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Hyrje 
Shqipëria është një ndër 52 vendet anëtare të 

Nismës për Transparencë në Industrinë 
Nxjerrëse.  

 

Në zbatim të kësaj nisme Qeveria Shqiptare 

publikon çdo vit një raport transparence për 
sektorin nxjerrës të naftës dhe gazit, 

mineraleve dhe sektorin e hidro-energjisë. Ky 
raport jep një pamje të aktiviteteve në secilin 

sektor, rakordimin e flukseve kryesore paguar 
nga të licensuarit në këto sektorë dhe arkëtuar 

nga Shteti, si dhe një vlerësim të nivelit të 
transparencës në përputhje me standardin e 

Nismës për Transparencë në Industrinë 
Nxjerrëse (Standardin EITI). 

 

Ky publikim është një përmbledhje e Raportit 
për vitet 2017 & 2018. Për më shumë 

informacion referojuni versionit të plotë të 
Raportit EITI për vitet 2017 & 2018, publikuar 

në faqen e internetit www.albeiti.org. 
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Sektori i Naftës 

dhe Gazit 

Albpetrol raportoi 995 dhe 911 mijë tonë 

naftë bruto prodhuar në 2017 dhe 2018, 

vlerësuar në USD 236 milion dhe USD 301 

milion përkatësisht, duke përdorur çmimin 

mesatar të eksportit për secilin vit.   

 
Kompanitë private të naftës 

përbënin rreth 90% të prodhimit 

vendas të naftës bruto gjatë 2017 

dhe 2018. Bankers Petroleum, e 

cila operon në fushat e naftës të 

Patos-Marinzës, gjeneroi rreth 

87% të prodhimit të naftës bruto të 

vendit. 

Në total, 9 kompani të naftës dhe 

gazit ishin operacionale në 

Shqipëri deri në fund të vitit 2018 - 

6 në shfrytëzim dhe 3 në kërkim, 

dy prej të cilave janë në pronësi të 

Shell. 

Fushat e kërkimit të naftës janë 

nën mbikëqyrjen e AKBN. 
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Shteti u përfshi në sektorin nxjerrës të 

naftës si aksioner i vetëm i shoqërisë 

Albpetrol, angazhuar në kërkimin, 

zhvillimin 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 2017, Albpetrol rimori në 

zotërim fushën e naftës së Cakran-

Mollaj, Gorisht-Kocul dhe Armonicës.  

Albpetrol raportoi një prodhim prej 

93.1 mijë tonë naftë bruto në 2017 

dhe 89.5 mijë tonë në 2018 duke 

përfaqësuar 10% të prodhimit të 

përgjithshëm për të dy vitet 

raportuese. 
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Rezervat e naftës 

Sipas studimeve të kryera nga 

ndërmarrjet e huaja dhe Albpetrol 

midis viteve 1985 dhe 1990, 

rezervat e naftës në vend 

llogariteshin rreth 437.6 milion tonë, 

me rezervat e rikuperueshme të 

vlerësuara në vetëm 81 milion tonë. 

Në fund të vitit 2018, nafta e nxjerrë 

nga rezervat e Marinëzës dhe 

Bubullimës tejkaloi atë që studimi 

vlerësoi si "rezerva të 

rikuperueshme". 

Përpunimi i naftës dhe eksportet 

Nafta bruto eksportohet kryesisht për 

tu rafinuar jashtë vendit, ndërsa 

kërkesat e konsumit të brendshëm 

përmbushen përmes naftës së 

rafinuar të importuar. 

Në vitet e raportimit, shumica e naftës 

bruto u eksportua në Spanjë. 494 dhe 

583 mijë tonë naftë bruto u eksportuan 

përkatësisht në 2017 dhe 2018, në 

vlerat ALL 14.5 miliardë (USD 122 

milionë) në 2017 dhe ALL 20.8 

miliardë (USD 193 milionë) në 2018. 

Gjatë pesë viteve të fundit, nafta është 

eksportuar kryesisht në vendet e 

Evropës Perëndimore. 

MIE ka raportuar që gjatë viteve 2011-

2016, rafineritë vendase kanë 

përpunuar rreth 200 mijë tonë naftë 

bruto në vit, shifër shumë herë më e 

ulët se kapaciteti vjetor i rafinerive. 

MIE nuk raportoi mbi naftën e 

përpunuar në vend gjatë 2017 dhe 

2018.  

 

 

Të ardhurat nga sektori i naftës 

Shteti shqiptar mbledh të ardhura me 

natyrë fiskale dhe jo-fiskale nga sektori i 

naftës si bonuset, renta minerare, TVSH, 

tatimit mbi fitimin dhe të ardhurave nga 

investimet direkte në sektor etj.  

Të dhënat mbi pagesat kryesore nga ky 

sektor, përgjatë 2017 dhe 2018, janë 

prezantuar në tabelën 1. Vlera monetare e 

ndarjes së prodhimit, mbledhur nga 

Albpetrol, është llogjaritur duke përdorur 

çmimin mesatar të eksportit për secilin vit. 

In 2017, revenue from the oil & gas sector 

comprised 1.3% of the national budget. In 

2018, the revenue was 1.1% of the 

national budget. 

Në vitin 2017, të ardhurat nga sektori i 

naftës dhe gazit përbënin 1.3% të buxhetit 

të shtetit. Në vitin 2018, të ardhurat ishin 

1.1% të buxhetit të shtetit. 

Grafiku 1 – Prodhimi dhe eksportet e 

naftës bruto 

Punësimi në sektor 

Bazuar në të dhënat e raportuara nga 

Albpetrol dhe MIE, sektori punësoi 

përkatësisht 3022 dhe 2860 punonjës 

në 2017 dhe 2018. 

Albpetrol, punëdhënësi më i madh në 

sektor, raportoi mesatarisht 2171 dhe 

2004 të punësuar në 2017 dhe 2018 

respektivisht. Albpetrol përfaqëson 

afërsisht 70% të punonjësve të 

sektorit.  

Tabela 1 – Të ardhurat nga sektori i 

naftës dhe gazit

Flukset e rakorduara 

Të gjitha shoqëritë e licensuara 

në sektorin nxjerrës të naftës 

dhe gazit u përzgjodhën si 

subjekte raportuese. Kompanitë 

raportuan ALL 8,629 milion dhe 

ALL 8,372 milion për 2017 and 

2018.  

Pagesat nga sektori i naftës dhe 

gazit u rakorduan në masën 

99.87% për 2017 dhe në masën 

99.80% për 2018. 

 Të ardhura në milion USD 

 2017 2018 

Renta minerare 21.56 32.95 

Tatimi mbi fitimin 0.18 1.71 

TVSH 11.38 7.72 

Pagesat për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore dhe TAP 
9.93 10.19 

Tatimi mbi dividendin - - 

Tatimi në burim 0.69 0.74 

Akciza (*) 2.68 3.37 

Taksa e karbont (*) 0.22 0.27 

Taksa e qarkullimit (*) 1.95 2.42 

Penalitete tatimore 0.0 0.0 

Ndarja e prodhimit 19.4 18.7 

Bonuse 0.22 1.6 

Totali 68.21 79.67 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodhimi 895 1,029 1,204 1,386 1,279 1,034 955 911

Eksportet 697 1,001 1,252 1,069 991 899 494 583

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600
Prodhimi Eksportet

(*) Këto taksa paguhen për importet e pajisjeve, makinerive dhe 

furnizimeve të bëra nga të licencuarit dhe lidhen me burimet e angaxhuara 

në aktivitetin nxjerrës të naftës dhe gazit. 
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Sektori 

Minerar 
Prodhimi nga sektori minerar, 

pa përfshirë vlerën e shtuar nga 

përpunimi në vend, u vlerësua 

në 51,629 milion lekë në 2017 

dhe 83,140 milion lekë në 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përgjatë 2017 dhe 2018 sektori 

minerar është dominuar nga 

kompanitë private, të cilat operonin 

rreth 600 leje minerare kryesisht 

në qarqet e Dibrës, Kuksit, Beratit 

Elbasanit, Korçës, Vlorës, dhe 

Durrësit. 

 

Qeveria e Shqipërisë është e 

angazhuar në sektorin minerar 

duke mbajtur aksione në 6 

kompani, të gjitha janë nën likuidim 

 

Aktiviteti minerar në vend 

fokusohet kryesisht në nxjerrjen e 

mineraleve të kromit, bakrit, hekur-

nikelit dhe nikel-silikatit, zhavorrit 

dhe rërave bituminoze, gurit 

gëlqeror, argjilës, etj. Përpunimi i 

mineraleve në vend është 

relativisht i ulët.  

 

Kocensionet dhe investimet private 

në vend mundësojnë pasurimin e 

mineralit të kromit dhe bakrit, 

prodhimin e ferrokromit, çimentos, 

tullave, betonit dhe materialeve të 

tjera ndërtimore. Hekur-nikeli dhe 

nikel-silikat eksportohet siç nxirret 

nga nëntoka. 
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Operacionet e kromit në Bulqizë, Albcrome 

Prodhimi 

Mineralet primare të nxjerra ne Shqiperi gjatë 2017 dhe 2018 ishin kromi dhe 

ferrokromi, duke përfshirë 53% dhe 31% të vlerës totale të prodhimit për secilin vit. 

2017 dhe 2018 shënuan një rritje në çmimin e bakrit, duke çuar në Beralb, dhe 

prodhuesit e tjerë që rifillojnë aktivitetet e tyre nxjerrëse në 2018, duke rezultuar në një 

rritje të konsiderueshme të vlerës së prodhimit në 2018. 

Tabela 2 – Prodhimi minerar 

 
 

Eksportet Minerare  

Eksportet nga sektori i minierave 

kanë arritur vlerat ALL 29.55 miliardë 

në 2017 dhe ALL 30.49 miliardë në 

2018 (përkatësisht USD 248.08 milion 

dhe USD 282.24 milion).  

 

Punësimi në sektor 

Bazuar në të dhënat e raportuara nga 

AKBN, sektori i minierave punësoi 

afërsisht 5,885 staf në 2017 dhe 

6,473 në 2018. Në të dy vitet, 

afërsisht 64% e punonjësve të sektorit 

ishin të punësuar në nën-sektorin e 

kromit. 

Përpunimi dhe / ose nxjerrja e gurit 

gëlqeror vijon me 21% të punonjësve 

të sektorit në 2017 dhe 19% në 2018. 

Flukset e rakorduara 

Në total, 128 kompani minerare u 

përzgjodhën si subjekte raportuese 

në 2017, dhe 132 në 2018.  

Kompanitë raportuan përkatësisht 

ALL 3,711 milion dhe ALL 3,944 

milion për 2017 dhe 2018. Pagesat 

nga sektori minerar u rakorduan në 

masen 99% për 2017 dhe 97% për 

2018. 
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 2017 2018 

Minerali Prodhimi 

(mijë ton) 

Vlera 

(Milion ALL) 

Prodhimi 

(mijë ton) 

Vlera 

(Milion ALL) 

Kromi 1,190 25,619 1,335 24,451 

Ferrokromi 10 1,906 8 1,463 

Bakri 0 0 236 26,303 

Hekur-nikel & nikel-silikat 559 1,235 378 820 

Bitum ranor & Zhavorr 131 

61x103 m3 

3,783 347 

70x103 m3 

10,134 

Argjilë 956 - 701 

7x103 m3 

- 

Gur gëlqeror 4016 

2,972x103 m3 

19,065 2,640 

4,330x103 m3 

19,966 

Kuartz 19 - 24 - 

Gips 104 - 102 - 

Minerale dekorative 2 ton 

28x103 m3 

20 0.17 

53x103 m3 

2 

Totali - 51,629 - 83,140 

  Tabela 3 – Të ardhurat nga sektori minerar 

 

 
2017 (në 

M$) 
2018 (në 

M$) 

Renta minerare - DPT  13.16 11.78 

Renta minerare - DPD  7.46 5.01 

Tatimi mbi fitimin  18.13 21.34 

TVSH  31.83 32.07 

TVSH në import (*)  11.61 10.21 

Kontributet  shoqërore 
dhe shëndetësore 

 
24.71 

38.87 

TAP  9.83 9.89 

Tatimi mbi dividendin  0.84 1.71 

Tatimi në burim  2.52 3.09 

Akciza (*)  1.27 0.54 

Taksa e karbonit (*)  1.89 0.79 

Të ardhura të tjera në 
import (*) 

 
0.30 

0.31 

Penalitete tatimore  0.04 0.04 

Total  123.58 135.65   

 
(*) Këto taksa paguhen për importet e pajisjeve, makinerive 

dhe furnizimeve të bëra nga të licencuarit dhe lidhen me 

burimet e angaxhuara në aktivitetin nxjerrës të naftës dhe 

gazit. 
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Të ardhurat nga sektori minerar 
 

Shteti përfiton të ardhura me natyre fiskale 

nga shoqëritë e licensuara në sektorin 

minerar, ku renta minerare përmben zërin 

kryesor të të ardhurave nga Sektori. Këto 

të ardhura përfaqësuan 0.95% të PBB në 

2017 dhe 0.9% në 2018. 

Të ardhurat nga sektori minerar janë 

përmledhur në tabelën e mëposhtëme. 
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Sektori i 

Hidroenergjisë 
 
 

 

Energjia elektrike renditet si burimi i 

dytë më i rëndësishëm i energjisë 

në vend pas naftës dhe 

nënprodukteve të saj. Sistemi 

elektrik shqiptar mbështetet 

ekskluzivisht në energjinë e 

prodhuar nga hidrocentralet (HEC-

et).  

Sektori mbetet i rregulluar dhe i 

dominuar nga ndërmarrjet publike, 

ndërkohë që numri i koncesioneve 

private të hidrocentraleve vazhdon 

të rritet. 

Kompanitë publike kryesore të cilat 

operojnë në Shqipëri janë: 

- KESH –  Prodhuesi kryesor në 

vend  

- OST – Operatori i sistemit të 

transmetimit dhe operatori i tregut 

- OSHEE – Operatori i sistemit të 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike, i cili tani përbëhet nga 3 

kompani. 

2017 u regjistrua si një vit 

hidrologjik relativisht i keq duke 

bërë që importet neto të energjisë 

të vendit të arrijnë në gati 3 TWh. 

Prodhimi i përgjithshëm i 

brendshëm në vitin 2017 ishte 

4,525 GWh - 37% më pak se në 

vitin 2016, ndërsa konsumi u rrit me 

4.9%. 

Kushtet më të favorshme në vitin 

2018 bënë që rezultatet e sektorit 

të përmirësohshin. Prodhimi i 

brendshëm arriti vlerën 8,552 GWh, 

më shumë se 1.88 herë më i lartë 

se në vitin 2017. Konsumi i 

brendshëm u rrit me 2.7% gjatë vitit 

2018, duke arritur në më shumë se 

7.6 TWh. Teprica e energjisë bëri 

që vendi të bëhej një eksportues 

neto i energjisë prej 0.9 TWh 

Vendi aktualisht po punon drejt 

krijimit të një tregu të liberalizuar të 

energjisë. 
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Ristruturimi në sektor 

Në vitin 2016, Qeveria miratoi 

modelin e ri të tregut të energjisë, i 

cili gradualisht do të zëvendësojë 

tregun aktual të rregulluar të 

energjisë. 

Sektori po përgatitet për 

tranzicionin përmes rishpërndarjes 

së përgjegjësive midis 

Ndërmarrjeve Shtetërore (NSh) dhe 

ndryshimeve në kornizën ligjore për 

të mbështetur nevojat e një tregu të 

liberalizuar. 

 

Të ardhurat nga sektori 

Shteti gjeneron të ardhura nga 

sektori i hidroenergjisë përmes 

taksimit të aktiviteteve të tij, tarifave 

të aplikueshne dhe përmes NSh-ve 

që operojnë në këtë sektor. 

Të ardhurat nga sektori përbënin 

rreth 0.9% të PBB-së totale dhe 

3.4% të të ardhurave të shtetit në 

2018. 

 

Prodhuesit në sektor 

Bazuar në të dhënat e raportuara 

nga AKBN, shteti shqiptar nënshkroi 

rreth 244 marrëveshje koncesioni 

për ndërtimin e 451 HEC-eve në të 

gjithë vendin gjatë periudhës 2002 - 

2018.1 

Nga koncesionet e dhëna, shumica 

(47%) ende nuk kanë filluar 

ndërtimin dhe vetëm 33% kanë hyrë 

në prodhim. 

Tabela 4 – Të ardhurat nga sektori 

hidroenergjetik 

  
Të ardhura në milion USD 

2017 2018 

Tatimi mbi fitimin 27.21 46.75 

TVSH 31.25 57.08 

Kontributet  shoqërore dhe 
shëndetësore 

17.66 19.58 

TAP 7.23 7.85 

Tatimi mbi dividendin 1.87 0.33 

Tatimi në burim 1.93 1.62 

Penalitete tatimore 0.01 0.01 

Tarifa të tjera 15.84 11.14 

Tarifa koncesionare 1.77 2.74 

Pagesat per licensat dhe 
tarifa e rregullimit 

0.21 0.30 

Total 104.97 147.40 

 

Flukset e rakorduara 

Prodhuesit më të mëdhenj të 

energjisë, përfshirë KESH, u 

zgjodhën si subjekte raportuese 

për këtë cikël raportimi; 17 

prodhuesit e zgjedhur 

përfaqësuan mbi 90% të 

prodhimit. 

Kompanitë raportuan përkatësisht 

ALL 3,559 milion dhe ALL 6,550 

milion në 2017 dhe 2018. Pagesat 

nga sektori i hidronergjisë u 

rakorduan në masën 92.1% për 

2017 dhe 99.7% për 2018. 

 

 

Liqeni i Komanit, KESH 

 

 

HEC Banja në lumin Devoll, Devoll Hydropower, Gramsh 
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1 Referuar koncesioneve aktive (jo të revokuara) 



 

 

 

 
 
 
 
 

Kontaktet 

AlbEiti 

Extractive Industries Transparency 
Initiative in Albania 
 
Tel: +355 422 64 645 
Website: www.AlbEiti.org 
E-mail: sekretariati@AlbEiti.gov.al 
Blv. “Zhan Dark”, Godina nr. 3 (ish ME), kati 4, 
Tirana, Albania 

 

 

Deloitte 

Deloitte Albania sh.p.k.  
 
Tel: +355 (4) 451 7920  
Website: www.deloitte.com/al  
Rruga Faik Konica, Ndërtesa nr. 6 Hyrja nr 7, 1010,  
Tirana, Albania 

 

  

 


