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Më 22 maj 2020, SHUKALB organizoi webinar-in e dytë për të diskutuar mbi impaktin e pandemisë 
COVID-19 te Shoqëritë UK në Shqipëri "Bashkëpunimi i aktorëve kryesorë në mbështetje të nevojave 
emergjente të shoqërive UK".  Qëllimi kryesor i këtij webinari është nxitja e diskutimeve mbi sfidat e 
paraqitura nga pandemia për sektorin dhe shoqëritë UK, si dhe masat lehtësuese që mund të 
merren.  

Në webinar morën pjesë mbi 60 pjesëmarrës nga aktorë të ndryshëm të sektorit ujësjellës 
kanalizime nga Shqipëria, rajoni dhe më gjerë, si shoqëri UK, donatorë, njësi të qeverisjes vendore, 
qeveria qendrore, institucione financiare, akademia, ambasadat, kompanitët private etj. 

Webinari u moderua nga Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive e SHUKALB, e cila përshëndeti 
pjesëmarrësit dhe panelistët.  Ajo theksoi faktin që ky webinar vjen si vazhdim i angazhimit të 
SHUKALB jo vetëm për të ndarë informacion dhe njohuri për shoqëritë UK, por edhe për të 
mundësuar shkëmbimin midis aktorëve të ndryshëm në sektorin e ujit, dhe për të reflektuar mbi 
nevojat e mundshme të shoqërive UK, dhe mësimet e nxjerra nga kjo krizë, si një mënyrë për të 
rritur qëndrueshmërinë e shoqërive UK. 

Në vazhdim, Elisabeta Poçi ndau shkurtimisht një përmbledhje të rezultateve të anketimit online që 
SHUKALB zhvilloi gjatë muajit prill 2020, me qëllim matjen e ndikimin fillestar të pandemisë dhe 
masave që janë ndërmarrë për të menaxhuar riskun dhe planet për emergjencat. Raporti i plotë i 
rezultateve të anketimit gjendet në këtë link. 

Znj Poçi prezantoi panelistët dhe i ftoi ata të ndanin mendimet e tyre mbi sfidat e shkaktuara nga 
kriza e pandemisë COVID-19. 

Ndriçim Shani, Kryetar i Komisionit Kombëtar Rregullator, Enti Rregullator i Ujit (ERRU) e ndau 
analizën e tij në dy aspekte: në afat shkurtër, 2-3 muajt e fundit dhe të ardhmen e afërt, periudha 
për t’u parashikuar. Sfidat me të cilat përballen shoqëritë UK gjatë muajve të fundit ishin sigurimi së 
jetë së punonjësve, kostot shtesë për riparim mirëmbajtjen e sistemeve, rënia e të ardhurave, 
vështirësia për stafin për të lëvizur si në aktivitet normal të biznesit dhe cilësia e shërbimeve. 
Bashkëpunimi me policinë dhe pushtetin lokalr ka lehtësuar shumë çështjet e lëvizjes së stafit. ERRU 
ka pezulluar procesin e aplikimit për tarifa të reja, pasi procedurat kërkojnë seanca dëgjimore 
publike, bilancet financiare të certifikohen nga auditorë të pavarur, të cilat kanë qenë të pamundura 
për t'u realizuar, dhe këshilli i ministrave me të drejtë i ka shtyrë ato deri në fund të Korrik 2020. 

Në periudhën afatmesme, 2-3 vitet e ardhshme, pritet që pandemia të vazhdojë, kështu që 
shoqëritë UK duhet të përgatisin Planin e tyre të vazhdimësisë së biznesit. Skenarët e ardhshëm janë 
rritja e papunësisë, mbyllja e biznesit dhe përkeqësimi i mëtejshëm financiar i shtresave në nevojë të 

http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/05/Ndikimet-e-pandemis%C3%AB-COVID-19-n%C3%AB-sistemet-e-ujit-t%C3%AB-pijsh%C3%ABm-dhe-uj%C3%ABrat-e-ndotur-n%C3%AB-Shqip%C3%ABri-.pdf


popullsisë, që do të thotë se ata nuk do të kenë më aftësinë të paguajnë për shërbimet ujësjellës 
kanalizime. Të ardhurat e qeverisë lokale pritet të ulen, gjë që ndikon në shumën që planifikon 
qeveria për subvencione, dhe kontributin e dhënë nga qeveria qendrore në investime.  ERRU 
parashikon uljen e arkëtimeve dhe një rritje të fluksit të aplikimive për rritje të tarifave. 

Aktualisht në Shqipëri janë 54,000 familje në nevojë ose 7% të popullsisë, me të ardhura mesatare 
prej 40 Euro në muaj. Kjo përqindje e kësaj kategorie të popullësisë pritet të rritet dhe ERRU do ta 
marrë parasysh këtë dhe do të analizojë me kujdes çdo propozim për rritje të tarifave. 

Flauers Shoshi, Nëndrejtori i Përgjithshëm, Agjencia për Ujësjellës Kanalizim dhe Infrastrukturë të 
Mbeturinave (AKUM), deklaroi se që në fillimin e pandemisë, AKUM ka qenë në komunikim të 
ngushtë me të gjitha bashkitë dhe shoqëritë UK përmes emaileve dhe telefonatave. Më 15 mars 
2020, AKUM vuri në dispozicion dy numra të dedikuar për çdo bashki dhe shoqëri UK për çdo çështje 
që lidhet me shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Pas kërkesës së AKUM, 95% e 
shoqërive UK kanë dorëzuar planin e tyre për vazhdimësinë e punës. Një herë në 3 ditë, 
informacionet e mbledhura nga shoqëritë UK analizohen dhe konsultohen me Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Energjisë. Në muajin Mars 2020, shoqëritë UK u përballën me një rënie të 
arkëtimeve për shkak të mbylljes (karantinës), ndërsa faturimet u rritën për shkak të rritjes së 
konsumit. Në prill arkëtimet u rritën me 50% kundrejt Marsit. 

AKUM ka përgatitur një draft plan për trajtimin e situatës, si dhe një databazë ku përfshihen të gjitha 
çështjet dhe problematikat me të cilat përballen shoqëritë UK. Një fond i posaçëm është krijuar për 
të ndihmuar shoqëritë UK në vështirësi, ku 50% e këtij fondi do të shkojnë për të mbuluar kostot e 
operimit të shoqvrive UK dhe 50% për të mbuluar shpenzimet për pagat e stafit, sigurimet shoqërore 
dhe shëndetësore, hipokloritin, dezinfektuesit etj.  Disbursimi i këtij fondi për shoqëritë e 
përzgjedhura do të fillojë në javët e ardhshme, dhe do të jetë i disponueshëm deri në fund të këtij 
viti 2020. 

Petrit Tare, President i SHUKALB, dhe Drejtor i Përgjithshëm, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë, 
theksoi se kategoria e popullsisë në nevojësa vjen dhe vështirësohet dhe kjo çon në rritje të mos 
pagesës së faturave. Në lidhje me këtë, ai i bëri thirrje AKUM që të shikojë subvencionet në një 
kontekst më të gjerë, jo si një mbështetje për shoqëritë për mbulimin e kostove të pagave, 
sigurimeve etj, por vëmendja duhet t'i kushtohet shtresave në nevojë dhe kostot që ato shkaktojnë 
te shoqëritë UK. Shoqëritë UK duhet të rishikojnë projekt programet e tyre të vitit 2020, për të 
siguruar operimin e duhur të aktivitetit të tyre. AKUM të ndërmarrë një reformë më të gjerë në 
planin afatmesëm dhe afatgjatë, në mënyrë që të mbështesë shoqëritë për të kapërcyer vështirësitë. 
Rritja e tarifave për këtë vit duhet të pezullohet, pasi do të rrisë shtresën në nevojë, duke shkaktuar 
ulje të të ardhurave të shoqërive UK. 

Patricia Lopez, Specialiste e Lartë për Financat dhe Infrastrukturën, Banka Botërore (BB), SHBA 
deklaroi se nevoja është që të fokusohemi në atë çka është e rëndësishme për Shqipërinë aktualisht 
dhe pjesa e emergjencës është menaxhuar mjaft mirë. BB ka zhvilluar një mjet të modelit financiar 
për të vlerësuar ndikimin e COVID-19 në gjendjen financiare të shoqërive UK. Ekzistojnë 2 modele, 
një version i shkurtër për të matur ndikimin e fluksit monetar, dhe një version më i gjatë që është në 
gjendje të prodhojë 3 pasqyrat kryesore: bilancin, te ardhura-shpenzimet dhe fluksin monetar (Cash 
Flow). Ky mjet është i disponueshëm dhe mund të përdoret rast pas rasti për të mbështetur çdo 
kërkesë të shoqërive UK për financim. 

BB ka zhvilluar një udhëzues për të asistuar financiarisht shoqëritë UK. Pasi të përcaktohet nevoja 
duhet të merren disa konsiderata, siç janë: shkalla e nevojës për financim, burimet e financimit në 
dispozicion, nëse fondet do të disbursohen si grante, kredi, kapital, kushtet për disbursim, cilat 



entitetet janë të pranueshme etj. Z. Lopez deklaroi se udhëzuesi do të jetë në dispozicion, dhe 
propozoi që ai të mund të kryqëzohet me draft fondin e AKUM. 

BB po përgatit një program të ri të quajtur "Modernizimi i sektorit kombëtar ujësjellës kanalizime në 
Shqipëri", një program i udhëhequr nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, AKUM dhe ERRU, 
dhe mbi këtë mund të punohet për ta bërë këtë program sa më relevant me situatën e COVID-19. 

Bledar Dollaku, Koordinator i Lartë i Projektit, Infrastruktura Bashkiake në Shqipëri, Zyra e KfW-së në 
Tiranë, deklaroi se situatat e krizave duhet të parashikohen në planin e biznesit të shoqërive UK, në 
mënyrë që përgjigja të jetë e mirëmenduar. Me përhapjen e pandemisë, KfW pezulloi punimet për 
projektet e investimit. U morën masa për të garantuar pagat për 300 punëtorë me kontratë të këtyre 
projekteve. 

Gjatë këtyre 3 muajve të fundit, KFW ka disbursuar gati 4 milion euro në Shqipëri dhe kjo ishte e 
rëndësishme për të rifilluar punimet, të cilat do të përshpejtohen në mënyrë që të përmbushen 
afatet e përcaktuara. 

Aktualisht, KfW në Shqipëri është duke mbyllur studimin e fizibilitetit për rreth 10 shoqvri UK në të 
gjithë Shqipërinë. Ky është një bashkëfinancim i qeverisë gjermane, BE dhe qeverisë Zvicerane dhe 
arritja e programit lidhet me arritjen e targeteve të performancës nga shoqëritë UK të përfshira në 
këtë program. Aspekti financiar i shoqërive do të ketë një ndikim më të madh nga kriza, dhe KFW do 
të duhet të rishikojë objektivat e performancës, në mënyrë që shoqëritë të përfshihen në investime 
dhe t'i përfitojnë ato në kohë. 

Gabriele Lames, Menaxhere Programi, Programi i Ujit, GIZ Albania shprehu se Programi shtyu shumë 
trajnime, evente në lidhje me shumë çështje, ku prania fizike është e nevojshme. Meqenëse 
programi është duke punuar në nivel kombëtar me ligjin, standardin e ujit, është e nevojshme të 
bëhet një kontroll nëse këto emergjenca janë adresuar në mënyrën e duhur. Ekzistojnë sfida shtesë 
për sektorin e ujit për shkak të krizës: ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të mos pagesës nga 
disa shoqëri UK të faturës së energjisë elektrike, mungesa të planit të emergjencave dhe 
komunikimit, mungesa të pajisjeve për punën në distancë (jashtë zyrës), vështirësi teknike për shkak 
të reduktimit të stafit dhe kërkesave të veçanta për shëndetin dhe sigurinë e stafit, ndonjëherë nuk 
është parashikuar buxhet për pajisjet mbrojtëse personale, mungesa e pjesëve rezervë të këmbimit, 
kimikatet dhe dezinfektuesit. 

Mbështetja afatshkurtër e Programit konsistoi në përpunimin e informacionit mbi virusin COVID-19, 
përgatitjen e broshurave, shpërndarjen e informacionit në internet, përgatitjen e videove, 
përdorimin e portalit kombëtar të konsumatorëvepër të komunikuar me publikun dhe klientët, 
përgatitjen e webinareve se si të veprosh në këtë situatë dhe për çështje financiare, si dhe 
shpërndarja e pajisjeve mbrojtëse personale dhe dezinfektues aty ku kishte nevojë. Në lidhje me 
mbështetjen e afatmesme dhe afatgjatë, aktualisht po diskutohet me të gjithë partnerët për të 
përgatitur plane emergjencash dhe komunikimi, për të rritur komunikimin e brendshëm midis stafit 
në shoqëritë UK, si të jetë e mundur puna në distancë, sistemi i menaxhimit dhe komunikimit, 
pagesat online si mbështetje për krizën, etj. Shoqëritë UK kanë nevojë për një financim të 
shëndoshë, kanë nevojë për mbështetje në udhëzues teknik dhe mbështetje nga institucionet 
qendrore. 

Adelina Farrici, Drejtore Ekzekutive, Shoqata për Autonominë Vendore, vlerësoi koordinimin dhe 
komunikimin e mirë ndërmjet bashkive dhe shoqërive UK. Shoqata për Autonominë Vendore luajti 
një rol të rëndësishëm në koordinimin e të gjithë aktorëve kryesorë në nivelin qendror dhe lokal. 



Shoqëritë UK u përballën me një rënie të arkëtimeve, nga ana tjetër niveli i faturimit është rritur për 
shkak të rritjes së konsumit të ujit. Vëmendje e duhur duhet të drejtohet drejt shtresave në nevojë 
të popullsisë. Disa nga sfidat e ardhshme për shoqëritë UK janë stabiliteti financiar, vazhdimësia e 
sigurimit të shërbimeve cilësore të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, menaxhim i mirë i burimeve 
dhe aseteve. Shoqëritë UK duhet të mësojnë nga kjo situatë, të shfrytëzojnë dhe të ndajnë praktikat 
më të mira ndërmjet njëri-tjetrit. Duhet të zhvillohet një program për të gjitha shoqëritë UK, siç 
është komunikimi online me të gjithë klientët: faturimi, pagesa dhe zgjidhja online e problemeve. 
Është e rëndësishme që donatorët të vazhdojnë të investojnë në këtë sektor. Një çështje tjetër me 
rëndësi është nevoja për një staf të kualifikuar në sektor. 

Agron Haxhimali, Drejtor Ekzekutiv, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, deklaroi që si bashkitë dhe 
shoqëritë UK kishin përgjegjësinë e lartë për të siguruar sasinë dhe cilësinë e duhur të shërbimit të 
furnizimit me ujë. Ai theksoi nevojën e vëmendjes së qeverisë qendrore ndaj shtresave në nevojë, 
uljen e tarifave të energjisë elektrike për shoqëritë UK. Ai bëri thirrje për një rol më aktiv të këshillit  
bashkiak dhe bordit të shoqërive UK dhe vlerësoi projektin e financimit të planifikuar nga AKUM i cili 
do të ishte shumë mbështetës për shoqëritë UK. 

Pas fjalimeve të panelistëve, Elisabeta Poçi moderoi sesionin e diskutimit me pyetje nga audienca. 
Një pyetje iu drejtua ERRU, nëse do të vazhdojë të shqyrtojë rritjen e tarifave, për të cilën u përgjigj 
Ndriçim Shani, i cili u përgjigj se: "Ne i shikojmë problematikat duke i analizuar rast pas rasti, dhe 
përpiqemi të jemi sa më efiçent, bindës dhe argumentues, që të analizojmë të gjithë faktorët që të 
arrijmë në një konkluzion të dëshiruar dhe realnë lidhje me atë që propozohet ”. 

Një pyetje tjetër nga një grup akademik ishte në lidhje me testet e bëra për evidenca të COVID-19 në 
ujërat e ndotura. Petrit Tare sqaroi se për shkak të numrit shumë të vogël të personave të infektuar 
është e pamundur të gjurmohet prania e këtij virusi. Për shembull, në Korçë, impianti i trajtimit të 
ujërave të ndotura shërben për një popullsi prej 85,000 - 100,000 banorë dhe në total kanë rezultuar 
vetëm 19 banorë të infektuar. 

Një pyetje tjetër ishte e lidhur me faktin nëse shoqëritë UK kanë praktika ekzistuese në planet apo 
modelet e menaxhimit të riskut. Në lidhje me këtë, Petrit Tare deklaroi se shoqëritë në Shqipëri nuk 
kanë plane afatgjata për menaxhimin e riskut ose për të parashikuar një situatë pandemie. Kjo u 
konfirmua nga z. Shani, i cili i bëri thirrje GIZ, KfW dhe BB, që të përfshijnë një model të tillë në 
planin e tyre të asistencës në mbështetje të shoqërive UK. Për më tepër, Elisabeta Poçi informoi se 
ekziston një program në kuadër e Partneritetit të Danubit (D-LeaP), Plani i Sigurisë së Ujit dhe 
Menaxhimi i Krizave: Domosdoshmëria e Vazhdimësisë së Biznesit për Menaxhimin e Rrezikut nga 
Fatkeqësitë, të cilën SHUKALB me mbështetjen e mundshme të BB, mund t’ua ofrojë shoqërive UK si 
model për t’u ndjekur pavarësisht nga kriza. 

Në përfundim, Elisabeta Poçi falënderoi të gjithë panelistët për kontributin e tyre dhe u kërkoi të 
ndanin mesazhet e tyre përfundimtare, ku përmendim: ankesat online të jenë të mundshme për të 
gjitha shoqëritë UK, rëndësinë e pagesës së faturave të ujit, mirë menaxhimi i të ardhurave nga 
shoqëritë UK, rishikimi i investimeve, vlerësimi i punës së shoqërive UK dhe rëndësia e webinareve 
të tilla për shkëmbimin e çështjeve të sektorit të ujit. 

Videon e plotë të webinar-it mund ta shikoni në këtë link.  

https://www.youtube.com/watch?v=kz00HHGsjUE&t=2013s

