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TË GJITHË SYTË NGA ENERGJIA!
DATË 28-29 QERSHOR 2022

Në datat 28-29 Qershor 2022, Expocity
Albania organizon Edicionin e 4-t të
Panairit dhe Forumit Ndërkombëtar të
Energjisë.
“Mundësi në vorbullën e krizës”: Energy
Expo & Forum 2022 do të trajtojë
situatën aktuale të sektorit të
energjisë, krizën në të cilën ndodhet
sot bota, ndaj të cilës nuk është imune
as Shqipëria.
Ekonomistët botërorë e kanë cilësuar
këtë një moment kulminant që do të
formësojë të ardhmen e energjisë
duke e bërë këtë sektor më fleksibël
ndaj goditjeve, më të larmishëm dhe
ku roli
i burimeve të rinovueshme do të jetë
thelbësor.

SITUATA GLOBALE
Në kontrast të plotë me periudhën e pandemisë, kur
kërkesa globale për lëndë të para çoi prodhimin dhe çmimet në
pikiatë, rimëkëmbja post-COVID-19 ishte e shpejtë, duke rritur
kërkesën në mënyrë të jashtëzakonshme dhe për rrjedhojë krijoi
ngërçin e parë në zinxhirët e furnizimit, të cilët nuk po i
përgjigjeshin këtij ritmi. Rritja e vazhdueshme e kërkesës për
energji, bëri që çmimet në bursa të arrinin nivele rekord në fund
të vitit 2021. Një tjetër “goditje” për tregjet ishte lufta në Ukrainë,
duke ndikuar në mënyrë thelbësore në çmimet e lëndëve
djegëse si nafta apo gazi.

Në Dialogun për Tranzicionin e Energjisë në Berlin, mbajtur në fund të marsit, Agjencia Ndërkombëtare
e Burimeve të Rinovueshme, deklaroi se deri në vitin 2030, qeveritë duhet të orientohen drejt garantimit
të sigurisë energjetike, qëndrueshmërisë dhe përballueshmërisë, çka lidhet drejtpërdrejt me burimet
e rinovueshme.
“Zhvillimet e fundit kanë treguar qartë se çmimet e larta të karburanteve fosile mund të rezultojnë në varfëri
energjetike dhe humbje të konkurrencës industriale. Plot 80% e popullsisë globale jeton në vende që janë
importues neto të lëndëve djegëse fosile. Nga ana tjetër, burimet e rinovueshme janë të disponueshme në të
gjitha vendet, duke ofruar një rrugëdalje nga varësia ndaj importeve dhe duke i lejuar vendeve të mbrojnë
ekonomitë e tyre nga kostot e karburanteve fosile, duke nxitur rritjen ekonomike dhe vende të reja pune”, u
shpreh përfaqësuesi i agjencisë. Parashikimi i kësaj të fundit vlerësonte një nevojë për investime prej 5.7 trilionë
dollarësh në vit, deri në vitin 2030.
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Të gjitha këto sëbashku përbëjnë një
krizë që sot po e përjetojmë të gjithë
dhe pavarësisht pamundësisë për të
parashikuar zhvillimet e të ardhmes
edhe në një periudhë afatshkurtër,
çdo vend duhet të përqendrohet në
zgjidhjet për minimalizimin e
pasojave dhe rritjen e sigurisë
energjetike.

SITUATA NË SHQIPËRI
Strategjia Kombëtare e Energjisë (2018-2030),
miratuar me VKM Nr. 480, datë 31.07.2018, objektivi i të cilës është rritja e kapaciteteve të BRE-ve në 42 %
në raport me KFBE-në si dhe reduktimi i emetimeve të gazraveserë kundrejt totalit synohet të arrijë 11.5%
për periudhën 2020 – 2030.
Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2021-2023
i miratuar me VKM Nr. 90, datë 17.02.2021, i cili përfshin masa afatshkurtra dhe afatmesme për të rritur
prodhimin e BRE-ve deri në vitin 2023 nëpërmjet përafrimit të legjislacionit me acquis për energjinë e BE-së.
Energy Expo & Forum 2022 ka në fokus politikat energjetike dhe aspektet ligjore në Shqipëri dhe rajon,
orientimin dhe konsolidimin e planit kombëtar të energjisë, sfidat e bashkëpunimit rajonal të tregjeve, risitë,
skemat mbështetëse që ofrohen nga qeveritë për promovimin e investimeve në këtë fushë, efikasitetin e
përdorimit të energjisë; planifikimin ekologjik; zhvillimet klimatike; tregun dhe aktorët e tij; teknologjinë e
ndërtimit në funksion të ruajtjes së energjisë; trajtimin e hidrokarbureve, investimet në naftë dhe gaz;
riciklimin; informacionet për të rejat e procedurave dhe legjislacionit, bursën e energjisë, etj. Edhe në këtë
edicion, energjia e rinovueshme do të jetë temë kryesore.. Synimi është diversifikimi i burimeve të energjisë,
rritja e sigurisë së furnizimit dhe zvogëlimi i importeve.. Arritja e objektivit të BRE-së në konsumin e
përgjithshëm është 42%, deri në vitin 2030. Me qëllim arritjen e objektivit kombёtar tё energjisё sё rinovueshme
të parashikuar në Planin e Konsoliduar Kombëtar prej 38% BRE në konsumin vendas, Ligji 7/2017, datë 02.02.2017
“Për nxitjen e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”, ka parashikuar disa masa mbështetëse
financiare për BRE-të.
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1.

Vendosja e tarifës FiT “Feed-inTariff”, që konsiston në një mbështetje
financiare për prodhuesit me përparësi
energjinë elektrike, nëpërmjet blerjes së
energjisë elektrike, me një çmim fiks,
për një periudhë 15-vjeçare. Çmimi i
rishikuar për këtë grup aktualisht është
71.2 euro/MWh me një vendim të vitit
2019. Çmimi i miratuar nga ERE për vitin
2017 fillimisht ishte 76 Euro/MWh për
impiantet eolike. Ky çmim u rishikua
nga ERE me vendimin 115 datë
26.04.2021 duke e përcaktuar në 75.64
euro/MWH.

2.

Mbështetja sipas kontratës për
diferencë Bazuar në nenin 15, të ligjit
Nr. 7/2017 “Për nxitjen e prodhimit të
energjisë nga burimet e rinovueshme”,
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë
miratoi Udhëzimin Nr. 3 datë 20.06.2019
“Mbi miratimin e procedurave
lehtësuese të autorizimit për lidhjen në
sistemin e shpërndarjes të projekteve të
vogla të rinovueshme për
vetëprodhuesit e energjisë elektrike
nga dielli”.

BURSA E ENERGJISË

Ngritja dhe funksionimi i një tregu të ditës në avancë (DAM) është një nga elementët kyçë në përparimin e
Shqipërisë me procesin e liberalizimit. Aktualisht, Bursa Shqiptare e Energjisë ALPEX ka nënshkruar një kontratë
me konsorciumin grek HELLENIC ENERGY EXCHANGE S.A (Bursa Greke e Energjisë), ENEX CLEARING HOUSE
(Kompania për platformën e rakorim/likuidimit financiar) dhe HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE
S.A (Bursa e Titujve e Greqisë) për platformën elektronike të tregtimit, duke i hapur kështu rrugë nisjes së
funksionimit sapo të kenë përfunduar hallkat e nevojshme të testimit.

MUNDËSI INVESTIMI, ANKANDI PËR NDËRTIMIN E
PARQEVE EOLIKE

Më 21 qershor 2021, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njoftoi shpalljen e ankandit për ndërtimin e parqeve
eolike në vend, një procedurë që pasonte ankandet e zhvilluara më herët për energjinë fotovoltaike në
Karavasta dhe Spitallë. Ky ankand është ende në proces dhe ka dy faza.
Faza e parë, e cila zgjat 12 muaj, verifikon dhe vlerëson eksperiencën teknike, burimet financiare dhe pozitën
ligjore të kompanive që kanë shprehur interes.
Faza e dytë do të ndalet tek ofertat financiare dhe elementët më të detajuar.
Ky ankand do u japë mundësi prodhuesve që të japin ide për të ndërtuar impiante me kapacitet 10 MW dhe 75
MW. Në fillim çmimi i parafiksuar do të orientohet për 100 MW në total që do blihen nga Shqipëria. Çmimi 75 euro
për MWh do të jetë tavani duke nënkuptuar që ofertat duhet të jenë poshtë kësaj vlere.
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EDICIONI I 4-T ENERGY

EXPO & FORUM 2022:

Do të nxisë bizneset dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të
rëndësishëm në fushën e energjisë, mbrojtjes së mjedisit,
ndërtimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri dhe në rajon.
Do të informojë dhe orientojë investitorët e mundshëm për projektet
potenciale të investimeve në sektorin e energjisë si dhe ndryshimet
në legjislacion dhe përfitimet prej tyre.
Do të krijojë mundësinë për paraqitjen e teknologjisë më të
avancuar dhe format e disponueshme të financimit të projekteve
të energjisë.
Do të nxisë përdorimin dhe shfrytëzimin më të madh të burimeve
të rinovueshme të energjisë dhe marrjen e masave për efiçencën
e energjisë.
Do të kontribuojë në ndërgjegjësimin për ndërtimin ekologjik të
objekteve.
Do të ndihmojë në zbatimin e Partneriteteve Publike-Private në
Shqipëri dhe në rajon.
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PSE DUHET TË MERRNI PJESË NË ENERGY
EXPO & FORUM 2022
Panairi synon të sigurojë takime dhe diskutime midis të gjithë aktorëve të energjisë dhe zhvillim
lokal në të gjithë rajonin, për të nxitur investime më të mëdha dhe për të rritur konkurrencën.
Gjithashtu, synohet të nxitet zhvillimi i marrëveshjeve të biznesit dhe partneriteteve në të dyja
ditët, jo vetëm me shoqëritë kryesore në treg, por edhe me shoqëri të reja të interesuara në
tregun rajonal; takime B2B, B2G dhe B2C; tryeza të rrumbullakta bashkëbisedimi me aktorë
kryesorë; workshop-e informues nga shoqëri të rëndësishme në treg etj., si dhe nga fusha e
infrastrukturës; ekonomistë në fushën e energjisë, etj.
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PJESËMARRËSIT NË ENERGY EXPO

do të mbulojnë fushat si më poshtë:
Prodhimi i energjisë me teknologjinë diellore | Të erës
| Hidro Gjeotermike | Gazit | Transmetimi i energjisë,
transformatorët | Linjat e energjisë, ingranazhet për
shpërndarjen e energjisë, zgjidhjet e teknologjisë së
ndriçimit diellor | Led tech | Zgjidhje të kombinuara,
teknologjia e lidhur me energjinë hidrike, turbinat |
Sistemet e tubave, teknologjia e kursimit të energjisë,
bankat, institucionet financiare dhe projektet e tyre në
fushën e energjisë.
Shoqëritë e shërbimeve publike ERE | OST | OSHEE | KESH
| Albagaz | AKBN, ALPEX, projektet e mëdha të energjisë,
të tjerë, koncesionet e reja | Projekte smart dhe
ekologjike, zgjidhje për ruajtjen e energjisë, aksesorë për
energji sa më efiçente për konsumatorët.

Expocity Albania është organizues i Panaireve dhe Konferencave Kombëtare dhe
Ndërkombëtare, i çertifikuar nga UFI, specializuar në organizimin dhe zhvillimin e
panaireve, ekspozitave dhe eventeve të ndryshme të biznesit, drejtuar tregut vendor
dhe atij ndërkombëtar.
Expocity Albania ju ofron pjesëmarrësve në këto aktivitete një strukturë dhe infrastrukturë të plotë, bashkëkohore dhe të plotësuar me të gjitha lehtësitë dhe stafin e
nevojshëm.
Këto bashkë me 5’000 m² hapësirë të brendshme, 7’000 m² hapësirë të jashtme, e
plotësojnë Expocity Albania si platformën më komplekse dhe më të përshtatshme për
realizimin me sukses të këtij lloj komunikimi në Shqipëri.

EXPOCITY ALBANIA Autostrada Tiranë-Durrës,km 8, Tiranë, Shqipëri
Cel: + 355 67 770 0077 | e-mail: info@expocity.al, web: www.expocity.al

