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Burimet natyrore i përkasin 
qytetarëve të një vendi. 
Qytetarët kanë të drejtë të 
informohen për mënyrën se 
si Shteti po i administron 
këto burime.

EITI bazohet në besimin 
se mirë-administrimi i 
burimeve natyrore sjell 
rritje ekonomike, zhvil-
lim të qëndrueshëm dhe 
ulje të varfërisë në 
vendet e pasura me 
burime natyrore.

Shqipëria është një ndër 51 vëndet 
anëtare të Nismës për Transparencë 
në Industrinë Nxjerrëse. Në zbatim 
të kësaj nisme për shtatë vite radhazi 
Qeveria Shqiptare publikon raportin 
EITI, një raport informues mbi aktivi-
tetin e nxjerrjes së naftës, miner-
aleve, dhe hidro-energjisë me qëllim 
promovimin e transparencës për 
shfrytëzimin e burimeve natyrore në 
vend, si dhe sensibilizimin e qytet-
arëve për të kërkuar mirë-adminis-
trimin e burimeve dhe të të 
ardhurave që rrjedhin nga shfrytëzi-
mi i tyre.

Raporti EITI jep një pamje të për-
gjithshme të aktiviteteve të sektorit 
të naftës dhe gazit, sektorit minerar 
dhe sektorit të hidro-energjisë, si 
dhe rakordimin e flukseve kryesore 
të paguara nga subjektet e licensu-
ara dhe arkëtuar nga institucionet 
qeveritare në këta sektorë.

Nisma për Transparencë në Indus-
trinë Nxjerrëse ("NTIN” ose EITI") 
është një koalicion vullnetar 
ndërkombëtar i qeverive, shoqërive 
që operojnë në këtë industri dhe 
organizatave të shoqërisë civile të 
angazhuara në administrimin dhe 
shfrytëzimin e burimeve natyrore, të 
tilla si nafta, gazi dhe minerale të 
tjera. 
Nisma rregullohet nëpërmjet një 
standardi ndërkombëtar, “Standardi 
EITI” dhe ka për qëllim promovimin e 
transparencës për të parandaluar 
korrupsionin, si dhe t’i sigurojë qytet-
arëve një bazë për të kërkuar 
përdorimin e drejtë të të ardhurave. 
Standardi EITI kërkon që shoqëritë 
publikojnë atë që paguajnë dhe shte-
tet publikojnë atë që arkëtojnë. Këto 
pagesa do të rakordohen nga një 
administrator i pavarur dhe do të 
paraqiten në raportin vjetor të EITI-t. 
Përkrah pagesave, ky raport do të 
paraqes informacion gjithëpërfshirës 
për shfrytëzimin e burimeve natyrore 
dhe kontributin në ekonomi.

EITI në Shqipëri
Nisma për Transparencë në Indus-
trinë Nxjerrëse në Shqipëri u themel-
ua në vitin 2009. Shqipëria u bashkua 
si kandidate e EITI në maj 2009 dhe 
fitoi statusin e plotë të anëtarësisë në 
maj 2013.

Çfarë është EITI?

EITI - Nisma për
transparencë1



Procesi në Shqipëri mbikqyret 
nga Grupi Ndërinstitucional i 
Punës (“MSG” ose “Grupi Shqiptar 
i Punës”) i përbërë nga disa grupe 
interesi të EITI-t duke përfshirë 
Qeverinë, shoqëritë nxjerrëse, 
shoqërinë civile etj.
Grupi Shqiptar i Punës, i cili është 
organi vendimmarrës dhe 
mbikqyrësi i zbatimit të EITI-t në 
Shqipëri, drejtohet nga zv. Minis-
tri i Ministrisë së Energjisë dhe 
Industrisë. Sekretariati i EITI-t në 
Shqipëri (“AlbEITI”) mbështet 
Grupin Shqiptar të Punës (“MSG”) 
në përmbushjen e detyrave të tij.
Në kuadrin e zbatimit të kësaj 
nisme, më 14 korrik 2016, Grupi 
Shqiptar i Punës caktoi Deloitte si 
administrator të pavarur të rapor-
tit EITI në Shqipëri për vitin 2015.
EITI Shqipëri ka publikuar gjashtë 
raporte përkatësisht, për vitet 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 dhe 2015. MSG vendosi që 
përkrah sektorit të naftës, gazit 
dhe atij minerar të përfshijë edhe 
sektorin e hidro-energjisë në 
raportin EITI duke filluar nga vitit 
2013.

Industria nxjerrëse në 
Shqipëri

Industria nxjerrëse në Shqipëri 
rregullohet nga Ministria e Energ-
jisë dhe Industrisë ("MEI"), e cila 
është përgjegjëse për hartimin e 
politikave publike në sektorin e 
energjisë dhe burimeve natyrore 
dhe për monitorimin e zbatimit të 
legjislacionit.

MEI është institucioni përgjegjës 
për dhënien e lejeve për kërkim 
dhe prodhim në sektorin minerar, 
për vlerësimin e aplikimeve për 
marrëveshjet hidrokarbure dhe të 
drejtat kocensionare për ndër-
timin e hidrocentraleve në 
Shqipëri. 

Marrëveshjet hidrokarbure dhe 
kocensionet e hidro-energjisë 
miratohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave, dhe 
nënshkruhen nga Ministri për-
gjegjës për energjinë si 
përfaqësues i autoritetit 
kontraktor.  

Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Natyrore (“AKBN”) dhe Shërbimi 
Gjeologjik Shqiptar (“SHGJSH”) 
mbështesin MEI-n në proçedurat 
para dhe pas liçensimit, përkatë-
sisht: 

• AKBN për të gjitha lejet në 
prodhimin e naftës, minerar, dhe 
hidro-energjisë, si dhe lejet në 
kërkimin e naftës dhe gazit.

• SHGJSH për lejet në kërkimin 
minerar. 

MEI dhe AKBN publikojnë vazh-
dimisht në faqet zyrtare 
- www.energjia.gov.al dhe 
- www.akbn.gov.al blloqet e lira 
të kërkimit të naftës dhe gazit dhe 
zonat minerare potenciale për 
shfrytëzim.

Ky publikim paraqet një përmbledhje të fakteve rreth industrisë nxjerrëse dhe hidro-energjisë për vitin 2015. 
Për më shumë informacion rreth kuadrit ligjor, aktivitetit të industrisë, të ardhurave që mbledh Shteti dhe 
proçesit të raportimit referojuni raportit EITI për vitin 2015, publikuar në faqen e internetit www.albeiti.org.



Shqipëria është e pasur në 
burime si naftë, gaz, qymyr, 
dru, bitum dhe ka potencial 
të lartë hidro-energjitik etj. 
të cilat kontribuojnë në 
mënyra të ndryshme për të 
plotësuar kërkesat për 
energji në vend dhe në 
rajon.

Energjia nga burimet parësore, 
nafta dhe hidroenergjia
Nafta ishte burimi kryesor i 
energjisë së prodhuar dhe konsu-
muar në vend në vitin 2015, duke 
përfaqësuar rreth 60% të energjisë 
së prodhuar nga burimet parësore 
dhe 57% të energjisë së konsumuar. 

Prodhimi i naftës bruto në vend u 
raportua në 1,279 mijë ton, 
vlerësuar në 325 milion USD. Rreth 
991 mijë ton naftë bruto prodhuar 
në vend u eksportuan për t’u 
përpunuar në rafineritë e Italisë, 
Spanjës dhe Maltës. Nevojat për 
konsum vendas u plotësuan krye-
sisht nga nafta e importuar.

Energjia elektrike përbënte burim-
in e dytë më të rëndësishëm 

energjetik  pas naftës me rreth 24% 
të energjisë së prodhuar nga burimet 
parësore dhe 25% të energjisë së 
konsumuar. Energjia elektrike në 
vend prodhohet nga burime hidrike. 
Në vitin 2015, hidrocentralet në vend 
prodhuan rreth 5,866 GWh. Konsumi 
vendas duke përfshirë edhe humbjet 
në rrjet ishte rreth 7,265 GWh. Një 
pjesë e konsumit të energjisë u 
mbulua nga importi. Burime të tjera 
energjetike përfshijnë dru zjarri 
10%, gaz, qymur guri etj.

Sektori minerar
Shqipëria paraqet një numër në rritje 
të shoqërive të vogla dhe të mesme, 
si dhe numëron vetëm disa shoqëri 
të mëdha industriale. Në nëntor 
2015, AKBN raportoi 597 licensa 
minerare dhe prodhim minerar 
vlerësuar në 230 milion USD.

Kontributi në ekonomi
Sipas statistikave kombëtare të tre 
sektorët përbënin sëbashku rreth 
5.6% të PBB-së dhe kontribuan me 
rreth 4.1% në të ardhurat e Buxhetit 
të Shtetit. Punësimi direkt në sektorin 
nxjerrës të naftës dhe atë minerar 
për llogariten nën 1% të fuqisë 
punëtore në vend. Eksportet e naftës 
bruto dhe prodhimit minerar 
përfaqësonin rreth 24% të vlerës së 
eksporteve në vitin 2015.

Energjia dhe 
Burimet 

natyrore 
në Shqipëri2

2015

Nafta

Energji elektrike

Të tjera

Grafiku 1 
Prodhimi i energjisë
nga burime parësore

Grafiku 2 - Kontributi në ekonomi

4.1%



Aktiviteti nxjerrës i naftës

Figura 1.
Depozitat e naftës

Bankers Petroleum, Patos

Prodhimi i naftës bruto në 
vend u raportua në 1,279 
mijë ton, vlerësuar në 325 
milion USD me çmimet me-
satare në eksport  

Rreth 96% e këtij prodhimi u nxorr 
nga shoqëritë private të naftës, ku 
Bankers Petroleum që operon fushën 
naftë-mbajtëse të Patos-Marinzës, 
gjeneroi mbi 89% të prodhimit të 
naftës bruto në vend. Përkrah Bank-
ers në sektorin privat të naftës oper-
onin edhe shtatë shoqëri, katër në 
prodhimin e naftës në pjesën jugore 
të Shqipërisë dhe tre shoqëri të 
angazhuara në kërkimin e naftës.

Shteti u përfshi në sektor përmes 
zotërimit direkt të shoqërisë Albpet-
rol, e angazhuar në kërkimin, zhvil-
limin dhe prodhimin e naftës dhe 
gazit. Albpetrol zotëron të drejta për 
shfrytëzimin e naftës, si i licensuar 
parësor, në të gjitha fushat në fazën e 
prodhimit. Në vitin 2015, Albpetrol 
kishte nën-licensuar të gjitha fushat e 
naftës në prodhim tek shoqëritë 
private të naftës nëpërmjet marrëve-
shjeve hidrokarbure.

Sektori i 
naftës 

dhe gazit32

Tabela 1
Shoqëritë e naftës,

prodhimi dhe pagesat



Tabela 1
Shoqëritë e naftës, prodhimi dhe pagesat

Shoqëritë e naftës

Bankers Petroleum 
Albania Ltd

Transatlantic 
Albania ltd.

Albpetrol Sh.A.

TransoilGroup – 
Dega në Shqipëri

Sherwood International 
Petroleum Ltd

Phoenix Petroleum Sh.A.

Patos-Marinza,
Blloku F (në tokë)

Kuçova

Kuçova

Visoka

Amonicë, Pekish-Murriz, 
Frakulle Gaz, Panaja, Povelce, 
Divjakë, Ballaj-Kryevidh, 
Finiq-Kranë, dhe Drashovicë

Gorisht-Kocul, Cakran-Mollaj,
Ballsh-Hekal, Blloku Delvinës

1,131.6
Kërkim

64.2 
Kërkim

47.6

Prodhimi 
naftës
në vitin 
2015 
(mijë ton)

Nafta 
transferuar 
Albpetrol
(mijë ton) 

Renta 
minerare
(M$)

Të ardhura 
të tjera (M$)

Vendburimi / 
Blloku i kërkimit

Kërkim

Kërkim

Kërkim

2.7

(17.7) 29.5 16.5

(25.3) 0.9 7.9

1.5

0.6

0.0

0.1

(3.6)

(2.0)

(1.9)

-

-

-

-

-

-

- -

50.5

6.0

27.2

TOTAL

8.1

1.2

0.8

0.7

0.1

0.4

San Leon Durresi BV.

Emanuelle Adriatic 
Energy Ltd

Petromanas Albania 
GmbH. (*)

Blloku Dumresë, (në det)

Blloku 2,3 , (në tokë)

Blloku Adriatik 2, 3 
dhe 4 (në det)

1,279,3 32,6 35,7

(*) Shell Upstream Albania B.V. (SHELL) filloi operacionet e kërkimit në bllokun 2 dhe 3 në vend duke blerë 
50% të interesave në marrëveshjen hidrokarbure që Petromanas Albania GmbH zotëronte me Shtetin 

Shqiptar. Në vitin 2013, pas një zbulimi të rëndësishëm në pusin Shpiragu-2, SHELL zgjeroi pjesëmarrjen 
dhe në shkurt 2016 bleu 100% të interesave dhe operacioneve në blloqet e kërkimit 2 dhe 3 në tokë



Kërkimi i naftës në Shqipëri filloi 
në vitin 1918. Që nga ajo kohë, u 
zbuluan fusha naftë-mbajtëse në 
11 zona tokësore. Vendburimet e 
naftës në Shqipëri shtrihen në 
pjesën perëndimore dhe 
jugperëndimore të vendit, dhe 
janë kryesisht në dy struktura: 
vendburime ranore dhe vend-
burime gëlqerore. Aktualisht 
këto vendburime kanë rezerva të 
konsiderueshme por shfrytëzimi i 
plotë i tyre kërkon metoda të 
avancuara dytësore për nxjerrjen 
e naftës. Bazuar në studimet e 
kryera nga shoqëritë e huaja dhe 
Albpetrol në vitet 1985-1990, 
rezervat e naftës në vendburimet 
e zbuluara në Shqipëri arrinin në 
rreth 437.6 milion ton, megjithatë 
rezervat e rikuperueshme sipas 
vlerësimeve të atëherëshme nuk i 
kalonin 81 milion ton.

Rezervat e naftës dhe gazit 

Figura 2.
Vendburimet e naftës

Tabela 2
Rezervat gjeologjike

dhe të rikuperueshme
të naftës bazuar në

studimetë viteve
1985-1990 dhe

prodhimi kumulativ
i naftës deri në 2015

1

1 Informacion për rezervat dhe prodhimin 
kumulativ u raportua nga Albpetrol për 
përpilimin e këtij raporti.



Tabela 2
Rezervat gjeologjike dhe të rikuperueshme të naftës bazuar në studime 

të viteve 1985-1990 dhe prodhimi kumulativ i naftës deri në 2015

Vendburimet

Cakran-Mollaj

Ballsh-Hekal

Gorisht-Kocul

Karbunarë

Amonicë

Visokë-Kolonjë

Delvinë

Finiq-Kranë

Drashovicë

Patos-Marinëz

Rezervat 
gjeologjike

Rezervat e 
rikuperueshme

Rikuperimi 
(%)

Prodhimi 
kumulativ 
deri në 2015

Rezervat e 
rikuperueshme 
më 31 dhjetor 2015

8,144 50%16,128

TOTAL

Total gëlqeror

Total ranor

437,645

338,696 43,090

98,949 37,936

81,026

38%

13% 30,876

19%

28,476 9,460

59,351

12,214

21,675

Kuçovë

Rasë-Pekisht

19,269

30,500

411

2,836

28,362

335

1,027

258,394 31,120 26,575 4,545

7,490

180

4,283

17

12%

78,332

1,970

80

6,360

4,291 3,853

14,674

136

1,503

6,807

134

154

24

33%

33%

48%

53%

24%

40%

15%

30%

5,079

12,025

94

709

6,241

19

10

8

1,281

2,650

42

794

566

115

144

16

11,772

197

15%

10%

Patos-Marinëza është fusha-naftëmbajtëse më e madhe në vend me rreth 59% të rezervave gjeologjike. 
Bankers Petroleum që operon shfrytëzon këtë vendburim prej vitit 2004 përmes metodës së shpimit horizon-

tal, raporton rezerva të shfrytëzueshme të naftës rreth 122.9 milion fuçi ekuivalente me 18.6 milion ton.



Përpunimi dhe eksporti i naftës 
 
Përpunimi i naftës në vend fokusohet 
vetëm tek prodhimi bitumit dhe qymyr 
kokësit. Nevojat për konsum të brend-
shëm plotësohen nga nafta e importit, 
ndërsa nafta bruto e prodhuar në vend 
eksportohet për t’u përpunuar jashtë 
vendit.

Shoqëria e vetme e rafinimit në vend 
ARMO, prodhoi naftë bruto për tregun 
vendas dhe virgin naftë për eksport në 
rafinerinë e Ballshit deri në Qershor 
2015. Që prej kësaj kohe shoqëria ka 
ndërprerë operacionet duke akumulu-
ar shuma të mëdha detyrimesh finan-
ciare dhe ndaj punonjësve.

Në vitin 2016, shoqëria Ionian Refining 
and Trading Co. – IRTC SH.A merr 
përsipër rivënien në punë të rafinerisë 
së Ballshit dhe të Fierit, por jo detyr-
imet e shoqërisë ARMO. 

Në vitin 2015 shoqëritë private të naftës eksportuan rreth 991 
mijë ton naftë bruto me vlerë 31.7 miliardë Lek (ekuivalente 
me 252 milion USD). Eksportet e naftës në vitin 2015 përbënin 
rreth 13% të vlerës totale të eksporteve.

Gjatë pesë viteve të fundit nafta u eksportua kryesisht drejt 
vendeve të Evropës Perëndimore ku Italia shfaqet si importu-
esi kryesor i naftës, ndjekur nga Spanja dhe Malta.

Grafiku 3 
Prodhimi dhe eksportet 

e naftes bruto 

Operacionet e naftës
Bankers Petroleum në Patos

Depozitate e naftës 
Bankers Petroleum, Patos

Punësimi në sektorin nxjerrës së naftës 

Bazuar në të dhënat e raportuara nga Albpetrol dhe AKBN, shoqëritë në kërkimin dhe prodhimin e naftës 
punësuan mesatarisht 3,215 punonjës gjatë vitit 2015, ku Albpetrol përfaqësonte punëdhënësin më të 
madh me rreth 62% të të punësuarve.

Gjatë viteve 2011-2015, numri i punonjësve në sektor u zvogëlua me 21%, si pasojë e transferimit të oper-
acioneve të prodhimit nga Albpetrol tek shoqëritë private të naftës në përputhje me marrëveshjet 
hidrokarbure. Sektori privat nuk arriti të përthithë fuqinë punëtore të larguar nga puna gjatë këtyre trans-
ferimeve.

2

3

2 Sasia dhe vlera e eksporteve u raportua nga
Administrata Doganore Shqiptare

3 Numri i të punësuarve direkt ne sektor u 
raportua nga AKBN dhe Albpetrol



Grafiku 3
Prodhimi dhe eksportet e naftës bruto

Prodhimi

Eksporti

Burimi: Administrata Doganore Shqiptare dhe MEI:

12

mijë ton
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Figura 3.
Albchrome, Bulqizë

Aktiviteti prodhues dhe 
përpunues në sektorin minerar

Prodhimi minerar, duke 
përfshirë edhe vlerën e 
shtuar nëpërmjet për-
punimit në vend, ishte 
rreth 230 milion USD.

Sektori minerar në vend zotërohet 
plotësisht nga shoqëritë private që 
veprojnë në kërkim dhe shfrytëzim 
minerar. 

AKBN raportoi rreth 597 leje shfry-
tëzimi aktive gjatë vitit 2015, ku rreth 
285 leje ishin për shfrytëzimin e 
mineraleve ndërtimore, 265 leje për 
mineralin e kromit, 27 për mineralin e 
hekur-nikel dhe nikel-silikat dhe të 
tjerat për bakër dhe rërë e zhavorr 
bituminoz. 

Kromi dhe ferrokromi zinin peshën 
krysore të prodhimit minerar gjatë 
vitit 2015 me rreth 55%.

Materialet ndërtimore kryesuar nga 
çimento përbënin nën-sektorin e 
dytë më të rëndësishëm pas kromit 
me rreth 31%.

Bakri, përbërjet e nikelit, dhe rëra e 
zhavorri bituminoz zinin së bashku 
14% të vlerës së prodhimit minerar.

Përpunimi i mineraleve në vend 
është i ulët. Kocensionet dhe inves-
timet private në vend mundësojnë 
pasurimin e mineralit të kromit dhe 
bakrit, prodhimin e ferrokromit, 
çimentos, tullave, betonit dhe materi-
aleve të tjera ndërtimore. Hekur-nike-
li dhe nikel-silikat eksportohet siç 
nxirret nga nëntoka. 

Sektori
minerar4

Tabela 3
Të dhëna kryesore

të aktivitetit minerar



Minerali

653

32

140

Sasia e 
prodhuar 
në vitin 
2015
(mijë ton)

Vlera e 
prodhimit 
në M$

Numri 
shoqërive 
në 
shfrytëzim

Rajonet 
kryesore 
prodhuese

Rezervat  
gjeologjike
(million ton)

914

127.3
243 10

50

300

1

11

29

2

271

18.6

50.5

23.7

10.1

n/a

746

TOTAL

Gur gëlqeror dhe të tjera

Krom

Ferrokrom

Bakër

Hekur-nikel & nikel-silikat

Çimento

230.2 557

Tabela 3
 Të dhëna kryesore të aktivitetit minerar

  VKM 479, datë 29 qershor 2011 “Për miratimin e Strategjisë Minerare të Republikës së Shqipërisë.

Bulqizë, Kukës, 
Tropojë, Pukë

Pukë

Kukës, Librazhd, 
Pograde

Kruje, Fushë-Krujë,
Berat, Tiranë, 

Lezhë, Vlorë, Kavajë



Grafiku 4
Eksportet nga sektori minerar

Patos-Marinëza është fusha-naftëmbajtëse më e madhe në vend me rreth 59% të rezervave gjeologjike. 
Bankers Petroleum që operon shfrytëzon këtë vendburim prej vitit 2004 përmes metodës së shpimit horizon-

tal, raporton rezerva të shfrytëzueshme të naftës rreth 122.9 milion fuçi ekuivalente me 18.6 milion ton.

Në vitin 2015, sektori minerar punësoi 
rreth 5,000 punonjës, ku nën-sektori 
kromit zinte rreth 68%. Eksportet nga 
sektori minerar ishin rreth 209 milion 
USD dhe pëfaqësonin rreth 11% të 
vlerës totale të eskporteve në vend. 

Albchrome, në Bulqizë ishtë Shoqëria 
më e madhe industriale dhe 
punëdhënësi kryesor në nën-sektorin e 
kromit në Shqipëri. Albchrome zotëron 
një kontratë kocensioni me Qeverinë 
Shqiptare që nga viti 2001 për 
prodhimin dhe përpunimin e mineralit 
të kromit dhe ferrokromit. Pasuritë e 
Shoqërisë përfshijnë minierën e kromit 
në Bulqizë, fabrikat e ferrokromit në 
Elbasan dhe Burrel, fabrika e pasurimit 
të kromit në Klos, dhe elementë të tjerë 
të infrastrukturës minerare dhe meta-
lurgjike. Në vitin 2015 Albchrome prod-
hoi rreth 11% të kromit në vend dhe 
punësoi rreth 19% të fuqisë punëtore 
në nën-sektorin e kromit. Kromi nxjer-
rë nga Albchrome dhe disa prodhues 
të tjerë u përdor për prodhimin e 32 
mijë ton ferrokrom.
Prodhimi dhe eksportet e bakrit u ulën 
në 10 milion USD gjatë vitit 2015. 
Përshkak të rënies së çmimit të bakrit 
në tregun ndërkombëtar, Beralb, 
shoqëria e vetme industriale e bakrit 
hyri në konservim minerar deri në Maj 
2017. 

Gjatë periudhës së konservimit Beralb paguan asistencë me 
rreth 220 USD për të punësuar.
Antea Cement dhe Fushë-Kruja Cement ishin shoqëritë 
kryesore industriale në prodhimin dhe përpunimin e gurit 
gëlqeror.

Të dy shoqëritë së bashku prodhuan dhe eksportuan rreth 
914 mijë ton çimento me vlerë 50.5 milion USD. Grafiku 4 në 
vijim jep vlerën e eksporteve në million USD sipas mineraleve 
kryesore.

Kina ishte importuesi kryesor i kromit dhe bakrit prodhuar në 
vend. Ferrokromi u eksportua kryesisht në Hollandë dhe 
Austri, ndërsa çimento dhe minerali i hekur-nikelit dhe i 
nikel-silikat u eksportuan kryesisht në Kosovë dhe Maqedoni. 

Vend-grumbullim i kromit
Albchrome, Bulqizë

Miniera e kromit Bulqizë
Albchrome, Bulqizë

Punësimi  dhe eskportet  
nga sektori minerar

5 Burimi:
Administrata Doganore Shqiptare

6 Burimi: AKBN 

5 6
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Punësimi në sektorin nxjerrës së naftës 

Bazuar në të dhënat e raportuara nga Albpetrol dhe AKBN, shoqëritë në kërkimin dhe prodhimin e naftës 
punësuan mesatarisht 3,215 punonjës gjatë vitit 2015, ku Albpetrol përfaqësonte punëdhënësin më të 
madh me rreth 62% të të punësuarve.

Gjatë viteve 2011-2015, numri i punonjësve në sektor u zvogëlua me 21%, si pasojë e transferimit të oper-
acioneve të prodhimit nga Albpetrol tek shoqëritë private të naftës në përputhje me marrëveshjet 
hidrokarbure. Sektori privat nuk arriti të përthithë fuqinë punëtore të larguar nga puna gjatë këtyre trans-
ferimeve.

2011
Burimi: Administrata Doganore Shqiptare

2012 2013 2014 2015

million USD
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Grafiku 5
Prodhimi dhe

kapaciteti
i instaluar

Prodhimi dhe prodhuesit 
kryesorë

Shteti përfshihet gjerësisht në 
prodhimin, transmetimin dhe 
shpërndarjen e energjisë nëpërm-
jet zotërimit dhe administrimit të 
shoqërive KESH, OSHEE dhe OST. 
Për të siguruar furnizim të 
qëndrueshëm dhe me një kosto të 
arsyeshme për mbarë ekonominë 
e vendit, Shteti subvencionon në 
mënyra të ndryshme sektorin 
nëpërmjet kontrollit të çmimeve 
për një bazë të gjerë konsuma-
torësh familjarë, privat dhe 
buxhetor.

KESH është prodhuesi më i madh 
në vend, me kapacitet prodhues 
rreth 80% të fuqisë totale të instal-
uar në vend. KESH prodhon energji 
nëpërmjet tre HEC-ve kryesorë 
ndërtuar në kaskadën e lumit Drin 
me kapacitet 1,350 MW. 

Në vitin 2015, prodhimi i energjisë 
elektrike arriti në 5,866 GWh, ku 
prodhimi i gjeneruar nga KESH 
zinte rreth 76% të prodhimit total 
të energjisë elektrike . 

• HEC Ashta 1 dhe 2 në rrjedhën e 
poshtme të lumit Drin, me fuqi të 
instaluar prej 53MW.
HEC Ashta 1 dhe 2 janë në 
prodhim, përkatësisht që nga viti 
2012 dhe 2013. 

• HEC Banja në lumin Devoll me fuqi 
të instaluar prej 73 MW, i cili hyri në 
prodhim në vitin 2016.

Prodhimi nga HEC-et private dhe me 
kocension ka patur një trend rritës 
pas vitit 2013. Megjithatë ky trend 
është luhatur ndjeshëm ndaj cikleve 
meteorologjike vit pas viti (grafiku 5). 

Për këtë arsye, Shteti Shqiptar po 
orjenton strategjinë në diversifikimin 
e burimeve të energjisë drejt 
përdorimit të gazit dhe burimeve të 
rinovueshme të energjisë.

Shqipëria pritet që të ketë akses në 
furnizimin me gaz në vitin 2020, 
përmes lidhjes me Trans-Adriatic 
Pipeline që do të përshkojë për rreth 
215 kilometra pjesën jugore të vendit 
www.tap-ag.com.

Gjatë vitit 2015 Qeveria Shqiptare 
miratoi ligjin për sektorin e gazit 
natyror Nr.102 / 2015 dhe në vitin 
2016 publikoi masterplanin për zhvi-
llimin e infrastrukturës për transme-
timin dhe shpërndarjen e gazit në 
Shqipëri. 

Sektori i 
hidro-

energjisë5



Sektori minerar në vend zotërohet 
plotësisht nga shoqëritë private që 
veprojnë në kërkim dhe shfrytëzim 
minerar. 

AKBN raportoi rreth 597 leje shfry-
tëzimi aktive gjatë vitit 2015, ku rreth 
285 leje ishin për shfrytëzimin e 
mineraleve ndërtimore, 265 leje për 
mineralin e kromit, 27 për mineralin e 
hekur-nikel dhe nikel-silikat dhe të 
tjerat për bakër dhe rërë e zhavorr 
bituminoz. 

Kromi dhe ferrokromi zinin peshën 
krysore të prodhimit minerar gjatë 
vitit 2015 me rreth 55%.

Materialet ndërtimore kryesuar nga 
çimento përbënin nën-sektorin e 
dytë më të rëndësishëm pas kromit 
me rreth 31%.

Bakri, përbërjet e nikelit, dhe rëra e 
zhavorri bituminoz zinin së bashku 
14% të vlerës së prodhimit minerar.

Përpunimi i mineraleve në vend 
është i ulët. Kocensionet dhe inves-
timet private në vend mundësojnë 
pasurimin e mineralit të kromit dhe 
bakrit, prodhimin e ferrokromit, 
çimentos, tullave, betonit dhe materi-
aleve të tjera ndërtimore. Hekur-nike-
li dhe nikel-silikat eksportohet siç 
nxirret nga nëntoka. 

Grafiku 5
Prodhimi dhe kapaciteti i instaluar
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Grafiku 6 
Vlera në % ndaj PBB dhe humbjet në % 

Zhvillimet kryesore në sektorin 
e energjisë

Vendi ynë është anëtar i Komunitetit 
Rajonal të Energjisë prej më shumë se 
10 vitesh dhe si i tillë aderon të jetë 
pjesë e tregut të përbashkët të energ-
jisë në rajonin e Europës Juglindore, 
me qëllim që t’i bashkohet më pas 
tregut Europian të energjisë.
Në kuadrin e kësaj nisme, Shteti 
shqiptar ka ndërmarrë disa reforma, 
përfshirë: 
• përafrimin e legjislacionit shqiptar 
në fushën e energjisë dhe burimeve 
natyrore me “Acquis Communau-
taire”, 
•      liberalizimin e tregut të energjisë 
elektrike, 
•  investime në kapacitetet e transme-
timit të energjisë me vendet e rajonit, 
•   mbështetja institucionale për inves-
time private në infrastrukturën e 
transmetimit dhe shpërndarjes së 
gazit etj.
Në vitin 2016, Shteti shqiptar miratoi 
modelin e ri të tregut të energjisë. Ky 
model do të zëvendësojë gradualisht 
tregun e rregulluar të energjisë. Në 
mbyllje të vitit 2016, Qeveria 
Shqiptare është në proces hartimi të 
masave mbështetëse dhe afateve për 
tranzicionin drejt liberalizimit të plotë 
të tregut të energjisë. 

Kontributi i sektorit të energji-së elektrike në vitin 2015 (vlera e 
krijuar), duke përfshirë prodhimin, transmetimin dhe shpërndar-
jen, përllogaritet të jetë rreth 50.1 miliardë Lek (ekuivalente me 
398 milion USD) ose 3.49% e PBB-së në vitin 2015. Në gjashtë 
vitet e fundit, kontributi ndaj PBB-së është luhatur mjaft duke 
shënuar vlerën më të ulët me 1.4% e PBB-së në vitin 2012, kur 
humbjet në rrjet arritën 42.7%. Kjo vjen si rrjedhojë e luhatjeve në 
të ardhurat neto nga prodhimi dhe furnizimi me energji të 
shoqërive KESH dhe OSHEE. 

Në periudhat kur konsumi në vend dhe humbjet në rrjet tejkalo-
jnë prodhimin vendas shoqëritë blejnë energjinë në import dhe e 
shesin atë me tarifat e rregulluara duke mbartur koston e 
importeve me çmimet e tregut, në përmbushje të detyrimit për 
sigurimin e furnizimit të qëndrueshem me energji.
Situata financiare e KEHS dhe OSHEE është përmirësuar 
ndjeshën pas vitit 2013 me uljen e humbjeve në rrjet dhe rritjen 
e arkëtimeve nga shitjet e energjisë. 
 

Diga e Liqenit të Komanit
KESH, Koman

HEC Banja mbi lumin Devoll
Devoll Hydropower, Gramsh

Vlera e krijuar nga sektori energjisë elektrike 
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Në vitin 2015, sektori minerar punësoi 
rreth 5,000 punonjës, ku nën-sektori 
kromit zinte rreth 68%. Eksportet nga 
sektori minerar ishin rreth 209 milion 
USD dhe pëfaqësonin rreth 11% të 
vlerës totale të eskporteve në vend. 

Albchrome, në Bulqizë ishtë Shoqëria 
më e madhe industriale dhe 
punëdhënësi kryesor në nën-sektorin e 
kromit në Shqipëri. Albchrome zotëron 
një kontratë kocensioni me Qeverinë 
Shqiptare që nga viti 2001 për 
prodhimin dhe përpunimin e mineralit 
të kromit dhe ferrokromit. Pasuritë e 
Shoqërisë përfshijnë minierën e kromit 
në Bulqizë, fabrikat e ferrokromit në 
Elbasan dhe Burrel, fabrika e pasurimit 
të kromit në Klos, dhe elementë të tjerë 
të infrastrukturës minerare dhe meta-
lurgjike. Në vitin 2015 Albchrome prod-
hoi rreth 11% të kromit në vend dhe 
punësoi rreth 19% të fuqisë punëtore 
në nën-sektorin e kromit. Kromi nxjer-
rë nga Albchrome dhe disa prodhues 
të tjerë u përdor për prodhimin e 32 
mijë ton ferrokrom.
Prodhimi dhe eksportet e bakrit u ulën 
në 10 milion USD gjatë vitit 2015. 
Përshkak të rënies së çmimit të bakrit 
në tregun ndërkombëtar, Beralb, 
shoqëria e vetme industriale e bakrit 
hyri në konservim minerar deri në Maj 
2017. 
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6
Në kuadrin e nismës për transparencë, 
të gjitha shoqëritë që kishin leje për 
kërkim-zbulim apo prodhimin e naftën 
dhe gazin u përzgjodhën të raportonin 
pagesat sipas Standardit EITI. Për shkak 
të numrit të madh të shoqërive, në 
sektorin minerar dhe të hidro-energjisë u 
zbatuan disa kritere mbi madhësinë e 
prodhimit vjetor me qëllim përzgjedhjen 
e prodhuesve më të mëdhenj. Përzgjedh-
ja rezultoi në 105 shoqëri minerare dhe 
19 shoqëri në fazën e prodhimit ose 
investimit në hidro-energji. 

Flukset 
kryesore 

nga sektori

Grafiku 7 –Flukset e rakorduara
Në miliard Lek

Deri në datën e këtij raporti, pagesat e 
raportuara nga shoqëritë dhe Shteti u 
rakorduan në masën e 98% të totalit të 
pagesave raportuar.

Tabela 4
Flukset kryesore nga

sektori naftës dhe
gazit,sektori minerar

dhe hidro-energjisë

Figura 4.
Albchrome, Bulqizë



Tabela 4
Flukset kryesore nga sektori naftës dhe gazit, sektori 

minerar dhe hidro-energjisë. në miliard Lek, përveç se kur shprehet ndryshe

Llojet e 
pagesave

Ndarja e prodhimit 
të naftës

Bonuset

Tarifa kocensionare

Pagesat rregullatore

Renta minerare

Tatimi mbi fitimin

Sigurimet e 
detyrueshme dhe 
tatimi mbi pagën

TVSH

Dividendët

Të tjera

Nafta dhe gazi

Minerar

Hidro-energjia

Albpetrol AKBN ERE KESH
Buxheti 
i Shtetit

Totali në 
miliard Lek

Total 
në M$ 

Flukset në 
rakordim

1,624

TOTAL 1.670 45 95 180 14,074 16,064 127.5 

100%

100%

100%

81%

78%

100%

57%

4%

94%

92%

95%

80%

1.670 45

46 46

95

180

95 180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

--

Shumat në dollar janë përkthyer në Lek me kursin mesatar vjetor sipas Bankës së Shqipërisë në vitin 2015, 
ku 1 dollar është i barabartë me 125.96 Lek.

5,151

1,624 12.9

0.7

1.4

0.8

40.9

21.8

29.7

18.1

1.3

92

180

95

5,151

2,741

3,740

2,275

8,601 

3,878

3,586

68.3 

30.8 

28.5 

168

2,741

3,740

2,275

6,885

3,878

3,311

168



ALBEITI Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në Shqipëri, themeluar nga Ministria e 
                           Energjisë dhe Industrisë
Administrator Shoqëri e pavarur e punësuar për të bëre rakordimin e pagesave të raportuara dhe të ardhurave nga të liҫ
                            ensuarit dhe qeveria 
AKBN Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
AKPT Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit
EITI Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrësë
EITI Albania Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në Shqipëri, themeluar nga Ministria e       
                           Energjisë dhe Industrisë
ERE Enti Rregullator i Energjisë në Shqipëri
EUR Euro
GWh Gigawat për orë e përdorur për matjen e sasive të mëdha të fuqisë, ku 1 GWh = 1,000 MWh.
HEC Hidrocentrale
I Licensuar Leje e dhënë nga MEI për të kryer aktivitetin e kërkimit dhe/ ose të prodhimit në territorin shqiptar
INSTAT Instituti i Statistikave 
KESH Korporata Elektroenergjitike Shqiptare
Kocesionari Shoqëri e dhenë me konҫension
Kundërparti Në raport Shteti është kundërparti e të licensuarit dhe i licensuari është kundërparti e Shtetit
Leje Leje e dhënë nga MEI për aktivitetin e kërkim-zbulimit dhe shfrytëzimit në territorin shqiptar 
M2 Meter katror
MEI  Ministria e Energjisë dhe Industrisë
MLEK Milion Lek
M$ Milion Dollar
MSG Grupi Ndërinstitucional i Punës
MW Megawatt i përdorur si njësi i energjisë elektrike, ku 1 MW = 1,000 KW
MWh Megawatt për orë i përdorur për të matur sasi të mëdha të energjisë, ku 1 MWh = 1,000 KWh.
NJQV Njësi(të) e qeverisjes vendore
OSHEE Operator i Sistemit të Shpërndarjes Energjisë Elektrike i cili zoterohet 100% nga Qeveria Shqiptare.
OST Operatori i Sistemit të Transmetimit i cili zotërohet 100% nga Qeveria Shqiptare.
PPP Partneritet Publik-Privat 
Shteti Përdorur në këtë raport si një term i përgjithshëm i cili përfshin Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, 
                           Ministrinë  e Energjisë dhe Industrisë, Administratën Doganore Shqiptare, Agjensinë Kombetare të Burimeve  
                           Natyrore Enti Rregullator i Energjisë në Shqipëri, Njësite e Qeverisjes Vendore, Korporata Elektroenergjitike       
                           Shqiptare dhe Albpetrol, kur nuk paraqiten veҫmas.
Rakordim  Procesi i krahasimit të të dhënave të raportuara nga të Licensuarit dhe Qeveria, dhe shpjegimit të mospër
                           puthjeve
SNRF Standarded Ndërkombëtare të Raportimit Financiar të publikuara nga Federata Ndërkombëtare e Kontabil
                           isteve (IFAC).
TEC                    Termocentral
TVSH                 Tatimi mbi vlerën e shtuar
TWh                  Terrawat për orë e përdorur për matjen e sasive të mëdha të fuqisë, ku 1 TWh = 1,000 GWh.
USD                   Dollar amerikan
VKM                   Vendimi i Këshillit të Ministrave
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Deloitte kryen shërbime këshillimi për auditin, taksat dhe financat për klientë 
publikë dhe privatë që kapin një shtrirje të gjerë industriale. Me një rrjet që 
lidh globalisht anëtarët e firmave në 150 vende, Deloitte sjell aftësi të një 
rangu botëror dhe ekspertizë të thelluar lokale që të ndihmojë klientët e vet t’ia 
dalin kudo ku veprojnë. 225,000 punonjësit profesionistë të Deloitte janë të 
përkushtuar për t’u shndërruar në standard të ekselencës.

Punonjësit profesionistë të Deloitte i përbashkon kultura e bashkëpunimit që 
ushqen integritetin - vlerë e jashtëzakonshme për tregun dhe klientët, 
përkushtimin ndaj njëri-tjetrit, si dhe forcën si pasojë e diversitetit. Ata 
shijojnë frytet e një mësimi të vazhdueshëm, përvojave sfiduese dhe mundë-
sive të shumta për të bërë karrierë. Punonjësit profesionistë të Deloitte janë të 
përkushtuar në forcimin e përgjegjësisë së korporatës, ndërtimin e besimit 
publik, si dhe në krijimin e një ndikimi pozitiv në komunitetet e tyre. 

Deloitte i referohet një ose më shumë se një Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
një kompani private në Mbretërinë e Bashkuar me garanci të kufizuar, si dhe 
rrjetit të saj të firmave anëtare, secila prej të cilave është një entitet ligjërisht i 
ndarë dhe i pavarur. Ju lutemi, lexoni në www.deloitte.com/al/about për një 
përshkrim më të hollësishëm të strukturës ligjore të Touche Tohmatsu Limited 
dhe firmave të saj anëtare.
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