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T h e M a i n B u l l e t P o i n t s a r e
C o n c e n t r a t e d :

 Problems on the managements of the hydroelectric investments;

 Increase demand and relate need for development of new
hydroelectric plants;

 Economic importance and the models offered to promote the
private sector and foreign investments

 Reform an “golden” opportunity to improve PPP management

 New perspective provided by liberalization and the integration of
the energy market

 Risk identification analysis of hydroelectric partnerships

 Recommendations on the management of existing investments
in Albania



Increase Demand and Relate Need for Development 

of New Hydroelectric Plants
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Economic Importance and the Models Offered to 

Promote the Private Sector and Foreign Investments

PPP midis 
Ministrisë se 
Energjisë & 

Investitoreve

Mundësi për të negociuar kushtet e kontratës
koncesionare bazuar në modelin financiar me
IRR në 16-21% (15 vjet)

PPA që afron blerjen e të gjithë energjisë, bazuar
në modelin "feed-in", për një periudhë prej 15
vjeçare

Nxjerrja e lejeve komplekse (nga 15 deri në 20) si
një detyrim i përbashkët me autoritetet publike

Harmonizuar me Direktivën 2004/18/BE



New Perspective Provided by Liberalization and the 

Integration of the Energy Market

REF Scenario CPP Scenario AMB Scenario

2016 1992 1992 1992

2020 2324 2324 2324

2025 2538 2752 3179

2030 2710 3097 3869
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i. Rreziqet e fazës së ndërtimit

1. Rreziku i planifikimit i lartë

2. Rreziku teknologjik i ulët

3. Rreziku i ndërtimit i lartë

ii. Rreziqet e fazës së operimit

1. Rreziku i prurjeve i lartë

2. Rreziku i operimit i lartë

3. Rreziku i tregut i ulët

iii. Rreziqet që i përkasin të

dyja fazave

1. Rreziqet makroekonomike

dhe financiare i ulët

2. Rreziku rregullator i

reklamuar

3. Rreziku ligjor i reklamuar

4. Rreziku politik i reklamuar

5. Rreziku i palëve të kontratës

PPP i verifikuar

Risk Identification Analysis of Hydroelectric Partnerships 

in Albania

Ne mënyre teorike*, rreziqet themelore të një projekti
koncesionare ne hidroenergjetikë mund t'i grupojmë:

*The foregoing should be complemented by accurate

monitoring in cooperation with concession companies.



Recommendations on the Management of Existing 

Investments in Hydropower

Asistence teknike për plotësimet 
qe dalin të nevojshme nga 
praktika ne kohe te gjate

Marrëveshje midis palëve te interesuara për 
të siguruar vazhdimësinë e suksesshme të 

projekteve

Promovimi për investimet e reja duke filluar me 
mbeshtjen më  të mirë të atyre ekzistuese



Thank You for Attention and 
Keep Following Us!




