. 1987. Popullsia e Shqipërisë (Studim demografik), Tiranë. 
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ndikuar, edhe nga shkalla e diferencimit të rretheve dhe ritmet e shtesës natyrore të 

popullsisë.   

3.1.2 Veçoritë territoriale të rritjes numerike të popullsisë në vendin tonë 

Shpërndarja e popullsisë në aspektin territorial ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga 

dukuritë demografike, ku ndikimi i zhvillimit ekonomik e social shprehet në mënyrë të 

qartë e të drejtpërdrejtë. Kjo dukuri sociale përbën, gjithashtu, një nga komponentët e 

zhvillimit të popullsisë, e cila ka ndikuar njëherazi në shpërndarjen e fuqisë punëtore, 

por edhe në ecurinë e dukurive demografike. Shpërndarja hapësinore e popullsisë 

përfshin jo vetëm lëvizjen e saj nga një rreth në tjetrin dhe diferencimin e rretheve nga 

pikëpamja e dendësisë, por njëherazi ndryshimet strukturore të kësaj popullsie sipas 

ndarjes administrative qytet-fshat. Si një proces i gjatë historik, shpërndarja territoriale e 

popullsisë është rrjedhojë e faktorëve gjeografikë si: ndikimi i klimës, i relievit, i tokës, 

i burimeve energjitike, atyre demografikë etj. Zhvillimi numerik i popullsisë së çdo 

rrethi, varet nga niveli i lindjeve dhe vdekjeve, duke përfshirë njëkohësisht edhe faktorët  

social-ekonomikë. Në këta të fundit rolin kryesor e luan karakteri i marëdhënieve 

ekonomike në prodhim, struktura e degëve të ekonomisë, shkalla e zhvillimit të forcave 

të punës, niveli i zhvillimit arsimor e kulturor etj.  

Në periudhën e gjatë transitore nëpër të cilën po kalon vendi, shpërndarja territoriale e 

popullsisë ka pësuar ndryshime sasiore, me diferencim të dukshëm gjeografik. 

Mbështetur në të dhënat e periudhës 2001-2010, duket qartë se pjesa dërrmuese e 

popullsisë është përqendruar në zonat më të zhvilluara nga pikëpamja e industrisë së 

lehtë, siç është ajo Tiranë-Durrës, në Ultësirën Perëndimore pranë bregdetit me klimë të 

butë e strukturë të mirë të tokës. Në qytetet Berat, Durrës, Tiranë, Vlorë, Fier, janë 

përqendruar mbi 40% e popullsisë, që përfaqëson vetëm 25% të sipërfaqes së vendit. 

Periudha e lartpërmendur karakterizohet nga ndryshime të rëndësishme në shpërndarjen 

territoriale të popullsisë, e cila shfaqet jo vetëm si një proces që ndjek ritmet dhe 

drejtimet e zhvillimit ekonomik-social të vendit, por edhe si dukuri e ndikuar nga 

shkalla e diferencimit të rretheve dhe në ritmet e shtesës natyrore të popullsisë.
40

 

Një rol të rëndësishëm në shpërndarjen territoriale të popullsisë gjatë kësaj periudhe ka 

                                                      
40

  INSTAT Database, periudha 2001-2010.  
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luajtur zhvillimi i industrisë së lehtë, në të cilën nevojat për fuqi punëtore dhe punësim, 

nxitën shpërnguljen nga fshatra dhe qytete të vogla të numrit të fuqisë punëtore, 

veçanërisht drejt Tiranës, Durrësit, Fierit, Lushnjës, Vlorës. Kjo dukuri sociale ka 

luajtur një rol të rëndësishëm, gjë që shprehet në faktin se pikërisht në këto rrethe 

popullsia është shtuar më shpejt dhe ritmet e shtesës së përgjithshme të popullsisë së 

rrethit kanë qenë më të mëdha. Përqendrimi i numrit më të madh të popullsisë në këto 

qytete, e cila vazhdon edhe në ditët e sotme, ka nxitur njëkohësisht rritjen e kërkesës për 

energji. 

Kjo pamje e shpërndarjes së popullsisë, shpreh veçoritë e kushteve gjeografike të vendit 

tonë me terren mjaft të larmishëm dhe kushte të ndryshme klimatike, strukturë jo të 

njëjtë të tokës bujqësore dhe përhapje të pabarabartë të burimeve minerale e energjetike. 

Kurse rritja më e vogël e numrit të popullsisë është karakteristikë për rrethet Përmet, 

Kolonjë, Gjirokastër, Kuçovë, Peshkopi, ku kanë ndikuar niveli i ulët i shtesës natyrore, 

largimet e popullsisë vendase drejt rretheve të tjera dhe jashtë vendit. Mbi bazën e kësaj 

shpërndarje të popullsisë dhe faktorëve me ndikim të drejtpërdrejtë në këtë proces, del 

se vlerat më të larta ditore të energjisë diellore të përftuara nga sistemet FV arrihen në 

rrethet Tiranë, Shkodër, Elbasan, Fier, Lushnjë, pra përkatësisht 999W/m²/banor, 

300W/m²/banorë, 363W/m²/banorë, 320W/m²/banorë, 230W/m²/banorë etj. Në këto 

kushte,  sasia ditore apo mujore e energjisë elektrike së prodhuar dhe konsumuar, arrin 

vlera të konsiderueshme. Ndërkohë në zonat ku përqendrimi i popullsisë dhe dendësia e 

saj në këtë periudhë shprehen me vlera të ulta, pavarësisht kushteve të favorshme fiziko-

gjeografike, shprehet njëkohësisht në vlera të ulta të prodhimit të energjisë FV. 

Shqipëria është një vend me popullsi të re dhe shtim mesatar vjetor pozitiv, gjë që 

shprehet në faktin se gjatë vitit 2007, ajo kishte gjithsej 3.177.385 banorë, ku meshkujt e 

femrat ishin pothuaj me të njëjtën përqindje. Nga të dhënat e Institutit të Statistikave, 

vihet re, se ritmet e rritjes së popullsisë janë shumë të vogla, të cilat lidhen 

drejtpërdrejtë me dy dukuri sociale, emigracionin relativisht të lartë kryesisht të 

meshkujve,  krahas  rënies së vazhdueshme të numrit të lindjeve. 

Në ecurinë e numrit të popullsisë është marrë për bazë periudha 2001-2010, në 22 rrethe 

të vendit, të cilat janë relativisht më të plota dhe të sakta. Nga këto të dhëna vërehet se, 

për rrethet Berat, Devoll, Kolonjë, Korçë, Kuçovë, Kukës, Lushnjë, Mat, Përmet, 

Shkodër, Bajram Curri, ka një rënie të numrit të popullatës, lidhur me dukuritë e 
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lartpërmendur, duke shtuar njëherazi lëvizjen e vazhdueshme të njerëzve nga qendrat 

rurale dhe të vogla urbane drejt atyre më të mëdha urbane. 

Kjo periudhë kohore dëshmon, gjithashtu, për një rishpërndarje të konsiderueshme të 

popullsisë brenda vendit, me migracion nga zonat malore drejt qendrës së vendit 

veçanërisht në Ultësirën Bregdetare dhe qytetin e Tiranës. Zona e Tiranës dhe ajo 

Tiranë-Durrës përfaqësojnë qendrat e aktiviteteve të reja industriale, tregtare dhe 

shërbimeve, ndërsa ato rreth tyre janë bërë streha e dhjetëra mijëra migrantëve. Treguesi 

më i dukshëm i rishpërndarjes së popullsisë brenda vendit është dukuria e urbanizimit, 

me një popullsi qytetare në rritje nga 35 në 42 përqind. Shumica e bashkive janë shumë 

të vogla (më pak se 25.000 banorë), kurse dy qytetet dytësore, Durrësi dhe Elbasani, 

kanë rreth 100 mijë banorë, megjithatë përqendrimi i njerëzve në zonën Tiranë-Durrës 

është mbizotëruese në dukurinë e zhvillimit të popullsisë urbane. Zhvillimi urban dhe 

dukuria e  migracionit, nga periudha e transicionit deri sot, kanë vazhduar të ndikojnë në 

strukturën hapësinore të zhvilluar në kushtet e planifikimit qendror, duke u përshtatur 

me kushtet e tregut në rritje. Vala e migracionit, në dukje spontane, është rrjedhojë  e 

ndryshimeve social-ekonomike drejt ekonomisë së tregut, e cila nuk ishte në gjendje të 

përballojë vështirësitë e krijuara nga periudha e transicionit. Në të ardhmen pritet të ketë 

një rritje të popullsisë urbane, duke rritur kërkesat e vazhdueshme për investimet 

publike, shërbimet urbane, strehimet, punësimin. Një parashkim i mundshëm tregon se 

në dy dekadat e ardhshme, popullsia urbane mund të shkojë nga 1.7 deri në 2.0 milion, 

duke parashikuar një rritje të qëndrueshme në shkallën e urbanizimit rreth 54%. Vlen të 

theksohet fakti, se jo të gjithë banorët e rinj të qyteteve lëvizin drejt zonave rurale, sepse 

urbanizimi është rrjedhojë e riklasifikimit administrativ të zonave, duke pasqyruar 

ndryshimin e llojit të tyre, të cilat diktohen prej ritmeve të larta të rritjes natyrore të 

popullsisë ekzistuese urbane. Shumica e zhvillimeve të reja urbane varen kryesisht nga 

prirjet e veprimtarive ekonomike, megjithatë ka shumë mundësi që metropoli Tiranë-

Durrës të vazhdojë të mbizotërojë sistemin ekonomik të vendit tonë. Parashikimet e 

INSTAT-it tregojnë një përqendrim në rritje të popullsisë në zonën midis Tiranës dhe 

Durrësit, në të cilën ajo do të rritet me vlera sa 1/3 e popullsisë së përgjithshme, ndërsa 

ajo në rrethet e tjera, sidomos në veri dhe jug, do të ulet. Mbizotërimi i vazhdueshëm i 

grumbullimit të popullsisë në metropolin Tiranë-Durrës, nuk duhet nënvleftësuar, por 

duhet marrë parasysh në politikat urbane. Përvoja botërore dhe kërkimet në aspektin 
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gjeografik, provojnë se qytetet relativisht të mëdha janë përgjithësisht më produktivë, 

sepse  kapin dhe gjenerojnë grumbullimin e degëve të ndryshme ekonomike. Metropolet 

priren të jenë mjedisi ku realizohen produktet më të shumëllojshme, të biznesit më të 

zhvilluar, informacion të shumanshëm dhe sipërmarrje të reja, të cilat zotërojnë tregun 

më të madh të punës dhe mundësitë më të mëdha për shkëmbimin e njohurive dhe 

teknologjive të reja.  

Nga të dhënat e lartpërmendura vërehet një ndryshim në raportin meshkuj-femra, gjë që 

pasqyrohet edhe në rritjen e mesatares vjetore të popullsisë nga 3.073.734 banorë në 

vitin 2001, 3.161.337 në vitin 2007 dhe 3.194.972 në 2010-tën, pavarësisht  rrjedhjeve 

të kësaj popullsie në periudha të caktuara. Ndryshime vërehen gjithashtu, midis 

mesatares vjetore meshkuj-femra, ku në zonat urbane mbizotërojnë femrat, kurse në ato 

rurale meshkujt.  

3.1.3 Shpërndarja gjeografike e grupmoshës së punës 

Në strukturën e popullsisë sipas moshës vend të veçantë zë ajo e punës, ku përfshihen 

meshkujt 15-64 vjeç dhe femrat 15-60 vjeç. Studimi i këtij treguesi demografik ka 

rëndësi të madhe, sepse me të lidhet numri i krahëve të aftë për punë, që përbën 

elementin kryesor të forcave prodhuese. Shtimi i popullsisë në moshë pune dhe i numrit 

të krahut të aftë për punë, janë dy tregues kryesorë për zhvillimin e shpejtë të forcave 

prodhuese. Tiparet themelore të dinamikës së këtij treguesi dhe disa të tjerëve, të cilat 

karakterizojnë lidhjet e popullsisë në moshë pune me popullsinë e përgjithshme, mund 

të vlerësohen nëpërmjet analizës së të dhënave përmbledhëse të pasqyrës që vijon:  

Tabela 3.1 Bilanci i fuqisë punëtore 2001-2010 (Burimi: INSTAT, periudha 2001-2010) në mijë  
Emërtimi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mesatarja

Popullsia në moshë pune 1,773 1,767 1,826 1,850 2,003 2,023 2,101 2,126 2146 2,166   1978

    Meshkuj 906 903 943 944 1,026 1,035 1,050 1,061 1,069 1,084   1.002

    Femra 867 864 907 906 976 988 1,051 1,065 1,077 1,082   978

Forca e punës gjithsej 1,101 1,092 1,089 1,088 1,085 1,084 1,082 1,114 1,041 1,059   1084

    Meshkuj 674 668 665 660 655 655 653 680 619 623     655

    Femra 427 424 424 428 430 429 429 434 422 436 428

Të punësuar gjithsej 920 920 926 931 932 935 939 974 899 916 929

    Meshkuj 578 577 579 578 576 578 580 609 549 553     576

    Femra 342 343 347 353 356 357 359 365 350 363 354

Të papunë të regjistruar 

gjithsej
181 172 163 157 153 150 143 140 142 143     154

    Meshkuj 96 91 86 82 79 78 73 71 70 70       80

    Femra 85 81 77 75 74 72 70 69 72 73 75   
– Shënim: Mesatare vjetore 
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Grafiku 3.1 Treguesit e forcave të punës (Burimi: Të dhëna INSTAT 2001-2010) 

Popullsia në moshë pune në vitin 2001 numëronte 1773 mijë, që përbën 1.2 % më pak 

krahasuar me vitin 2010, kurse të punësuar gjithsej në vitin 2001 kundrejt popullsisë në 

moshë pune numërohen 853 mijë, kurse në vitin 2010 ka 1250 mijë ose 1.5 % më 

shumë se në vitin 2001. Gjatë këtij 10 vjeçari popullsia në moshë pune është shtuar me 

ritme graduale dhe të përafërta me ato të rritjes së popullsisë së përgjithshme. E gjithë 

kjo periudhë është karakterizuar nga lëkundje të lehta të sistemeve të rritjes, të cilat 

kanë ndjekur luhatjet që ka pësuar struktura e popullsisë sipas moshës. Kështu, 

popullsia në moshë pune është shtuar mesatarisht me 1978 mijë, ndërkohë të punësuarit 

gjithsej janë rritur mesatarisht me 929 mijë. Dinamika e shtesës së popullsisë në moshë 

pune varet nga dy tregues, të cilët ndryshojnë sipas prirjeve krejt të ndryshme. Treguesi 

i parë është numri i popullsisë së grupmoshës 10-14 vjeç, të cilës i takon të hyjë në 

moshën e punës, kurse treguesi i dytë formohet nga meshkujt e grupmoshës 55-64 vjeç 

dhe nga femrat e grupmoshës 50-60 vjeç, që do të dalin nga mosha e punës. Studimi i 

popullsisë në moshë pune për qytete të veçanta, dëshmon se rritja e madhësisë së qytetit 

përcakton njëherazi rritjen e peshës specifike të popullsisë në moshë pune kundrejt 

popullsisë së përgjithshme. Krahas treguesit të intensitetit të lindjeve, të lëvizjes 

mekanike të popullsisë, kryesisht lëvizjes së moshave të reja, faktori ekonomik ka 

luajtur, gjithashtu, një rol jo më pak të rëndësishëm në shpërndarjen e popullsisë në 

moshë pune, si në zonat urbane, ashtu dhe në ato rurale. Dallimet në shkallën e 

përsosjes së marrëdhënieve ndërprodhuese në kushtet e ekonomisë së tregut dhe nivelin 

e ritmeve të produktit social, duke i shtuar njëherazi ndryshimet në kushtet natyrore, 

kanë përcaktuar zhvendosjen e pjesës më të madhe të krahut të punës drejt zonave 
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urbane më të zhvilluara. 

Theksojmë se aktivizimi i të gjitha forcave të afta për punë, përbën kyçin e suksesit të 

zhvillimit ekonomik. Lëvizja e vazhdueshme e popullsisë shtron gjithnjë problemin e 

përputhjes sa më të mirë të strukturës së vendeve të punës me atë të burimeve të punës. 

Në këtë proces lind problemi i financimit dhe zhvillimit të degëve të rëndësishme të 

ekonomisë, me qëllim ngritjen e nivelit të jetës dhe plotësimin e nevojave të popullsisë. 

Rruga e zhvillimit social e ekonomik nëpër të cilën po ecën vendi ynë kërkon në mënyrë 

të vazhdueshme aktivizimin e forcave të gjalla të shoqërisë. Grupet dhe shtresat e 

ndryshme sociale të popullsisë aktive karakterizohen nga ndryshime të dukshme të 

përbërjes profesionale, duke kushtëzuar pozicionimin në sektorët e punësimit. Një ide 

mbi këto dallime e jep pasqyra e mëposhtme e ndërtuar me të dhënat sipas sektorëve të 

punësimit të regjistruara për vitet 2001-2010. Numri i të punësuarve në sektorin 

shtetëror gjatë vitit 2001 ishte 188.965 kundrejt 205.267 dhe 526.337 të punësuar, 

përkatësisht në sektorin privat jo bujqësor dhe sektorin bujqësor. Numri i të punësuarve 

në sektorin shtetëror në vitin 2010 është 166.000 me një rënie prej 22965 të punësuarish 

më pak se viti 2001, ndërkohë gjatë vitit 2010 vërehet një rritje prej 38.989 të 

punësuarish në sektorin privat jo bujqësor krahasuar me numrin e të punësuarve në të 

njëjtin sektor në vitin 2001. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për sektorin privat  

bujqësor, i cili gjatë gjithë periudhës në fjalë ka pasur vlera më të larta të punësuarve se 

në dy sektorët e tjerë. Treguesit flasin për vlera 3 herë më të larta të nivelit të punësimit 

në sektorin e tretë kundrejt sektorit të parë dhe mbi 2 herë kundrejt atij të dytë. Në 

sektorin privat bujqësor gjatë vitit 2001 janë punësuar afërsisht 2.8% më tepër në raport 

me sektorin shtetëror dhe 2.5 më tepër se në atë privat jo bujqësor. Ndërsa në vitin 

2010, ky raport rritet me 3%, gjë që dëshmon për ulje të nivelit të punësimit në sektorin 

shtetëror dhe rritjen e numrit të të punësuarve në atë privat jo bujqësor me 2%.  

Tabela 3.2. Të punësuar gjithsej sipas sektorëve (Burimi: INSTAT, periudha 2001-2010) 

  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I.Sektori 

shtetëror 
188965 186065 181417 176065 175015 169000 167100 166543 166250 166000 

II.Sektori 

privat jo-

bujqësor 

205267 207742 211169 213000 214935 224058 229900 238975 236838 244255 

III.Sektori 

privat 

bujqësor 

526337 526337 533639 542152 542152 542000 542000 568549 496190 506664 
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Grafiku 3.2. Treguesit e punësimit sipas sektorëve (Burimi: INSTAT periudha 2001-2010) 

 

 

 

Ecuria e popullsisë pjesëmarrëse në sektorin bujqësor, dallohet për luhatje të 

vazhdueshme gjatë periudhës 2001-2010, duke pasur një rritje të punësuarve me 42.212 

në vitin 2008 dhe një ulje të tyre prej 61.885 në vitin 2010. 

Gjatë periudhës 2001- 2010 vërehen shifra në rritje të vazhdueshme të numrit të të 

punësuarve në sektorin e dytë, gjë që tregon një ndikim të rëndësishëm të lëvizjes 

mekanike të popullsisë nga fshati në qytet, kryesisht e moshave të reja.  Përfshirja e 

vendit në rrugën e zhvillimit të ekonomisë së tregut ka sjellë ndryshime të dukshme në 

shpërndarjen hapësinore të popullsisë. Rritja e shpejtë e popullsisë në qytete dhe lëvizja 

e pakontrolluar dhe e pabarabartë e popullsisë midis qyteteve të ndryshme të vendit, 

formojnë dy prirjet më karakteristike të ndryshimeve demografike në vështrimin 

gjeografik. 

3.1.4  Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë  

Struktura moshore dhe ajo gjinore e popullsisë luan rol të drejtpërdrejtë dhe mjaft të 

rëndësishëm jo vetëm në zhvillimin demografik, por njëherazi në atë ekonomik, social 

dhe kulturor të vendit tonë. Në kuadrin e vlerësimit të krahut të aftë për punë, popullsia 

e përgjithshme ndahet nën moshën e punës (10-14 vjeç), ajo në moshë pune, që përfshin 

meshkujt e grupmoshës 15-65 vjeç dhe femrat e grupmoshës 15-60 vjeç, kurse ai jashtë 

moshës së punës, mbi 65 vjeç. Struktura moshore dhe gjinore e  popullsisë është tregues 

mjaft i rëndësishëm për njohjen me saktësi të gjendjes dhe planifikimin e nevojave në 

fushat jetike të veprimtarisë ekonomike e sociale të vendit. Por spektri i ndikimit të 
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kësaj strukture është shumë më i gjerë, sepse njohja e përbërjes së popullsisë sipas 

moshës dhe gjinisë luan rol të rëndësishëm në përcaktimin e strukturës dhe madhësisë 

së konsumit për frymë dhe të popullsisë në tërësi, për planifikimin e nevojave në sferën 

e shërbimeve të shëndetësisë apo të nevojave për energji. Nga ana tjetër, theksojmë se 

zhvillimi i përgjithshëm ekonomiko-shoqëror, ushtron një ndikim të fuqishëm në 

përbërjen e popullsisë sipas moshës e gjinisë, sidomos kur bëhet fjalë për shpërndarjen e 

forcave të punës në zonat urbane e rurale. Kjo strukturë është rezultat i zhvillimit të 

ndërsjellë të lindshmërisë, vdekshmërisë, lëvizjeve të njerëzve (imigracioni, 

emigracioni) dhe proceseve të tjera social-ekonomike. Efekti i secilit prej këtyre 

faktorëve në moshën e popullsisë jepet tek ekuacioni i bilancit të popullsisë. Numri i 

lindjeve gjatë 10 vjeçarit ka pësuar rënie të ndjeshme çdo vit, nga rreth 53.000 në 2001, 

në rreth 33 mijë gjatë vitit 2010, ndërkohë numri i vdekjeve ka mbetur në nivele të 

qëndrueshme rreth 20 mijë çdo vit. Kjo nënkupton një shtesë pozitive natyrore, e cila 

karakterizohet nga një prirje në rënie. Kjo dukuri sociale pas viteve 1990 u shoqërua me 

emigracionin masiv, duke mbetur veprues edhe gjatë 10-vjeçarit të fundit. Raporti 

gjinor natyror i lindjeve (numri i meshkujve në 100 femra) në botë është 105, ndërkohë  

në Shqipëri ky raport është 107.8. Rënia më e madhe e këtij treguesi është pas moshës 

80 vjeç, pasi femrat karakterizohen nga jetëgjatësi më e lartë se e meshkujve. 

Duke iu referuar statistikave të ndarjes së popullsisë sipas grupmoshave, indeksi i 

moshës së vjetër apo moshës së tretë (raporti i popullsisë mbi 65 vjeç ndaj popullsisë 

gjithsej) në fund të vitit 2010 dhe në fillim të vitit 2011, është më i lartë se çdo vit 

pararendës. Ky tregues është rritur nga 8 % në 2001 në 11 % në fund të 2010-tës, kurse 

raporti i popullsisë nën 15 vjeç ndaj numrit të përgjithshëm të saj është ulur nga 20 % në 

2001 në 21 % në 2010, duke treguar fillimin e mplakjes së popullsisë. Rrethi i Kukësit 

ka vlerën më të lartë të koeficientit të varësisë së të rinjve krahasuar me rrethet e tjera, 

në të cilin grupmosha 0-14 vjeç ndaj asaj 15-65 vjeç është rreth 43.2 %. Në ndryshim 

prej tij, Gjirokastra ka vlerën më të lartë të koeficientit të varësisë së të moshuarve, në të 

cilën grupmosha mbi 65 vjeç është 23.8 % ndaj asaj 15-64 vjeç. Theksojmë se, 

popullsia në zonat urbane e ka tejkaluar numrin e asaj të zonave rurale, përkatësisht në 

vlerat 53.5 % dhe 46.5 %, duke dëshmuar se lëvizjet e brendshme të popullsisë kanë 

vazhduar me ritme të larta edhe gjatë periudhës 2001-2010. Dendësia e popullsisë në 

shkallë vendi është zvogëluar nga 107 banorë / km² në vitin 2001 në 97 banorë/km² në 
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fund të vitit 2010, ku Tirana dhe Durrësi shënojnë vlerat më të larta përkatësisht 454 

dhe 343 banorë/km², e cila është pasojë e fluksit të lartë të lëvizjeve të brendshme në 

drejtim të dy qyteteve kryesore. Studimi i strukturës së popullsisë sipas grupmoshave 

dhe gjinisë i hap rrugën  studimit të mundësive të shfrytëzimit të sistemeve FV në 

vendin tonë si dhe të sasisë së energjisë elektrike të fituar nga llogaritjet në këto sisteme 

të konsumuar sipas grupmoshave.  

3.1.5 Vlerësimi i energjisë elektrike të shpenzuar sipas grupmoshave të popullsisë 

Një tjetër tregues me rëndësi të veçantë për llogaritjen e treguesit të zhvillimit human 

dhe ekonomik të vendit, është ai i shpenzimit bruto të energjisë elektrike të fituar nga 

sistemet fotovoltaikë, duke u bazuar në numrin mesatar të popullsisë sipas grupmoshave 

të caktuara.  

Tabela 3.3 Prodhimi ditor i energjisë elektrike në plan të palëvizshëm, periudha 2001-2010 dhe 

në plan të lëvizshëm me dy akse (Burimi: Të dhëna të marra nga INSTAT dhe të 

përllogaritura nga Anuela Prifti). 

 

 Llogaritjet krahasuese të energjisë së shpenzuar nga tre grupmoshat e popullsisë e kanë 

pikënisjen në diferencën midis popullsisë së përgjithshme dhe numrit të vdekjeve sipas 

grupmoshave 0-14, 15-64 vjeç, mbi 65 vjeç. Raporti midis mesatares së popullsisë sipas  

Tabela 3.4 Numri mesatar i popullsisë sipas grupmoshave (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

grupmoshës dhe vlerës së përcaktuar të energjisë elektrike ditore për frymë (Edp) tregon 

energjinë e shpenzuar nga grupmoshat e lartpërmendura. Mënyrën e llogaritjes të këtij 

treguesi po e paraqesim në pasqyrën e mëposhtme:  

Tabela 3.5 Energjia e shpenzuar sipas grupmoshave të popullsisë në plan të palëvizshëm 

Prodhimi i 

Energjisë/frymë 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Edp(P) 1110 1117 1124 1130 1162.6 1183.5 1189 1194.5 1205 1205.6 

Edp(L) 1461 1472 1481 1489 1533 1562 1570 1577 1591 1591.6 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mes.Vjetore 

e Pop. 
85092 85671 86188 86654 87083 87250 87573 88057 88718 88749 

0-14 1554 1920 1416 1300 1259 915 862 821 794 764 

15-64 5304 5365 5977 5710 5748 5816 5868 5847 5748 5645 

mbi 65 9169 9351 10433 9956 10060 11588 11628 11569 11404 11242 
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(Burimi: Bazuar në të dhënat e INSTAT dhe përllogaritur nga Anuela Prifti). 

 

Tabela 3.6 Energjia e shpenzuar sipas grupmoshave të popullsisë në plan të lëvizshëm me 2 

akse (Burimi: Bazuar në të dhënat e INSTAT dhe përllogaritur nga Anuela Prifti). 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Mes.2001-

2010 

E'SH(I) 1.4 1.3 0.95 0.87 0.82 0.58 0.54 0.52 0.49 0.48 0.79 

E'SH(II) 3.6 3.6 4 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.69 

E'SH(III) 6.2 6.3 7 6.6 6.5 7.4 7.4 7.3 7 7.1 6.88 

 

Grafiku 3.7 Tregues të energjisë së shpenzuar sipas grupmoshave për sistemet në 2 plane 

(Burimi: Bazuar në të dhënat e INSTAT dhe përllogaritur nga A.Prifti). 

 

 

 

 

 

 

Vlerat e përcaktuara të energjisë së shpenzuar tregojnë për konsum më të madh të 

energjisë elektrike të fituar nga sistemi FV, për të dy planet kundrejt moshës së dytë e të 

parë me një mesatare të periudhës 10 vjeçare prej 9.1kw/ditë. Kjo përbën 53% më 

shumë të shpenzimit krahasuar me moshën e dytë dhe 11% më tepër se ajo e moshës së 

parë. Këto vlera i përkasin energjisë së konsumuar me plan të palëvizshëm, kurse në 

sistemet me plan të lëvizshëm në dy akse mosha e tretë shpenzon gjatë periudhës 10 

vjeçare msatarisht një energji elektrike prej 6.88kw/ditë. Kjo vlerë përbën 54% më tepër 

të energjisë së konsumuar në raport me konsumin e moshës së dytë (15-64vjeç) dhe 

11.5% më tepër kundrejt moshës së parë (0-14 vjeç). 

Vlerat e përcaktuara të indekseve ESH dhe E′SH për periudhën dhjetëvjeçare 2001-2010, 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mes.2001-

2010 
ESH(I) 1.4 1.7 1.2 1.1 1.08 1 0.7 0.68 0.65 0.63 1.014 

ESH(II) 4.7 4.8 5.3 5 4.9 4.9 4.9 4.89 4.77 4.68 4.88 

ESH(III) 8.2 8.3 9.2 8.8 8.6 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.1 
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shprehin qartë faktin se popullsia e konsideruar si mosha e tretë ose pjesa më pak aktive 

e shoqërisë, shënon vlera më të larta të shpenzimeve të energjisë elektrike nga sistemet 

FV. Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës së mësipërme (tabela 3.2), periudha 2001 deri 

në 2010-tën, shquhet për një përmirësim të mëtejshëm të shifrave të popullsisë aktive, e 

cila lidhet me punësimin e saj kryesisht në sektorin privat jobujqësor dhe atë shtetëror, 

si dhe zbatimin e moshës së pensionit për punonjësit shtetërorë. Ngushtimi i kufijve të 

moshës së popullsisë aktive ka qenë e vazhdon të mbetet një proces i lidhur ngushtë me 

ndryshimet rrënjësore që kanë ndodhur në përbërjen sociale të shoqërisë shqiptare. 

Popullsia, e cila e ka kaluar moshën e punës, pra ajo mbi moshën 65 vjeç, e paraqet më 

të ulët shifrën e popullsisë së kësaj grupmoshe, afërsisht 1.1% më pak krahasuar me 

popullsinë aktive (të punësuar). Ndërkohë, rriten nevojat e kësaj grupmoshe për 

shpenzime individuale, pasi kohëzgjatja e qëndrimit të kësaj pjese të popullsisë në 

ambientin familjar është më e madhe.     

Popullsia në moshë pune, arrin gjithsej nga 1978 mijë persona, ose 53% të numrit të 

përgjithshëm të popullsisë, në të cilën femrat përbëjnë 44.8% të popullsisë aktive, 

ndërsa meshkujt 55.2%. Shkalla e pjesëmarrjes në punë, e llogaritur sipas gjinisë, tregon 

një diferencë prej 17% për llogari të meshkujve, kurse në krahasim me të dhënat e vitit 

2009 vihet re se ky ndryshim në vitin 2010 thellohet më tej.  

Nga të dhënat statistikore vërehet se numri i të punësuarve në vitin 2010  ishte 1059 

mijë persona, ku femrat përbëjnë 44.5%, kurse meshkujt 55.5%, kurse shpërndarja e 

tyre sipas sektorëve të ekonomisë është e dukshme se në sektorin privat jo bujqësor 

mbizotërojnë të punësuarit meshkuj kundrejt të gjithë të punësuarve të tjerë në këtë 

sektor. 

Lidhur me sektorin shtetëror, duke iu referuar profesioneve dhe gjinisë, vërehen 

ndryshime të dukshme në punësimin e meshkujve dhe femrave, ku përqindja e këtyre të 

fundit është më e ulët.  

3.2. Raporti kërkesë-ofertë në plotësimin me energji të ripërtëritshme 

Çdo strategji afatgjatë e zhvillimit ekonomik, duke përfshirë dhe vendin tonë, 

mbështetet mbi një vizion të qartë për zhvillimet e ardhshme në sektorin energjetik. Në 

këtë kuadër me rëndësi të veçantë paraqitet drejtimi i sistemit energjetik i drejtuar nga 

konsumatori, duke u mbështetur në mundësinë e shfrytëzimit të të gjitha burimeve dhe 
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teknologjive energjetike, të cilat plotësojnë nevojat e konsumatorit, ndërkohë të 

piksynohet ulja e kostos, siguria e furnizimit dhe mbrojtja e mjedisit. Burimet e 

ripërtëritshme të energjisë, veçanërisht burimi i energjisë diellore, duhet të nxitet për të 

arritur një shfrytëzim maksimal të burimeve lokale. Qëllimi i përdorimit të sistemeve 

fotovoltaikë është zhvillimi i një sektori energjetik efektiv, që të sigurojë furnizimin me 

energji elektrike, në veçanti të popullsisë, duke nxitur njëherazi përdorimin ekonomik 

me ndikim minimal në mjedis, i shndërruar në një mbështetje për të gjitha degët 

ekonomike. 

Kohët e fundit vërehet një prirje e rritjes së konsumit të energjisë elektrike për ngrohje 

dhe shërbime të tjera, si për pajisjet elektroshtëpiake, veprimtaritë e ndryshme 

industriale dhe ato të sektorit të shërbimit etj.  

Shfrytëzimi aktiv i energjisë diellore realizohet në sistemet, të cilët përthithin këtë 

energji nëpërmjet kolektorëve të rrafshët, duke e konsideruar si teknologjia më 

fitimprurëse. Ndërkohë mosliberalizimi i çmimit të energjisë elektrike ka shkaktuar 

përdorim masiv të saj në sektorin e banesave (ngrohje dhe gatim), atë të shërbimeve, e 

cila shoqërohet njëkohësisht me rritjen e ritmeve të konsumit të naftës, gazit, benzinës, 

krahasuar me sasinë e prodhimit të tyre.  

Lidhja midis  zhvillimit ekonomik të vendit dhe kërkesës për energji, konsiderohet si një 

pikë e nxehtë, e cila kërkon në vetvete shumë analiza ekonomike, sociale, teknologjike, 

sepse këto përbëjnë bazën për sfidat e angazhimet në të ardhmen. Me këto sfida mund të 

përballet sektori energjetik shqiptar për të siguruar optimumin e burimeve energjetike 

me kosto sa më të ulët, duke pasur nivele në rritje për furnizimin me energji. Plotësimi i 

këtyre kërkesave do t’u krijojë mundësi të gjithë konsumatorëve të plotësojnë nevojat e 

tyre, e cila rrjedhimisht do të krijojë kushte për një zhvillim ekonomik sa më të 

qëndrueshëm. Normat e instalimit të paneleve diellore mbështeten në përvojën e 

vendeve fqinje si Greqia, Turqia, por edhe më gjerë në vendet e Bashkimit Europian. 

Përdorimi i paneleve diellore për efekt të prodhimit të energjisë elektrike kursen 

ndjeshëm këtë energji dhe mbron mjedisin, sepse energjia diellore është një burim 

ripërtëritës që do të zgjasë dhe për shumë kohë. Grumbullimi i energjisë diellore ka 

koston e vet, por vetë energjia është e lirë. Në rajonet e thella, ku elektriciteti nuk është i 

mundshëm ose është shumë i shtrenjtë për t’u dërguar drejpërdrejt nga grumbullimi i 

energjisë diellore, në aspektin ekonomik është konkurues. Në territorin tonë muaji me 
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intensitet më të fuqishëm me ndriçm diellor është korriku dhe me më pak ndriçim është 

dhjetori. Rajoni me potencialin më të madh për fuqinë diellore është Ultësira 

Perëndimore, ku vranësira është minimale dhe drita e diellit është intensive. Energjia e 

diellit mund të mblidhet ndaj sistemeve aktive dhe pasive, ku këta të fundit e përdorin 

energjinë diellore direkt pa e përqendruar atë. Shembuj të sistemeve pasive përfshijnë 

një efekt të serës, ndriçimin  e diellit ose një dritare të madhe që ndeshet në jug, kurse 

sistemet aktivë konvertojnë energjinë e diellit brenda formës tjetër, të tilla si nxehtësia 

ose elektriciteti. Këto sisteme sigurojnë energji për stinët pothuajse pa reshje, zona të 

veçanta, të lagëta, ku kosto e transmetimit të energjisë është e ndjeshme, kurse leverdia 

ekonomike e shfrytëzimit të saj varet shumë nga zgjatja kohore e diellëzimit (territori 

shqiptar ka 280 ditë me diell), intensiteti i rrezatimit gjatë gjithë ditës (që ndryshon dhe 

është i vogël) dhe nga sipërfaqet e mëdha që kërkohen për kapjen e kësaj energjie. 

Kufizimi kryesor i burimeve të energjisë diellore, është se ato nuk janë të vazhdueshme 

brenda një periudhe kohe të caktuar, prandaj të gjitha sistemet prodhuese të tyre 

kërkojnë grumbullimin e energjisë, e cila mund të realizohet në akumulatorë termikë 

dhe elektrikë. Transformimi i energjisë diellore në energji elektrike, mbështetet në 

qendrat me fotoelementë, por kosto e prodhuar nga këto qendra është rreth 27-32 

cent/kwh. Mbështetur në disa karakteristika të tipave kryesore të paneleve fotovoltaikë, 

më poshtë  jepet një paraqitje e tipit më të përshtatshëm të tyre si ai Kyocera.
41

 

Tabela 3.7 Disa tregues mbi 4 tipat e paneleve FV (Burimi: Kyocera Solar Inc., 2006). 

 

 Paneli tip:             Fuqia                           Përmasat       

 KYOCERA         120W      7.1A,  16.9V    (56.1" x 25.7")        

Nisur nga numri mesatar ditor i orëve me diell për disa rrethe të vendit, kryesisht të 

Ultësirës Perëndimore, është kryer një llogaritja e fuqisë së prodhuar në tipin më të 

pranueshëm të paneleve diellore në kushtet natyrore të vendit tonë.  

 

 

 

                                                      
41

 Kyocera Solar Inc. 2006. Electric Solar Producs Catalogue-Kyocera.  
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Tabela 3.8 Numri mesatar i orëve me diell në Ultësirën Perëndimore të Shqipërisë (Burimi: 

INEUM, 2008-2010. Matje për rrezatimin diellor në stacionet meteorologjike në 

rrethe). 

 

 

Konsumi mesatar i një familje, sipas faturës mujore të shpenzimit të energjisë, shkon 

rreth 300-400 kwh në muaj, ose 10.000-13.000W në ditë, prandaj me këto vlera paneli i 

tipit Kyocera siguron 10-20% të nevojave ditore për energji (vetëm 1 panel). 

Shumëfishimi i paneleve FV, që prodhohen me garanci 20-25 vjeçare, siguron  

prodhimin dhe shfrytëzimin e një sasie energjie disa herë më të madhe. 

Tabela 3.9 Sasia e prodhuar e energjisë elektrike për tipa panelesh (Wat) (Burimi: Instituti i 

Energjisë,  Ujit dhe Mjedisit, 2008-2010). 

  JANAR SHKURT MARS NENTOR DHJETOR 

UNI-SOLAR 7878 7910 10438 8640 7232 

SOLAREX 19696 19776 26096 21600 18080 

SIEMENS 18465 18450 24465 20250 16950 

KYOCERA 14772 14832 19572 16200 13560 

 

3.3.  Vlerësimi i energjisë diellore në raport me popullsinë 

Një element studimi i rëndësishëm është raporti i rrezatimit mesatar vjetor në një plan të 

palëvizshëm (G-W/m
2
) dhe ai në plan të lëvizshëm me dy akse (A-W/m

2
), me ritmin e 

rritjes së popullsisë, përfshirë raportin midis popullsisë urbane dhe të asaj rurale.  

Përcaktimi i vlerave për orët në rënie dhe rritje të rrezatimit diellor, në sistemet 

fotovolatikë me plan të palëvizshëm dhe të lëvizshëm, shërbejnë drejpërdrejt në 

llogaritjen e vlerave mesatare vjetore të energjisë diellore për frymë popullsie, në 22 

vendmatjet e territorit të vendit tonë. 

Në përllogaritjen e këtyre vlerave janë marrë për bazë rrezatimi mesatar vjetor në të dy 

planet për vlerat maksimale e minimale të rrezatimit ditor.  

Në tabelën 3.8., është llogaritur mesatarja vjetore e energjisë diellore për frymë për 22 

rrethet e vendit gjatë periudhës 2001-2010. Në raportin e dy tipave të sistemeve, vërehet 

se, nga sistemet fotovoltaikë me plan të palëvizshëm fitohet 0.98% (afërsisisht 1%) më 

Qytetet Shkodër Lezhë Tiranë Durrës Lushnje Kuçovë Fier Vlorë 

Mes.orëve 

solare/ditë 

6.6 7.1 7.1 7.4 7.3 7.2 8.1 7.6 
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shumë energji për numër banorësh, gjatë orëve me vlerat më të larta të energjisë. Kurse 

në lidhje me orët kur ky rrezatim ka vlerat minimale, raporti midis këtyre dy lloj 

sistemesh është 0.65%  më pak për Ep(L) kundrejt vlerave të Ep(P), të shprehura në 

Wat/m
2
/banor. Nga të dhënat e shpërndarjes territoriale të këtyre vlerave, sasia më e 

madhe e energjisë takohet në Ultësirën Perëndimore, në të cilën këto vlera luhaten nga 

115W/m
2
/banorë në Lezhë, në 320W/m

2
/banorë në Fier, 238.6 W/m

2
/banorë në Vlorë, 

300W/m
2
/banorë në Shkodër, 230W/m

2
/banorë në Lushnjë. Nga këto vlera, vërehen 

shifra të përafërta për rrethet Shkodër, Vlorë, Fier, kundrejt Lezhës me një sasi 3 herë 

më të ulët, krahasuar me këto vendbanime. Mjaft karakteristike paraqitet pjesa jugore e 

krahinës Qendrore, ku veçohet Bilishti me 54.4W/m
2
/banorë, Erseka 25W/m

2
/banorë, 

Pogradeci 118W/m
2
/banorë dhe Korça 226W/m

2
/banorë. Kjo e fundit merr një sasi 

energjie 9 herë më të lartë se Erseka, për shkak të shtrirjes në fushëgropën me të njëjtin 

emër me gjerësi të relievit fushor rreth 30 km gjatësi dhe një gjerësi afro 15 km. Qytete 

si Gjirokastra, Berati, Përmeti, Burreli, Kuçova, me shtrirje relativisht të gjerë gjatë 

luginave lumore sinklinale dhe drejtim të shtrirjes pothuaj të njëjtë me atë të vargjeve 

kodrinore e malore kufizuese, dallohen për vlera të luhatshme, të cilat shkojnë nga 

39W/m
2
/banorë në Përmet, deri 198W/m

2
/banorë në Berat, 57W/m

2
/banorë Kuçovë, 

88W/m
2
/banorë Burrel, 94 W/m

2
/banorë Gjirokastër etj. 
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  orët në rritje orët në rënie  

Rrethet    

Totali 

Popullsisë 

2001-2010 

Mesatare        

Ep(P) 

(W/m2/banor) 

Mesatare         

Ep(L) 

(W/m2/banor) 

Mesatare     

Ep(P) 

(W/m2/banor) 

Mesatare       

Ep(L) 

(W/m2/banor) 

 

Berat  1.122.029 198 186 381.7 251.3  

Bilisht 340.126 54.4 51.08 102.6 66  

Peshkopi 73.857 121.6 114 230 149  

 

 

 

Durres  2.145.442 349 318 627 410  

Elbasan  2.233.696 363 343 691.5 447  

Fier  1.995.388 320 299 596 382  

Gjirokaster  558.991 94 88 185 128  

Ersekë 15.730 25 24 48 31  

Korçë 141.091 226 194.5 425 275  

Kruje  656.354 105 97 195 124  

Kuçove  35.224 57 53.6 95.6 62  

Kukes  541.166 92 85.5 169.5 110  

Lezhe  727.135 115 109 226 148  

Lushnje  1.438.144 230 215.5 429 275  

Burrel 546.313 88 82 167 108  

Permet  236.876 39 37 78 53  

Pogradec  706.217 118 107 225.5 150  

Sarande  421.907 71 67 136 90  

Shkoder  1.852.758 300 278 568 364  

Tirane  6.246.237 999 970 1892.6 1211  

B.Curri 219.067 37 35 80 65  

Vlore  1.490.106 238.6 224 443 284  

 

G - Rrezatimi mesatar vjetor në një plan të palëvizshëm (W/m2) 

A - Mesatare vjetore e rrezatimit diellor në plan të lëvizshëm me 2 akse (W/m2) 

Ep(P) - Mesatarja vjetore e energjisë diellore së përftuar për numër popullsie, për sisteme fotovoltaikë me plan të 

palëvizshëm (periudha 2001-2010) (W/m2/banor). 

Ep(L) - Mesatarja vjetore e energjisë diellore së përftuar për numër popullsie, për sisteme fotovoltaikë me plan të 

lëvizshëm në 2-akse (periudha 2001-2010) (W/m2/banor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.10 Sasia mesatare vjetore e energjisë diellore për frymë të popullsisë në orët në rritje 

dhe rënie të  rrezatimit diellor  për sistemet  FV në 2 planet, periudha 2001-2010 për 22 pika 

vrojtimi  (Burimi: Të dhënat për popullsinë janë marrë nga INSTAT, 2001-2010, vlerat e tjera i 

përkasin llogaritjeve të kryera nga Anuela Prifti). 
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Figura 3.1 Harta e 

mesatares vjetore të 

energjisë diellore për 

frymë të popullsisë 

në orët në rritje të 

rrezatimit diellor për 

plan të palëvizshëm 

shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga A.Prifti) 
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Figura 3.2 Harta e 

mesatares vjetore të 

energjisë diellore për 

frymë të popullsisë 

në orët në rënie të 

rrezatimit diellor për 

plan të palëvizshëm 

shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 

10.1 nga A.Prifti) 
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Figura 3.3 Harta e 

mesatares vjetore të 

energjisë diellore për 

frymë të popullsisë 

në orët në rritje të 

rrezatimit diellor për 

plan të lëvizshëm me 2 

akse shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 

10.1 nga A.Prifti) 
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Figura 3.4 Harta e 

mesatares vjetore të 

energjisë diellore për 

frymë të popullsisë 

në orët në rënie të 

rrezatimit diellor për 

plan të lëvizshëm me 2 

akse shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga A.Prifti) 
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3.4. Vlerësimi i energjisë elektrike fotovoltaike të konsumuar nga popullsia 

Bazuar në këto të dhëna është bërë përllogaritja e vlerave mesatare ditore e mujore të 

energjisë elektrike të për frymë të popullsisë gjatë periudhës 2001-2010. Nga këto të 

dhëna, shprehet mjaft mirë, se vlerat më të larta të kësaj energjie i përkasin rretheve 

Tiranë 6605kwh/banorë, Durrës 2139kwh/banorë, Elbasan 2154kwh/banorë, të ndjekura 

nga Vlora 1461kwh/banorë, Shkodra 1827kwh/banorë, Lushnja 1414kwh/banorë etj. 

Qytete të tjera dallohen për vlera prodhimi 2.4% më të vogla, ndërsa raporti midis 

energjisë elektrike të prodhuar për banor i fituar nga sistemi fotovoltaik Edp(P),  

kundrejt atij të prodhuar nga sistemi Edp(L), është afërsisht 1.2% më e ulët. 

Tabela 3.11 Sasia ditore e mujore e energjisë elektrike e prodhuar  për frymë të popullsisë nga 

sistemet fotovoltaikë në dy plane gjatë periudhës 2001-2010, në 22 pika vrojtimi. (Burimi: Të 

dhënat për popullsinë janë marrë nga INSTAT, 2001-2010, vlerat e tjera i përkasin llogaritjeve 

të kryera nga A.Prifti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Ed - Prodhimi mesatar ditor i elektricitetit perftuar nga sistemi FV (kwh) 
   Em - Prodhimi mesatar mujor i energjisë elektrike përftuar nga sistemi FV (kwh) 

   Edp(P)-Sasia ditore e energjisë elektrike që konsumohet nga sistemi FV në plan të palëvizshëm (kwh/banor) 

Emp(P)-Sasia mujore e energjisë elektrike që konsumohet nga sistemi FV në plan të palëvizshëm (kwh/banor) 

Edp(L)-Sasia ditore e energjisë elektrike që konsumohet nga sistemi FV në plan të lëvizshëm me 2- akse (kwh/banor) 

 Emp(L)-Sasia mujore e energjisë elektrike që konsumohet nga sistemi FV në plan të  lëvizshëm me 2- akse (kwh/banor) 

Rrethet    

Totali 

Popullsisë 

2001-2010 

Mesatare 

Edp(P) 

(kwh/banor) 

Mesatare 

Emp(P) 

(kwh/banor) 

Mesatare 

Edp(L) 

(kwh/banor

) 

Mesatare 

Emp(L) 

(kwh/banor) 

Berat  1.122.029 1128.5 33.855 1386 41.580 

Bilisht 340.126 336 10.088 444 13.33 

Peshkopi 73.857 714 21.426 935 28.041 

Durres  2.145.442 2139 64.184 2874 86.853 

Elbasan  2.233.696 2154 64.622 2845 85.362 

Fier  1.995.388 1963 58.881 2640 79,241 

Gjirokaster  558.991 516 15.485 655 19.662 

Ersekë 15.730 154 4.623 200 5,999 

Korçë 141.091 1395 41.856 1832 54.967 

Kruje  656.354 625.5 18.767 782 23.466 

Kuçove  35.224 339.5 10.186 447.6 13.430 

Kukes  541.166 502.5 15.077 636 19.077 

Lezhe  727.135 697 20.918 910 27.312 

Lushnje  1.438.144 1414 42.433 1895 56.850 

Burrel 546.313 537 16.116 713 21.390 

Permet  236.876 221 6.638 284 8.528 

Pogradec  706.217 686.6 20.598 892 26.759 

Sarande  421.907 389 11.663 495.6 14.868 

Shkoder  1.852.758 1827 54.821 2446.5 66.095 

Tirane  6.246.237 6160.5 184.816 8197 245.912 

B.Curri 219.067 206 6.178 251.5 7.545 

Vlore  1.490.106 1461 43.844 1959.5 58.785 
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Figura 3.5 Harta e 

sasisë mes.ditore të 

energjisë elektrike për 

frymë të popullsisë 

për plan të palëvizshëm 

shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga Anuela Prifti) 
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Figura 3.6 Harta e 

sasisë mes.ditore të 

energjisë elektrike të 

prodhuar për frymë të 

popullsisë 

për plan të lëvizshëm 

me 2 akse 

shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga Anuela Prifti) 
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Figura 3.7 Harta e 

sasisë mes.mujore të 

energjisë elektrike për 

frymë të popullsisë 

për plan të palëvizshëm 

shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga Anuela Prifti) 
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Figura 3.8 Harta e 

sasisë mes. mujore të 

energjisë elektrike për 

frymë të popullsisë 

për plan të lëvizshëm 

me 2 akse 

shk.1:1.250.000 

(Burimi: punuar në 

programin ArcGIS 10.1 

nga Anuela Prifti) 
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Në shpërndarjen mesatare mujore të konsumit të energjisë, vlerat më të larta takohen në 

Tiranë me 184.816 kwh/banorë, ato më të ulëta në Ersekë 4623 kwh/banorë; kurse në 

sistemet fotovoltaikë me plan të lëvizshëm, konsumi më i lartë i energjisë elektrike 

është më i madh në Tiranë, me 245.912 kwh/banorë, i ndjekur nga qyteti i Durrësit dhe i 

Elbasanit, me vlera të konsumit përkatësisht 86.853 kwh/banorë dhe 85.362 kwh/banorë 

etj. Vlerat më të ulëta të konsumit të kësaj energjie janë vërejtur në Ersekë me 5.999 

kwh/banorë, Bajram Curri 7.545 kwh/banorë, Përmeti 8.528 kwh/banorë. Shfrytëzimi i 

energjisë diellore për prodhim energjie elektrike, përbën interes në plotësimin e 

pjesshëm të nevojave në këtë drejtim, si në aspektin familjar edhe më gjerë, në ndërtesat 

shumëkatëshe, nevojat objektive të komunitetit deri në shërbimet në interes të tij. Sipas 

llogaritjeve sasia e energjisë e përftuar nga sistemi FV, ka një vlerë mesatare vjetore 

1000-1500Wat,  duke arritur të plotësojë 15% të nevojave për çdo familje. Ky sistem 

është mjaft i vlefshëm sidomos për zonat rurale, ku mungesa e energjisë ka kohëzgjatje 

të madhe dhe konsumi i saj është më i vogël. Të dhënat e lartpërmendura janë treguesit 

e një potenciali të madh rrezatimi diellor të zotëruar nga vendi ynë.
42

 Gjatë gjithë vitit 

janë regjistruar mbi 280 ditë me diell ose mbi 3700 Wh/m
2
 në një kënd 40º nga jugu, 

sipas të dhënave të stacionit meteorologjik të Tiranës. Shqipëria karakterizohet nga një 

numër i madh orësh me diell në vit, që luhatet nga 2000 orë në zonat e verilindjes, në 

2600-2800 orë në Ultësirën Perëndimore dhe jugun e vendit. 

Në këto zona është përqendruar 70-80% e popullsisë, e cila është konsumatorja kryesore 

e energjisë elektrike. Sot në Shqipëri jetojnë rreth 750.000 familje me konsum mesatar 

vjetor prej 1-2 kw vetëm për ndriçim (ose 10-15% e konsumit ditor të energjisë). 

Ndryshimi i sistemit të ndriçimit nga llambat e zakonshme në ato të reja me leverdi 

ekonomike, nëpërmjet sistemit fotovoltaik, shoqërohet me ndryshim të shpejtë të 

situatës elektrike në vend dhe përmirësim të kushteve të mjedisit. Gjendja e këtij mjedisi 

po rëndohet gjithnjë e më shumë nga çlirimi i CO2-shit në atmosferë dhe përdorimi i 

gjeneratorëve më bazë nafte, duke çuar njëkohësisht në rritjen e ndotjes dhe zhurmave 

në qytete. Në Shqipëri, vetëm me një pajisje të tillë për çdo shtëpi të lidhur me rrjetin, 

plotësohen mbi 20% e nevojave për konsum të familjeve, prandaj kombinimi i energjive 

alternative me sistemet fotovoltaikë, sjell përmirësime të dukshme në shumë drejtime. 

                                                      
42

 Prifti A. 2012. Implementation of photovoltaic technologies, a great solution to energetic situation in 

Albania. International Journal of Computer Science, Volume 9, Issue 6 No 2. 
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Në aspektin ekonomik, faturat e familjeve reduktohen 20-35%, ndërkohë ngarkesa në 

rrjet do jetë më e vogël. Përdorimi i sistemeve të tilla paraqitet mjaft me leverdi në 

qendrat mjekësore, shkollat e qyteteve dhe fshatrave. Shfrytëzimi i energjisë diellore 

duhet parë përtej shfrytëzimit të deritanishëm për ngrohjen e ujit, duke pakësuar 

shpenzimet e familjeve në drejtim të energjisë. Natyrisht qëllimi është të paraqitet ideja 

e shfrytëzimit të energjisë diellore jo vetëm për ngrohjen e ujit, por njëkohësisht për 

kthimin e saj në energji elektrike. Kështu, individët, familjet, shtëpitë e veçuara në 

fshatra, qytete, banorët në ndërtesat shumëkatëshe (mesatarisht 30-60 familje), do 

plotësonin nevojat bazë me energji elektrike, sidomos për përdorimin e pajisjeve 

shtëpiake me fuqi të vogla: frigoriferë (80-200Wat), radio (4-20Wat), televizorë (10-65 

Wat), marrës satelitorë (10-20 Wat), magnetofonë (5-45Wat), video (15-35Wat), 

kompjuterë (50-250Wat), ventilatorë (5-25Wat), aspiratorë (15-45Wat) etj. Vend 

kryesor zë plotësimi i nevojave për ndriçim, kur dihen ndërprerjet e herëpashershme të 

energjisë në periudha të caktuara të vitit. Ndërsa çmimi i kësaj energjie, shkon drejt 

rritjes dhe konsumatorit i intereson të paguajë një faturë më të vogël, duke llogaritur 

rastet e nevojave për shërbim mjekësor, nxënësit e studentët për të mësuar, një sërë 

institucionesh e zyrash në qendër apo periferi për të punuar.  

Ne këto kushte duhet të merren në konsideratë nevojat e konsumatorëve për energji, 

veçanërisht gjatë stinës së ngrohtë, që përkon dhe me atë me turistike, prandaj është e 

nevojshme përdorimi dhe shfrytëzimi i sistemit FV, për të plotësuar mjaft mirë nevojat 

shtëpiake dhe ato për ndriçim ne mjediset publike. Ne këtë kuadër, zona bregdetare falë 

vlerave të mëdha të rrezatimit diellor është në gjendje të sigurojë rreth 20% deri 30% të 

furnizimit me energji, veçanërisht për ndriçim në mjediset publike, konsum familjar, në 

ndërtesa e mjedise të përbashkëta etj, duke lehtësuar konsumatorin, turistin dhe rrjetin 

kombëtar energjetik, pikërisht në periudha kohore, kur burimet hidrike janë në pikun e 

tyre.  
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SHTOJCA II
43

 (Burimi: U.S.Energy Department, 2003. Energy Efficiency and Renewable   

Energy Consumer's Guide). 

Durrës      Tiranë 

 

 

 

 

 

  

        Vlorë      Lushnjë 

 

 

 

 

  

        Shkodër     Kuçovë 

 

 

 

 

 

 

Fier      Lezhë  

 

 

 

 

 

(Burimi: Të dhënat për  popullsinë janë marrë nga INSTAT, 2001-2010, vlerat e tjera i përkasin 

llogaritjeve të kryera nga Anuela Prifti).

                                                      
43

 U.S.Energy Department, 2003. Energy Efficiency and Renewable Energy  Consumer's Guide. 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 7.4 orë = 473.6 Wat 

SOLAREX    160W x 7.4 orë=1184.0 Wat 

SIEMENS 150W x 7.4 orë = 1110 Wat 

KYOCERA 120W x  7.4 orë = 888.0 Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 7.1 orë = 454.4 Wat 

SOLAREX 160W x 7.1 orë = 1136.0 Wat 

SIEMENS 150W x 7.1 orë = 1065.0 Wat 

KYOCERA 120W x  7.1 orë = 852.0 Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 7.6 orë = 486.4 Wat 

SOLAREX 160W x 7.6 orë = 1216.0 Wat 

SIEMENS 150W x 7.6 orë = 1140.0 Wat 

KYOCERA 120W x 7.6 orë = 912.0 Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 7.3 orë = 467.2Wat 

SOLAREX 160W x 7.3 orë = 1168Wat 

SIEMENS 150W x 7.3 orë = 1095Wat 

KYOCERA 120W x  7.3 orë = 876Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 6.6 orë = 422.4Wat 

SOLAREX 160W x 6.6 orë = 1056Wat 

SIEMENS 150W x 6.6 orë = 990Wat 

KYOCERA 120W x  6.6 orë = 792Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 7.2 orë = 460.8Wat 

SOLAREX 160W x 7.2 orë = 1152Wat 

SIEMENS 150W x 7.2 orë = 1080Wat 

KYOCERA 120W x  7.2 orë =864 Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 8.1 orë = 518.4Wat 

SOLAREX 160W x 8.1 orë = 1296Wat 

SIEMENS 150W x 8.1 orë = 1215Wat 

KYOCERA 120W x 8.1 orë = 972Wat 

 

Tipi i panelit Fuqia e prodhuar 

UNI-SOLAR 64W x 7.1 orë = 454.4Wat 

SOLAREX 160W x 7.1 orë = 1136Wat 

SIEMENS 150W x 7.1 orë = 1065Wat 

KYOCERA 120W x 7.1 orë = 852Wat 
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Konkluzione 

 Vlerat e përcaktuara të energjisë së shpenzuar për periudhën 2001-2010, 

tregojnë konsum më të madh të energjisë elektrike të fituar nga sistemi 

fotovoltaik me plan të palëvizshëm nga grupmosha e tretë (mbi 65 vjeç), me një 

mesatare 10-vjeçare prej 9.1 kw/ditë, ç’ka do të thotë 53% më shumë krahasuar 

me vlerën e shpenzuar nga mosha e dytë (15-64 vjeç) dhe 11% më shumë 

krahasuar me moshën e parë (0-14 vjeç).  

 Në sistemin me plan të lëvizshëm me dy akse, mosha e tretë, për të njejtën 

periudhë kohore shpenzon 6.8 kw/ditë ose 54% më shumë në raport  me moshën 

e dytë dhe 11.5% më shumë në raport me moshën e parë. 

 Nga përllogaritja e sasisë mesatare vjetore të energjisë diellore për frymë të 

popullsisë, në orët në rritje e rënie të rrezatimit diellor për sistemet fotovoltaikë 

në dy planet, për periudhën 2001-2010 në 22 pika vrojtimi, theksojmë se sistemi 

FV  me plan të palëvizshëm fiton 1% më shumë energji kundrejt sistemit me 

plan të lëvizshëm në dy akse (për orët në rritje të rrezatimit), kurse për orët në 

rënie fiton 0.67% më shumë energji. 

 Nga llogaritja e vlerave mesatare ditore e mujore të energjisë elektrike për frymë 

të popullsisë për peiudhën në fjalë, vërehet se vlerat më të larta i përkasin rrethit 

të Tiranës me 24% të vlerës së shumës ditore e mujore të energjisë elektrike të 

prodhuar për frymë nga sistemet FV në dy planet, rrethi i Durrësit 8.3%, 

Elbasanit 8.4%, Fierit 7.6%, Vlorës 5.7%. 

 Treguesi (në %) i shumës ditore e mujore të energjisë elektrike të prodhuar për 

frymë, kundrejt vlerave për çdo rreth tregon se në sistemin FV të palëvizshëm 

fitohet 0.9% më pak energji elektrike krahasuar me sistemin e lëvizshëm në dy 

akse. 
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KAPITULLI IV - VLERAT EKONOMIKE TË ENERGJISË FV, NË 

ZHVILLIMET SOCIAL-EKONOMIKE TË VENDIT DHE RUAJTJEN E 

MJEDISIT  

Prezantim 

Në këtë kapitull, janë trajtuar struktura e popullsisë bazuar në zhvillimin social-

ekonomik të Shqipërisë për periudhën 2001-2010. Në tërësi, elementët kryesorë që kanë 

ndikuar në strukturën dhe zhvillimin e popullsisë, sollën ndryshime të thella e të 

gjithanshme në strukturën sociale të saj. Në këtë këndvështrim, u panë faktorët ndikues 

në zhvillimin e familjes dhe martesës, ndryshimet në madhësinë dhe strukturën e 

familjes, ndryshimet në zhvillimin ekonomik të saj, u analizuan të ardhurat e familjeve 

në vendit tonë, konsumi sipas prefekturave dhe zonave të banimit, shpërndarja e 

shpenzimeve të konsumit sipas tipit të familjes. Njëkohësisht janë bërë vlerësime 

turistike e mjedisore të përdorimit të sistemeve solarë, si dhe vlerësime të përgjithshme 

mbi energjinë, turizmin dhe ndryshimet e klimës. 

4.1. Struktura e popullsisë sipas zhvillimit social-ekonomik  

 

Në kuadrin e shndërrimeve të vrullshme demografike, gjatë periudhës së zhvillimit të 

ekonomisë së tregut, një vend të rëndësishëm zënë ndryshimet e popullsisë sipas 

strukturës sociale dhe shpërndarjes së saj, sipas degëve të ekonomisë. Krijimi i 

strukturës së re klasore është i lidhur me transformimet demokratike dhe fuqizimin e 

bazës së ekonomisë së tregut, liberalizimin e çmimeve, ndryshimin e raporteve të fuqisë 

prodhuese dhe përsosjen e bazës së një ekonomie të re. Në tërësi elementet kryesore, që 

ndikojnë në strukturën dhe zhvillimin e popullsisë, kanë sjellë ndryshime të thella e të 

gjithanshme në strukturën sociale të saj. Krijimi i ekonomisë shumëdegëshe, ka çuar në 

ndryshime sasiore e cilësore në strukturën sociale të vendit tonë. Gjatë kësaj periudhe 

ajo karakterizohet nga ndryshime të thella cilësore në gjendjen, natyrën dhe fizionominë 

e sektorit privat jobujqësor dhe bujqësor, në të cilën kanë ndodhur shndërrime të thella 

ekonomiko-shoqërore. Një aspekt i këtyre ndryshimeve është përmirësimi i strukturës së 

shpërndarjes së popullsisë, gjë që kushtëzohet nga procesi objektiv i ndarjes së punës, 

duke u pasqyruar drejtpërdrejt në përsosjen e pandërprerë të degëve dhe nëndegëve të 

ekonomisë. Në stadin e sotëm të zhvillimit, vërehet se ndarja e punës ka arritur 
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përpjesëtime të dukshme. Zhvillimi, diferencimi dhe ndarjet e degëve të ekonomisë, në 

veçanti, ai i degëve të industrisë, është bërë me ritme të tilla, që sjellin ndryshime të 

vazhdueshme në shpërndarjen e popullsisë sipas sektorëve e degëve të ekonomisë sonë. 

Theksojmë se, ndarja sociale e punës, e cila shoqërohet njëkohësisht me veçimin e 

numrit të degëve të ekonomisë në vendin tonë, është kushtëzuar nga zhvillimi i forcave 

prodhuese. Ndarja shoqërore e punës ka qenë dhe mbetet një faktor i rëndësishëm me 

ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e pandërprerë të fuqisë prodhuese, duke përfshirë 

këtu rritjen e popullsisë në përgjithësi dhe të punonjësve të punësuar në degë të 

prodhimit në veçanti.  

Thellimi i ndarjes sociale të punës ka ndikuar në ndryshimin e strukturës së degëve të 

ekonomisë, në lidhjet e ndërsjellta prodhues-konsumator gjatë procesit të zhvillimit të 

ekonomisë së tregut, duke u kushtëzuar dhe përsosur në varësi të shkallës së zhvillimit 

ekonomik-social të vendit. Në ndryshimin e strukturës së degëve të ekonomisë kanë 

ndikuar kushtet historiko-shoqërore, në të cilat është kryer zhvillimi i forcave 

prodhuese, ngritja e nivelit të mirëqenies materiale të këtyre forcave, kushtet natyrore të 

vendit, ku përfshihen pasuritë, burimet natyrore, si dhe përsosja e formave të 

organizimit të prodhimit shoqëror. Përsosja e pandërprerë e strukturës së degëve të 

ekonomisë ka sjellë gjatë periudhës së zhvillimit demokratik të vendit, ndryshime të 

gjithanshme në shpërndarjen e popullsisë e punonjësve sipas sektorëve dhe degëve të 

ekonomisë. Prirjet më kryesore të këtyre ndryshimeve janë rritja me përparësi e numrit 

të punonjësve në sektorin shtetëror në krahasim me atë bujqësor; shtimi me përparësi i 

numrit të punonjësve në sektorë prodhues në raport me ata joprodhues; rritja e shpejtë e 

numrit të specialiteteve, si rrjedhojë e njohjes profesionale të punës; karakteri i 

shpërndarjes së popullsisë sipas degëve të ekonomisë etj. Ndryshimet progresive të 

periudhës në fjalë, kanë sjellë transformime në shpërndarjen e popullsisë midis sektorit 

shtetëror, privat jobujqësor dhe bujqësor, në të cilën prirja e përgjithshme është rritja e 

vazhdueshme e numrit të punësuarve në sektorin privat dhe atë shtetëror, në krahasim 

me atë bujqësor. 

Në varësi të formave shoqërore të punës, degët e ekonomisë klasifikohen në sferën 

prodhuese si industria, bujqësia, transporti, ndërtimi dhe degë joprodhuese: kultura, 

shkolla, shëndetësia etj. Rolin vendimtar në zhvillimin e përgjithshëm social-ekonomik 
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e luan sfera prodhuese, pasi aty krijohen të mirat materiale.
44

 Në kushtet e zhvillimit të 

ekonomisë së 10 vjeçarit, numri i punonjësve në sferën prodhuese përbën shumicën në 

krahasim me atë joprodhuese. Kështu, në strukturën e shpërndarjes së popullsisë sipas 

sferave, peshën mbizotëruese e zënë punonjësit e sferës prodhuese. Një tregues tjetër i 

prirjes së zhvillimit të veprimtarisë prodhuese, është gjithashtu, numri më i madh i 

punonjësve në krahasim me administratën. Një dukuri sociale e tillë vërehet 

njëkohësisht në sektorin e shkencës, sferat teknike dhe në degët e ndryshme të 

prodhimit. Si rezultat i zhvillimit të fuqisë prodhuese dhe ndarjes shoqërore të punës, 

struktura e degëve të ekonomisë ka pësuar ndryshime të thella, duke pasqyruar 

fuqizimin e potencialit ekonomik, dhe rritjen e efektivitetit të prodhimit shoqëror. 

Zhvillimi ekonomik shoqërohet me ndryshime në sferën e superstrukturës, e cila 

përfshin pikëpamjet e ndryshme shoqërore (politike, juridike, morale, filozofike) dhe 

institucionet e tyre përkatëse politike, juridike, arsimore, kulturore etj. Ekonomia jonë 

mbështetet në shfrytëzimin e pasurive natyrore dhe përdorimin racional të aftësive 

prodhuese, e cila dallohet për prirjet më të përgjithshme të ndryshimeve në strukturën e 

shpërndarjes së punonjësve sipas degëve të ekonomisë. Kështu, në kuadrin e sferës 

prodhuese, të dhënat e pasqyrës së mëposhtme pasqyrojnë faktin se, përparësi në rritjen 

e numrit të punonjësve kanë patur sektorët bujqësi, pyje, peshkim me 58% të 

punësuarve në vitin 2001, në raport me numrin e përgjithshëm të të punësuarve. Kurse 

në vitin 2010, shënohet ulje në 55%, kundrejt numrit të përgjithshëm të të punësuarve, 

në këtë sektor të ekononisë, i cili ndiqet nga industria përpunuese, ajo e energjisë, ujit 

dhe tregtia, në të cilat në vitin 2010, janë punësuar përkatësisht 5.7% dhe 2.8%  e 

punonjësve në raport me numrin e përgjithshëm të të punësuarve.  

Tabela 4.1 Dinamika e numrit të punonjësve në sferën prodhuese dhe joprodhuese në   

strukturën e ekonomisë periudha 2001-2010 (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

në mijë           

 Viti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Nr.gjithsej i 

të 

punësuarve 

920 920 926 931 932 935 939 974 899 916 

Bujqësi, pyje, 

peshkim 
531 531 539 546 545 542 542 568 496 507 

Industri 

nxjerrëse 
8 7 7 6 6 5 6 5 5 6 

Industri 47 47 46 56 56 58 54 56 53 53 

                                                      
44

 Vejsiu Y. 2008 Teoritë mbi popullsinë, Revista Demografia nr.2 fq.106-112. 
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përpunuese 

Industria e 

energjise, ujit 
16 16 14 14 12 11 13 25 26 26 

Ndërtim 56 56 56 52 52 53 52 46 40 39 

Tregti 67 67 68 64 64 68 57 53 58 58 

Hoteleri, 

restorante 
16 16 16 17 15 16 16 12 12 13 

Transport, 

komunikacion 
32 32 32 20 19 19 24 26 23 24 

Arsim 50 49 49 48 47 48 46 37 40 42 

Shëndetësi 26 26 27 28 24 25 24 28 26 27 

Të tjera 71 71 72 82 91 90 105 118 120 122 

Në përqindje           

 Viti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bujqësi, pyje, 

peshkim 
58 58 58.5 58.6 58.4 58 57.7 58 55 55 

 Industri 

nxjerrëse 
1 0.76 0.76 0.64 0.64 0.53 0.63 0.51 0.55 0.65 

Industri 

përpunuese 
5 5 4.9 6 6 6.2 5.7 5.7 5.8 5.7 

Industria e 

energjise, ujit 
1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.17 1.3 2.5 2.9 2.8 

Ndërtim 6 6 6 5.6 5.57 5.6 5.5 4.7 4.4 4.2 

Tregti 7.2 7.2 7.3 6.8 6.8 7.2 6 5.4 6.4 6.3 

Hoteleri, 

restorante 
1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7 1.2 1.3 1.4 

Transport, 

komunikacion 
3.4 3.4 3.4 2.1 2 2 2.5 2.6 2.5 2.6 

Arsim 5.4 5.4 5.2 5.1 5 5 4.9 3.8 4.4 4.5 

Shëndetësi 2.8 2.8 2.9 3 2.5 2.6 2.5 2.8 2.9 2.9 

Të tjera 7.7 7.7 7.7 8.8 9.7 9.6 11 12 13.3 13.3 

 

 

Grafiku 4.1 (Burimi: Të dhënat INSTAT, 2001-2010). 

                   

Nga të dhënat e mësipërme mund të thuhet se ka një rënie relative të sektorit të 
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bujqësisë, pyjeve, peshkimit gjatë këtij 10 vjeçari. Në kuadrin e degëve të sferës 

joprodhuese është rritur me një numër të papërfillshëm të të punësuarve të shëndetësisë 

dhe sektorët e tjerë riprodhues, pra nga 2.8% në vitin 2001 deri 2.9% në vitin 2010. Në 

këtë rritje me karakter pothuajse amullie, vendin e parë e zë ajo e numrit të punonjësve 

në sektorë të tjerë, e cila gjatë viteve 2001-2010 është rritur afërsisht 2 herë, duke sjellë 

një rritje rreth 3 herë gjatë këtij 10 vjeçari të peshës specifike të të punësuarve në degët 

e sferës joprodhuese ndaj numrit të përgjithshëm të forcave të punës në të gjithë vendin.  

Ritmet e rritjes së të punësuarve në bujqësi, megjithëse janë nën mesataren, pesha 

specifike e forcave të punës të angazhuara në këtë sektor mbizotërojnë në vitin 2010 me 

55% të punësuarve në raport me numrin e përgjithshëm të tyre, duke dëshmuar se 

bujqësia mbetet ende dega bazë e ekonomisë së vendit tonë. 

Në kushtet e ndryshimeve të thella shoqërore-politike dhe ekonomiko-kulturore, në 

vendin tonë u formua një kompleks specifik demografik me të gjitha tiparet e një 

shoqërie të re demokratike. Përtëritja biologjike e popullsisë ishte jo racionale, pasi 

ekuilibri demografik midis lindjeve dhe vdekjeve arriti me humbje të mëdha njerëzish 

për shkak të vdekshmërisë së lartë. Ndryshimet e vrullshme shoqërore-ekonomike, 

veçanërisht transformimet rrënjësore në strukturën e ekonomisë, ku karakteristike ishte 

decentralizimi industrial, u shfaqën në ndryshimet shkallë-shkallë të zhvendosjes 

territoriale, sociale dhe profesionale të popullsisë. Këta faktorë ndikuan në përqendrimin 

demografik dhe zhvillimin funksional të qyteteve dhe mënyrës urbane të jetës. Vendi 

ynë endet në rrugën e gjatë të transicionit demografik, me të gjitha pasojat që bart ky 

proces.  

  Tabela 4.2 Vdekshmëria sipas grupmoshave (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Grupmosha 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gjithsej 19,013 19,187 21,294 20,269 20,430 20,852 20,886 20,749 20,428 20,107 

Nën 1 924 730 701 617 569 466 411 372 352 328 

 1- 4 329 337 376 358 363 214 214 213 210 208 

 5- 9 166 169 189 180 182 122 123 122 120 119 

10-14 134 135 151 144 145 113 114 113 111 109 

15-19 203 205 229 219 220 224 226 225 221 217 

20-24 258 262 292 279 281 305 308 307 301 296 

25-29 295 298 332 318 320 284 286 285 280 275 

30-34 306 310 345 330 332 292 294 293 288 283 

35-39 352 356 397 379 381 332 335 333 328 322 

40-44 428 436 486 464 468 449 451 449 442 436 
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45-49 489 497 554 529 533 638 641 639 629 619 

50-54 654 663 739 706 711 805 812 808 795 782 

55-59 893 900 1,002 958 963 983 994 992 973 954 

60-64 1,425 1,438 1,602 1,531 1,540 1,506 1,521 1,516 1,489 1,461 

65-69 1,863 1,886 2,101 2,007 2,021 2,345 2,364 2,355 2,315 2,275 

70-74 2,399 2,437 2,717 2,594 2,617 2,907 2,924 2,911 2,866 2,820 

75-79 2,450 2,504 2,795 2,667 2,697 3,516 3,527 3,509 3,460 3,411 

80-84 2,457 2,524 2,819 2,688 2,725 2,820 2,813 2,794 2,763 2,735 

Mbi 84 2,987 3,100 3,468 3,303 3,363 2,533 2,528 2,512 2,483 2,457 

 

Rrjedhojat e këtyre dukurive sociale janë struktura e re e popullsisë, koeficienti në rënie 

të papërfillshme për grupmoshën 20-35 vjeç nga 1.11% në 1.14% dhe 1.13%, 

përkatësisht për vitet 2001 dhe 2010, prirja në rënie e vdekshmërisë në grupmoshat 45-

49 vjeç, 50-54 vjeç, 60-64 vjeç dhe mbi 65 vjeç, mesatarisht me 1.3 herë më shumë në 

vitin 2010 në raport me vitin 2001-shin, niveli i lartë i popullsisë aktive në nivelin e 

arsimimit, në kushtet e jetesës dhe strehimit. Shqipëria ka përjetuar ndryshime të 

jashtëzakonshme, të cilat nuk kanë pothuajse asnjë ngjashmëri me ekonomitë e tjera në 

transicion. Në dhjetëvjeçarin e fundit vendi është dalluar për ruajtjen e një ritmi të lartë 

të zhvillimit ekonomik, për shkallën e lëvizjes së popullsisë, në migracionin e 

brendshëm dhe atë të jashtëm. Ndikimet e një transformimi të tillë, janë bërë shumë të 

dukshme, në kuptimin fizik ose hapësinor dhe në jetën e përditëshme të njerëzve në 

zonat urbane, sidomos në ato zona që janë zgjeruar me shpejtësi.  

Tabela 4.3 Të lindur gjallë sipas gjinisë (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Vitet Gjithsej Meshkuj Femra Koef.Mashkullinitetit 

2001 53,205 27,986 25,219 1.11 

2002 42,527 22,369 20,158 1.11 

2003 45,313 23,834 21,479 1.11 

2004 40,989 21,765 19,224 1.13 

2005 38,898 20,616 18,282 1.13 

2006 35,891 19,130 16,761 1.14 

2007 34,448 18,327 16,121 1.14 

2008 33,445 17,625 15,820 1.11 

2009 34,114 18,080 16,034 1.13 

2010 34,061 18,063 15,998 1.13 
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4.2. Ndryshimet në numrin dhe përbërjen e ekonomive familjare 

Kalimi i vendit nga sistemi socialist në atë demokratik u karakterizua nga një kapërcim 

cilësor dhe përparim i përgjithshëm i shoqërisë, që preku të gjitha marrëdhëniet 

shoqërore, duke përfshirë këtu edhe ato familjare dhe martesore. Një specifikë e 

zhvillimit demografik dhe shoqëror të vendit tonë janë numri, madhësia mesatare dhe 

përbërja e ekonomive familjare, të cilat janë të kushtëzuara nga ndikimi i faktorëve 

ekonomikë, socialë, demografikë etj. Krahas ndryshimeve të përgjithshme, që kanë 

ndodhur gjatë këtyre viteve, para së gjithash në transformimin e strukturës ekonomike të 

popullsisë, transferimit të popullsisë bujqësore në veprimtari jobujqësore (private), 

migrimet fshat-qytet, ngritja e nivelit kulturor-arsimor, prirja drejt individualizimit të 

jetës etj, kanë evoluar njëherazi numrin dhe komponentët strukturalë të ekonomisë 

familjare. 

4.2.1. Faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e familjes dhe të martesës  

Familja, si një nga bërthamat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomiko-shoqëror të 

një vendi, ka karakter historik dhe pëson ndryshime në procesin e zhvillimit të 

shoqërisë. Faktorët që kanë ndikuar në zhvillimin e familjes në vendin tonë gjatë viteve 

të vrullshme të transicionit, janë krijimi dhe përsosja e vazhdueshme e bazës 

ekonomike, shndërrimet e superstrukturës, strukturimi i arsimit dhe ngritja e nivelit 

kulturor, shndërrimi dhe përpjekja për një rritje të standardit jetësor e të mirëqenies së 

popullsisë. Ndërtimi dhe përsosja e bazës ekonomike, ka përcaktuar edhe zhvillimin e 

familjes shqiptare në vitet e demokracisë, e cila si institucion me karakter historik, 

pëson ndryshime të vazhdueshme në procesin e zhvillimit të shoqërisë njerëzore. 

Ndryshimet dhe tiparet thelbësore të familjes, si një grup i vogël shoqëror, janë të 

lidhura me zhvillimin e forcave të punës dhe marrëdhëniet e pjesëtarëve të familjes me 

punën. Prej këtej buron fakti se çdo shkallë e caktuar e mënyrës së prodhimit, shprehet 

në një organizim dhe tip të caktuar të familjes. Në përputhje me ndryshimet e karakterit 

të forcave prodhuese, ndryshojnë njëkohësisht marrëdhëniet në prodhim. Vendosja e 

marrëdhënieve të reja ushtron një ndikim të fuqishëm në zhvillimin e forcave prodhuese 

në gjithë strukturën e shoqërisë, duke përfshirë këtu edhe familjen. Si dukuri shoqërore, 

familja dhe marrëdhëniet martesore përfshijnë një seri marrëdhëniesh shoqërore me 
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karakter të larmishëm, si ato etiko-morale, juridike, shpirtërore, ekonomike etj. Kështu, 

ndryshimet e ndodhura në familje, ndërthuren me një larmi marrëdhëniesh komplekse, 

të cilat në një mënyrë apo tjetër, kanë përmbajtje me karakter të theksuar shoqëror dhe 

në rrjedhën e zhvillimit të shoqërisë njerëzore kanë karakter historik.
45

 

Ndryshimet e ndodhura në vendin tonë gjatë kësaj periudhe të zhvillimeve të vrullshme 

demokratike, veçanërisht në drejtim të fuqisë prodhuese dhe të marrëdhënieve të saj me 

punën, ka sjellë ndryshime në format e familjes dhe në funksionin e martesave. Tipat e 

familjeve dhe lidhjeve martesore para viteve ’90, janë përcaktuar nga karakteri i bazës 

ekonomike, i mbështetur në pronën e përbashkët. Ndërkohë, sot familja shqiptare 

mbështetet në pronën dhe investimin privat dhe karakteristike e saj është përpjekja për 

vendosjen e barazisë mes burrit dhe gruas, integrimi i gruas në jetën shoqërore, 

vendosja e marrëdhënieve të tilla me punën dhe prodhimin me qëllim fitimin e të mirave 

materiale dhe rritjen e mirëqenies. Interesat dhe marrëdhëniet fisnore, veçanërisht në 

zonat rurale, mbajnë akoma të gjellë ndikimin e martesave brenda fisit. Në zonat urbane 

krijohen lidhje martesore sipas shkallës së hierarkisë, nivelit të familjeve dhe potencialit 

ekonomik.  Vlen të përmendet fakti se zhvillim të madh kanë familjet e vogla me dy, tre 

dhe katër pjesëtarë, duke shënuar ulje të theksuar të familjeve të mëdha me gjashtë, 

shtatë ose më shumë pjesëtarë. Ndryshimet në strukturën e ekonomisë prekën fushat 

jetike, si marrëdhëniet me pronën, në dhënien, këmbimin e fitimit, duke siguruar 

zhvillim të vrullshëm të marrëdhënieve familjare mbi baza të reja demokratike. Në 

pasqyrën e mëposhtme shfaqet madhësia mesatare e familjes sipas rajoneve (2001-

2010), ku gjatë vitit 2010 në Tiranë vihet re një rënie me 1.2 herë krahasuar me vitin 

2001, në krahinën Qendrore shihet një rënie me 1.08% në vitin 2010 krahasuar me 

2001-shin. 

Tabela 4.4   Madhësia mesatare e familjes sipas rajoneve (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

  2001 2010 

Tirana 4.2 3.6 

Bregdet 4.3 4 

Qendrore 5.1 4.7 

Malore 3.8 3.5 

 

                                                      
45

 Islami H. etj. 2010, Kosova (Monografi). 
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Me ndërtimin e ekonomisë mbi baza të reja, ku u shfaq sërish prona private shoqëruar 

me zhvillimin e një fuqie të re prodhuese dhe fitimprurëse, lidhjet e reja martesore e 

familjare mbi bazë interesash të përbashkëta sociale, ekonomike e kulturore, shënuan 

ndryshime progresive nga pikëpamja e strukturës sociale të përbërjes së familjes, të 

strukturës numerike etj. Zhvillimet e strukturës ekonomike, të shoqëruara me 

ndryshimet e tjera me karakter ekonomik-shoqëror, kanë sjellë transformime të 

theksuara në strukturën numerike të familjes, duke ulur ndjeshëm numrin e familjeve 

me shumë pjesëtarë. Kështu, familjet me tre dhe katër pjesëtarë, bazuar në shpërndarjen 

e familjeve sipas kategorive të tipit të banueshëm, në vitin 2010 përbëjnë respektivisht 

për zonat urbane 36.3% (sip.70-99m²), 19.6% (sip.100-130m²), 30% (sip. 40-69m²), 7% 

(sip < 40m²). 

Pjesë përbërëse e rëndësishme e tërësisë së marrëdhënieve në prodhim janë, gjithashtu, 

marrëdhëniet e shpërndarjes së punës, gjë që gjen pasqyrimin e vet në pagën nominale 

dhe reale. Ligj i shpërndarjes së punës në përputhje me sasinë e cilësinë e saj, vlerëson 

pagesën në bazë të nivelit arsimor dhe sasisë së punës që kryhet, duke e konsideruar 

punën e përbashkët të burrit dhe gruas, si një faktor të rëndësishëm në përsosjen e 

marrëdhënieve familjare e martesore. 

Pasqyra e mëposhtme paraqet pagën mesatare mujore për një të punësuar sipas 

aktivitetit ekonomik, ku vërehet se në vitin 2010 ka një rritje me 44% kundrejt totalit të 

numrit të punësuarve dhe rritje mesatarisht me 2.5% në krahasim me numrin e të 

punësuarve në vitin 2001.  

Tabela 4.5 Paga mesatare mujore për një të punësuar (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Aktiviteti 

ekonomik 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Industri 14839 15882 18286 19200 20200 21950 24735 32214 32837 33273 

Ndërtim 13416 15014 15017 16055 17361 19184 32085 42424 42706 37652 

Transport e 

komunikacion 
18124 23434 27030 27439 28144 31360 36518 38106 47709 52263 

Tregti 12856 13924 14120 15711 17561 20677 27301 32217 34959 31179 

Shërbime 13140 14453 18159 17574 18517 19869 23636 28073 30197 28819 

 

Përsosja e marrëdhënieve familjare e martesore në vendin tonë lidhet ngushtë me 

shndërrimet e ndodhura, duke ndikuar në mënyrën e jetesës së njerëzve brenda në 

familje dhe jashtë saj. Në këtë mënyrë, gjatë kësaj periudhe janë vërtetuar ndryshime të 
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dukshme në gjitha elementet përbërëse të mënyrës të jetesës, siç janë kushtet për 

plotësimin e nevojave materiale të jetës së përditshme (banesa, shërbim banimi, ato 

higjieno-sanitare, orendi shtëpiake, mjete komunikimi etj).. Këto dukuri vërehen, 

gjithashtu, në plotësimin e kërkesave shpirtërore e kulturore të jetës së përditshme 

(shkollat, institucionet kulturore argëtuese), një varg marrëdhëniesh midis anëtarëve të 

familjes si dhe ritet e shprehitë në jetën e përditshme (festat, shijet estetike etj). 

Zhvillimi i vrullshëm i sektorit privat jobujqësor krijoi kushte për zhvillimin dhe 

zgjerimin e veprimtarive të tilla si tregtia, shërbimet, hoteleria, restorantet, transporte 

etj., të cilat ushtrojnë ndikim në ekonominë shtëpiake dhe në lehtësimin e punëve mes 

pjesëtarëve të familjes. 

4.2.2 Ndryshimet në madhësinë dhe strukturën e familjes 

Në aspektin e madhësisë numerike dhe strukturës së familjes prirja kryesore e zhvillimit 

të saj është rënia e numrit të familjeve dhe njëkohësisht zvogëlimi i numrit mesatar të 

pjesëtarëve të saj, të cilat janë rrjedhojë e prirjes së shfaqur tek çiftet për të filluar jetën 

të shkëputur nga familja e madhe, duke u shprehur në faktin se sot numërohen 722.262 

familje nga 726.895 që ishin në vitin 2001. Struktura brenda familjes gjithashtu, ka 

pësuar një ndryshim të rëndësishëm, ku mesatarisht një familje shqiptare ka 3.9 anëtarë 

nga 4.2 anëtarë që kishte në vitin 2001. Ulja e numrit të familjeve dhe zvogëlimi i 

madhësisë mesatare të tyre është shoqëruar me ndryshime të rëndësishme në strukturën 

numerike, përbërjen sociale dhe nivelin arsimor të familjes. Rritja e numrit të familjeve 

të përfshira në veprimtari private jobujqësore, duke ulur ndjeshëm numrin e familjeve 

me veprimtari bujqësore, përbën një tipar të rëndësishëm të zhvillimit të familjes në 

vendin tonë. Studimi i dinamikës së numrit të familjeve tregon se rënia graduale e tyre, 

sikurse të gjitha ndryshimet strukturore e cilësore të ndodhura në familjen shqiptare, 

kanë qenë rezultat i ndikimit të një numri të madh faktorësh ekonomikë, shoqërorë e 

demografikë, që në periudha të ndryshme kanë vepruar në drejtime e me intensitet të 

ndryshëm. 

Studimet e zhvillimit numerik të familjes bëhen duke u mbështetur në të dhënat e 

regjistrimeve të Institutit të Statistikave, në të cilat vërehet se gjatë periudhës 2001-2010 

zhvillimi numerik i familjes ka qenë i ngadalshëm. Zhvillimi me ritme të ulta i fuqive 

prodhuese, luhatjet ekonomike e shoqërore dhe niveli i ndjeshëm i jetës e bëjnë 
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formimin e familjes së re dhe mbajtjen e familjes ekzistuese një bazë jo të lehtë.   

Tabela 4.6  Martesat sipas gjendjes familjare (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Vitet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25,717 26,202 27,342 20,949 21,795 21,332 22,371       21,290 26,174 25,428

Beqare 24,893 25,363 26,447 20,154 20,998 20,530 21,545        20,483        25,180        24,368 

E  ve 159 115 148 105 126 119 123             119             142             200 

E ndarë 596 674 707 654 637 658 682             688             852             860 

Të panjohur 69 50 40 36 34 25 21 0 0 0

Gjendja civile 

e nuseve

 

Gjendja civile 

e dhendureve 25,717 26,202 27,342 20,949 21,795 21,332 22,371 21,290 26,174 25,428

Beqar 24,237 24,609 25,616 19,487 20,384 19,837 20,950 19,908 24,423 23,704

I  ve 329 294 351 282 263 259 269 266 324 393

I ndarë 1,037 1,229 1,293 1,125 1,093 1,203 1,120 1,116 1,428 1,330

Të panjohur 114 70 82 55 55 33 32 0 0 0  

Niveli i martesave sipas gjendjes familjare në vitin 2001 ishte 25.717 për nuset dhe po 

kaq edhe për dhëndurët. Kategorizimi i tyre sipas gjendjes civile është 97% të numrit 

total të martesave tek femrat e përbëjnë ato me status civil  ″beqarë″ dhe 94% të numrit 

total të martesave tek meshkujt e përbëjnë ata me të njëjtin status civil. Me statusin civil  

″e ve″,  ″i ve″ ishin përkatësisht 0,62% dhe 1.28% e numrit të përgjithshëm të 

martesave, kurse statusi civil ″e ndarë″, ″i ndarë″ po për të njëjtin vit ishin përkatësisht 

2.3% dhe 4% kundrejt numrit të përgjithshëm të martesave tek të dy gjinitë. Deri në 

vitin 2003 shifrat shkojnë drejt rritjes për të tre treguesit, ku treguesi relativ në  

përqindje është mesatarisht me 1% si për gjendjen civile të nuseve, ashtu dhe të 

dhëndurëve. Nga viti 2004-2008 shifrat e këtyre kategorive kanë luhatje të 

papërfillshme, duke qenë tregues i gjendjes së qëndrueshme të raporteve meshkuj-

femra. Në vitet 2009 dhe 2010 ka rritje të dukshme kundrejt vitit 2004, me 1.24% dhe 

me një mesatare të tre treguesve prej 1.5% kundrejt vitit 2004, kur treguesit e pasqyrës 

së mësipërme shënojnë vlerat më të ulta. Gjatë gjithë 10 vjeçarit mund të thuhet se 

ndikimet e situatave ekonomike të paqëndrueshme, të lidhura me nivelin e punësimit të 

anëtarëve të familjes, standardin e jetës, etj, kanë ndikuar drejtpërdrejt në ecurinë e 

raporteve në çift dhe jetëgjatësinë në mbajtjen e familjes. Lidhjet martesore përbëjnë një 

nga dukuritë më të rëndësishme demografike shoqërore, që kanë ndikuar drejtpërdrejt 

në zhvillimin numerik e strukturor të familjes. Me dinamikën e tyre të zhvillimit dhe me 

tiparet gjithnjë e më shoqërore që kanë fituar, ato formojnë jo vetëm një proces që është 
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përcaktuar tërësisht nga shndërrimet e bazës ekonomike, por njëherazi një dukuri që në 

forma të shumëllojshme ka shfaqur ndikimin në aspekte të ndryshme të këtij zhvillimi. 

Këta tregues të bëjnë të gjykosh se nuk është e lehtë lidhja e martesës dhe formimi i 

familjeve të reja. Këtyre faktorëve u shtohet edhe emigracioni jashtë shtetit, që merr nga 

gjiri i familjes pjesëtarët më aktivë, pengon ose ngadalëson zhvillimin numerik të saj, 

dhe dobëson lidhjet dhe marrëdhëniet brenda familjeve. Kornizës së zhvillimit të focës 

së punës, e cila siguron të ardhurat e domosdoshme, i shtohet situata e një ekonomie të 

liberalizuar, e cila ka përcaktuar dukshëm zhvillimin sasior e strukturor të familjes. 

Ekzistenca në fshat e ekonomisë individuale, kërkon mbajtjen e familjeve të mëdha me 

mbi katër pjesëtarë, me shumë krahë pune, për sigurimin e të ardhurave dhe 

përmirësimin e jetesës. Në periudhën 2001-2010, ka luhatje në nivelin e lindjeve, i cili 

pasqyron vlera të ulta, dhe në atë të vdekjeve, ku vërehet një rritje e nivelit nga mosha 

40 vjeç e deri në moshën 84 vjeç, kurse në drejtim të vdekshmërisë foshnjore, pra deri 

në 1 vjeç, 1-4 vjeç dhe fëmijëve 5-9 vjeç, vlerat bien ndjeshëm, respektivisht nga 

924.000 në vitin 2001, në 328.000 në vitin 2010; nga 329.000 në vitin 2001-shin, në 

208.000 në vitin 2010; dhe nga 166.000 në 119.000 po për të njëjtat vite. Pavarësisht 

këtij treguesi që përcakton nivel relativisht të lartë të shtesës natyrore, kuptojmë se 

numri i madh i pjesëtarëve në familjet rurale, nuk shpjegohet me numrin e madh të 

fëmijëve, por me bashkëjetesën e dy kurorave së bashku. Këto marrëdhënie janë baza e 

drejtimit ekonomik, shoqëror të familjes fshatare. 

Në përgjithësi, zhvillimi numerik i familjes duhet parë si një proces, mbi të cilin kanë 

vepruar një varg faktorësh, shpeshherë me drejtime të kundërta. Ndërmjet tyre ka pasur 

të tillë që jo gjithmonë e kanë shfaqur ndikimin e vet në mënyrë të mjaftueshme. P.sh. 

procesi i uljes së nivelit të lindshmërisë që karakterizon gjithë 10 vjeçarin, shpjegon 

mjaft qartë prirjen e uljes së madhësisë mesatare të familjes në gjithë territorin, 

mesatarisht nga 4.2 anëtarë në vitin 2001, në 3.4 anëtarë në vitin 2010. Një faktor tjetër 

është lëvizja e popullsisë nga fshati në qytet, duke sjellë ndryshime të dukshme jo vetëm 

në strukturën sociale të popullsisë, por dhe në strukturat e tjera demografike. Kjo lloj 

lëvizje lidhet kryesisht me krahun e punës, i cili sjell nga fshati në qytet në pjesën më të 

madhe grupmoshat e reja të popullsisë. 

Ndikimi i lëvizjes mekanike nga fshati në qytet në madhësinë e strukturën e familjes, 

shfaqet në dy drejtime. Nga njëra anë njerëzit e shpërngulur nga fshati, kryesisht 
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grupmoshat e reja, e zvogëlojnë madhësinë mesatare të familjes, por nga ana tjetër ato 

krijojnë familje të reja në qytet, të cilat fillimisht kanë një numër të vogël fëmijësh, 

duke sjellë zvogëlim të madhësisë mesatare të përgjithshme të familjes. Kështu, 

zhvillimi numerik i familjes gjatë dhjetëvjeçarit 2001-2010, është rezultat i ndikimit të 

dy faktorëve. Nga njëra anë shtimi i ulët natyror i popullsisë, niveli jo shumë i lartë i 

lindshmërisë, që ka kushtëzuar uljen e madhësisë mesatare të familjes, kurse nga ana 

tjetër, dukuria e shfaqur në qytet, lidhur me procesin e ndarjes së familjeve dhe krijimin 

e familjeve të reja. Shtimi i numrit të familjeve në qytet dhe ulja e madhësisë mesatare 

të tyre, kundrejt zvogëlimit të këtij numri në fshat, përbëjnë tiparin karakteristik të 

zhvillimit numerik të familjes për periudhën 2001-2010, duke u shoqëruar me 

ndryshime të tjera në strukturat e saj. 

4.2.3 Ndryshimet në zhvillimin ekonomik të familjes 

Rritja e numrit absolut të ekonomive të vogla familjare, veçanërisht në vendbanimet 

urbane të vendit tonë, paralajmëron zgjerim të mëtejshëm të familjeve-bërthamë, të 

përbëra nga çifti bashkëshortor dhe fëmijët e tyre. Rritje të vazhdueshme ka 

njëkohësisht numri absolut i ekonomive vetjake familjare.    

    Tabela 4.7  Ndërmarrjet aktive sipas vitit të krijimit dhe aktivitetit ekonomik  (Burimi:  

INSTAT, 2001-2010). 

Viti i 

krijimit
Gjithsej

 Prodhuesit

e të mirave

 Bujqësia

 e

Peshkimi

Industria Ndërtimi

 Prodhuesit

 e

shërbimeve

Tregëtia

 Hotele

 Kafe

Restora

nte

 Transporti

 e

Komunikac

ioni

 Shërbime

të tjera

Total 93.770 15.150 1555 9418 4042 78755 41377 14403 9802 13173

2010 15.39 2.326 631 1.185 510 13.064 6.406 2.968 1.673 2.017

2009 11.386 1.650 225 969 456 9.736 4.621 2.105 1.303 1.707

2008 13.182 2.118 283 1.321 514 11.064 5.81 2.044 1.296 1.914

2007 8.129 1.223 99 768 356 6.906 3.579 823 1.001 1.403

2006 8.44 1.231 63 799 369 7.209 4.03 1.487 555 1.137

2001-2005 37.243 6.467 254 4.376 1.837 30.776 16.931 4.876 3.974 4.995  

Viti i 

krijimit
Gjithsej

 Prodhuesit

e të mirave

 Bujqësia

 e

Peshkimi

Industria Ndërtimi

 Prodhuesit

 e

shërbimeve

Tregëtia

 Hotele

 Kafe

Restora

nte

 Transporti

 e

Komunikac

ioni

 Shërbime

të tjera

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2010 14.5 13.7 32.6 11.3 11.2 14.6 13.7 17.3 15.4 13.5

2009 10.7 9.8 11.6 9.3 10 10.9 9.9 12.3 12 11.4

2008 12.4 12.5 14.6 12.7 11.3 12.4 12.5 11.9 11.9 12.8

2007 7.6 7.2 5.1 7.4 7.8 7.7 7.7 5.4 9.2 9.4

2006 7.9 7.3 3.3 7.7 8.1 8 8.6 8.7 5.1 7.6

2001-2005 35 38.2 13.1 41.9 40.4 34.4 36.3 28.5 36.6 33.4  

Në lidhje me këtë jepet pasqyra e ndërmarrjeve aktive sipas vitit të krijimit dhe 
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aktivitetit ekonomik. Numri total i ndërmarrjeve aktive deri në vitin 2010 ishte 93.770, 

nga të cilat 15.015 i përkasin veprimtarisë së prodhimit të të mirave materiale dhe 

78.755 shërbimeve. Treguesi relativ (në përqindje) i këtyre dy veprimtarive zinte 

përkatësisht 16% dhe 84% të peshës në strukturën e zhvillimit të ekonomisë së vendit. 

Tregtia luante një rol po aq të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi dhe 

asaj familjare në veçanti, me një vlerë relative prej 44% të shifrës së përgjithshme. 

Përfshirja e aktiviteteve individuale private si hotele, kafe, restorante etj., deri në këtë 

vit kapën shifrën e 14403 sipërmarrje ose 15% të numrit të përgjithshëm. Ndërkohë 

industria, ndërtimi, transporti dhe komunikacioni përbëjnë përkatësisht 10%, 4.3% dhe 

11% të totalit. Nga viti 2001 deri në 2010-tën është vërejtur një prirje në rritjen e të 

gjithë veprimtarive ekonomike me 11.9% gjatë 10 vjeçarit. Në pasqyrën më poshtë 

është paraqitur shpërndarja e ndërmarrjeve aktive sipas qarqeve, ku ai i Tiranës zë 

38.2% të tyre, e ndjekur nga ai i Durrësit 12%, Fierit 9.2%, Vlorës 8.5% dhe Korçës 

6.3%, kurse qarqet e tjera kanë  përqindje më të ulët.               

          Tabela 4.8  Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve  (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Qarqet Gjithsej
Të reja në 

fund të 2010

Gjithsej në 

%

Të reja në 

%

Shkalla e 

lindshmërisë 

 (%)

Gjithsej 106.503 12.733 100 100 12

Berat 4.488 439 4.2 3.4 9.8

Dibër 2.049 164 1.9 1.3 8

Durrës 12.829 1.467 12 11.5 11.4

Elbasan 7.482 783 7 6.1 10.5

Fier 9.833 1.033 9.2 8.1 10.5

Gjirokastër 2.949 326 2.8 2.6 11.1

Korçë 6.725 684 6.3 5.4 10.2

Kukës 971 95 0.9 0.7 9.8

Lezhë 3.030 371 2.8 2.9 12.2

Shkodër 6.437 829 6 6.5 12.9

Tiranë 40.656 5.245 38.2 41.2 12.9

Vlorë 9.054 1.297 8.5 10.2 14.3  
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Grafiku  4.2. Shkalla e lindshmërisë së ndërmarrjeve sipas qarqeve  

(Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

 

Në sajë të transformimeve social-ekonomike pas viteve ’90, veçanërisht pas emigrimit 

dhe punësimit në botën e jashtme, janë bërë ndryshime të rëndësishme në strukturën 

social-ekonomike të popullsisë dhe të ekonomive familjare, ku vazhdimisht është rritur 

pjesëmarja e ekonomive familjare me burime të përziera dhe jobujqësore të jetës. 

Shtresat sociale me dy profesione dhe dy burime të ardhurash kanë sjellë një varg 

ndryshimesh të tjera, si në familje, ashtu dhe në ekonominë familjare, përfshirë këtu 

edhe zonat rurale. Ato përmirësuan standardin e jetesës së familjeve, sollën vlera 

shpirtërore, duke ndryshuar gjithçka në strukturën tradicionale. Ndryshimet strukturore 

në familjen shqiptare janë shfaqur jo vetëm në strukturën numerike, por edhe në atë 

sociale, arsimore, të gjendjes civile dhe në strukturat ku shprehin marrëdhëniet ndërmjet 

pjesëtarëve të familjes. Të dhënat për ndryshimet e këtij lloji i jep dinamika e strukturës 

së numrit të familjeve sipas përbërjes numerike, për regjistrime të bëra në periudhën 

2001-2010, të cilat paraqiten në grafikun 4.3. 

Nga analiza e të dhënave të këtij grafiku del se, procesi i prishjes së familjes së madhe, 

ka prekur fillimisht familjet mbi shtatë pjesëtarë, i cili lidhet me faktorët ekonomikë, 

duke sjellë ndryshime në mënyrën e organizimit të jetesës dhe anën shpirtërore të 

njerëzve. Kjo dukuri sociale ishte e domosdoshme, sepse ndarja  e familjeve më të vogla 

e më të thjeshta ishte më e përshtatshme për mënyrën e re të prodhimit, pra ekonomisë 

së tregut. Po kështu, në zonat rurale, ka gjithashtu, prirje të zhvendosjes së familjeve të 

mëdha si rrjedhojë e të drejtës së pronësisë që ka fituar fshatari mbi pronën e vet, duke i 

shtuar njëherazi dukurinë e emigracionit. 
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Grafiku 4.3 Dinamika e strukturës së numrit të familjeve sipas përbërjes numerike (Burimi: 

INSTAT, 2001-2010). 

 

 

Gjatë kësaj periudhe ka pasur e vazhdon të ekzistojë një prirje në rritje të largimit nga 

familja të pjesëtarëve të grupmoshës së re, me qëllim punësimin, fitimin, rritjen e nivelit 

të jetesës dhe ngritjen e familjes larg ndikimit të fshatit dhe jetës rurale. Nga ana tjetër, 

dinamika e numrit të familjeve nxjerr në pah një tjetër dukuri të rëndësishme, atë të 

shpërndarjes së saj. Nga të dhënat e mëposhtme bëjnë një pasqyrim në përqindje të 

shpërndarjes së familjeve urbane dhe rurale në bazë të funksioneve të domosdoshme 

ekonomike. Në këtë mënyrë, shpërndarja e familjeve shënon mesatarisht 78.4% në 

raport me numrin e përgjithshëm të tyre, nga të cilat 94.9% janë vendosur në zonat 

urbane dhe 62.6% në ato rurale, kurse 21.6% nuk i janë përmbajtur këtij kriteri në 

shpërndarjen e tyre.  

Tabela 4.9 (Burimi: INSTAT, 2001-2010).            Grafiku 4.4 

 

Sasia e ujit për frymë të popullsisë 

     

            Gjithsej Urbane Rurale 

PO 78.4 94.9 62.6 

JO 21.6 5.1 37.4 

Gjithsej 100.0 100.0 100.0 
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Shpërndarja e familjeve sipas kategorive të 

sipërfaqes së banueshme 

 

  Gjithsej Urbane Rurale 

Më e vogël se 40 m
2
  7.3993 7.0304 7.748 

40-69 m2  23.135 30 16.64 

70-99 m2  36.392 36.381 36.4 

100-130 m2  25.567 19.6 31.21 

Më e madhe se 130 m
2
 7.5069 6.9879 7.998 

Gjithsej    100.0     100.0    100.0  

 

 
 
 
 

Shpërndarja e familjeve sipas ngrohjes 
    

  Gjithsej Urbane Rurale 

Ngrohje qëndrore  0.8 1 0.7 

Ngrohje individuale 4.9 5.8 4 

Kondicionerë, kaloriferë, 
sobë me dru etj. 

94.3 93.2 95.3 

Gjithsej 100 100 100 

 

 

Shpërndarje e familjeve në bazë të sipërfaqeve të brendshme, shënon mesatarisht 36% 

të tyre të përqëndruara në banesa me sipërfaqe 70-99 m². Në bazë të ndryshimit të 

raportit në shpërndarjen midis zonës rurale dhe asaj urbane shihet një diferencë fare e 

papërfillshme, (0,1%), lidhur me numrin e familjeve që jetojnë në banesa me këto 

sipërfaqe. Në banesat me sipërfaqe 40-69 m², jetojnë mesatarisht 23% e popullsisë apo 

familjeve, nga ku 30% e atyre i takojnë zonave urbane dhe 16.6% atyre rurale. Familjet 

me sipërfaqe banimi 100-130m² përfaqësojnë mesatarisht 25.5% të numrit të 

përgjithshëm të familjeve, nga të cilat, 19.6% e përbëjnë familjet në qytete dhe 31.2% e 

zënë ato fshatare. Nga ky raport del se fshatarët zënë sipërfaqe të konsiderueshme të 

tokës të fituar nga e drejta e pronës ku kanë ngritur objektet e banimit brenda 

kapaciteteve financiare, por gjithnjë duke u bazuar në kërkesat e tyre. Në analizën që i 

bëhet shpërndarjes së familjeve sipas ngrohjes janë marrë për bazë tre tipat e ngrohjes, 

si ajo qendrore, individuale, kondicionerë, kaloriferë, soba me dru etj. 

Treguesit e kësaj shpërndarje, flasin për njësimin e zërave të përmendur. Raportet e 

vlerave mes qytetit dhe fshatit paraqesin ndryshime të papërfillshme me vlerë 2.2-0.9%, 

që do të thotë se sistemi i ngrohjes është i njëjtë, si në zonat rurale, ashtu dhe në ato 
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urbane, ku rolin kryesor e luan shfrytëzimi dhe konsumi i energjisë elektrike, kurse 

2.1% përdorin ngrohjen me lëndë drusore. Zvogëlimi relativ i numrit të familjeve të 

mëdha shpie drejtpërdrejt në shtimin e  numrit të familjeve të vogla me 1-2 pjesëtarë, e 

cila lidhet gjithashtu, me prirjet e individualizuara në mënyrën e jetesës, me kufizim të 

lindjeve dhe numrit të fëmijëve, me situatat e vështira ekonomike për krijimin dhe 

mbajtjen e familjes, dhe me prishjen e saj, duke shtuar numrin e divorceve si pasojë e 

emigracionit etj., të cilat janë dukuri tepër kërcënuese për shoqërinë dhe qelizën 

familjare. 

Të dhënat në tabelën e mëposhtme pasqyrojnë një nga aspektet ose më mirë një nga 

faktorët me ndikim të drejtpërdrejtë në ekzistencën dhe mbarëvajtjen e familjes në 

vendin tonë. Në vitin 2010, të ardhurat mujore dhe vjetore për familjen me një person 

përbëjnë 2.3% të vlerës së përgjithshme të të ardhurave vjetore, për një çift pa fëmijë 

10.9% të së njëjtës vlerë, për një çift me një fëmijë 10.1% të totalit, për një çift me dy 

fëmijë 21.1%, për një çift me tre fëmijë 12.5% dhe për një familje një prindërore 11.3%, 

ndërkohë çifte me mbi katër fëmijë, 31.8%. Të ardhurave mujore në familjet me një 

person shkojnë në 14.859 lekë për familje, ose 8% kundrejt shumës vjetore, kurse në 

familjet pa fëmijë të ardhurat mujore shkojnë 28.149 lekë ose 8.2% të asaj vjetore;  në 

familjet me 1-3 fëmijë, të ardhurat mujore përbëjnë 8.33% të asaj vjetore. Në të ardhurat 

mujore, vendin kryesor e zënë të ardhurat nga puna me pagë dhe ato nga biznesi privat 

bujqësor, ku treguesi më i lartë është vërejtur tek familjet me dy dhe një fëmijë, 

përkatësisht 47% dhe 38%, kurse të ardhurat nga transfertat jashtë shtetit shënojnë 

11.243 lekë ose 31% të shumës mujore 

  Tabela 4.10  Të ardhurat mujore sipas tipit të familjes (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

TIPI I FAMILJES

Të ardhurat 

mujore 

gjithsej

Të ardhura 

nga puna 

me pagë

Të ardhura 

nga biznes 

privat 

bujqësor 

dhe jo 

bujqësor

Pensionet

Të 

ardhura 

nga 

pronësia

Pagesa të 

tjera dhe 

pagesa 

ekstra

   Ndihma 

ekonomike 

Transferta 

nga jashtë 

shtetit

Të ardhura 

në kesh 

nga të 

afërm 

brenda 

vendit

Të 

ardhura 

të tjera

Person i vetëm 14,859       2,695         1,112          5,797       194        600           145            3,628        666            21        

Çift pa femijë 28,149       6,113         4,764          10,615     512        382           77               5,084        500            102      

Çift me një femijë 42,253       17,319       15,705       4,488       610        693           142            2,432        660            205      

Çift me dy femijë 43,344       20,185       16,832       999           1,059     662           181            2,100        209            1,116   

Çift me 3+fëmijë 33,994       13,418       16,255       874           268        549           255            2,007        211            156      
Familje 

monoprindërore 36,169       10,864       8,854          2,368       652        1,057        188            11,243     582            361      

Tjetër 47,210       15,181       15,805       8,603       1,142     826           170            5,099        282            102      

Gjithsej 38,141       13,465       12,723       5,121       748        693           168            4,507        384            333       
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Nga statistikat rezulton se familjet e vogla me një apo dy fëmijë, kanë të ardhura të 

qëndrueshme, gjë që ndikon në mënyrë pozitive në jetëgjatësinë e tyre.  

Duhet theksuar se rritja e numrit absolut të ekonomive të vogla private, pra zhvillimi i 

biznesit të vogël, është një ndër faktorët bazë, i cili ka ndikuar gjatë gjithë kësaj 

periudhe në rritjen e peshës specifike të familjeve me dy, tre dhe katër pjesëtarë. 

4.2.4  Analiza e buxhetit të familjeve në vendin tonë 

Në periudhën e referencës shpenzimet mesatare mujore të familjeve vlerësohen në 

69.000 lekë, duke pasur parasysh se një familje në Shqipëri përbëhet mesatarisht nga 

katër persona. Shuma totale e shpenzimeve mujore të familjeve shqiptare, të cilat 

vlerësohen të jenë 726.895 lekë në vitin 2001, 752.000 lekë në vitin 2007 dhe 722.262 

lekë në vitin  2010, arrin në 52 miliardë lekë. Shpenzimet mesatare mujore për frymë, 

arrijnë mesatarisht rreth 17.000 lekë, nga të cilat 9 mijë lekë  për konsum ushqimor dhe 

8 mijë për atë jo ushqimor. Në një krahasim të evolucionit të konsumit me 10 vjet më 

përpara, vërehet se në periudhën 2001-2010, konsumi mesatar mujor për frymë ka 

pësuar një rritje rreth 2.2 herë. Duke përfshirë rritjen e inflacionit me 23.2%, arrihet në 

përfundimin se shpenzimet reale për frymë janë rritur rreth 1.8 herë.  

Përqindjet ndaj totalit të konsumit real për frymë sipas rajoneve paraqiten në tabelën e 

mëposhtme.   

        Tabela 4.11 Përqindjet ndaj totalit të konsumit real për frymë sipas rajoneve (Burimi:  

INSTAT, 2001-2010). 

   

Për ushqim

Për konsum jo-

ushqimor

Për 

edukim

Për pajisjet 

afatgjatë

Për nevojat 

bazë

Rajonet

Bregdetare 62.8 21.3 2.5 1.2 12.3

Qendrore 66.6 17.4 2.1 1.2 12.8

Malore 66.1 20.5 2.9 0.9 9.6

Tirana 59.5 21.4 2.2 1.4 15.6

Gjithsej 64.5 19.4 2.3 1.2 12.6

Rajonet

Bregdetare 57.8              25.4                 2.9        1.1               12.9                

Qendrore 62.1              22.9                 2.3        0.8               12.0                

Malore 59.7              26.9                 2.3        0.7               10.4                

Tirana 53.6              26.4                 3.6        1.0               15.4                

Gjithsej 59.4             24.6                2.6       0.9              12.5               

Rajonet

Bregdetare 59.6              21.1                 4.5        0.5               14.2                

Qendrore 60.2              22.1                 2.8        0.5               14.5                

Malore 59.5              22.0                 4.4        0.5               13.5                

Tirana 48.9              27.5                 4.0        0.6               19.1                

Gjithsej 57.9 22.8 3.7 0.5 15.2

2002

2005

2008
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Gjatë vitit 2002, në Zonën Bregdetare, krahinën Malore Qendrore dhe në Tiranë, 

struktura e konsumit të familjeve paraqitet më e madhe në atë të ushqimit, duke zënë 

64.5% të konsumit të përgjithshëm. Për konsum jo ushqimor është shpenzuar 19.4%, 

për edukim 2.3%, pajisjet afatgjata 12% dhe për nevojat bazë 12.6% e vlerës së 

konsumit. Në vitin 2005, këto vlera janë ulur afërsisht me 1% në drejtim të konsumit të 

familjes për ushqim; po kështu paraqitet konsumi për frymë në lidhje me përdorimin e 

pajisjeve afatgjata, ku ulja në të njëjtin vit ka shkuar me 0.70% të konsumit total për 

frymë. Kurse për konsumin jo ushqimor është vërejtur një ngritje me 1.3%. Nuk mund 

të thuhet e njëjta gjë për konsumin e nevojave bazë, vlerat e së cilës janë ulur me 0.92% 

krahasuar me tre vite më parë. Në vitin 2008, vlerat e konsumit për ushqim arritën 

57.9% ose 0.94% më të vogla se ato të vitit 2005 dhe 1% ndaj vitit 2002. Me të njëjta 

vlera në ulje është shprehur konsumi jo ushqimor, ndërkohë në të njëjtin vit, familjet i 

kanë dhënë përparësi në konsum edukimit me 1.69% më tepër, në raport me vitin 2002. 

Analiza e shpërndarjes së vlerave të konsumit për frymë është tregues i rëndësishëm, i 

cilin nxjerr në dukje faktin se, ndryshimet shifrore të elementeve jetësore për çdo njeri e 

familje në vendin tonë, janë rrjedhojë e zhvillimit ekonomik e social të zonave të 

ndryshme të vendit tonë.  

Ushqimi, (pa përfshirë pijet alkoolike) mbetet një element i rëndësishëm në buxhetin 

familjar, duke zënë 47.6% të tij, në të cilin, peshën më të madhe e zë shpenzimi për 

produkte shtazore dhe nënproduktet e tyre, duke përbërë rreth 22.5%  të buxhetit brenda 

grupit. Produktet e tjera për nga vlera e shpenzuar janë ato të bulmetit me një peshë 

16.1%, drithërat 15.5% dhe perimet 14%. Përsa i përket pijeve alkoolike dhe duhanit, 

familjet shqiptare konsumojnë rreth 4.3% e buxhetit, veçanërisht duhani 50.6% të këtij 

buxheti, kurse konsumi jashtë shtëpisë si bar, hotel, restorant, fast food, përbën 5% të  

tij. 

 Tabela 4.12 Shpenzimet sipas grupeve të konsumit (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

Grupet e mëdha të 

konsumit 

Shpenzimet mujore 

në lekë 
Struktura e 

konsumit 

(në %) familje frymë 

Ushqim dhe pije jo-

alkoolike 
33.003 8251 47.6 

Pije alkoolike, duhan 3.011 753 4.3 

Veshje dhe këpucë 4.297 1.074 6.2 
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Banesa 5.109 1.277 7.4 

Mobilim, pajisje 

shtëpiake dhe 

mirëmbajtje të banesës 

4.081 1.02 5.9 

Shëndet 2.845 711 4.1 

Transport 4.332 1.083 6.2 

Komunikim 2.044 511 2.9 

Argëtim dhe kulturë 2.162 540 3.1 

Arsim 1.191 298 1.7 

Restorante dhe hotele 3.482 870 5 

Të tjera mallra dhe 

shërbime 
3.826 956 5.5 

Konsumi gjithsej 69.383 17.346 100 

 

 

   Grafiku 4.5 (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Shpenzimet totale që familjet i kushtojnë kujdesit për shëndetin, si dhe komunikacionit, 

peshën më të madhe e zënë përkatësisht: blerja e medikamenteve me rreth 71.4% dhe 

shpenzimet për shërbime telefonie me 92.5%  brenda grupeve përkatëse. Një rritje në 

shkallë të vogël, paraqitet gjithashtu, në veshmbathjet, të cilat zënë 6.2% të konsumit 

total. Në veçanti veshjet zënë një peshë rreth 68%, ndërsa këpucët 26%. Lidhur me 

pajisjet shtëpiake dhe mirëmbajtjen e banesës, theksojmë se ato paraqesin një 

qëndrueshmëri totale me 6.3%, brenda të cilit artikujt shtëpiakë jo afatgjatë kanë zënë 

peshën më të madhe të shpenzimeve, pra rreth 60%. 

Në fushën e arsimit, të mallrave dhe shërbimeve vërehet një ulje e shpenzimeve ndaj 

atyre të përgjithshme, ku për arsim zënë 1.7% të buxhetit, në të cilën pagesat për 

arsimin e lartë zënë 62.6%. 

Nayrisht, peshën më të madhe e zënë shpenzimet për mallra dhe shërbime, të cilat zënë 
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një peshë 5.5% të buxhetit total, veçanërisht shpenzime  për kujdes personal, ato të 

jashtëzakonshme të kryera nga familjet në raste ceremonish dhe festash, pagesat për 

shërbime të ndryshme financiare private dhe sigurimet. Vlen të theksohet se për kujdes 

personal, shpenzimet zënë rreth 54%, kurse për transport 6.2% të totalit. Peshën më të 

madhe të transportit e përbëjnë shpenzimet e lëvizjes me mjete publike apo private rreth 

32%, karburante me 40.3%, të ndjekur nga pjesët e këmbimit dhe aksesorët me 11.2% 

dhe mirëmbajtje e riparime 9.2%. Shifrat e fundit flasin për një peshë gjithnjë e më të 

rëndësishme të shpenzimeve për mjete të transportit privat ndaj totalit të shpenzimeve të 

transportit në përgjithësi. 

Shpenzimet për energji elektrike, ujë, lëndë djegëse, qera të paguar dhe riparime të 

vogla, arrijnë 7.4% të totalit të buxhetit familjar, nga të cilat afro 44% e tyre shkojnë për 

pagesën e energjisë elektrike, 27.4% për ngrohje, 7.8% shkojnë për shpenzimet për 

qera. Një rëndësi të veçantë paraqet fakti se numri i familjeve, të cilat deklarojnë se 

paguajnë aktualisht qera për banesën e tyre është mjaft e ulët (3.4%). 

4.2.5 Konsumi sipas prefekturave dhe zonave të banimit 

Analizat e bëra për konsumin familjar të energjisë në bazë prefekture dëshmon se 

Tirana paraqet vlerën më të lartë, krahasuar me gjithë prefekturat e tjera. Kështu, një 

familje e kryeqytetit shpenzon mesatarisht çdo muaj 83.800 lekë, kurse prefekturat e  

tjera me shpenzime të larta në konsum të energjisë pas Tiranës janë Durrësi dhe 

Gjirokastra me vlerë përkatësisht 82.900 dhe 82.800 lekë.  

Prefekturat me nivelin më të ulët të konsumit të energjisë janë ato të Dibrës dhe Beratit 

me 51.300 dhe 54.100 lekë në muaj për familje. Të dhënat statistikore, të grumbulluara 

dhe pasqyruara për zonat urbane dhe ato rurale, krijojnë mundësinë e krahasimit të 

nivelit të konsumit midis zonave përkatëse, të cilat shprehen në tabelën e mëposhtme.  

Nga të dhënat e kësaj tabele vërehet se vlerën më të lartë të buxhetit total të familjeve, e 

zënë shpenzimet për ushqimin me 49.5% në zonën rurale dhe 45.8% në atë urbane.  

Në zonën rurale shpenzimet për pije alkoolike dhe duhan, janë më e lartë se në zonën 

urbane, pra konkretisht 4.9% kundrejt 3.8%. Megjithatë, theksojmë se shpenzimet për 

hotele dhe restorante zënë një peshë më të vogël në buxhetin e familjeve rurale në 

krahasim me ato urbane, pra përkatësisht 4.8% kundrejt 5.2%. Zona rurale paraqet  
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përqindje më të lartë të shpenzimeve për transport me 6.7% kundrejt 5.8% në zonat 

urbane. 

Tabela 4.13 Konsumi mesatar mujor sipas prefekturave (Burimi: INSTAT, 2001-2010).  

 

Qarqet Konsumi(në lekë) 

  Lushnje 63823 

Fier 62717 

Vlorë 56146 

Tiranë 83817 

Shkodër 70591 

Lezhë 62562 

Kukës 57866 

Korçë 62171 

Gjirokastër 82815 

Elbasan 65037 

Durrës 82905 

Dibër 51262 

Berat 54146 

   Grafiku 4.6 (Burimi: INSTAT, 2001-2010) 

 

Gjithashtu, në zonën rurale vihet re, se ka vlera të larta të shpenzimeve ndaj totalit për 

kujdesin shëndetësor 4.4% kundrejt 3.8% në zonat urbane, e po të njëjtat përqindje 

shfaqen për mirëmbajtje, mobilim banese. 

Zona urbane konsumon gjithashtu, më shumë për shërbim të banesave, që shkon në 

8.2% kundrejt 6.4% në ato rurale; për komunikim 3.5% kundrejt 2.3%; në arsim 2.3% 

kundrejt 1.0%; për argëtim e kulturë 3.5% kundrejt 2.7%; për mallra e shërbime 6.1% 

kundrejt 4.9%. 

Analiza e shpërndarjes së shpenzimeve për konsum tregon se 90% e familjeve shqiptare 

arrijnë në 77% të vlerës së konsumit të përgjithshëm të popullsisë, pra mesatarisht 

60.000 lekë në muaj. Vetëm 10% e familjeve në vendin tonë shpenzon rreth 23% të 

totalit, duke konsumuar rreth 153.000 lekë në muaj për familje. Analiza e kryer për 

konsumin mujor mesatar për frymë tregon ndryshime të shprehura midis familjeve, 

megjithatë 90% e tyre shpenzon 16.000 lekë në muaj, kurse një pjesë fare e vogël (10%)  

shpenzojnë 52.000 lekë në muaj ose 3 herë më shumë. 
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4.3. Prodhimi i energjisë elektrike për familje dhe edukimi i popullsisë për ruajtjen 

e tij 

 

Siç u trajtua në kapitujt e mësipërm, përbërësit fiziko-gjeografike të Shqipërisë 

përcaktojnë kushtet e një klimë mjaft të larmishme dhe të pasur nga pikëpamja e 

energjive të ripërtëritshme, veçanërisht ajo e kthimit të energjisë diellore, për të cilën 

territori i Shqipërisë ka një mjedis mjaft të përshtatshëm për zotërimin e vlerave më të 

larta ekonomike kundrejt mjaft vendeve të tjera të rajonit. Në këtë studim synohet të 

jepen disa të dhëna mbi ato vlera të pasurive klimatike të Shqipërisë për të lehtësuar dhe 

bërë racionale të gjitha ndërtimet e reja turistike, duke mbrojtur mjedisin dhe zhvilluar 

një turizëm në shkallën më të lartë të mundshme nga pikëpamja ekologjike. Shqipëria 

me rreth 300 ditë me diell ose një shumë vjetore të rrezatimit global prej 1800kwh/m
2
, 

përbën një vlerë ekonomike të pallogaritshme nëpërmjet kthimit të saj në energji 

elektrike, duke përbërë njëherazi një sukses të teknologjive të energjive alternative. 

Qendrat urbane, ato rurale, turistike, sistemet e transportit dhe telekomunikimit në këto 

hapësira dhe shumë shërbime të tjera, mund të përdorin me sukses burimet e energjive 

të ripërtëritshme, duke e bërë turizmin më tërheqës e fitimprurës, pra me vlera më të 

ulëta të kostos së qëndrimit të turistëve në vendin tonë. 

Prirja e përgjithshme në rënie e burimeve energjetike me bazë fosile dhe ajo e ngrohjes 

globale, shtrojnë si domosdoshmëri sigurimin e burimeve energjetike, të cilat 

piksynojnë plotësimin e kërkesave gjithnjë në rritje për energji. Një nga burimet e 

rëndësishme të kësaj energjie është energjia e ripërtëritshme, prandaj synohet në burime 

të energjisë diellore, e cila përmban mbi 90% të burimeve të energjisë të sistemit FV. 

Theksojmë se në ditët e sotme 90% e burimeve të energjive të ripërtëritshme të 

përdorura për prodhimin e energjisë elektrike janë të kushtëzuara nga tipat e motit, të 

cilët kanë kapacitet për të siguruar energji të mjaftueshme. Ndërkohë këto burime të 

energjisë së ripërtëritshme kanë kapacitetin për të na çliruar nga varësia prej lëndëve 

djegëse fosile (qymyre, naftë, gaz), pavarësisht se ato sjellin një vartësi tjetër të 

ndërlikuar, atë nga moti. Kjo vartësi prek të gjitha aspektet e projekteve të energjive të 

ripërtëritshme të varura nga moti, duke filluar nga vendosja e tyre e deri tek vënia në 

punë dhe futjen në sistemin energjetik unik të sotëm. Në vijim jepet një kuadër i 

përgjithshëm mbi ecurinë dhe sasinë e prodhimit të energjisë nga burimet e 
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ripërtëritshme, krahasuar me burimet e energjive alternative, potencialin e energjisë së 

fituar prej rrezatimit diellor me vlerë 96.000 TW. Vendi ynë, ndonëse i vogël në 

sipërfaqe, zotëron një potencial mjaft të larmishëm të energjive (të grupit të 

ripërtëritshëm), të ndërthurur midis tyre, të cilat e rendisin vendin tonë në krye në 

shumë aspekte. Pak vende në kontinentin tonë kanë një gërshetim të burimeve ujore në 

po ato hapësira ku vrojtohen dhe burime të energjisë diellore, të llogaritura me anë të 

treguesve teknikë, të cilat përbëjnë rëndësi të veçantë për ekonominë. Këto kushte duhet 

të vlerësohen me përparësi, pasi vendi ynë ka mundësi të bëjë ndryshime rrënjësore në 

politikat e deritanishme zhvilluese jo vetëm në sektorin energjetik, por njëherazi në vetë 

drejtimet e zhvillimeve social-ekonomike të vendit sot dhe në perspektivë. Në një 

statistikë të prodhimit dhe konsumit të energjive parësore, energjia elektrike e prodhuar 

në vitin 2001 ishte 1.03 ktoe

 për 10000 banorë, e cila në vitin 2005 ka patur një rritje 

me 1.49 ktoe, kurse në vitin 2010 vlera e rritjes ishte 2.08 ktoe për 1000 banorë.  

Nga ana tjetër, vihet re, se shifrat e konsumit të kësaj energjie nga viti 2001 deri në 

2010-tën, kanë pësuar rritje të doradorshme nga 1.15 në 1.52 ktoe për 10000 banorë, 

duke theksuar njëherazi se në vitin 2001, sasia e energjisë elektrike e konsumuar ishte 

1.3 herë më e lartë krahasuar me sasinë e prodhuar; kurse në vitin 2005, vlera e 

energjisë së konsumuar ishte afërsisht 1 herë dhe vetëm në vitin 2010 vlera e prodhimit 

ka shënuar përparësi në krahasim me vlerën e konsumit. Shih pasqyrën e mëposhte me 

vlerat e prodhimit dhe ato të konsumit:  

Tabela 4.14 Prodhimi dhe konsumi i energjive parësore (Burimi: INSTAT, 2001-2010).  

                       ktoe/10000 banorë 

                                                      
 ktoe – kilo tones oil equivalent; 1 ktoe=11.630.000 kwh 

 

Emërtimi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prodhimi 

gjithsej 
3.04 2.9 3.25 3.77 3.65 

3.92 
3.41 3.64 3.95 5.13 

– Qymyr 0.05 0.02 0.06 0.06 0.04 0.05 0.04 0.06 0.01 0.01 

– Naftë 1.09 1 1.15 1.42 1.33 1.59 1.78 1.82 1.81 2.32 

– Gaz natyror 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 

– Energji 

elektrike 
1.03 1.02 1.36 1.51 1.49 1.50 0.82 1.03 1.41 2.08 

– Dru zjarri 0.83 0.83 0.64 0.75 0.73 0.72 0.68 0.68 0.67 0.64 

– Të tjera 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 
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Tabela 4.15 Shpërndarja e familjeve 

sipas përdorimit të pajisjeve afatgjata 

(në %) (Burimi: INSTAT, 2001-2010). 

 

Vendi ynë ka kaluar situata të rënda 

energjetike, për shkak të investimeve të 

pamjaftueshme dhe aspak efikase në 

prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë, 

ndërkohë që ka një prirje gjithnjë në rritje të 

kërkesës për energji. 

Duhet theksuar fakti se, ndryshimet 

rrënjësore, të  cilat kanë ndodhur në vendin 

tonë gjatë këtyre viteve në aspektin ekonomik 

e social, janë shfaqur në kërkesat gjithnjë në 

rritje për konsum energjie. Përdorimi i 

pajisjeve afatgjata në familjet urbane dhe 

rurale, ka treguar vlera pothuajse të njëjta në 

përdorimin e televizorëve, antenave satelitore, 

frigoriferëve, ndërkohë që në zonat urbane 

mbizotëron me 88.8% përdorimi i mjeteve të 

gatimit me korent ose gaz, kundrejt 61% në zonat rurale. Përdorimi i makinave larëse në 

zonat urbane përfshin 87.1% të familjeve kundrejt 52.2% të përdorimit në zonat rurale, 

kurse përdorimi i fshesës me korent në fshat zë vetëm 9.8% kundrejt 40.8% në qytete. 

Përdorimi i kondicionerit apo kompjuterit në fshat vërehet në nivele të ulëta përdorimi 

krahasuar me ato në qytet, e cila llogaritet rreth 10 herë më pak. Vlen të përmendet fakti 

se në zonat rurale ka një shfrytëzim më të madh të sobave të gatimit me dru me 85.8% 

të numrit total të familjeve, çka do të thotë 2.5 herë më tepër se në ato urbane. 

Përgjithësisht duket se në lidhje me përdorimin e pajisjeve afatgjata, zonat rurale 

konsumojnë 40% më pak energji elektrike se ato urbane. Gjithashtu, rreth 44% e të 

ardhura mujore të familjeve shqiptare shkojnë në pagimin e faturave të energjisë 

elektrike, ndërsa kufijtë e përdorimit të kësaj energjie po bëhen gjithmonë e më të 

vështirë, prandaj duhet parë me prioritet mundësia e shfrytëzimit të energjisë diellore si 

një prej burimeve të ripërtëritshme në vendin tonë. Kjo pikësynon jo vetëm plotësimin e 

nevojave të familjeve në përgjithësi dhe individëve në veçanti me këtë burim jetësor, 

por njëkohësisht lehtësimin nga detyrimet financiare bashkëshoqëruese. Në fshat mund 

të bëhet e mundur vënia në shfrytëzim e teknologjive të tilla, për të lehtësuar sistemin e 

Pajisje afatgjata Urbane Rurale 

TV  98.9 97.7 

Antenë satelit 35.6 29.9 

Frigorifer 97.4 90.3 

Sobë gatimi me korent 

ose me gaz 88.8 61.1 

Sobë gatimi me dru 33.6 85.8 

Makinë larëse 87.1 52.2 

Makinë larëse enësh 3.5 0.6 

Fshesë me korent 40.8 9.8 

Radiatorë 29.8 8.1 

Kondicioner 12.8 1.2 

Bolierë,panele diellore 80.5 46.3 

Makinë qepëse 25.4 15.8 

Hekur për hekurosje 95.4 87.9 

Kompjuter 8.4 1.4 

Veturë 19.5 12 
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ujitjes së tokave nëpërmjet sistemit të pompimit. Natyrisht, këto lloj sistemesh sjellin 

përfitime në drejtim të sasisë së energjisë së fituar dhe efektivitetit të kostos në kushtet e 

krizave energjetike. 

Fillimisht këto panele mund të testohen në vendbanime të caktuara rurale me 

infrastrukturën e duhur të stacioneve të furnizimit me ujë apo rezervuarët e duhur për 

ujitje, në mënyrë që të merren në orët e pikut të konsumimit të ujit. Në fshatra, ku këto 

sisteme mund të aplikohen për qëllime ujitje, panelet mund të instalohen në çatitë e 

shtëpive. Sigurisht, instalimi krijon lehtësira për fshatarët, çka do të thotë se ata nuk 

kanë nevojë të përdorin më burimet fosile e karburante, duke ulur kështu koston e 

shpenzimeve, por duke shmangur njëkohësisht lëshimin e gazrave me rrjedhoja në 

efektin serë. 

Furnizimi me ujë për ujitje do të rriste aftësinë e fermerëve për shtimin e të lashtave, 

duke shtuar kapacitetin e të ardhurave të tyre, duke parashikuar njëherazi problemet e 

përdorimit dhe mirëmbajtjes së tyre. Mundësia më e mirë është trajnimi i vetë 

fshatarëve, të cilët duhet të jenë përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajten, sepse instalimi 

duhet të pasohet nga një fushatë ndërgjegjësimi dhe studimi i fshatrave për të vlerësuar 

nivelin e ndikimit në sistemin e tyre të jetës.  

Hartimi dhe zbatimi i projekteve të tilla edhe më të detajuara në vendin tonë, në fshat 

dhe në qytet, i jep zgjidhje problemeve të rëndësishme ekonomike, jo vetëm për 

konsumatorin, por njëkohësisht për vetë qeverinë. 

 

4.3.1 Vlerësimet  turistike e mjedisore të përdorimit të sistemit  fotovoltaik 

 

Potenciali i zhvillimit të turizmit, në drejtim të nxitjes së rritjes ekonomike në Shqipëri, 

e ka vënë sistemin e energjisë në fokus të debatit dhe diskutimeve të politikave publike. 

Grupet e shoqërisë civile dhe ato mjedisore kanë vënë në dyshim kapacitetin e sistemit 

të energjisë për të mbështetur rritjen e sektorit ekonomik, duke minimizuar njëkohësisht 

pasojat e padëshiruara të sasisë së prodhimit të energjisë mbi mjedisin dhe peizazhin. 

Infrastruktura e prodhimit të energjisë ndikon në modelet e zhvillimit territorial si nga 

ana hapësinore, ashtu edhe ajo ekonomike, prandaj alternativat e shtrirjes territoriale të 

infrastrukturave të prodhimit të energjisë duhet të vlerësohen mbi bazën e gjendjes së 

sotme të mjedisit. Ato duhet të synojnë rritjen në maksimum të efektivitetit ekologjik 

dhe ekonomik në qytet dhe fshat, duke ruajtur një raport të drejtë me kapacitetin e 
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sektorit privat, për t’iu përgjigjur pozitivisht dhe për të përfituar nga investimet në 

infrastrukturë. Natyrisht, ato duhet të jenë të ndjeshme, gjithashtu, ndaj kapaciteteve 

institucionale vendore dhe qendrore për të menaxhuar zhvillimin lokal me efektivitet 

dhe vëmendjen e duhur. Prodhimi dhe konsumi i produkteve të turizmit varet nga 

prodhimi i energjisë (kryesisht për transport), pavarësisht se shfrytëzimi i potencialit 

klimatik në vendin tonë është në hapat e para, megjithatë po trajtohet gjerësisht 

shqetësimi për degradimin mjedisor. Gjithsesi, mekanizmat institucionale dhe ligjore, të 

cilët janë të nevojshëm për të siguruar zbatimin dhe përdorimin e këtij parimi, janë 

shpesh të paefektshme, duke u përbërë rrezik për industrinë e turizmit, duke ndikuar 

negativisht në vlerësimin e bazës së burimeve mjedisore. Kështu, është e nevojshme të 

ritheksohet shqetësimi, me qëllim zbutjen e presioneve për energjinë dhe turizmin, për 

të rritur në maksimum shlyerjen e investimeve në infrastrukturën publike.  

Paraqitja e një sistemi të qëndrueshëm të energjisë është thelbësor për zhvillimin e 

vendit, sepse ulja e varfërisë dhe rritja ekonomike varen tek mbështetja e qëndrueshme, 

e barabartë dhe e përballueshme me energjinë. Megjithatë, në kushtet e ekonomisë së 

tregut, kërkohet përdorimi i metodave racionale në organizimin e prodhimit shoqëror, i 

cili duhet të shoqërohet me një shfrytëzim sa më të mirë të investimeve në prodhimin e 

energjisë. Natyrisht, turizmi përbënte 77%, të totalit të eksporteve në vitin 2007, duke 

përfaqësuar një potencial të konsiderueshëm, prandaj mbetet një përparësi kryesore e 

zhvillimit të vendit tonë. Megjithatë, infrastruktura e dobët, kapaciteti i ulët planifikues 

dhe zbatues për zhvillimin e integruar të territorit dhe financimi i paktë për manaxhimin 

e zonave me interes kulturor dhe mjedisor, janë disa nga faktorët që pengojnë rritjen e 

sektorit të turizmit. Nga ana strukturore, sistemi i energjisë lidhet me zhvillimin e 

tregjeve të turizmit nëpërmjet dy dukurive karakteristike konkurruese në lidhje me 

burimet natyrore. Zënia e tokës përcakton kufizimet në përdorimin e saj, sepse modelet 

e këtij përdorimi kanë ndikime social-ekonomike, kulturore dhe mjedisore, kurse 

mënyra e përdorimit ekonomik dhe social të burimeve natyrore cungon lirinë e 

pronarëve të këtyre burimeve. Theksojmë se zhvillimi i turizmit krijon kapitale nga 

burimet mjedisore, bregdetare, territorial, duke çuar në lindjen e konfliktit midis 

zhvillimit të turizmit dhe prodhimit të bashkëshoqëruar me ndikime mjedisore të 

mundshme, veçanërisht nga degradimi mjedisor në tregun e turizmit. Ndërveprimi i 

energjisë me turizmin duhet të kuptohet nga pikëpamja strategjike, për të mos dështuar 
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në përcaktimin e kostos dhe presionit të ushtruar nga rritja e turizmit tek kërkesa për 

energji. Zhvillimi i sistemit të energjisë dhe rritja e tregjeve të turizmit përcaktojnë 

dinamikat ekonomike, shoqërore dhe hapësinore, të cilat ushtrojnë trysni ndërmjet tyre 

në nivel vendor dhe kombëtar. 

Prirja social-ekonomike e një njësie administrative e territoriale dhe statusi i tij mjedisor 

përcaktojnë bazën e mbështetjes, pra në zhvillimin e turizmit ose të energjisë. Vendet e 

ndotura apo zonat industriale të braktisura, mund të kenë nevojë, për financime nga 

investitorët dhe komuniteti vendas për ripërtëritjen e tyre të menjëhershme me qëllim 

shpalosjen e vlerës së tyre turistike. Në këtë kuadër, duhet bërë kujdes që këto 

investime, duhet të përligjen nga kostot financiare të investimit publik për riparimin e 

kësaj zone. Nëse nuk mbështetet nga infrastruktura dhe tregjet e nevojshme (transporti 

publik, energjia e ripërtëritshme, baza bujqësore etj.,) zhvillimi i turizmit ka mundësi të 

krijojë dëme ekologjike nëpërmjet mbështetjes tek transporti, i cili emeton karbon, duke 

i shtuar burimet e ndotjes të lidhura  me turizmin dhe tek varësia në distanca të mëdha 

për zinxhirin e furnizimit ushqimor (me konsum të lartë karburanti dhe uji) nga importi. 

Ekonomitë e prodhimit të energjisë dhe të turizmit ndërveprojnë, duke konkurruar për 

burimet e pamjaftueshme mjedisore dhe territoriale, por degradimi i mjedisit lokal i 

krijuar nga sektori i energjisë, mund të ndikojë negativisht në realizimin e prodhimit dhe 

konsumimit të produkteve të turizmit, madje edhe anasjelltas. Prandaj, analiza për 

planifikimin e marrëveshjeve midis zhvillimit të energjisë dhe turizmit, duhet të marrë 

parasysh, efektivitetin e përgjithshëm ekologjik të planeve të zhvillimit dhe ndikimin 

veprimtarive të ndryshme ekonomike në cilësinë e mjedisit. 

4.3.2. Energjia, turizmi dhe ndryshimi i klimës 

Institucionet e qeverisjes vendore dhe qendrore, përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit, 

duhet të rrisin edhe më tej kapacitetin e tyre për të parashikuar, vëzhguar dhe trajtuar 

rreziqet e degradimit të mjedisit vendor, të cilat janë rrjedhojë e infrastrukturës 

logjistike dhe energjisë. Në politikat vendore dhe kombëtare të energjisë, turizmit dhe 

transportit, duhet të përfshihet perspektiva e vazhdueshme për zbutjen e efekteve të 

ndryshimeve klimatike. Në kuadrin e kërkesës për energji, duhet që vëmendja të 

përqendrohet në degët e prodhimtarisë së ulët të ekonomisë, veçanërisht turizmi rural, 

duke i lejuar tregjet të përfitojnë nga investimet në energji, duke ndihmuar njëherazi 
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largimin nga lëndët djegëse me ndotje mjedisore. Kërkesa duhet të realizohet, 

gjithashtu, edhe nëpërmjet stimujve dhe investimeve të qëndrueshme për leverdinë e 

energjisë, veçanërisht në vende turistike. Bashkërendimi midis politikës së energjisë dhe 

asaj të turizmit, duhet të kalojë përmes një procesi të vëmendshëm të rishikimit të 

fushave paralele, të planifikimit të territorit, manaxhimit mjedisor dhe veprimit për 

klimën. 

Në të gjitha fushat ku bashkërendohen dhe bashkëveprojnë energjia dhe turizmi, çelësi i 

suksesit dhe përgjegjshmërisë së politikave publike është fuqizimi i pushtetit vendor dhe 

shprehja e nevojave të qytetarëve nëpërmjet shoqërisë civile. Rritja e bashkëpunimit 

midis sistemit të energjisë dhe tregut në rritje të turizmit në Shqipëri realizohet, duke 

siguruar këtë të fundit të përfitojë fuqimisht nga investimet në energji. Kjo kërkon 

rregullimin e politikave dhe instrumenteve të caktuar të qeverisjes në kuadrin e 

zhvillimit të turizmit, veçanërisht gjatë stinës së verës. Pikërisht në këtë stinë vendi ynë 

vizitohet nga një numër i madh vizitorësh të ardhur nga jashtë, duke çuar njëkohësisht 

në rritjen e kërkesave për burime energjie, të cilat në shumicën e rasteve  

kërkohen për sektorin e shërbimeve. Në vijim jepen disa të dhëna të përpunuara për  

stacionin e Shkodrës dhe treguesit përkatës të vlerësimit të rrezatimit dhe të sasisë së 

mundshme të energjisë së prodhuar, për të plotësuar kërkesat gjithnjë në rritje për 

energji. Në tabelën e mëposhtme jepen vlerat e rrezatimit diellor referuar treguesve 

përkatës. 

Në këto kushte, duke pasur në konsideratë vlerat dhe nevojat e konsumatorëve, sidomos 

gjatë stinës së ngrohtë me kërkesa të mëdha turistike është e dukshme se përdorimi dhe 

shfrytëzimi i këtyre sistemeve, mund të plotësojnë mjaft mirë nevojat shtëpiake dhe ato 

për ndriçim në mjediset publike. 

Në këtë kuadër, zona bregdetare zotëron vlerat më të mëdha të rrezatimit, prandaj është 

plotësisht e mundur të mbulojë 20% - 30% të shpenzimeve energjetike për ndriçimin e 

mjediseve publike në shumë zëra të konsumit familjar, në ndërtesa e mjedise të 

përbashkëta, duke lehtësuar konsumatorin, turistin dhe rrjetin kombëtar energjetik, 

pikërisht gjatë një periudhe kur burimet hidrike janë në vlerat më të ulta të tyre.
46

    

 

                                                      
46

 E.W.E.I. 2010. Accumulated data from Shkodra. 
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 Tabela 4.16 Mesatare mujore shumëvjeçare e rrezatimit diellor (Burimi: INEUM, 2010. Të  

                    dhëna të grumbulluara nga stacioni meteorologjik Shkodër). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 4.7 Vlerat e rrezatimit diellor për Shkodrën sipas 2 planeve (Burimi: Sipas të dhënave të 

stacionit meteorologjik Shkodër). 

Në përfundim, theksojmë se zotërojmë një potencial energjetik mjaft të fuqishëm, i cili, 

nëse arrihet të shfrytëzohet tërësisht dhe të integrohet me llojet e ndryshme të energjive 

të ripërtëritshme arrin nivele mjaft të kënaqshme të prodhimit të energjisë eletrike në 

vendin tonë, sidomos në zonën e Ultësirës Perëndimore. Në këtë zonë gjendet numri më 

i lartë i popullsisë dhe përqendrimi më i madh i turistëve në stinën e verës, prandaj 

shfrytëzimi i këtij burimi, i cili mbulon tërësisht ndriçimin (15 deri 25% të totalit të 

Muaji Hh Hopt 
H 

(90) 
Iopt T L D/G TD T24h NDD 

Janar 1700 2810 2820 63 2.6 0.52 7.0 5.8 367 

Shkurt 2400 3450 3070 55 3.1 0.50 8.1 6.7 294 

Mars 3600 4470 3330 43 3.1 0.48 11.0 9.6 211 

Prill 4940 5360 3170 28 3.6 0.43 14.7 13.3 77 

Maj 6120 6010 2830 15 4.1 0.40 20.3 18.5 5 

Qershor 6730 6270 2580 8 3.9 0.37 24.7 22.7 0 

Korrik 6970 6680 2830 12 4.6 0.33 27.2 25.2 0 

Gusht 6260 6590 3460 24 3.6 0.33 26.8 24.9 0 

Shtator 4810 5880 4060 40 3.7 0.34 21.9 20.2 8 

Tetor 3190 4530 3870 53 3.3 0.41 17.9 16.2 115 

Nëntor 2000 3290 3250 62 3.2 0.46 12.4 10.9 268 

Dhjetor 1390 2310 2360 64 2.7 0.57 8.2 7.1 353 

Vjetor 4180 4810 3140 35 3.5 0.40 16.7 15.1 1698 

       Sistem fiks 

         Sistem me 2-akse 
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shpenzimeve energjetike) në mjediset e përbashkëta urbane, në ndërtesa, në 

infrastruktura të caktuara në familje, duke përbërë një rëndësi të veçantë në 

mbarëvajtjen e jetës shoqërore. Sistemet fotovoltaike luajnë një rol të rëndësishëm në 

transicion. Në drejtim të sistemit mbështetës të shpërndarjes së energjisë, gjatë këtij 

shekulli, kanë krijuar kushte për prodhim energjie pa dëmtuar mjedisin, në shërbim të 

një mirëqenie ekonomiko-sociale dhe kontributi të jashtëzakonshëm në sigurinë e 

shpërndarjes së energjisë në të ardhmen. Së bashku me teknologjitë e tjera ripërtëritëse 

të energjisë, fotovoltaikët mund të shihen si teknologjia kyçe në dekadat e ardhshme.  

Vitet e fundit, sistemi FV ka pësuar një rritje në treg, duke arritur në vitin 2012 një 

kapacitet prodhimi mbi 1GW, pra industria FV, po përparon me hapa të shpejtë në rang 

botëror dhe çmimet po ulen në mënyrë të vazhdueshme. 

 

Konkluzione 

 Krijimi i ekonomive shumëdegëshe, ka çuar në ndryshimin sasior e cilësor të 

strukturës sociale të vendit. Ky ndryshim reflektohet drejtpërdrejt tek familja, si 

bërthama kryesore e zhvillimit ekonomik-shoqëror. 

 Ndryshimet janë vërejtur në aspektin e madhësisë numerike dhe strukturës së 

familjes, ku prirja  kryesore është rënia e numrit të familjeve dhe zvogëlimi i 

numrit mesatar të pjesëtarëve të saj. 

 Ndryshimi që kanë pësuar këta elementë, është shoqëruar me ndryshime të 

rëndësishme në strukturën numerike, përbërjen sociale dhe nivelin arsimor të saj. 

 Rritja e numrit të ekonomive të vogla familjare, në mënyrë të veçantë në zonat 

urbane të vendit tonë, paralajmëron zgjerimin e mëtejshëm të familjeve-

bërthamë, të përbëra nga çifti bashkëshortor e fëmijët e tyre. Rritje të 

vazhdueshme ka konsumi sipas tipit të familjeve, ku niveli dhe struktura e 

shpenzimeve për konsum, ndryshojnë në varësi të nadhësisë, përbërjes së 

familjes dhe mënyrës së përdorimit të të ardhurave. Në vitin 2001, sasia e 

energjisë elektrike të konsumuar ishte 1.3 herë më e lartë krahasuar me sasinë e 

prodhuar dhe vetëm në vitin 2010 vlera e prodhimit shënoi përparësi në 

krahasim me vlerën e konsumit. 
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PËRFUNDIME 

 

 Pak vende në kontinentin tonë kanë një gërshetim të komponentëve fiziko-

gjeografikë në po ato hapësira ku vrojtohen dhe burime të energjisë diellore, të 

cilat të llogaritura nëpërmjet treguesve teknikë, përbëjnë rëndësi të veçantë për 

ekonominë. Pozita gjeografike, shtrirja territoriale në aspektin global e rajonal, 

drejtimi dhe ekspozicioni i shpateve kryesisht veri-jug dhe VP-JL, i lidhur 

drejtpërdrejtë me ndërtimin gjeologjik të Albanideve, ndikon në vlerat e 

shpërndarjes ditore, mujore e vjetore të rrezatimit diellor në territorin shqiptar. 

 Sistemi Fotovoltaik i Informacionit Gjeografik (PVGIS)
47

, i aplikuar në këtë 

disertacion, i jep mundësi përcaktimit të sasisë së vlefshme të rrezatimit diellor 

në një zonë të caktuar, duke përdorur databazën me vlera të përditësuara të 

rrezatimit për një periudhë të caktuar kohore. Të dhënat e rrezatimit përdoren 

për përllogaritjen dhe interpretimin e sistemit në një formë të dhënë, si dhe 

konsumin e përafërt të energjisë. 

 Të dhënat e gjeneruara nga programi PVGIS dhe të përllogaritura për çdo vlerë 

në 22 pikat e vrojtimit që mbulojnë tërë territorin shqiptar, tregojnë se vlera e 

mesatares vjetore të rrezatimit diellor për këto stacione (shprehur në %)
48

 për 

komponentët përkatës, shkon përkatësisht në 19%, 14%, 21%, 13%, 12% dhe 

13.6% më pak në orët në rënie të rrezatimit krahasuar me orët në rritje të tij. 

 Databaza e gjeneruar nga sistemi PVGIS, mundësoi përgatitjen e hartave të 

mesatares vjetore të burimeve të energjisë diellore dhe sasisë ditore, mujore e 

vjetore të energjisë elektrike të prodhuar  për frymë të popullsisë nga sistemet 

fotovoltaikë në dy plane gjatë periudhës 2001-2010 në 22 pika vrojtimi, në 

shkallën 1:1.250.000. Ky fakt krijon mundësinë e gjykimit për zonat me vlerat 

më të ulta apo më të larta të përftimit të energjisë diellore dhe prodhimit të 

elektricitetit nga sistemi fotovoltaik (SFV), në Shqipëri. 

 Nga llogaritjet e bëra për 22 stacionet e vrojtimit, prodhimi mesatar ditor i 

elektricitetit i përftuar nga sistemi fotovoltaik për të gjithë vendin është 3.5 KWh 

në një plan fiks dhe 4.6 KWh në sistemin me 2 akse. Me ndryshime pak të 

përfillshme paraqitet, prodhimi mesatar mujor i energjisë elektrike, i cili arrin në 

107 KWh në plan fiks deri në 139 KWh në atë me dy akse, pra me një vlerë 23% 

më të madhe për këtë të fundit. 

                                                      
47

 http://ies.jrc.ec.europa.eu/ 
48 Referohu Shtojca I, Kapitulli II 
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 Vlerat e përcaktuara të energjisë së shpenzuar për periudhën 2001-2010, flasin 

për konsum më të madh të energjisë elektrike të fituar nga sistemi fotovoltaik 

me plan të palëvizshëm nga grupmosha e tretë, me një mesatare 10-vjeçare prej 

9.1 kw/ditë, domethënë 53% më shumë krahasuar me vlerën e shpenzuar prej 

moshës së dytë dhe 11% më shumë krahasuar me moshën e parë. Në sistemin 

me plan të lëvizshëm me dy akse, mosha e tretë, për të njejtën periudhë kohore 

shpenzon 6.8 kw/ditë ose 54% më shumë në raport  me moshën e dytë dhe 

11.5% më shumë krahasuar me moshën e parë. 

 Sasia mesatare vjetore e energjisë diellore për frymë të popullsisë, për orët në 

rritje të rrezatimit në sistemet fotovoltaikë me plan të palëvizshëm është 1% më 

shumë energji kundrejt sistemit me plan të lëvizshëm në dy akse, kurse për orët 

në rënie 0.67% më shumë energji për periudhën e lartpërmendur, në 22 pikat e 

vrojtimit. 

 Vlerat mesatare ditore e mujore më të larta të energjisë elektrike për frymë të 

popullsisë për peiudhën 2001-2010, i përkasin rrethit të Tiranës me 24% të 

vlerës së shumës ditore e mujore të energjisë elektrike të prodhuar për frymë nga 

sistemet FV në dy planet, rrethit të Durrësit 8.3%, Elbasanit 8.4%, Fierit 7.6%, 

Vlorës 5.7%. 

 Treguesi (në %) i shumës ditore e mujore të energjisë elektrike të prodhuar për 

frymë, kundrejt vlerave për çdo rreth tregon se në sistemin FV të palëvizshëm 

fitohet 0.9% më pak energji elektrike krahasuar me sistemin e lëvizshëm në dy 

akse. 

 Një nga karakteristikat kryesore të sistemit fotovoltaik që përbën avantazh të 

madh në krahasim me burimet e tjera të energjive ripërtëritëse, është se 

prodhojnë energji deri në pikën e shfrytëzimit. Gradualisht, këto sisteme po 

gjejnë shtrirje të madhe gjeografike, duke treguar se mund të aplikohen kudo. 

 Sistemet fotovoltaikë kanë aftësinë të luajnë një rol të rëndësishëm në drejtim të 

sistemit mbështetës të shpërndarjes së energjisë për shekullin e 21-të, duke 

krijuar burime të parrezikshme energjie për mjedisin, mirëqënie ekonomike e 

sociale dhe kontribut të jashtëzakonshëm në sigurinë e shpërndarjes së energjisë 

në të ardhmen. Këta sisteme shihet si teknologjia kyçe në dekadat e ardhshme në 

drejtim të fitimit të energjisë së pastër dhe shfrytëzimit të saj të mëtejshëm, pa 

përfshirë koston fillestare të investimit. 

 Krijimi i ekonomive shumëdegëshe, ka çuar në ndryshimin sasior e cilësor të 

strukturës sociale të vendit dhe ky ndryshim reflektohet drejtpërdrejt tek familja, 
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si bërthama kryesore e zhvillimit ekonomik-shoqëror. Shfrytëzimi i energjisë 

diellore për prodhim energjie elektrike, përbën interes në plotësimin e pjesshëm 

të nevojave në këtë drejtim si në aspektin familjar edhe më gjerë, në ndërtesat 

shumëkatëshe, nevojat objektive të komunitetit deri në shërbimet në interes të 

tij, duke patur parasysh kërkesat në rritje të popullatës në vendin tonë. 

 Së fundmi, duhet theksuar se në botë po punohet shumë që në të ardhmen e afërt 

të arrihet një çmim i ulët i energjisë së prodhuar nga sisteme fotovoltaikë, duke e 

çuar konkurrencën në rritje të vazhdueshme.  
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REKOMANDIME 

 Të shfrytëzohet energjia diellore për prodhim energjie elektrike, në interest të 

plotësimit të pjesshëm apo të plotë të nevojave të konsumatorit, duke pasur 

parasysh që ajo është një burim i jashtëzakonshëm dhe është falas. 

 Burimet ripërtëritëse të energjisë, veçanërisht ato diellore, duhet të nxiten për të 

bërë të mundur shfrytëzimin në maksimum të burimeve lokale, por njëkohësisht 

duke u mbështetur mbi parimin e kostos më të ulët dhe mbrojtjes së mjedisit. 

 Bota është drejt fundit të epokës së lëndëve djegëse fosile dhe po përjeton  

kalimin drejt një regjimi të ri energjitik. Shumë gjenerata civilizimi shkretuan 

regjimet e tyre energjitike, dhe nuk paten as aftësinë për t’i rigjeneruar ato. Edhe 

gjenerata e sotme, e cila për 20-30 vjet, është mbështetur thuajse tërësisht nga 

lëndët djegëse fosile, pritet të tronditet thellë. Kjo është arsyeja pse vendet e 

zhvilluara i kanë hedhur sytë drejt shfrytëzimit të burimeve të ripërtëritshme të 

energjisë. 

 Sot, qëllimi kryesor i Bashkimit Evropian dhe vendeve në prag hyrje, është 

kërkimi mbi burimet e reja ripërtëritëse të energjisë, si dhe integrimi në sistemet 

e decentralizuara. 

 Sistemi elektroenergjitik Shqiptar, aktualisht i mbështetur pothuaj tërësisht tek 

hidroenergjia, duke e vënë gjithmonë në dyshim besueshmërinë e tij, tashmë me 

kapacitet të kufizuar gjenerimi kundrejt kërkesës në rritje për energji, si dhe me 

probleme të shumta teknike e joteknike përsa i përket humbjeve në rrjet, 

padyshim që ndodhet në vështirësi disavjeçare energjitike. 

 Një ndër sfidat kryesore të sektorit energjitik shqiptar është diversifikimi i 

burimeve energjitike dhe vetëplotësimi i nevojave për energji me burime që 

ofron pozita e favorshme gjeografike e vendit tonë, duke ulur kështu vartësinë 

nga importi. 

 Rajoni me potencialin më të madh për fuqinë diellore është Ultësira 

Perëndimore, ku vranësira është minimale dhe drita e diellit është intensive. 

Mundësia e shfrytëzimit të sistemeve fotovoltaikë (SFV), shihet si prioritet, pasi 
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në këtë pjesë të territorit shqiptar, është përqendruar zhvillimi i turizmit. 

 Në përpjekjen e Shqipërisë për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të 

shihet edhe mundësia e kapërcimit të vështirësive energjitike. Prandaj ndërtimi 

dhe shfrytëzimi i sistemeve të reja lokale apo impianteve shtetërore fotovoltaike, 

do të sjellë përmirësim dhe padyshim, zgjidhje të kërkesave emergjente që ka 

vendi për energji. 
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