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Sesioni Plenar 4: Ekonomia qarkulluese

• Pse na duhet Ekonomia Qarkulluese?
• Cilat janë parimet e saj?
• Vlera e biznesit në një ekonomi qarkulluese
• Përfitimet në kontekstin e ujërave të

ndotur, por jo vetëm….



Merr Prodho Hidh

WE LIVE IN A LINEAR ECONOMY….
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Merr Prodho Hidh

….lëndë të parë të lirë, energji të lirë, kredi të lira 
(merr kredi sot paguaj nesër)…..



WE LIVE IN A LINEAR ECONOMY….
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Uauu….

Sot njerëzimi po e 
përdor natyrën 1,7 
herë më shpejt sesa
ajo mund të
rigjenerojë
ekosistemet e saj.



WE LIVE IN A LINEAR ECONOMY….
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Kutia e paketimit prodhimi dhe përdorimi!

Lënda e parë

Pulpë, (dru, ujë, ngjites)

Prodhimi/Shpërnarja

Përdorimi, që zgjat 1’
Fundi i jetës

Burimi: The life cycle of printing and writing papers (from AF&PA)



Miq, ta lemë të shkuarën pas?….

e të analizojmë:

A do na e falë Planeti ynë TOKA 
përdorimin pa kriter te saj? 

Kur? Apo…. 

Po sikur të mirat e sotme ti bëjmë lëndë
të parë për nesër? 



Faktorët kryesor
KEY DRIVERS

Climate 

change

Resource 

scarcity

Fourth 

Industrial 

Revolution 

Regulation, 

legislation

Customer 

expectations
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Ndryshimet
Klimatike

Mungesa e 
lëndës së parë

Revolucioni
Industrial

Pritshmëritë
e klientëve

Rregullore,
Legjislacioni



Ndryshimet Klimatike!
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90 elementë natyrorë që përbëjnë gjithçka!
Sa ka mbetur? A mjaftojnë? A janë të qëndrueshëm?

Kërcënim serioz

Kërcënim në rritje

Në limite, do të mungojë

Furnizim i bollshëm

Sintetik

Burim konfliktesh

Elementë që përbëjnë
një celular

Burimi: Shoqata e kimistëve Evropiane (EuChemS) një version i përditësuar I tabelës së Mendelejevit, 2021



Katër Revolucione Industriale

1 Mekanizimi
Lokomotiva

me avull

3 Automatizimi
Prodhimit

Bazuar tek elektronika dhe
teknologjia informacionit

2 Prodhimi në seri
Bazuar tek Energjia dhe

Karburantet

Sot!

4 Teknologji të reja
Interneti, Inteligjenca Artificiale, 

Shumë të dhëna,  I-Cloud, 
Kibernetika



Pritshmëritë e klientëve!



Sfida sot…

Në vend që të mbetemi të bllokuar me zhgënjimet e së tashmes, ne 
kemi mundësi të riprojektojmë të ardhmen duke hapur perspektiva
dhe horizonte të reja sot, por edhe për brezat që do të vijnë.

Si mund të shndërrojmë ekonominë tonë në një ekonomi ku,
• mbeturinat të eliminohen, 
• burimet të qarkullojnë dhe
• natyra rigjenerohet? 



Nga ekonomia Lineare tek ajo Qarkulluese

Ekonomia Lineare Merr Prodho Përdor Hidh

Ekonomi: 

Lineare Ricikluese Qarkulluese

Të kalojmë nga modeli ekonomik i orientuar drejt
produktit tek modeli i orientuar nga rezultati i tij. 

Stop modelit "Merr, Prodho, Hidh", ku burimet nxirren, 
kthehen në produkte, përdoren dhe hidhen si mbetje në
mjedis e që shpesh kërkojnë kohë të gjata për tu asimiluar. 



Nga ekonomia Lineare tek ajo Qarkulluese

Ekonomia Lineare nuk po funksionon për 3 arsye:
• Burimet si lëndët djegëse fosile, ushqimi dhe uji janë gjithnjë e më të vështira për t’u gjetur
• Biodiversiteti është i kërcënuar në mbarë botën
• Shërbimet ekologjike të ofruara nga natyra, ne, njerëzimi I marrim si të mirëqena.
• Sistemi financiar pothuajse ka dështuar.

Ekonomia Lineare Ekonomia Ricikluese Ekonomia Riqarkulluese



Ekonomia Lineare

Prodho

Përdor

Derdh/Hidh

Merr

Ekonomia Ricikluese

Prodho

Përdor

Derdh/Hidh

Merr

Riciklo

Ekonomia Riqarkulluese

Prodho

Përdor

Merr

Riciklo Konsumo

Riparo Ripërdor

Skema të zhvillimit ekonomik

Riciklimi është
“opsioni” i fundit.



Konceptet e ekonomisë qarkulluese duhet
të zbatohen për ujin
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Sistemet ujore ndërlidhen me të
gjitha nevojat e shoqërisë dhe
industrisë dhe nëpërmjet tyre
ekzistojnë mundësi të sigurta për
të krijuar vlera shtesë me 
aplikimin e modeleve të
ekonomisë qarkulluese.

Uji i ëmbël është i shumë I çmuar
dhe cështë ndoshta është i vetmi
burim për të cilin nuk kemi asnjë
alternative tjetër.



Përdorimi i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë i
ujit duhet të marrë parasysh qarkullimin.



Pra, çfarë është ekonomia qarkulluese?

Ekonomia qarkulluese është një kornizë transformuese:

• Eliminon mbetjet dhe ndotjen

• Qarkullon produkte dhe materiale, dhe

• Rigjeneron natyrën



Pambuku dhe poliestra së bashku përbëjnë 85% të
të gjitha fibrave që prodhohen çdo vit.
• Pambuku është një kulturë ka shumë etje për

ujë. Për prodhimin e 1 bluze pambuku duhen
rreth 3 m3 ose 14 vaska me ujë.

• Prodhimi i poliestrës varet nga vaji. 1 kg fibër
poliester ose fibër sintetike, kërkon rreth 1,1 kg 
vaj për t'u prodhuar. Pra, është një industri me 
kërkesë për burime të fuqishme në shumë
fronte.

Sot lëvizet 1 ton gurë/gurore për 1 gr flori
(E.Q.: nga 1 ton cel përfitohet 300 kg flori, >2,500kg 
argjend, >10,000Euro)

Pse na duhet ekonomia qarkulluese? Çfarë nuk
shkon me ekonominë aktuale lineare

• E.L. nënvlerëson biodiversitetin

• E.L. mbështetet tek materialet e 
lira, energjia e lirë dhe kredia e 
lira (merr kredi sot paguaj
nesër). 

• Burimet po bëhen gjithnjë e më
të vështira për t'u nxjerrë,

• Sistemi ynë aktual financiar
është bërë i paqëndrueshëm.

• Standardi i jetesës ka ndryshuar, 
po ashtu edhe ekonomia jonë.

• ?!, ?!, ?!



Pse na duhet ekonomia qarkulluese?

Niveli i
biodiversitetit

global

Transformimi i
sistemeve të
prodhimit dhe
konsumit

Rritja e 
përpjekjeve për
të ruajtur / 
restauruar
natyrën

BaU Përdorimi
i burimeve

• Eliminon mbetjet
dhe ndotjet për të
reduktuar kërcënimet
ndaj biodiversitetit

• Qarkullon produkte
dhe materiale për t'i
lënë hapësirë
biodiversitetit

• Rigjeneron natyrën
për të mundësuar
lulëzimin e 
biodiversitetit

Ku jemi sot

Burimi: Secretariat of the Convention on Biological Diversity’s report Global Biodiversity Outlook 5 (2020)



Sipas OKB: Popullsia mbareboterore pritet të arrijë në

• 8.6 miliardë në vitin 2030, 

• 9.8 miliardë në 2050 dhe

• 11.2 miliardë në 2100. (Kina, India)

3 miliardë klientë të rinj që do të hyjnë në
treg në 20 deri në 30 vitet e ardhshme do 
të ushtrojnë një presion të madh mbi bazën
e burimeve nëse vazhdojmë me mënyrat
tona aktuale, lineare.

Pse na duhet ekonomia qarkulluese?



Katër parimet e ekonomisë qarkulluese

• Mbetjet = Ushqim / Waste = Food

• Krijo qëndrueshmëri nëpërmjet diversitetit / 

Build resilience through diversity 

• Mbështetu tek energjia nga burimet e rinovueshme / 

Use energy from renewable resources

• Mendo brenda ‘sistemit’ / Think in system



Dy ciklet bazë të Ekonomisë Qarkulluese

Cikli Biologjik
për rezervën e produkteve të konsumit

Cikli Teknik 
për rezervën e produkteve të shërbimit



Diagrama “flutur” e ekonomisë qarkulluese

Burimi: Përshtatur nga Fondacioni Ellen MacArthur 

Cikli Teknik Cikli Biologjik



7 R-të e Ekonomisë Qarkulluese

Rimendo

RiparoRiprodho

RipërdorRiciklo

RishpërndajRinovo



Burimi: Banka Boterore: San Luis Potosí, Mexico

Impianti i trajtimit të ujërave të ndotura me
bilanc positive dhe me fitim

Pas 6 vitesh ujitje të
tokës bujqësore me ujë
(të trajtuar) nga ITUN 
Ferma bujqësore
reduktoi kurseu
perdorimin e Ujerave
nentokesore = 48 Mm3, 
= me afro 20,000 
pishina olimpike.

Termocentrali merr ujë
(të trajtuar) nga ITUN I 
cili eshte 33% më i lirë
sesa ujërat
nëntokësore. Pas 6 
vjetësh termocentrali
ka kursyer rreth 18M$.

Të ardhurat shtesë nga ripërdorimi i ujit ndihmuan në tërheqjen e sektorit privat për të financuar pjesërisht kostot
kapitale sipas një marrëveshjeje të partneritetit publik-privat (40 % grant qeveritar, 36 % kredi dhe 24 % kapital privat).

Termocentrali
shkarkon ujërat e 
ndototur në ITUN 
për tu trajtur



“Pemëtorja” e bazuar tek llumi i ITUN Korçë, 2021

Burimi: ITUN Korçë 2021



Pastrimi Detar shpk.

Modeli i biznesit tek Pastrimi detar shpk

Sipërfaqe 4,760 m2, Porto-Romano  Durrës

• Mbetjet hidrokarbure të gjeneruara nga 
mjetet lundruese, trajtohen nga një 
impiant modern që operon në përputhje 
me standardet ndërkombëtare,

• Ujërat e ndotur merren me autobot dhe 
transportohen tek impianti për trajtim, 

• Kështu: Evitohet  plotësisht shkarkimi i 
patrajtuar i mbetjeve hidrokarbure në det. 

• Prodhohet lëndë e parë për prodhimin e 
energjisë për ngrohje në serat bujqesore
Lushnje dhe Fier. 



Aiba Company sh.a

Prodhon: 100 milion kokra vezë në vit. 

Mbetje: 40 ton në ditë me 80% lagështi. 

Gjeneron: 20 ton pleh organik në ditë që
ambalazhohet dhe shitet në thasë, kryesisht
në Lushnje dhe Divjakë.

Potencial tjetër:



Energjia diellore

• Janë në funksion 11 impiante të licencuar që
shfrytëzojnë energjinë diellore dhe që u 
blihet energjia me 71.2 euro/MWh

• Ndërtuar: Centrali i parë diellor lundrues në
Shqipëri:1,536 panele diellore, kapacitei i
instaluar 0,5 MW, siperfaqe 4,000 m2.

• 2022: AGNA sh.a aplikon për ndërtimin e një
impianti fotovoltaik 49.8 MW në Libofshë

• Etj.



Çfarë duhet bërë për të kapërcyer sfidat dhe për
të arritur ndryshimet e nevojshme drejt EQ.
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From Waste to Resource

level, wastewater init iat ives need to be planned 

within a river basin framework to ensure that the 

most cost-opt imal and sustainable solut ion is 

achieved. Then, at the project level, WWTPs need 

to be operated in an e cient and e ect ive way, 

considering resource recovery opportunit ies. This 

will make it  possible to explore innovat ive  

financing and business models that  leverage 

circular economy principles. Simultaneously, 

countries need t o develop the right policy, 

inst itut ional, regulatory frameworks to  promote 

the paradigm shif t .  

Develop wastewater initiatives as part of a 

basin planning framework to maximize benefits, 

improve e ciency and resource allocation, and 

engage stakeholders

There is the need to move from ad hoc and isolated 

wastewater solut ions, such as one treatment 

plant per municipality, to integrated river basin 

planning approaches that yield more sustainable 

and resilient systems. Basin planning o ers a 

coordinat ing framework for water resources 

management that focuses public and private 

sector e orts to address the highest-priorit y 

problems within hydrologically defined geographic 

areas, taking into considerat ion all sources of 

water. By planning and analyzing water qualit y and 

quant it y at the basin level, integrated solut ions 

that are more financially, socially, economically, 

and environmentally sustainable are possible. Basin 

planning makes it  possible to ident ify the opt imal 

deployment of facilit ies and sanitat ion programs, 

including the locat ion, t iming, and phasing o f 

t reatment infrastructure. It  also enables decision 

makers to set priorit ies for investment planning 

and act ion. The basin planning framework also 

permits e uent standards to be designed t o 

improve a specific receiving water body instead 

of uniform or arbitrary water pollut ion control 

standards, allowing for more e cient investments. 

Basin planning is, therefore, an iterat ive process 

that allows decision makers to move from 

the tradit ional react ive approach to a serious 

environmental problem to a proact ive approach 

of managing available resources in a given basin 

through a structured, gradual process. Moreover, 

by including wastewater in the hydrological system 

as a potent ial water source, it  is possible to account 

and plan for wastewater reuse. This shift  must 

be reflected in the water policy framework. The 

approach is explored in chapter 2. 

1

ACTION 1.

ACTION 1.

ACTION 2.

ACTION 3.

ACTION 4.

Plan  

wastewater 

within the  

river basin 

Move from 

WWTP to 

water resource 

recovery facilities

Implement 

innovative financing 

and business models

Work on policies 

institutions and 

regulation

Planifikoni ITUN sipas
baseneve lumore, për të
maksimizuar përfitimet, 
për të përmirësuar
efikasitetin, 
shpërndarjen e 
burimeve dhe për të
angazhuar palët e 
interesuara

Ndërtoni të ardhmen: duke 
kaluar nga koncepti i
trajtimit linear, drejt
rikuperimit të burimeve, 
duke kuptuar drejt vlerën e 
ujërave të ndotura.

Eksploroni dhe mbështesni zhvillimin e 
financimit inovativ dhe modelet e 
qëndrueshme të biznesit në sektor

Zbatimi i politikave të
nevojshme, rishikimi i kornizes
institucionale dhe rregullatore
për të promovuar ndryshimin
drejt Ekonomise Qarkulluese

Source: Drejt modeleve inteligjente, Ndotja=Ushqim , WB2020 



Pra, Ekonomia Qarkulluese është..TO SUMMARIZE… CIRCULAR ECONOMY IS ABOUT

Design out waste and pollution

Keep products and materials in use

Regenerate natural systems
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Ri_Projektimi i mbetjeve dhe ndotjes

Ri_Qarkullimi i produkteve dhe materialeve

Ri_gjallërimi i sistemeve natyrore



Zgjidhje për të gjithë aktorët
Zgjidhje për të gjithë!

Është koha të shndërrojmë
plehrat, në thesar!!



E ardhmja e tyre është shqetësimi ynë!

Faleminderit, Prof. Enkelejda Gjinali.

Të bëjmë
ndryshimin sot 
për të garantuar
të nesërën, pasi


