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Prologu: Deklaratë e Ministrit të Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës lidhur me raportin e 

Bankës Botërore për Sektorin Minerar 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE  

Nr. 4198 Prot.         Tiranë, më 22 maj 2009 
 
Lënda: Mbi draft raportin për ristrukturimin e sektorit minerar 
 
Znj. Camille Nuamah 
Menaxhere për Shqipërinë 
Zyra e Bankës Botërore  
         
 
E dashur  znj. Nuamah, 
 

Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës e vlerëson 
kontributin e konsulentëve të Bankës Botërore, të angazhuar në hartimin e 
raportit për ristrukturimin e sektorit minerar në Shqipëri, në bashkëpunim të 
ngushtë me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe 
institucionet në varësi të saj.  

Duke vlerësuar gjetjet e konsulentëve lidhur me përmirësimin e klimës 
së biznesit, nevojën për një ridizenjim të procesit ligjor të dhënies së licensave 
për të shmangur parcelizimin e vendburimeve minerare dhe rritjen e efiçensës 
së shfrytëzimit të burimeve minerare, në të njëjtën kohë, do të dëshironim të 
sillnim në vëmendje progresin e madh që është bërë në sektorin minerar në 
Shqipëri gjatë këtyre viteve: 

Një numër i konsiderueshëm kompanish, vendase dhe të huaja, janë në 
fazën e zbulimit dhe shfrytëzimit, si të mineraleve metalore, ashtu edhe të 
atyre industriale. Shifrat e investimeve, gjithashtu, tregojnë rritje: investimet 
nga 650 milion lekë në vitin 2005, arritën në 2.7 miliard lekë në vitin 2008, 
për minierat e vogla. Fuqia punëtore nga 1.800 punonjës në 2005 u rrit në mbi 
6.000 në vitin 2008; prodhimi është rritur vit pas viti dhe tani po i afrohet 
volumit të para viteve 90-të, me rreth 3.5-4 milion ton minerale në vit. 
Ndërkohë, investimet e planifikuara në minierat e mëdha të kromit, bakrit dhe 
hekur-nikelit, si dhe në prodhimin e çimentos, kapin shifrën e investimit mbi 1 
miliard euro. Një numër kompanish shumë të njohura janë në mbyllje të 
procedurave paraprake dhe kanë filluar investimet për një industri të fuqishme 
të prodhimit të çimentos në vendin tonë, duke shfrytëzuar me sukses lëndën e 
parë minerare me cilësi të lartë.  
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Një Rëndësi e veçantë i është kushtuar rritjes së kapaciteteve 
përpunuese të mineraleve tona. Në këtë drejtim, një shoqëri turke e ka 
dyfishuar kapacitetin përpunues të fabrikës së pasurimit të bakrit në Fushë 
Arrëz. Në sektorin e kromit, shoqëria më e madhe minerare e kromit në 
Shqipëri po fillon punën për thellimin e pusit të Bulqizës dhe përfundimin e 
furrës së tretë në impiantin metalurgjik të Elbasanit, për të arritur prodhimin e 
rreth 50.000 ton ferrokrom në vit. Në të njëjtën kohë, janë drejt përfundimit 
negociatat me një konsorcium ndërkombëtar për vënien në punë të impiantit 
metalurgjik të Burrelit, ku me ndërtimin e tri furrave do të realizohet prodhimi 
prej rreth 30-40 mijë ton ferrokrom në vit, duke e çuar prodhimin shqiptar të 
ferrokromit në shifra të larta dhe të paarritura më parë lidhur me prodhimin 
botëror të ferrokromit.  

Në këto katër vite, kujdes i është kushtuar tërheqjes së investimeve të 
kompanive të huaja, sidomos për të kryer eksplorime, duke kompensuar në 
këtë mënyrë mangësi të momentit të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, për arsye 
të buxhetit të kufizuar. Aktualisht, shoqëri kanadeze, turke dhe kineze 
zotërojnë licensa eksplorimi për mineralet e kromit, bakrit dhe hekur-nikelit. 
Për herë të parë, në vendin tonë një shoqëri kanadeze ka përdorur me sukses 
metoda moderne gjeofizike të eksplorimit ajror. 

Nisur edhe nga konkluzionet e raportit të parë të ekspertëve të Bankës 
Botërore për të ulur efektet e mundshme negative të copëzimit të minierave të 
vjetra në dhjetra licensa të vogla minerare (p.sh.: privatizimi në vitet 1998-
1999 i minierave të mëdha, si Batra, Tërnova, Krasta etj.), Ministria e 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës realizoi me sukses dhënien e 4 
licensave të eksplorimit shoqërisë kanadeze. Brenda sipërfaqes së këtyre 
licensave, ndodhen mbi 60 licensa të vogla, të dala nga privatizimi i 
sipërpërmendur. Shoqëria kanadeze po lidh marrëveshje minerare me to, për 
ta ofruar shërbimin e eksplorimit në mënyrë të unifikuar për të gjithë zonën. 
Ky është hapi i parë dhe i domosdoshëm drejt një shfrytëzimi të rregulluar 
drejt unifikimit. 

Kujdes i vazhdueshëm është treguar lidhur me përmirësimin e 
legjislacionit në fushën minerare. Pavarësisht se Ligji nr. 7796, dt. 17 shkurt 
1994, “Ligji minerar i Shqipërisë”, siç ka qenë edhe opinioni i ekspertëve tuaj, 
është një ligj mjaft i mirë dhe i ka qëndruar kohës, në vitet e fundit, i gjithë 
legjislacioni minerar i është nënshtruar një rishikimi të kujdesshëm, në favor 
të biznesit minear, për të rritur transparencën e procedurave, për t’i lehtësuar 
ato, por, njëkohësisht, duke rritur kërkesat për sigurinë në punë të minatorëve, 
në një vlerë fikse të caktuar nga një grup ekspertësh.  

Së fundi, deklarojmë se ristrukturimi i Agjencisë Kombëtare të 
Burimeve Natyrore dhe koordinimi me Qendrën Kombëtare të Licensave 
është një garanci më shumë në drejtim të zbatimit me rigorozitet të detyrimeve 
të ndërsjella ligjore në këtë fushë.  

Në këto kushte, mendojmë se kemi të bëjmë me një zhvillim në rritje 
të sektorit minerar, i cili, në vitin 2008, realizoi një përqindje të lartë të 
eksporteve shqiptare, ndërsa ka vend për një ristrukturim me qëllim 
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përmirësimin e efiçensës dhe arritjen e objektivave sektoriale, siç janë 
përshkruar në këtë draft raport.  

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, mbetemi në pritje të raportit 
final mbi ristrukturimin e sektorit minerar në Shqipëri. 
 
M I N I S T R I        

   
GENC RULI  
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A.   REFORMA DHE MUNDËSITË NË SEKTORIN 
MINERAR   

A. 1  Hyrje            
  

1.  Për më shumë se pesëdhjetë vjet, industria minerare në Shqipëri ka 
shërbyer si bazë për zhvillimin industrial dhe lidhjet ekonomike, si dhe është 
mbështetur te trashëgimia e burimeve bazë të kromit që, deri në vitet 
tetëdhjetë, bënte që ky vend të ishte njëri prej prodhuesve më të mëdhenj në 
botë, krahas mineralizimit të nikelit, hekurit dhe bakrit. Kombinate të mëdha 
industriale kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në një zinxhir vlerash të 
integruara, nga gërmimi te përpunimi metalurgjik e deri te prodhimi i 
metaleve në fazën e fundit. Historia e industrisë minerare në Shqipëri është 
histori e zgjerimit sistematik, që ka ndodhur në tre dhjetëvjeçarë, periudhë kjo 
që u pasua nga një periudhë e shkurtër (deri në vitin 1989) e një zgjerimi më 
të madh nga ç’duhet. Ky zgjerim nxitej nga një makroekonomi e dobët, e cila 
kërkonte, gjithnjë e më shumë, nivele prodhimi, që s’kishin arsye pse të ishin 
aq të larta. Nga viti 1991, situata kulmoi me një rënie të shpejtë në një nivel të 
tillë që, sot, veprimtaritë që kanë mbetur realizojnë vetëm rreth 10% të 
kapaciteteve të vlerësuara të uzinave, ndërsa shumica kaloi një dhjetëvjeçar, i 
cili është karakterizuar nga investime të pakta, shkatërrime dhe kalbëzim. 
Kjo(hiqe) është për të ardhur keq, po të mbahet parasysh se  një sektor 
minerar i mirëmenaxhuar mund të kontribuojë ndjeshëm në krijimin e 
vendeve të reja të punës (si drejtëpërsëdrejti, ashtu edhe në mënyrë të 
tërthortë), të stimulojë transferimin e teknologjive dhe njohurive, të nxisë 
krijimin e infrastrukturës moderne1, si dhe të sjellë fitime të vlefshme në 
valutë të huaj. Pra, është e nevojshme që të merren masa për kryerjen e një 
reforme, me qëllim që të krijohet një klimë investimesh, në të cilën 
investitorët e përshtatshëm ndërkombëtarë2

                                                 
1 Në të kaluarën, projektet minerare pothuajse kanë çuar në ndërtimin e hekurudhave, rrjeteve 
të energjisë elektrike e gjërave të tilla. Meqenëse investitorët aktualë po ushtrojnë trysni për 
përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese, këto efekte-tërheqjeje mund të shkojnë krahas njëri-
tjetrit (dhe mund të mbështeten pjesërisht nga disa prej shoqërive minerare).  

 të mund të rinisin prodhimin dhe 
t’ia kthejnë sektorit potencialin e vet ekonomik. Qeveria vlerëson se një sektor 
minerar i gjallëruar, “si industri bazë, arrin të inkurajojë zhvillimin ekonomik, 
ofron një mjet për përftimin e valutës së huaj dhe shërben për të ulur 

2 Në rastin e Shqipërisë, shoqëritë e reja minerare ndërkombëtare duket se përfaqësojnë 
investitorë të llojit ideal. Këto shoqëri kanë tendencën që të regjistrohen në bursat kryesore të 
letrave me vlerë dhe rregullohen në bazë të rregullave dhe standardeve të bursave të letrave 
me vlerë. Pra, ato u mbahen në mënyrë uniforme sistemeve të tilla, siç janë rregullat  NI 43-
101 të Kanadasë për trajtimin e përllogaritjeve të Burimeve dhe Rezervave, si dhe përdorin 
kode raportimi që janë të pranuara, p.sh.: CIM ose JORC, ndërsa rezultatet e tyre përputhen 
me këto kode. Sidoqoftë, në disa raste, edhe shoqëritë e paregjistruara mund të përfaqësojnë 
investitorë të cilësisë së lartë. 
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varfërinë”3. Pra, Qeveria synon të riformojë sektorin, me qëllim që të krijohet 
një mënyrë që këtij sektori t’i krijohet mundësia për t’u bërë një kontribues i 
rëndësishëm për makro-ekonominë, zhvillimin e komunitetit vendor dhe 
punësimin. Për këto arsye që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vendit, 
industrisë minerare i është dhënë përparësi kryesore 4

 
.  

2. Pas një procesi të vështirë privatizimi me një plan të dobët, realizimit 
të dobët dhe zbatimit të mangët të detyrimeve kontraktuale, sektori aktualisht 
po tregon shenja  rimëkëmbjeje. Ky ndryshim shprehet në rritjen e numrave 
lidhur me investimet, si në minierat e vogla, ashtu edhe në të mëdhatë, në 
rritjen e prodhimit dhe punësimit, si dhe në rritjen e kapaciteteve të 
përpunimit të mineraleve në fazën përfundimtare. Gjithashtu, trashëgimia bazë 
e mineraleve mbetet një mundësi shumë e madhe dhe një burim potencial 
zhvillimi. Për të realizuar shkallën e këtij potenciali, sugjerohen disa veprime 
strategjike: 
 

• Përmirësimi i klimës së investimeve nëpërmjet kryerjes së reformave 
në kuadrin e politikës, kuadrin ligjor dhe atë rregullator, përfshirë 
rritjen e kapaciteteve administrative dhe promovimin e sektorit – që 
të përmirësohet aftësia e Shqipërisë për të tërhequr investitorë të 
pranueshëm nga pikëpamja teknike dhe financiare në një sistem 
administrativ transparent, konkurrues, joarbitrar dhe të qëndrueshëm. 
Gjithashtu, është e nevojshme që të përmirësohen kapacitetet teknike 
të Qeverisë për të mbështetur reformat, për të ndërmarrë promovimin 
e sektorit dhe për të garantuar që investitorët të ndihmohen nga një  
sistem i efektshëm administrativ dhe të mund të shfrytëzojnë në 
vazhdimësi mundësitë e reja për investime. Për promovimin e sektorit 
është e nevojshme jo vetëm që banka kombëtare e të dhënave 
gjeologjike të përditësohet dhe të jetë tërësisht e disponueshme5

• Përmirësimi i rezultatit të zhvillimit të punimeve minerare nëpërmjet 
trajtimit të çështjeve mjedisore dhe sociale, si dhe përmirësimi i 
qëndrueshmërisë në nivel komuniteti dhe i shpërndarjes së fitimeve 
– këtu merret parasysh roli vendimtar që mund dhe duhet të luajë 
sektori në drejtim të zhvillimit ekonomik në shkallë kombëtare dhe 

, por 
edhe që potenciali i burimeve të vlerësohet siç duhet, duke zbatuar për 
depozitat e njohura çmimet aktuale të tregut, kostot e prodhimit dhe 
teknologjinë e disponueshme. Kjo duhet të shërbejë për të përcaktuar 
nëngrupin e burimeve që mund të formojë bazën e interesit të 
investitorit të mundshëm.  

                                                 
3 Nga studimi i Qeverisë: “Plani strategjik i zhvillimit për nxitjen e industrisë minerare në 
Shqipëri”, 2007. 
4 Po aty; gjithashtu, zhvillimi i sektorit privat është një shtyllë kryesore e strategjisë aktuale të 
Bankës Botërore: “Strategjia e asistencës për Shqipërinë”.  
5 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar po punon aktualisht për dixhitalizimin e hartave me të dhëna 
gjeografike, të cilat do të vihen gjithashtu në dispozicion të investitorëve të huaj. Sidoqoftë, 
ka njëfarë mungese të programeve të përshtatshme moderne kompjuterike dhe të burimeve 
përkatëse njerëzore, që të punojnë me këtë program kompjuterik. 
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vendore. Sidoqoftë, përvoja tregon se rezultatet  pozitive janë të 
mundshme vetëm nëse plotësohen disa kritere. Është e nevojshme që 
çdo punim minerar t’i mbahet një grupi të përcaktuar standardesh 
mjedisore dhe sociale, me qëllim që të zbuten efektet e tij; përveç 
kësaj, nëse komunitetet përfshihen në proces që nga fillimi, palët e 
interesuara mund të hartojnë skema pozitive për shpërndarjen e 
fitimeve dhe mbështetjen e komunitetit, të cilat fuqizojnë ekonominë 
vendore dhe pajisin operatorin minerar me “licensën sociale për të 
vepruar”.      

 
3. Që në fillim vëmendja duhet të përqendrohet në dy aspekte: (a) të 
përcaktohet çfarë veprimesh mund të ndërmerren për të bërë të mundur që 
investitorët e rinj të investojnë në punimet ekzistuese, dhe (b) çfarë 
veprimesh duhet të ndërmerren për të tërhequr investitorë cilësorë që të bëjnë 
kërkime të frytshme për arritjen e zbulimeve të reja në kuadrin e përmirësimit 
të administrimit të sektorit. Në këtë drejtim, përvoja tregon gjallërimin e 
minierave, që realizojnë më pak procese, nga minierat të reja, që janë ngritur 
në bazë të kushteve të përmirësuara të punës. Për të arritur këtë rezultat, 
përmirësimet e politikave kryesore, ligjeve dhe personelit kanë një rëndësi 
shumë të madhe për kuadrin strukturor, në të cilin investitorët mund të 
ndërmarrin kërkime të frytshme dhe të arrijnë një zhvillim të ri. 
 
4. Ky raport ofron një pamje të përgjithshme dhe të përmbledhur të 
gjendjes aktuale të sektorit minerar në Shqipëri. Ai bën vlerësimin e ngjarjeve 
kryesore, që kanë ndodhur gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit (sidomos, lidhur 
me procesin e privatizimit), dhe shqyrton administrimin e këtij sektori, 
politikat kryesore dhe kuadrin ligjor, që kanë udhëhequr zhvillimin e sektorit. 
Pasi përcakton dobësitë dhe vështirësitë, me të cilat përballet ky sektor, raporti 
propozon drejtimet kryesore të një programi për reforma tërësore. 
Konkluzionet më të rëndësishme në këtë aspekt lidhen me: 
 
 

- Përmirësimin e administrimit të sektorit – ku një vëmendje e 
posaçme i kushtohet përmirësimit të bashkërendimit mes 
institucioneve dhe organizatave përkatëse, si dhe krijimit të një 
klime transparente investimesh me qëllim që tërheqja për 
investitorët ndërkombëtarë të jetë më e madhe 

- Përmirësimi i efektshmërisë rregullatore – përfshirë zbatimin e 
kontratave për punimet ekzistuese (d.m.th., garantimi që punimet 
të kryhen në përputhje me kërkesat ligjore dhe të përmbushin 
detyrimet kontraktuale) 

- Përmirësimi i kapaciteteve teknike të organizatave dhe 
institucioneve përkatëse (p.sh.: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë 
dhe Energjetikës dhe agjencitë mbështetëse) 
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- Trajtimi i çështjeve të trashëgimisë mjedisore6

- Mbështetja e zhvillimit të sektorit nëpërmjet promovimit të 
sektorit  

 dhe sociale, si dhe 
të shpërndarjes së fitimeve në komunitet  

 
5. Gjithashtu, raporti bën një përmbledhje të vlerësimit të mjedisit 
minerar ligjor dhe rregullator, me qëllim që të bëjë të njohur strategjinë e një 
reforme të përgjithshme dhe të përcaktojë mallrat dhe/ose fushat e burimeve 
me interes të veçantë që duhet të zhvillohen më tej – “fruta që kapen me 
dorë”, të cilat mund të ofrojnë mundësi të reja zhvillimi.  Vlerësimi i parë për 
të marrë notë kaluese bën një përmbledhje të prodhimit aktual, përfshirë 
impaktin e deritanishëm të investimeve të huaja te punimet ekzistuese 
minerare, reformat e deritanishme, si dhe pikat e forta dhe të dobta të kuadrit 
financiar, ligjor dhe rregullator për tërheqjen e investimeve.   
 
6. Konkluzioni i përgjithshëm i raportit është se reforma në këtë sektor 
duhet ta vërë theksin te mundësitë e reja të burimeve për truall ndërtimi 
nëpërmjet kërkimit për prodhim nga ana e kompanive të “reja” minerare 
ndërkombëtare të vogla dhe të mesme. Krijimi i burimeve të reja bëhet në 
kuadrin e përmirësimit të administrimit të përforcuar nga një regjim 
rregullator konkurrues, transparent, i qëndrueshëm dhe joarbitrar. Ndonëse 
tani shumë të fragmentuara, punimet ekzistuese përmirësohen me përfshirjen e 
punimeve të reja, që funksionojnë sipas praktikës së mirë ndërkombëtare. 
Gjithashtu, duhen krijuar mundësi që sektori privat të konsolidojë zotërimin e 
licensave  në bazë të administrimit më të mirë rregullator, i cili nuk lejon që 
licensat të mbahen për spekullim, pa synimin për të bërë investime të 
rëndësishme që sjellin zhvillim. 
 
7. Siç tregohet shkurtimisht më sipër, reforma dhe riforcimi i mëtejshëm 
i sektorit minerar mund të sjellin dobi të konsiderueshme për vendin, dhe të 
kontribuojnë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik nëpërmjet: 
 

• krijimit të punësimit, në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe të tërthortë; 
• mundësimit të zhvillimit dhe përmirësimit të infrastrukturës bazë; 
• sigurimit të valutës së huaj, që mundëson blerjen e pajisjeve bazë për 

të përmirësuar sektorë të tjerë prodhimi, siç është industria e 
tekstileve. Gjithashtu, krijimi i kapitalit dhe i valutës së huaj nga 
sektori minerar zvogëlon vartësinë e vendit nga paratë që vijnë nga 
jashtë; 

• sigurimit të zhvillimit ekonomik në vend, sidomos në rajonet e 
prapambetura dhe në rajonet me nivel të lartë të varfërisë (siç është 
veriu dhe verilindja); 

                                                 
6 Sidomos, çështjet e trashëgimisë mjedisore të minierave dhe uzinave të vjetra, që aktualisht 
nuk janë në punë. 
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• potencialit të tij për të krijuar ose gjallëruar një industri përpunuese në 
fazën përfundimtare, e cila krijon vende të reja pune, plus ekspertizë 
teknologjike për proceset industriale, që mund të vihen në përdorim 
edhe në industri të tjera.  

 
 

B.  VLERËSIMI TEKNIK I POTENCIALIT TË 
SEKTORIT MINERAR  

    

B. 1 Historiku 
 
8. Duke filluar nga viti 2001, çmimet e larta të mallrave arritën nivele 
rekord (Grafiku 1). Edhe pse kohët e fundit ka patur një rënie të këtyre 
çmimeve, pritet që kërkesa për mallra të rritet, gjë që do të çojë në 
përmirësimin e mëtejshëm të vlerës së mineraleve. Pra, është me vend që 
Shqipëria ta shfrytëzojë kohën për t’u angazhuar në reformën e sektorit, me 
qëllim që të bëhet gati për një cikël të ri të kërkesës për kërkime dhe 
shfrytëzim të minierave. 
 

Grafiku 1: Rritja e çmimeve të nikelit dhe bakrit, 1996–2009, dollarë amerikanë për 
mijë ton  
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Burimi: Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS) 
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               Grafiku 2: Çmimet e çelikut të paoksidueshëm si zëvendësues të çmimeve të 
kromit7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2004 2005 2006 2007 2008 Nëntor 
2008

Tremujori I 
2009

Çelik i paoksidueshëm
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                                                                Burimi: Enodis, SHBA 

 

9.  Në vitin 1993, Banka Botërore bëri një përpjekje për të hartuar një 
përmbledhje të gjerë të burimeve minerare. Siç do të diskutohet në mënyrë më 
të hollësishme në Pjesën B. 3, Shqipëria ka burime të konsiderueshme të 
kromit, hekur-nikelit, nikel-silikateve, bakrit të cilësisë së mirë, përveç floririt 
dhe zinkut.  

                              
10. Në aspektin gjeografik, shpenzimet për kërkime janë përqendruar 
aktualisht në qendrat tradicionale minerare të Amerikës Latine, Amerikës së 
Veriut, Afrikës dhe Australisë. Evropa, në përgjithësi, dhe Ballkani, në 
veçanti, nuk kanë zënë ndonjë vend të rëndësishëm përsa i përket kërkimeve 
globale për metalet me ngjyrë. Kjo është pjesërisht reflektim i përmasave  të 
pritshme të zbulimit, por edhe një konstatim se investimet në industrinë 
minerare përqendrohen te zbulimet më të fundit dhe më të mëdha, duke patur 
gjithashtu tendencë të shkojnë në vende me mjedise të shëndosha dhe 
transparente për investimet. Si rrjedhojë, kjo është një fushë ku vende, si 

                                                 
                                                                                                 
7 Çeliku i paoksidueshëm është përdorur dhe mund të përdoret si zëvendësues për dy arsye: Së 
pari, vetë kromi, praktikisht, nuk përdoret më si mall i tregtueshëm, meqenëse sasia më e 
madhe e tij përdoret për prodhimin e aliazhit të hekurit, i cili, si pasojë, përdoret për 
prodhimin e çelikut të paoksidueshëm (mbi 90%). Së dyti, kjo, si pasojë, po ndodh aktualisht 
në kuadrin e prodhimit të integruar, d.m.th., nga miniera te uzinat e shkrirjes te vetë prodhimi 
i çelikut, në kuadrin e një kompanie të integruar vertikalisht. Pra, sipas Shërbimit Gjeologjik 
të Shteteve të Bashkuara, në shkallë botërore, nuk ka pothuajse asnjë kërkesë për vlerësimin e 
këtij malli.  
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Shqipëria, mund të tërheqin vëmendjen më të madhe të investitorit, duke 
përmirësuar klimën përkatëse e investimeve në këtë fushë. 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Burimi: Metal Economics Group  
 
 
11. Duhet theksuar se, nga 25 vendet, për të cilat bëhet një vlerësim në 
edicionin e vitit 2007 të sondazhit vjetor  të Behre Dolbear8

 

 për klasifikimin e 
vendeve minerare, aktualisht, Greqia rezulton si e vetmja përfaqësuese e 
Ballkanit. Si i tillë, Ballkani përfaqëson aktualisht një pjesë të vogël të 
investimeve globale për industrinë minerare.  

B. 2  Prodhimi i tanishëm  
 
12. Sektori minerar në Shqipëri është përqendruar në tre metale kryesore 
(kromi, bakri dhe nikeli). Statistikat e vitit 2005 të Shërbimit Gjeologjik të 
Shteteve të Bashkuara (USGS) tregojnë se, në vitin 2005, prodhimi i shumicës 
së mineraleve metalore ose industriale ishte më i ulët sesa në vitin 1995. 
Sidoqoftë, në shumicën e rasteve,mund të shihet se, prodhimi rimori hov nga 
viti 2001/2002 e më tej bëhet fjalë për prodhimin e kromit, çelikut të 
papërpunuar, dolomiteve dhe kripës; prodhimi i ferrokromit ndoqi të njëjtin 
model pas vitit 2003). Grafikët më poshtë ilustrojnë këto modele të kaluara 
dhe aktuale të prodhimit të metaleve më të rëndësishme. Tabelat përkatëse, në 
të cilat përfshihen edhe disa minerale të tjera, mund të gjenden te Shtojca G.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 (www.dolbear.com)  

Amerika Latine Kanada Afrika Australia 
SHBA Azia JL Pjesa tjetër e botës 

Grafiku 3: Buxheti i kerkimeve globale per metale me 
  

http://www.dolbear.com/�
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Grafiku 4 dhe 5: Nivelet e prodhimit për mallra të përzgjedhura, 1997-2005 (në 
tonelata) 
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                                     Burimi: Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS) 
 
13. Pavarësisht nga këto raste riaktivizimi, sektori minerar në Shqipëri, 
gjithsesi, nuk e ka maksimalizuar ende potencialin e vet të plotë, dhe ende nuk 
ka tërhequr në mënyrë të kënaqshme investitorë të huaj në përpjestim me 
potencialin e burimeve bazë. Në të vërtetë, Shqipëria, krahasuar me vendet 
fqinje, ende konsiderohet aktualisht si vend i vogël për investitorët e huaj.     
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Grafiku 6: Investimet e huaja të drejtëpërdrejta në Ballkan, 2001–2008, në milion euro  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Shqipër
Bosnja
Maqedo  
Mali i Zi
Serbia 

 
  Burimi: Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare (www.wiiw.ac.at) 

 
 
14. Sidoqoftë, gjatë periudhës 2002-2007, ka patur një rritje të 
vazhdueshme të aktiviteteve kërkimore, investimeve dhe numrit të kompanive 
të reja aktive në shkallë botërore (shih Grafikun 6). Si çmimet e mallrave, 
ashtu edhe aktivitetet kërkimore, shënuan një rënie të ndjeshme në vitin 2008, 
si pasojë e rënies së sistemit financiar ndërkombëtar dhe recesionit global në 
vazhdim. Sidoqoftë, këto mallra përgjithësisht çojnë në rigjallërim të 
ekonomisë, dhe pritet që një gjë e tillë të ndodhë, në tre-pesë vitet e ardhshme, 
dhe si rrjedhojë veprimtaritë ekonomike do të kthehen në nivelet e 
mëparshme.   

                                                                               
Grafiku 7: Buxhetet globale për 
kërkimet për metalet me ngjyrë, -
2007 

15.  Siç do të nënvizohet më tej 
në Pjesën B. 3, Shqipëria ka 
gjeologji me të ardhme të 
mirë për bakrin, kromin, 
hekur-nikelin, por edhe për 
floririn, zinkun, titaniumin 
dhe platinin. Në vitin 2008, 
viti i fundit, për të cilin 
raportohet, në vend janë 
aktivizuar kompani 
kërkimore dhe minerare nga 
Kanadaja, Turqia, Austria,        Burimi: Metals Economics Group 

 

http://www.wiiw.ac.at/�
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Mbretëria e Bashkuar dhe Australia. Bakri nxirret në Munellë nga një shoqëri 
turke, dhe kromi i Bulqizës nga një Ndërmarrje e Përbashkët  Austriako/Ruse 
(shih figurën 1). Dy kompani të reja ndërkombëtare nga Kanadaja po bëjnë 
kërkime për bakër në zonën veriore të pasur me rezerva bakri në Munellë, dhe 
kompani të tjera të reja bëjnë kërkime në depozitat lateritike të nikelit në 
juglindje. Një kompani e re australiane po bën kërkime për bakër, flori dhe 
nikel në zonën e Rubikut (zona perëndimore e bakrit), si dhe po nxit 
zhvillimin e depozitave të kromit në Kalimash, ndërsa një tjetër kompanie të 
re i është dhënë një licensë për kërkime në zonën e Bulqizës, zonë që paraqet 
shumë mundësi. Duket se kompanitë e reja kanë një qasje bazë të ngjashme 
ndaj kryerjes së kërkimeve në Shqipëri. Ato po dixhitalizojnë dokumentet e 
vjetra, që, më pas, të përdorin koncepte moderne gjeologjike dhe gjeofizike 
për të përzgjedhur vende optimale shpimi, me qëllim që të testojnë si 
objektivat e vjetra, ashtu edhe objektivat e reja. Shumica i kanë zbatuar 
programet e shpimit në vitin 2008. Këto zhvillime aktuale demonstrojnë që 
investitorët ndërkombëtarë e konsiderojnë Shqipërinë një potencial të qartë si 
vend minerar. Sidoqoftë, këto mundësi do të duhet të përdoren edhe për të 
krijuar një kuadër me qëllim që projektet për zhvillimin minerar të shërbejnë 
për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik,  në shkallë kombëtare dhe më gjerë.   

 
                                                       Foto 1: Miniera e kromit në Bulqizë 
B. 3 Potenciali 
i burimeve  
 
16. Potenciali 
i burimeve për 
lloje të 
përzgjedhura 
depozitash 
metalore të 
kromit, bakrit dhe 
nikelit është i 
lartë dhe ofron 
mundësi për 
zhvillim, ndërsa 
favorizon 
kërkimet moderne për zbulime të reja nga ana e investitorëve me përvojë. 
Zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit minerar do të vijë si rezultat i një game 
investimesh të ndryshme në:  
 

(a) minierat e vogla të kromit, të cilat administrohen nga investitorë 
vendas që kanë arritur një ekuilibër të kapaciteteteve prodhuese 
më të ulët sesa nivelet në të kaluarën (1990), por që krijojnë 
punësim, fitime nga eksporti dhe të ardhura për shtetin;  

 
(b) potencialin për punime më të zgjeruara minerare të nikelit dhe 
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bakrit, në të cilat investitorët ndërkombëtarë marrin përsipër të 
bëjnë kërkimet e nevojshme për nisjen e punimeve të reja 
minerare, duke zbatuar përvoja të mira ndërkombëtare që do të 
kenë një efekt pozitiv përshpejtues në këtë sektor.  

 
 
B. 3.1 Prodhimi i kromit 

                                                     Grafiku 8: Ilustrim grafik i prodhimit të kromit, 1995-   
2005; Burimi: USGS                                                                                                      

17. Për depozitat e 
vogla deri të mesme, 
potenciali për kryerjen 
e kërkimeve për krom 
është i madh, duke 
përdorur teknologji 
kërkimore moderne në 
kërkim të depozitave 
më të thella në zonat 
me rezerva të 
mundshme. Zbulimet e 
reja duhet t’i shtohen 
gamës së minierave që 
janë në punë, me qëllim 
që të mbushen rezervat 
e xeherorëve që 
mbështesin zhvillimin e sektorit.  Në të kaluarën, Shërbimi Gjeologjik 
Shqiptar (SHGJSH) ka përcaktuar mundësinë për shtrirje në shtresa më të 
mëdha të zbuluara tashmë minerare, dhe për të udhëhequr caktimin e 
objektivave të kërkimeve nga ana e ndërmarrjeve, të cilave u mungojnë 
kapacitetet e brendshme për të bërë kërkime/shfrytëzimin sistematik, mund të 
nevojitet asistenca teknike e shtetit. 
  
18. Përsa i përket potencialit të tij në të ardhmen, sektori i kromit në 
Shqipëri përbëhet kryesisht nga sipërmarrje të vogla ose sipërmarrje 
familjare, të cilat nuk çojnë as në konsolidimin, as në zgjerimin e produkteve 
individuale. Sidoqoftë, aktivitetet kërkimore që ka bërë kohët e fundit në 
Kalimash një kompani e re australiane, e cila ka shkuar përpara me studimet 
e fizibilitetit, tregojnë se disa punime ekzistuese mund të kenë potencialin për 
të tërhequr kompani të reja ndërkombëtare. Kërkesa për kërkime të 
mëtejshme nga ana e shtetit është minimale, përveç përsa i përket potencialit 
ndihmës PGM lidhur me xeherorët e kromit.  
 
19. Investitorët aktualë dhe ata të pritshëm. Investimet aktuale, që dihet 
se janë me përmasa të konsiderueshme, janë Ndërmarrja e Përbashkët 
Austriako-Ruse, e cila punon në Bulqizë që nga muaji shkurt 2007, dhe 
projekti i Kalimashit. Gjithashtu, kompanitë turke duhet të përfshihen ndër 
investitorët e pritshëm në sektorin e kromit në Shqipëri. Këto shoqëri kanë një 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

18 

veprimtari të sprovuar në të kaluarën përsa i përket niveleve të 
konsiderueshme të prodhimit në depozitat podiforme të tipit alpin të kromit.  
 
 
 
B.3.2  Prodhimi i bakrit  

Grafiku 9: Ilustrim grafik i prodhimit të bakrit, 
1995-2005; Burimi: USGS  

 
                                                 

20. Përsa i 
përket 
depozitave të 
vogla që 
shfaqen në 
grup, 
potenciali për 
kryerjen e 
kërkimeve për 
bakër                         
është shumë i  
madh, dhe 
Shqipëria 
duhet të 
përpiqet të 
tërheqë të tjera 
kompani të huaja minerare, të cilat kanë aftësinë të përdorin teknika 
kërkimore moderne. Për shkak të llojit të modelit të depozitave që janë të 
pranishme në Shqipëri, vendi ka më pak gjasa që të jetë prodhues i bakrit i 
klasit botëror, por disa vende në rajon kanë një sektor modest, por të 
shëndoshë, që është ngritur mbi këtë lloj depozite bakri (Qipro dhe Turqia). 
Potenciali përfundimtar i rezervave nuk dihet, dhe do të mësohet nga 
programet e vazhdueshme kërkimore, që kanë nisur në vitin 2007. Përpunimi 
metalurgjik në vend mbetet një çështje për shqyrtim të mëtejshëm (aktualisht, 
është gjallëruar sërish të paktën një uzinë larjeje). Nënsektori i bakrit mbetet 
më pak i zhvilluar dhe përfaqëson një burim të rëndësishëm potencial të 
mundësive për investime.  
  
21. Përsa i përket potencialit të tij në të ardhmen, sektori i bakrit në 
Shqipëri është më i vogli ndër sektorët që janë aktualisht aktivë në Ballkan. Ai 
do të shërbejë për të tërhequr kompani minerare ndërkombëtare, të cilat, në 
aktivitetet e tyre kërkimore dhe minerare për të kërkuar dhe shfrytëzuar 
depozitat në Shqipëri, i përmbahen ¨praktikës së mirë¨. Këto kompani kanë 
tendencën të regjistrohen në bursat kryesore të letrave me vlerë, dhe ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në bazë të rregullave dhe standardeve të bursave të letrave 
me vlerë. Pra, ato në mënyrë të vazhdueshme u përmbahen sistemeve të tilla, 
siç janë rregullat NI 43-101 të Kanadasë për trajtimin e burimeve dhe 
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përllogaritjet e rezervave, dhe përdorin kode raportimi, që janë të pranuara, 
p.sh.: CIM apo JORC, ku rezultatet e tyre janë të përputhshme me këto kode.
  
 
22. Investitorët aktualë dhe të synuar. Sektori i ri i kërkimeve (Mbretëria 
e Bashkuar, Kanadaja dhe Australia), që ruan traditën, përfaqëson një burim të 
mundshëm investitorësh kompetentë dhe të aftë. Te ky burim janë mbështetur 
veprimtaritë kërkimore për metale bazë dhe të çmuar të investitorëve kryesorë 
në gjithë Ballkanin. Ndër investitorët që bëjnë kërkime aktualisht në Shqipëri, 
përfshihet një kompani e re kërkimore kanadeze, e cila, në veprimtaritë e saj 
kërkimore, ka përfshirë ¨praktikën e mirë¨ industriale dhe është angazhuar të 
bëjë një vlerësim të hollësishëm me metoda gjeofizike të kërkimit ajror. 
Kompania po e përtërin aktivisht interesin për kërkime në zonën e Mirëditës, 
duke përfshirë modele moderne të gjenezës së xeherorëve, të cilët po testohen 
me anë të teknologjisë moderne. Edhe ndërkombëtarë të tjerë janë në fazën e 
kërkimeve në këtë zonë.  
 
 
B.3.3 Prodhimi i nikelit 
 
23. Për depozitat e mesme, që mund të jenë të rëndësishme nga 
pikëpamja ekonomike dhe përfaqësojnë pikësynime të mundshme për 
shoqëritë e mesme dhe të vogla ndërkombëtare, potenciali kërkimor është i 
lartë. Mendohet që depozitat janë të krahasueshme me Greqinë, ndërsa për 
nga tonelatat, të ngjashme me Kosovën fqinje (10.000 t.pa). Potenciali 
përfundimtar i rezervave nuk dihet, por mund të jetë i krahasueshëm me 
Turqinë (p.sh.: Çaldag). Përpunimi metalurgjik në vend mbetet një çështje 
për shqyrtim të mëtejshëm. Në përgjithësi, sektori i nikelit mbetet më pak i 
zhvilluar dhe një burim mundësish për investime. 
 
24. Përsa i përket potencialit të tij në të ardhmen, sektori i nikelit në 
Shqipëri po përfiton aktualisht nga mbërritja e European Nickel, një kompani 
e re kërkimesh me qendër në Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka qasje 
ndërkombëtare ndaj kërkimeve dhe zhvillimit profesional.  
 
25. Investitorët aktualë dhe të synuar. Ndër investitorët aktualë në 
sektorin e kërkimeve për nikel në Shqipëri përfshihet kompania e 
sipërpërmendur me qendër në Mbretërinë e Bashkuar, e cila, aktualisht, ka 
kontraktuar minierën e nikel-kobaltit të Çaldağ-ut në Turqinë Perëndimore. Ia 
vlen të shënohet se kjo shoqëri e ka trajnuar stafin e vet teknik shqiptar deri 
në atë shkallë sa që, tani, ky staf i përmbahet plotësisht ¨praktikës së mirë¨ pa 
mbikëqyrje ndërkombëtare, me përjashtim të ndonjë vizite të drejtuesve për 
të monitoruar ecurinë. Kompania ka në plan që të ngrejë një uzinë për 
shpëlarjen me acid, të ngjashme me atë që është kontraktuar në Çaldağ, dhe 
t’u shesë uzinave të shkrirjes së nikelit në Evropë 30% të produktit të 
koncentratit të nikelit.  
 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

20 

26. Sektori i nikelit në Shqipëri ka rezerva të konsiderueshme, të cilat 
janë zbuluar, dhe duhet të synojë të tërheqë më shumë kompani të reja. 
Shoqëritë kryesore të nikelit janë angazhuar tashmë për të realizuar zgjerime 
të konsiderueshme të veprimtarive të tyre masive për sulfuret e nikelit në 
Kanada, Afrikën e Jugut dhe Australi. 
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C. MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI I SEKTORIT
  

C.1 Pamje e përgjithshme e reformave në sektorin minerar
       
27. Historia e hollësishme e sektorit minerar në Shqipëri shërben për të 
nënvizuar ndryshimet mes ish-punimeve të integruara minerare/metalurgjike 
të viteve tetëdhjetë dhe natyrës aktualisht shumë të fragmentuar të aseteve që 
kanë mbetur (shih histori më të hollësishme te Shtojca A). Historia e shkurtër, 
që paraqitet këtu, trajton disa prej ngjarjeve më të rëndësishme të së kaluarës 
me qëllim që të vihet në dukje historia e reformave dhe rënia që shoqëron 
industrinë për shkak të dhënies së kapitalit të pamjaftueshëm dhe 
fragmentizimit të zotërimeve të licensave, që çojnë në bllokim.   
 
28. Për afro pesëdhjetë vjet, sektori minerar në Shqipëri ka qenë 
lokomotivë  zhvillimi që ka furnizuar me lëndë të para veprimtaritë industriale 
në fazën përfundimtare, ku përfshiheshin prodhimi i çelikut dhe i metalave, si 
dhe produktet metalurgjike me vlerë të shtuar për eksport. Prodhimi dhe 
eksportet e mineraleve arritën kulmin në vitin 1989 me 140 milion dollarë 
amerikanë, ku kromi, bakri dhe nikeli zinin rreth 80% të eksporteve të 
përgjithshme shqiptare (sipas vlerës). Nga viti 1992, eksportet e mineraleve 
kishin rënë ndjeshëm në afro 20 milion dollarë amerikanë, rezultat ky i 
paqëndrueshmërive politike, rënies ekonomike në vend dhe fillimit të 
recesionit të mallrave, që do të vazhdonte gjatë gjithë pjesës tjetër të 
dhjetëvjeçarit. Për shkak të shtrëngimeve të ashpra financiare, ri-investimi për 
minierat dhe uzinat ndaloi plotësisht, dhe u zëvendësua nga nxjerrja e aseteve 
dhe riaftësimi i minierave dhe i pajisjeve, që i bënë proceset bazë 
jofunksionale.   
 
29. Në bazë të një qasjeje sistematike ndaj përgjegjësive sociale, mjedisore 
dhe financiare, Qeveria dhe Banka Botërore (1993) diskutuan lidhur me një 
program për ristrukturimin, organizimin dhe/ose konsolidimin e minierave 
dhe fabrikave të pasurimit të mundshme, si dhe për mbylljen e veprimtarive 
joekonomike. Ndërsa me hyrjen në fuqi të ligjit minerar të vitit 1994 u 
ndërmorën disa hapa pozitive, transferimi i punimeve minerare te investitorët 
e që plotësonin kriteret nuk ndodhi. Në vitin 1998, Qeveria nisi transferimin e 
licensave për dhënien sërish të të drejtave për kërkimin dhe shfrytëzimin e  
mineraleve, me qëllim që të zbuste pakënaqësinë që po lindte në zonat 
fshatare. Shumica e të drejtave minerare iu dhanë individëve që nuk kishin 
ekspertizën e mjaftueshme teknike dhe burimet e nevojshme financiare për 
rimëkëmbjen e sektorit. Për më tepër, në kuadrin e këtij transferimi, aktivitetet 
e mëdha dhe të integruara minerare u shpërbënë në  njësi prodhuese të 
veçuara, të cilave u mungonin ekonomitë e shkallës, të nevojshme për 
përpunimin e efektshëm metalurgjik. Gjatë dhjetëvjetçarit që vijoi, i cili u 
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karakterizua nga zbatimi i pasaktë i kontratave, u bë e mundur që zotëruesit e 
licensave t’i mbanin burimet pasive, faktikisht duke sterilizuar pasuritë 
kryesore dhe duke kufizuar mundësinë për t’iu afruar investitorëve që 
plotësonin kriteret).  
 
30. Vitet pas 1998-tës do të tregonin se investitorët e rinj do të ishin 
spekulatorë me kapital kryesisht të pamjaftueshëm. Brenda dy viteve, sektori i 
integruar minerar, i madh e i larmishëm, u zhvesh pothuajse nga gjithë 
kapacitetet produktive që i kishin mbetur. Rënien e aktiviteteve të 
rëndësishme minerare dhe metalurgjike në fazën përfundimtare e ilustron 
historia e uzinës së çelikut në Elbasan. Darfo S.p.A., investitor italian, mori në 
dorë uzinën e ferrokromit në Burrel dhe uzinën e shkrirjes së çelikut në 
Elbasan9 (shih foton 2). U parashikua që kjo uzinë të kishte një kapacitet 
prodhimi të çelikut prej 750.000 ton dhe një vlerë prodhimi prej140 milion 
dollarë amerikanë (në vitin 1989).  Gjatë kohës që drejtohej nga Darfo, uzina 
pësoi rënie të ndjeshme dhe, përfundimisht, atë e mori në dorë Kurum-i i 
Turqisë, prodhimi i të cilit ishte 100.000 ton (20 milion dollarë amerikanë). 
Përfundimisht, uzina u mbyll, me arsyen se Kurum-i shpenzonte shumë për 
energjinë elektrike10, dhe se importet do të ishin tepër konkurruese e prodhimi 
shqiptar nuk mund matej me to. Sot, aktivitetet e tjera që kanë mbetur 
përbëjnë thjesht 10% të kapaciteteve të tyre të vlerësuara, dhe shumica është 
lënë pas dore. Ndërsa objektivi i privatizimit ishte përputhja me ndryshimin 
makro-ekonomik drejt zhvillimit ekonomik me bazë tregun, rezultati ishte 
dukshëm i ndryshëm. Për vite me rradhë, sektori mbeti thjesht një skelet i ish-
vetes së vet. Copëzimi si i minierave të mëdha, ashtu edhe i atyre të vogla, ka 
bërë që shumë mundësi për investime të duken “jointeresante” për 
komunitetin investues ndërkombëtar. Investitorët e mëdhenj përballen me 
sfida të konsiderueshme11

                                        

 për të përmirësuar aktivitetet e mëparshme e për t’i 
konsoliduar në pasuri të mundshme. Sidoqoftë, kohët e fundit, mund të vihet 
re një rimëkëmbje e lehtë e këtij sektori, ndërsa një numër kompanish të reja 
ndërkombëtare i kanë realizuar mundësitë për kërkime. Ideja e rimëkëmbjes 
mbështetet edhe nga numri në rritje i fuqisë punëtore dhe i investimeve në 
këtë sektor.   

                                     

                                                 
9 Ky është shembull i mirë i një procesi të integruar prodhimi, siç ka ekzistuar në Shqipëri 
deri në vitet nëntëdhjetë. Ferrokromi përdoret për prodhimin e çelikut të paoksidueshëm.  
10 Këto komente të Kurum-it burojnë nga pikëpamja e tyre lidhur me ligjin për nxitjen e 
investimeve shqiptare. Meqenëse Kurum-i nuk jep ndonjë vlerë numerike të shpenzimeve për 
energjinë elektrike dhe është e vështirë për të mësuar humbjet e sakta në kosto krahasuar me 
vendet fqinje, të paktën mund të konfirmohet se furnizimi me energji elektrike është i 
pasigurt, sidomos për prodhimin që kërkon sasi shumë të mëdha energjie elektrike (shih 
pikëpamjet e përbashkëta të investitorëve te pikat e reformës urgjente më poshtë në këtë faqe). 
Shpenzimet e larta për energjinë elektrike përmenden edhe nga JAB Resources (shih JAB: 
Projekte shqiptare, tek www.jabresources.com). 
11 Këto sfida kanë të bëjnë me mungesën e bashkërendimit mes institucioneve përkatëse 
publike, zbatimin e pasaktë të rregulloreve, problemet e trashëgimisë dhe, shpeshherë, me 
infrastrukturën e pamjaftueshme.  

http://www.jabresources.com/�
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C. 2 Reformat ligjore, rregullatore dhe institucionale  
 
                                                              Foto 2: Kombinati metalurgjik i Elbasanit 
31. Administrimi – 
situata e tanishme. 
Pavarësisht nga disa 
reforma të hershme dhe 
privatizimi i sektorit 
minerar, punimet 
ekzistuese minerare në  
Shqipëri kanë tërhequr një 
numër të kufizuar 
investitorësh të huaj që 
kanë përvojë në këtë 
fushë. Duke bërë 
krahasimin, potenciali i 
burimit për lloje të përzgjedhura depozitash është i lartë dhe ofron potencial 
zhvillimi për investimet e reja, sidomos nëse kërkimet për zbulime të reja 
arrijnë t’i tërheqin investitorët e praktikës së mirë. Në vitin 2003, u përgatit 
strategjia për sektorin minerar, që ende nuk është vënë plotësisht në zbatim, si 
dhe ka nevojë për t’u përditësuar. Ligji minerar i Shqipërisë, i vitit 1994, 
parashikon investime nga ana e sektorit privat, dhe sanksionon praktikat e 
mira mjedisore dhe të licensimit. Sidoqoftë, krahas dispozitave të tjera për 
menaxhimin e risqeve sociale, është e domosdoshme që zbatimi të 
përmirësohet. Në përgjithësi, sektori do të përfitojë nga përmirësimi i zbatimit 
të kushteve dhe afateve që janë të detyrueshme për zotëruesit e licensave. 
 
32. Ligji minerar shqiptar. E përqendruar që të zgjidhë kuadrin kryesor 
institucional dhe legjislativ, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës 
ka hartuar një ligj të ri minerar, i cili, aktualisht, i është nënshtruar shqyrtimit 
brendapërbrenda. Sidoqoftë, reforma e ligjit minerar, logjikisht, pason 
miratimin e një politike/strategjie kombëtare për mineralet – një hartë të 
hollësishme të rrugës, për të cilën shteti, industria dhe shoqëria civile duhet të 
arrijnë një mirëkuptim të përbashkët pas konsultimeve të gjera (lista e plotë e 
çështjeve, që Shqipëria mund të dëshirojë të marrë në shqyrtim lidhur me 
politikën për këtë sektor dhe ligjin, përfshihet te Shtojca C). 
 
33. Më poshtë (Grafiku 10), është një ilustrim grafik i ndjeshmërisë së 
projektligjit të ri minerar ndaj prerogativave të çështjeve ekonomike, sociale, 
mjedisore dhe komunitare, i cili u përgatit nga Grupi i Bankës Botërore dhe 
mbështetet te kategoritë/elementet e mëposhtme të praktikave të mira: 
 

• Ekonomike: zotërim, transparencë, fleksibilitet, llojet 
e të drejtave, detyrime, stimuj, shkelje, zgjidhje e 
mosmarrëveshjeve  

• Mjedisore: vlerësim, menaxhim, shëndet dhe siguri, 
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përmirësim 
• Sociale: procese konsultative,  kuadri i llojeve të 

ndryshme, zbutja, kompensim dhe çështje gjinore 
• Të zhvillimit të komunitetit: zhvillim ekonomik, 

mjedisor dhe social, si dhe çështje minerare artizanale 
• Të administratës: autoritete kompetente, përgjegjësi, 

inspektim, shkelje dhe dënime, zgjidhje dhe ankimime 
 
                                                 Grafiku 10: Ligji/rregulloret minerare; vlerësimi 

përkundrejt përvojës pozitive 
34.  Përqindja e 
ndjeshmërisë u përllogarit në 
bazë të pranisë dhe mungesës 
së disa elementeve të 
përvojës pozitive, siç 
paraqitet te modeli i 
praktikave të mira në 
legjislacionin minerar 
(Shtojca D), që është krijuar 
nga Banka Botërore, dhe në 
bazë të përvojës globale. 
Pikët mesatare (afërsisht 
35%) tregojnë se ka vend për 
përmirësime të aspekteve 
sociale, komunitare dhe të politikës së përgjithshme.  

   
 

35. Nga pikëpamja ekonomike, projektligji parashikon një sistem të qartë 
dhe transparent të dhënies së licensave, garanton sigurinë e zotërimit, 
shprehet qartë për marrëdhëniet me pronarët e tokës në sipërfaqe dhe 
fleksibilitetin në përllogaritjen e kohës për kërkime dhe shfrytëzim. Disa nga 
dispozitat lidhur me llojin e të drejtave, përshtatshmërinë e anulimit, 
detyrimet për tatimet, tarifat dhe rentën e pasurisë minerare, si dhe 
përtëritjen, transferimin dhe përfundimin e licensimit, duhet të përmirësohen 
në mënyrë që të përfshihet një ide e qartë e asaj që kërkohet nga zotëruesi i 
titullit të pronësisë që do të përfitojë nga këto të drejta. Projektligji nuk 
trajton mbështetjen te sektori privat që të ofrojë investime, dhe nuk përmban 
ndonjë dispozitë për stabilitetin e detyrueshëm të tatimeve12

 

, apo autorizimin 
e agjencisë së duhur shtetërore që të nxjerrë dispozita financiare për tatimet 
ose amortizimin, zhvlerësimin ose humbjen e pësuar.  

                                                 
12 Stabiliteti i tatimeve është metodë kryesore e tatimit konkurrues në industritë minerare me 
kapital të madh, ku një kompani mund të zgjedhë të paguajë për shoqëritë tatim më të lartë në 
këmbim të “stabilitetit”, gjatë të cilit tatimet janë të palëvizshme për një periudhë të caktuar 
kohe. 
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36. Aftësia për tërheqjen e investitorëve me përvojë nëpërmjet një 
metodologjie të përshtatshme të pajisjes me licensë është me rëndësi 
vendimtare. Zhvillimi i burimeve minerare mbështetet te rregulloret e 
përgjithshme me qëllim që të sigurohet përfitim maksimal nga këto 
veprimtari, me anë të të cilave të vendoset një ekuilibër mes interesit të shtetit 
dhe interesave të investitorit/zhvilluesit të burimit. Duhen marrë në shqyrtim 
epërsitë e një metodologjie të dyfishtë në dhënien e të drejtave të 
kërkimit/shfrytëzimit të mineraleve – në vartësi nga niveli i informacioneve të 
disponueshme për burimin bazë. Me rëndësi kryesore është që Qeveria të 
garantojë që zhvillues të burimeve të bëhen investitorët që plotësojnë kriteret 
(përsa i përket aftësisë teknike dhe financiare, si dhe Përgjegjësisë së 
Përbashkët Sociale). Qasja që përdoret aktualisht, “kush vjen i pari, merr 
shërbimet i pari”, është e përshtatshme për pajisjen me licensë për kryerjen e 
kërkimeve kur dihet pak për potencialin e burimit bazë. Por, kur nga zbulimet 
ose prodhimi në të kaluarën ekzistojnë informacione pozitive dhe shprehet 
interes nga më shumë sesa një investitor i mundshëm, atëherë mund të jetë më 
e përshtatshme, përkatësisht, një përzgjedhje me bazë konkurrence (për 
kërkime ose depozita të vogla), ose një ankand i plotë (për shfrytëzimin e 
depozitave të mëdha). Përzgjedhja me bazë konkurrence është e dobishme për 
faktin se agjencia, që bën pajisjen me licensë, mund ta përzgjedhë kandidatin 
më të mirë në bazë të vlerësimit teknik të informacionit për aftësitë teknike 
dhe financiare të atij kandidati të caktuar, si dhe të investimeve dhe planeve të 
punës të kandidatëve. Gjithashtu, një proces me bazë konkurrence mund të 
përfshijë ofertën lidhur me pagesat e rentës së pasurisë minerare dhe rentave 
të tjera (rentat për mineralet). Ligji minerar duhet të përcaktojë qartë etapat 
kryesore të procesit, ndërsa hollësitë lidhur me procedurat dhe kriteret e 
përzgjedhjes duhet të jenë pjesë e rregulloreve mbështetëse. 
  
37. Aspektet mjedisore, nga reagimi ndaj shëndetit, sigurisë dhe 
urgjencave deri te riaftësimi i minierave, janë trajtuar mirë në projektligj. 
Sidoqoftë, projektligji nuk e përcakton qartë se cilat janë masat mbrojtëse për 
mjedisin që duhet të respektojë zotëruesi i titullit të pronësisë (siç është 
kërkesa për përgatitjen e vlerësimit të impakteve te mjedisi përpara çdo 
veprimtarie minerare, e planeve për menaxhimin e mjedisit, etj.). 
 
38. Aspektet sociale, domethënë planifikimi social përpara zhvillimit 
(kërkesa për vlerësimin strategjik të impakteve dhe planet për zbutjen e tyre), 
risistemimi dhe kompensimi, si dhe mirëqenia e komunitetit, nuk janë 
parashikuar në projektligj,  pasi ai nuk përmban ndonjë dispozitë që i analizon 
këto aspekte. Përsa i përket proceseve të konsultimit, projektligji parashikon 
këshillim me autoritetet vendore, në rast se vlerësohet se pajisja me të drejta 
minerare mund të ndikojë seriozisht dhe të çojë në impakte negative për 
banorët e zonës përkatëse dhe në konflikte me ta (Neni 13 i ligjit të ri). Ky nen 
ka dy të meta kryesore (d.m.th., që vendimi për impaktin te komuniteti është 
artibrar, si dhe fakti që konsultim kërkohet vetëm me autoritetet vendore), dhe 
është e nevojshme që të përmirësohet për ta harmonizuar me praktikat e mira 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

26 

ndërkombëtare, të cilat kanë të bëjnë me proceset e këshillimit, që 
përgjithësisht, përfshijnë dispozita për këshillim me grupet më të cenueshme. 
 
39. Gjithashtu, është e nevojshme që të përmirësohen aspektet e zhvillimit 
të komunitetit, sidomos përsa i përket sqarimit të dispozitave për përgatitjen 
e një plani fillestar për mbylljen e minierave në kuadrin e procesit të pajisjes 
me licensë. Gjithashtu, nuk ka ndonjë kërkesë për mbyllje progresive 
(“mbyllni ndërsa gërmoni”, kur është e mundur) dhe asnjë përcaktim të saktë 
për llojin e masave sociale zbutëse, janë të nevojshme të ndërmerren për të 
garantuar që komunitetet nga zonat e dëmtuara të jenë të qëndrueshëm pas 
mbylljes së minierës. Gjithashtu, është e nevojshme që dispozitat, të cilat 
trajtojnë çështjet e trashëgimisë minerare dhe sesi do t’i trajtojë ato shteti, të 
përmirësohen për të sqaruar kur ka përgjegjësi për mbylljen zotëruesi i 
licensës dhe kur ka përgjegjësi shteti, dhe çfarë lloj monitorimi pas mbylljes 
[së minierës] është i nevojshëm.   
 
40. Në kuptimin e administrimit të ligjit, projektligji ka përcaktuar qartë 
shkeljet dhe dënimet, por është e nevojshme që ai të përmirësohet përsa i 
përket përgjegjësive të autoriteteve kompetente, transparencës së veprimtarisë 
së tyre dhe  bërjes së saj publike. Përgjegjësitë për krijimin e kuadrit 
rregullator/ligjor ndahen nga zbatimi i këtij kuadri, duke eleminuar konfliktin 
e interesit që mund të lindë nëse i njëjti institucion e përgatit/përshtat 
legjislacionin dhe e zbaton atë. Përfundimisht, autoriteti i licensimit duhet të 
gëzojë pavarësi të një niveli të caktuar nga Ministritë e tjera përkatëse (të 
minierave, të mjedisit, etj.) dhe, në rrethana ideale, duhet të veprojë në bazë të 
bashkërendimit që siguron Kryeministri. 
 
41. Është e nevojshme që procedurat institucionale dhe rolet e çdo 
institucioni të përfshirë të përcaktohen qartë në ligj, përfshirë: (i) Ministrinë 
përkatëse të minierave – përgjegjëse për përgatitjen dhe menaxhimin e 
strategjisë/politikës për veprimtaritë minerare nëpërmjet një plan veprimi të 
organizuar sipas përparësive, përfshirë ligjet dhe rregulloret përkatëse 
minerare për përcaktimin e rentës së pasurisë minerare në konsultim me 
Ministrinë e Financave13

                                                 
13 Ministria e Financave përcakton regjimin minerar financiar që, përgjithësisht, është i 
ngjashëm me pjesën tjetër të ekonomisë. 

; (ii) Shërbimin Gjeologjik – përgjegjës për 
grumbullimin dhe përhapjen e të dhënave gjeo-shkencore për shtetin dhe 
industrinë (përfshirë, në këtë rast të caktuar, të dhëna për hidro-gjeologjinë, 
ujërat nëntokësore dhe rreziqet gjeologjike), si subjekt i pavarur kërkimor 
publik, që mundësisht ofron shërbime me tarifë të pjesshme; dhe (iii) një 
Autoritet kompetent – si subjekt i pavarur që zbaton strategjinë/politikën 
minerare, monitoron dhe mbikëqyr veprimtaritë e sektorit,  përfshirë procesin 
e licensimit (kadastra minerare), menaxhimin e raporteve për vlerësimin e 
industrisë, vlerësimin e rentës së pasurisë minerare, përputhjen [e çështjeve] 
mjedisore dhe sociale, shëndetin dhe sigurinë, monitorimin e mbylljes/pas 
mbylljes, si dhe inspektimin e veprimtarive minerare. Gjithashtu, ky Autoritet 
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vepron si pikë takimi për shërbime të shumëfishta minerare për investitorët e 
mundshëm, që rrit shumë tërheqjen për sektorin minerar në Shqipëri. Kjo pikë 
takimi për shërbime të shumëfishta minerare nuk duhet të jetë pjesë e qasjes 
së përgjithshme për shërbime të shumëfishta për licensimin e sektorit 
jominerar, meqenëse licensimi në fushën minerare është i veçantë në atë që 
shteti ruan pronësinë e pasurisë minerare dhe jep të drejtat për 
kërkim/zhvillim, siç e përcakton legjislacioni minerar. Kjo marrëdhënie 
kontraktuale mes shtetit dhe sektorit privat nuk shihet në pjesë të tjera të 
ekonomisë dhe, për këtë arsye, e bën të nevojshëm trajtimin specifik.  
 
42. Gjithashtu, projektligji duhet të jetë më i qartë lidhur me mundësinë e 
përdorimit të informacioneve, funksionet e kadastrës minerare dhe 
dokumenteve/raporteve që duhet të përgatisë zotëruesi i titullit të pronësisë 
gjatë veprimtarisë minerare. 
 
43. Përmirësimi i transparencës dhe llogaridhënies, duke bërë publike 
pagesat që i bëjnë shtetit shoqëritë nxjerrëse të përqendruara te burimet, është 
një hap i rëndësishëm për shndërrimin e burimeve natyrore të vendit në begati 
ekonomike. Si të tilla, nismat globale si Nisma për Transparencën e Industrive 
Nxjerrëse (NTIN) janë veçanërisht të dobishme për vendet me qëllim që 
sektori minerar të ketë transparencën e duhur dhe, kështu, e bëjnë më të lehtë 
që qeveritë ta vlerësojnë kontributin e tij ekonomik. Gjithashtu, kjo është një 
mënyrë e përshtatshme për të pakësuar mosbesimin e komuniteteve vendore 
dhe shoqërisë civile te punimet minerare.  
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D. MUNDËSITË E SEKTORIT MINERAR NË 
SHQIPËRI NË TË ARDHMEN  

D.1  Politikat bazë që duhen marrë në shqyrtim për të 
ardhmen e sektorit minerar në Shqipëri  
 
44. Nëse menaxhohen mirë, industritë nxjerrëse krijojnë vende pune, 
stimulojnë transferimin e teknologjive dhe të njohurive dhe krijojnë fitime të 
vlefshme në valutë të huaj, duke u siguruar, kështu, qeverive bazën financiare 
për krijimin e infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve sociale. Për fat të keq, 
shumë qeveri i kanë keqadministruar të ardhurat e tyre nga veprimtaritë 
minerare dhe, në shkallë të ndryshme, kanë vuajtur nga “mallkimi i burimeve 
natyrore”, në bazë të të cilit zgjedhjet e dobta të politikës plus korrupsioni 
kanë ashpërsuar ciklet e varfërisë dhe konfliktin. Administrimi i mirë i 
sektorit fillon me menaxhimin e shëndoshë dhe transparencën në spektrin e 
plotë të zinxhirit të administrimit minerar, nga dhënia e kontratave te ndjekja 
e punimeve, mbledhja e tatimeve dhe taksave, shpërndarja e mirë e të 
ardhurave dhe, në fund, te arritja e zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë, 
në tërësi. 
 

Figura 1: Rritja e vlerës nga burimet minerare për ekonominë: nga burimet e 
papërsëritshme te zhvillimi i qëndrueshëm 

                       
 
 
 
 
    
 

45. Në reformën e sektorit përdoren instrumente për të dhënë një qasje të 
integruar  tërësore që përfshin qeverisjen e mirë dhe transparencën përgjatë 
gjithë procesit (Figura 1).  
 

Shpeshherë, për reformën përdoret një qasje me dy shina: 
• Nisma më të gjera për stimulimin e zhvillimit të sektorit, 

kryesisht, duke synuar kërkime të reja, investime në një a dy 
veprimtari që nxisin reformën, të cilat janë mbizotëruese në 
grup, dhe modernizimin e tyre. Veprimtari të tilla mund të 
përgatisin me kujdes punëtorë të specializuar, të rrisin të 
ardhurat për shtetin dhe të tërheqin investime të huaja të 
drejtëpërdrejta për përmirësimin e aftësive vepruese.   

• reforma hap pas hapi e veprimtarive të shtrembëruara për 
shkak të qirasë me qëllim që të kufizohet prapësimi, ndërsa 
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nismat më të gjera krijojnë një grup mbështetësish politikë në 
favor të reformës.14

 
 

46. Kjo mund të realizohet duke përgatitur një hartë të përgjithshme 
strategjike të rrugës për zhvillimin e sektorit minerar në Shqipëri në ardhmen. 
Veprimet e rekomanduara bashkohen dhe formojnë një reformë tërësore, siç 
jepet e përmbledhur në matricën e mëposhtme: 
 

Tabela 1: Matricë e reformës së plotë në sektorin minerar në Shqipëri 
Reforma  Objektivi kryesor i reformës Subjekti përgjegjës  Fusha e zbatimit 
Përgatitja e hartës së 
rrugës /strategjisë për 
zhvillimin e 
qëndrueshëm të 
sektorit minerar 

Krijimi i veprimeve strategjike 
për zhvillimin e sektorit 
minerar në të ardhmen, 
përfshirë trajtimin e çështjeve 
të trashëgimisë minerare  

Ministria e  Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës,  
Ministria e Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të Ujërave 

Në gjithë vendin 
Investitorët dhe 
komunitetet 

Përmirësimi i 
administrimit të 
sektorit  

Respektimi me efektivitet i 
ligjeve me qëllim zbutjen 
kundrejt autoritetit jo-
transparent / arbitrar;  
Vënia në jetë e NTIN-ësë për të 
rritur transparencën dhe 
llogaridhënien në sektorin e 
industrive nxjerrëse 

Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës 
 
 
 

Në gjithë vendin 
Investitorët në fushat e 
licensimit minerar  
 
 
 

Forcimi institucional 
dhe krijimi i 
kapaciteteve 

Përmirësimi i administrimit në 
nivel sektori i kërkimeve dhe 
zhvillimit; 
Terma të qarta reference për të 
shmangur si paralelizmat ashtu 
edhe dallimet në nivel 
institucional, që shfaqen në 
administrimin e mineraleve; 
Mundësimi i hyrjes së 
investitorëve në sektorin 
minerar në Shqipëri nëpërmjet 
ofrimit të “shërbimeve të 
shumëfishta me një ndalesë”;  
Përmirësimi i zbatimit të 
politikave, ligjeve dhe 
rregulloreve minerare.   
Shfuqizimi i licensave që nuk 
funksionojnë në përputhje me 
marrëveshjet dhe/ose 
rregulloret kontraktuale 

Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës 
 
 
 
 
 
 
 
Autoriteti i pavarur i 
Licensimit Minerar 
(Kadastror) , që punon së 
bashku me Ministrinë e 
Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës; dhe Ministria e 
Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave  
 

Në gjithë vendin 
Investitorët 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zotëruesit e licensave pa 
aktivitet  
 

Trajtimi i çështjeve të 
trashëgimisë mjedisore 
/ sociale  

Renditja sipas përparësisë e 
çështjeve të patrajtuara të 
trashëgimisë mjedisore/sociale 
për të përcaktuar një program 
strategjik afatgjatë  nëpërmjet 
përgatitjes dhe zbatimit të 
vlerësimit strategjik mjedisor 
dhe social  

Ministria e Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të 
Ujërave;  
Ministria e Punës, Çështjeve 
Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta  

Në gjithë vendin; 
Ish- sipërmarrjet për 
mineralet metalore, 
sipërmarrjet e vogla deri të 
mesme për materialet e 
ndërtimit, minatorët në 
pension 

Përmirësimi i 
qëndrueshmërisë në 
nivel komuniteti dhe i 
shpërndarjes së 
fitimeve 

Zhvillimi i qëndrueshëm 
afatgjatë i sektorit, në të cilin 
një grup i madh palësh të 
interesuara merr pjesë në 
planifikimin e zhvillimit të 
burimeve dhe shpërndarjen e 

Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës 

Palët e interesuara dhe 
grupet e cenueshme në 
komunitetet e dëmtuara 
lidhur me zhvillimin e 
burimeve 

                                                 
14 “Përfitimi nga enklavat minerare”, Richard Auty (Universiteti i Lankasterit). 
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fitimeve; gjithashtu, kjo kërkon 
transparencë lidhur me pagesat 
mes shoqërive dhe shtetit  

Mbështetja për 
zhvillimin e sektorit  

Rritja e investimeve për 
kërkime dhe zhvillim;  
Kthimi i bankës së të dhënave 
gjeologjike në format 
elektronik dhe të bërit e tyre të 
arritshme për publikun, mbi një 
bazë të integruar, nëpërmjet një 
adrese të posaçme në internet; 
Forma të tjera të promovimit të 
sektorit (ekspozita 
ndërkombëtare, rubrika në 
revistat përkatëse, adresa në 
internet, etj…) 
 

Shërbimi Gjeologjik, 
mbikëqyrje nga Autoriteti i 
pavarur i Licensimit 
Minerar; 
Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës; 
Agjenci për promovimin e 
sektorit  

Zonat e pritshme minerare 
për metale, çimento dhe 
minerale industriale 
 
 

47. Ky kalendar i përgjithshëm reforme nënkupton komponentët e 
mëposhtëm: 
 
48. I. Përmirësimi i administrimit të sektorit. Administrimi i mirë i 
sektorit përcaktohet nga një mjedis rregullator i qëndrueshëm, transparent dhe 
i efektshëm që bën të mundur investimet në sektorin privat, lehtëson 
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe rrit të ardhurat për Qeverinë 
Shqiptare. Nëpërmjet komercializimit dhe/ose privatizimit të ndërmarrjeve 
shtetërore, Ministria përqendrohet te politikëbërja dhe funksionet rregullatore 
në katër fusha kryesore: 
 

• Përcaktimi i politikës për sektorin. Bën dhe zbaton politika për 
minerale masive dhe minerale për energji elektrike, dhe jep 
shembullin në formulimin e politikave dhe hartimin e ligjeve, 
rregulloreve, standardeve dhe kontratave model.  

 
• Përmirësimi i ligjeve. Përcakton ligje, rregullore, licensa, 

kontrata dhe standarde transparente, joarbitrare. Duhet ndiqet 
rregulli që Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të 
jetë në gjendje të masë ose të verifikojë prodhimin; të përllogarisë 
rentën e pasurisë minerare dhe tarifat, si dhe të inspektojë dhe të 
bëjë matjet e nevojshme për verifikimin e përputhjes me 
standardet për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin.  

 
•    Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave nga sektori. 

Nëpërmjet (a) përmirësimit të zbatimit të rregullave për tarifat e 
tokës në sipërfaqe dhe rentën e pasurisë minerare për 
veprimtaritë e vogla dhe të mëdha minerare, dhe (b) përmirësimit 
të vlerësimit dhe grumbullimit të pagesave të rentës së pasurisë 
minerare. Miratimi i Nismës për Transparencën e Industrive 
Nxjerrëse (NTIN) nga ana e Shqipërisë, program ky i 
përgjithshëm e i sprovuar, që mund të kontribuojë për arritjen e 
rezultateve pozitive në një kohë relativisht të shkurtër, ndihmon 
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për nxitjen e transparencës dhe llogaridhënies lidhur me të 
ardhurat nga ky sektor. Aktualisht, Nisma për Transparencën e 
Industrive Nxjerrëse po zbatohet në afro 30 vende në mbarë 
botën. Transparenca rritet nëpërmjet raportimit të rregullt në 
shtet të të gjitha pagesave që burojnë nga sektori minerar, si dhe 
raportimit paralel të faturave shtetërore, dhe tregon angazhimin e 
vendit për të dhënë llogari. Gjithashtu, Nisma për Transparencën 
e Industrive Nxjerrëse mund të përfshijë një proces të plotë 
auditimi, i cili bën të mundur që shoqëria civile dhe shteti të 
verifikojnë nëse nivelet e pagesave që marrin janë të barabarta 
me atë që duhet të paguajnë shoqëritë në bazë të kontratave 
mbizotëruese. Për shkak të faktit se këto të ardhura do të 
shqyrtohen rregullisht nga një auditor i pavarur, dhe në saje të 
përfshirjes aktive të palëve të interesuara të shoqërisë civile, 
Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse ka treguar se 
ajo(hiqe) ka krijuar llogaridhënie të sektorit minerar, të pranuar 
gjerësisht dhe, shpeshherë, është stimul që administrata t’i 
kursejë apo t’i shpenzojë të ardhurat në mënyrë më të 
përshtatshme (shih Shtojcën E për informacion të mëtejshëm për 
NTIN-ënë). 

 
• Krijimi i planifikimit strategjik dhe i kapaciteteve teknike. 

Formulimi i strategjive për zhvillimin e sektorit përbën një sfidë 
për Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me qëllim 
që të krijojë një perceptim më të  mirë të faktorëve që i bëjnë 
sektorët ekonomikë dhe të efektshëm, dhe ta përshtasë kuadrin 
institucional, ligjor dhe kontraktual në bazë të të mësuarit. 

 
49. II. Përmirësimi institucional dhe krijimi i kapaciteteve. Krijimi i 
kapaciteteve dhe përmirësimi institutional realizohet nëpërmjet njohjes së 
personelit me praktikat më të mira ndërkombëtare në industritë minerare. 
Ndër detyrat kryesore përfshihen:  
 

• Analiza e menaxhimit funksional. Për të vlerësuar kapacitetet e 
nevojshme të administratës, funksionet rregullatore dhe 
grumbullimin e gjeoshkencës për nxitjen e sektorit.   

 
• Reforma institucionale. Për të analizuar kërkesat ndaj Ministrisë 

së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, llojin e agjencive që 
duhet të reagojnë, politikën afatgjatë dhe kapacitetet e planifikimit 
ligjor, nevojën për institucione të fuqishme rregullatore dhe 
nevojën për të grumbulluar  gjeoshkencë dhe për të dhënë statistika 
të vazhdueshme për prodhimin në mbështetje të nxitjes së sektorit. 
Vëmendje u kushtohet nevojave të veçanta të sektorëve të 
Ministrisë për një politikë sektoriale, shërbimeve të kadastrës, 
inspektimit të minierave, çështjeve të shëndetit dhe sigurisë, 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

32 

çështjeve mjedisore, vërtetimit të mallit dhe kontrollit të cilësisë, 
rilevimit gjeologjik dhe shërbimeve laboratorike.  

 
• Përmirësimi i regjimit të të drejtave minerare. Ngritja e një zyre të 

pavarur kadastrore për administrimin e të gjitha licensave 
ekzistuese minerare dhe të atyre që do të lëshohen në të ardhmen, 
si dhe përmirësimi i monitorimit dhe zbatimit të rregullave të 
sigurimit teknik për shëndetin dhe sigurinë dhe përputhjen [e 
çështjeve] mjedisore dhe sociale. 

 
 

 
50. III. Trajtimi i çështjeve të trashëgimisë mjedisore dhe sociale. Një 
tjetër faktor i rëndësishëm për ta bërë sektorin minerar në Shqipëri (a) më 
tërheqës për investitorët e rinj me përvojë, dhe (b) për të përmirësuar 
rezultatin e zhvillimit, do të jetë trajtimi i çështjeve të trashëgimisë 
mjedisore/sociale. Problemet më urgjente mjedisore janë15

 
:  

• objektet në shkatërrim dhe strukturat e tjera të ish-uzinave 
minerare dhe përpunuese, që kanë zënë kantieret (fotot 4 dhe 
5); 

• ndotja e ujit nga minierat e mbyllura të bakrit, rrjedhja e 
metanit dhe gazrave karbonikë nga minierat e mbyllura; ndotja 
e tokës, grumbullimi i pluhurit dhe sistemet e precipitimit; 

• humbja e dheut në të gjitha minierat, sidomos në zonën e 
Bulqizës dhe Mirëditës, si dhe shterimi i ish- depozitave 
kryesore të qymyrgurit;  

• planifikimi i pamjaftueshëm hapësinor mes përdorimit të 
hapësirës për miniera, përpunim dhe banim dhe veprimtarive të 
tjera ekonomike (p.sh.: bujqësi)16

• restaurimi i sipërfaqeve minerare. 
; 

 
Në këtë pikë, duhet vënë në dukje se në Shqipëri nuk ka ndonjë listë të 

risqeve mjedisore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Lista e mëposhtme është marrë nga vetë strategjia e Qeverisë, “Strategjia për zhvillimin e 
industrisë minerare” e vitit 2005. 
16 Kjo mund të jetë me pasoja shumë negative meqenëse, sipas Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, 
ndodh jo rrallë që banesat të ndërtohen në terren që fundoset dhe/ose mbi galeri të dobta.  
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Foto 3: Minierë e braktisur në Përrenjas 

 
 

Foto 4: Uzinë e braktisur e shkrirjes së ferrokromit, Elbasan 

 
 
 

Foto 5: Shkarkimi i mbetjeve nga minierat në sistemin lumor, zona e Mirditës  
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Çështjet më të mprehta sociale mund të konstatohen te: 
 

• numri i madh i punëtorëve të ish-ndërmarrjeve minerare shtetërore, të 
cilët janë pushuar nga puna, dhe mungesa e mundësive të tjera 
frytdhënëse ekonomike; 

• dinamika e pamjaftueshme e ekonomisë formale në zonat fshatare (për 
të ruajtur numrin e të papunëve); 

• niveli i ulët i pjesëmarrjes dhe këshillimit të anëtarëve të komuniteteve 
në fjalë për zhvillimin ekonomik vendor. 

 
Në bazë të rekomandimeve të një studimi për vlerësimin e aspektit 

mjedisor dhe social të këtij sektori, rekomandime këto, në të cilat do të 
përfshihet edhe një plan përparësor veprimi, duhet hartuar një program 
strategjik afatgjatë. Janë përcaktuar katër pika kryesore, të cilat duhet të 
realizohen me qëllim që të trajtohen këto çështje: 
 

• Nevoja për një studim standard për mjedisin, i cili do të bëjë një 
përmbledhje të hollësishme të statusit të mjedisit përreth 
aktiviteteve të mëparshme dhe ekzistuese minerare dhe, si 
kapacitet shtesë prodhues, do të çojë në një plan të hollësishëm 
veprimi; 

• Përmirësimi i raportimit dhe i shkëmbimit të informacionit mes 
Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe 
agjencive mjedisore rajonale. Synimi është që të gjitha agjencive 
mjedisore t’u jepet informacion më i mirë për veprimtarinë e kryer 
nga aktorët e tjerë dhe shkallën e angazhimit të tyre; 

• Nevoja për një program të një banke të përditësuar të dhënash (me 
pajisjet përkatëse të teknologjisë së informacionit), me qëllim që të 
monitorohen në mënyrë më të efektshme impaktet e punimeve 
minerare te mjedisi; 

• Vlerësimi i një numri veprimtarish artizanale dhe të vogla 
minerare, përfshirë problemet më të ngutshme sociale, mjedisore 
dhe ato që kanë të bëjnë me shëndetin, si dhe ofrimi i orientimit 
për shërbime të mundshme të zgjeruara shtetërore.   

 
51. IV. Përmirësimi i qëndrueshmërisë në nivel komuniteti dhe 
shpërndarja e fitimeve. Impakti i punimeve minerare në Shqipëri do të rritet 
ndjeshëm për shkak të zhvillimit të qëndrueshëm e afatgjatë të këtij sektori, në 
të cilin një grup i gjerë palësh të interesuara merr pjesë në planifikimin e 
zhvillimit të burimeve dhe shpërndarjen e fitimeve. Në përputhje me 
vlerësimin që bën vetë Qeveria në strategjinë e saj për sektorin minerar, 
punimet minerare duhet të japin një kontribut të rëndësishëm ekonomik dhe 
për punësimin në zonat fshatare të vendit, të cilave, shpeshherë, u mungojnë 
veprimtaritë e tjera prodhuese. Kjo është sidomos e vërtetë për rajonin verior 
të bakrit dhe rajonet verilindore të bakrit dhe kromit. Këto zona kanë një 
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potencial të madh për zhvillimin e mëtejshëm minerar17, por, në të njëjtën 
kohë, kanë treguesit më të lartë të varfërisë në krahasim me gjithë zonat 
shqiptare18

 

, të cilat do ta lënë sektorin minerar një burim të rëndësishëm të 
ardhurash nëpërmjet kërkesës së drejtëpërdrejtë dhe jo të drejtëpërdrejtë për 
krahë pune dhe mallra. Pra, është e domosdoshme që të gjitha veprimtaritë e 
ardhshme të lidhen me komunitetet në një fazë të hershme dhe t’i angazhojnë 
palët e interesuara në procesin e zhvillimit. Duhen hartuar procedurat se si 
duhet të angazhohen komunitetet me qëllim që të marrin pjesë në krijimin e 
zonave përkatëse dhe të kuadrit konsultativ. Shtojca F ofron një përmbledhje 
të asaj se çfarë duhet të përmbajë paketa për shpërndarjen e fitimeve, dhe 
shembullin e një vendi që është marrë në analizë. 

52. V. Mbështetja e zhvillimit të sektorit. Duke kaluar te investimet për 
privatët, Autoritetit të Licensimit Minerar do t’i duhet të mbajë një bankë të 
përditësuar të dhënash për burimet dhe prodhimin minerar; t’u ofrojë të dhëna 
dhe informacione të rëndësishme (siç janë ato për fushën që parashikon ose 
nuk parashikon licensa, prodhimin, shitjen, eksportet, importet, çmimet e 
paguara) pjesëmarrësve në sektorin privat dhe ta promovojë sektorin për 
investitorët e mundshëm. 
 
53.  Veprimet afatshkurtra. Në përputhje me propozimet për reformën e 
sipërpërmendur, Qeveria duhet të marrë në shqyrtim veprimet e mëposhtme si 
fillim të procesit më të gjerë të reformës në këtë sektor: 
 

• Përfundimin, në konsultim me të gjitha palët përkatëse të interesuara, 
të shqyrtimit të ligjit minerar në përputhje me praktikën e mirë për 
krijimin e një regjimi të efektshëm, joabritrar dhe transparent 
licensimi. Në këtë linjë, Qeveria mund të marrë parasysh të 
ndërmarrë hapat e para për fillimin e procedurave që Shqipëria të 
bëhet vend anëtar i Nismës për Transparencën e Industrive Nxjerrëse; 

• Shqyrtimin e funksioneve të drejtimit të institucioneve kryesore të 
përfshira në sektorin minerar dhe në krijimin e kapaciteteve, si dhe 
marrjen parasysh të ngritjes së një autoriteti të pavarur licensimi, i 
cili të kombinojë si licensimin, ashtu edhe zbatimin e roleve të 
licensimit;  

• Përgatitjen e një studimi për vlerësimin e aspektit mjedisor dhe social 
të këtij sektori, një plani përparësor veprimi për trajtimin e çështjeve 
të trashëgimisë dhe një vlerësimi të plotë të përhapjes së minierave të 
vogla; 

• Përgatitja e procedurave se si duhen angazhuar komunitetet që të 
marrin pjesë në krijimin e zonave përkatëse, dhe e kuadrit 
konsultativ; 

                                                 
17 Siç tregohet nga prania e disa investitorëve të huaj në këto rajone. 
18 Banka Botërore: “Strategjia e asistencës për Shqipërinë” (CAS), f. 7. 
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• Përpilimi i të dhënave gjeografike dhe grumbullimi i të dhënave të 
reja gjeografike për nxitjen e këtij sektori.  

 

D. 2  Mbështetja e mundshme që Banka Botërore mund të 
japë në të ardhmen 
 
54. Komenti e paraqet veprimtarinë minerare si burim zhvillimi, duke 
përdorur një qasje me dy shina: (a) vlerësimin e pasurive që kanë mbetur, me 
qëllim që të përcaktohen kapacitetet e tyre prodhuese në vartësi të 
përmirësimeve kryesore të rregullave dhe politikës; dhe (b) përcaktimin e 
terreneve të mundshme dhe të llojeve përkatëse të depozitave që janë me 
interes për investitorët për të bërë kërkime për truall ndërtimi. Potenciali i 
burimeve është ende i lartë dhe, duke krijuar një kuadër të përshtatshëm ligjor 
dhe rregullator, si dhe duke ndërrmarrë reforma të efektshme dhe duke ngritur 
institucione të efektshme, Shqipëria mund të bëhet gati për përmirësimin e 
ardhshëm të ciklit të mineraleve, gjë që tërheq shoqëri të reja ndërkombëtare 
minerare të ndërmarrin kërkime dhe punime minerare të rëndësishme, të cilat 
duhet të ndikojnë më shumë për zhvillimin e ekonomisë shqiptare. 
 
55.  Nga përvojat që kanë patur vendet e tjera të Bashkimit Evropian në 
reformimin e sektorit minerar, mësimet më të rëndësishme që dalin tregojnë se 
ndryshimi i suksesshëm nuk vjen lehtë – ai kërkon: (i) një strategji shtetërore 
të formuluar mirë, të hartuar në konsultim me partnerët socialë, strategji kjo 
që të jetë e përditësuar kur të kërkohet; (ii) angazhim të efektshëm në nivelet 
më të larta të Qeverisë; (iii) institucione të shëndosha me role dhe përgjegjësi 
të qarta, të afta që të zbatojnë dhe ta bëjnë të detyrueshëm zbatimin e 
strategjisë; dhe (iv) bashkërendim të efektshëm mes ministrive/agjencive të 
ndryshme të përfshira. 
  
56. Gjatë ristrukturimit të sektorit, theksi duhet të vihet te garantimi i 
qëndrueshmërisë së reformave. Kjo kërkon që Qeveria të ndërmarrë veprime 
me rëndësi vendimtare, siç parashtrohet më lart në këtë raport. Banka 
Botërore ka përvojë të gjerë, sidomos në reforma të tilla në fushat e 
mëposhtme që mund të nevojiten në Shqipëri: 
 

• Formulimi dhe përditësimi i strategjisë minerare për të përfunduar 
ristrukturimin e  këtij sektori;  

• Përmirësimi i politikave, ligjeve dhe rregulloreve kryesore që 
rregullojnë këtë sektor, duke i kushtuar vëmendje të veçantë krijimit të 
një klime transparente investimesh që të mbështetet nga politika të 
efektshme për menaxhimin e të ardhurave dhe shpërndarjen e fitimeve; 
këtu përfshihet mbështetja për vënien në jetë të Nismës për 
Transparencën e Industrive Nxjerrëse (NTIN) nëpërmjet një Fondi të 
Administruar në Mirëbesim dhe Asistencës Teknike;   
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• Mbështetja për vlerësimin e sektorit të minierave të vogla, në të cilën 
mund të përfshihet një analizë e problemeve të administrimit, 
menaxhimit të të ardhurave, shëndetit dhe sigurisë, mjedisit dhe 
trajnimit teknik, me qëllim që të ofrohen udhëzues për shërbimet e 
zgjeruara shtetërore; 

• Përmirësimi i institucioneve dhe krijimi i kapaciteteve të tyre për një 
zbatim më të mirë të politikave, ligjeve dhe rregulloreve, përfshirë 
zbatimin e kontratave për veprimtaritë ekzistuese, duke krijuar 
kapacitetet e institucioneve përkatëse të shtetit për ta menaxhuar këtë 
sektor më mirë;  

• Trajtimi i çështjeve të trashëgimisë mjedisore dhe sociale, përfshirë 
përgatitjen e një studimi për vlerësimin e aspektit mjedisor dhe social 
të këtij sektori (ose, përveç kësaj, vlerësimin e impakteve te shëndeti) 
dhe një plan veprimi me afat të caktuar; më saktë, Banka mund ta 
mbështesë Qeverinë përsa i përket hartimit të kuadrit për angazhimin e 
komunitetit, në mënyrë që ai të mund të marrë pjesë plotësisht në 
krijimin e grupeve të mbështetësve; në këtë hap mund të përfshihet më 
tej vlerësimi i përmasave, problemeve dhe mundësive aktuale të 
minierave të vogla; dhe/ose; 

• Ndërmarrja e promovimit të këtij sektori për të tërhequr dhe mbajtur 
investitorë të  përshtatshëm nga pikëpamja teknike/financiare. 

 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

39 

Shtojca A: Histori e shkurtër e sektorit minerar në Shqipëri 
 
1. Nga periudha që shënonte kulmin e sektorit minerar në vitin 1990, kur 
ky sektor në Shqipëri  renditej i treti në botë për nga prodhimi i kromit, sektori 
minerar ka vuajtur nga investimet e pamjaftueshme, shkatërrimi dhe 
kalbëzimi. Më poshtë, një përmbledhje e historisë që çoi në këtë rënie.   

 
Zhvillimi me drejtim dhe kontroll të centralizuar para vitit 1990 
 
2. Për afro pesëdhjetë vjet, sektori minerar ka qenë lokomotivë zhvillimi 
që ka furnizuar me lëndë të para veprimtaritë industriale në fazën 
përfundimtare, ku përfshiheshin prodhimi i çelikut dhe i metaleve dhe 
produktet metalurgjike me vlerë të shtuar për eksport. Pavarësisht nga ky rol 
që kanë patur, në fillim të viteve tetëdhjetë veprimtaritë minerare zinin një 
pjesë relativisht të vogël (<2%) të produktit neto të lëndëve. Veprimtaritë 
minerare përfaqësonin 3% të punësimit të përgjithshëm, një shifër modeste 
kjo, për shkak se ato mbështeteshin te shfrytëzimi në fazë të hershme i 
teknologjive të reja. Gjatë viteve tetëdhjetë, pjesa e tyre kundrejt produktit 
neto të lëndëve u dyfishua nëpërmjet eksporteve të produkteve kryesore ose 
gjysmë të gatshme. Vlera e shitjeve jashtë vendit u rrit nga rreth 50 milion 
dollarë amerikanë në vitin 1980, në gati 140 milion dollarë amerikanë në 
vitin 1989. Duke patur parasysh amullinë më të gjerë ekonomike, brenda 
pjesës që zinte industria në eksportet e përgjithshme, veprimtaritë minerare e 
kalonin shifrën 37% në vitet kulmore 1988 dhe 1989, dhe përfaqësonin 
pothuajse gjithë rritjen në vlerë eksporti që pati vendi gjatë atij dhjetëvjeçari.  

 
3. Pas prishjes me Kinën në vitin 1978, kohë që përkoi me një forcim të 
ndjeshëm të tregjeve të mallrave, veprimtaritë minerare u bënë një mjet për 
stabilizimin ekonomik në shkallë vendi. Investime të reja  dhe burime 
plotësuese shkonin për veprimtaritë minerare dhe ky sektor thithte deri 25-
35% të investimeve të përgjithshme për industrinë dhe energjinë; kryesisht, si 
investime kapitale për objekte përpunimi të uzinave përpunuese me vlerë të 
shtuar në fazën përfundimtare (d.m.th. çeliku). Çdo uzinë e përpunimit 
metalurgjik furnizohej nga një burim i ndryshëm i minierave nxjerrëse, por, 
në përgjithësi, kjo shkallë e lartë e integrimit vertikal ishte e zakonshme në 
të gjithë sektorin. Shqipëria i përdorte mineralet si bazë të strategjisë së saj 
për zhvillimin afatgjatë. 
 
Tranzicioni në vitet 1990-2000  
 
4. Prodhimi dhe eksportet e mineraleve arritën kulmin në vitin 1989 me 
140 milion dollarë amerikanë2, kur kromi, bakri dhe nikeli përbënin rreth 
80% të eksporteve të përgjithshme shqiptare (sipas vlerës). Produktet e 
kromit ishin produkti kryesor i eksportit, vlera e të cilit llogaritej në rreth 89 
milion dollarë amerikanë, produktet e bakrit renditeshin të dytët me afro 26 
milion dollarë amerikanë, ndërsa eksportet e nikelit arrinin deri në më pak 
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sesa 6 milion dollarë amerikanë në vitin 1989 (dollarë nominalë = 1989).  
 
5. Nga viti 1992, eksportet e mineraleve ranë ndjeshëm në rreth 20 
milion dollarë amerikanë, rezultat ky i rënies ekonomike në vend dhe fillimit 
të recesionit të mallrave që vazhdon gjatë gjithë pjesës tjetër të 
dhjetëvjeçarit. Në kushtet e shtrëngimeve serioze financiare, ri-investimi për 
uzinat dhe pajisjet u ndërpre fare dhe u zëvendësua nga shkatërrimi i 
pasurive kryesore që mbështesnin prodhimin. Objektet fizike të minierave 
dhe veprimtarive metalurgjike u keqësuan, dhe shumë procese thelbësore u 
bënë jofunksionale. Deficitet operative të minierave dhe uzinave 
metalurgjike shtetërore u mbuluan me transferta nga buxheti i shtetit dhe 
sistemi i patejdukshëm i borxheve brenda kompanive në mbarë ekonominë. 
 
6. Në fillim të vitit 1993, sektori minerar u paralizua nga kufizimet 
shtetërore për financimin e deficiteve të vazhdueshme operative të 
ndërmarrjeve shtetërore dhe grumbullimi i mëtejshëm i borxheve brenda 
kompanive. Shkurtimi i kredive, në vijim, i detyroi furnizuesit të kërkonin 
që pagesat të shlyheshin me dorëzimin e mallit, në një kohë që kërkesa në 
rënie për eksporte e kufizonte prurjen e valutës. Ndërsa situata përkeqësohej, 
Banka Botërore reagoi (1993) me një numër reformash për struktura të 
rekomanduara. 19

 
  

“… Një pjesë e konsiderueshme e aktiviteteve të sektorit minerar 
duket se nuk janë ekonomike, ose, në rastin më të mirë, nuk janë të 
rëndësishme. Për rrjedhojë, në kontekstin e një ekonomie tregu ato 
kërkojnë një ristrukturim thelbësor, i cili duhet të përfshijë mbylljen e 
veprimtarive joekonomike dhe organizimin e gjerë, konsolidimin dhe 
likuidimin e veprimtarive që mbeten. Është e nevojshme që të gjithë 
burimet minerare të rivlerësohen në bazë të kritereve të shëndosha 
ekonomike, dhe të hartohet një program i hollësishëm për ristrukturimin 
afatmesëm, që të përfshijë veprimtarinë e përgjithshme minerare. … Studimi 
duhet: (i) të vlerësojë realizueshmërinë e çdo depozite, miniere dhe njësie 
metalurgjike; (ii) të hartojë një strategji që të synojë ndërprerjen e 
veprimtarive joekonomike; (iii) t’i mbështesë dhe përmirësojë ato veprimtari 
me mundësi rimëkëmbjeje; dhe (iv) të përcaktojë veprimtari minerare dhe 
metalurgjike, të reja dhe të frytshme nga pikëpamja ekonomike. Gjithashtu, 
duhet hartuar një program që të synojë zbutjen e impaktit social të 
shkurtimit të mundësive të punësimit. 

Ristrukturimi i sektorit privat duhet kryer sipas modelit të 
sipërmarrjes së përbashkët. … Për nxitjen e këtyre objektivave do të 
kërkohet krijimi i një kuadri minerar dhe të investimeve, i cili të synojë: (i) 
tërheqjen e investitorëve privatë në një ekonomi të tregut të lirë në bazë të 
rregullave të qarta dhe transparente të lojës; dhe (ii) trajtimin e gjithë 
procesit të kërkimeve, zhvillimit, prodhimit, tregëtimit, financiar dhe 
mjedisor. Masat korrigjuese (privatizimi, modernizimi, rehabilitimi), edhe 
sikur të merren menjëherë, do të nënkuptojnë intervale të konsiderueshme 

                                                 
19 Shqipëria: Raport për “Strategjinë për sektorin minerar”, Banka Botërore, Dega e 
Veprimtarive në Shqipëri (1993). 
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kohe derisa prodhimi dhe kthimi mbi investimet të mund të rriten 
ndjeshëm.”20

 
 

7. U propozua një program për ristrukturimin, organizimin dhe/ose 
konsolidimin e minerave dhe uzinave të pasurimit potencialisht frytdhënëse, 
dhe mbyllja e punimeve joekonomike. Në këtë program, përfshihej 
sipërmarrja e një auditimi të plotë teknik dhe ekonomik të rezervave minerare 
me qëllim që të konsolidoheshin veprimtaritë e vogla (në shkallën e 
mundshme) dhe të eliminohej paralelizmi i objekteve dhe shpenzimeve të 
përgjithshme. Mbyllja e minierave do të ishte sistematike dhe një vëmendje e 
mjaftueshme do t’u kushtohej detyrimeve sociale, mjedisore dhe financiare. 
Gjithashtu, do të ngrihej një rrjet i mbrojtjes sociale për ritrajnimin dhe 
transferimin e punëtorëve të zhvendosur, ku stimujt shtesë do të nxisnin daljen 
vullnetare në pension. 
 
8. Gjithashtu, filloi një program për krijimin e kapaciteteve dhe 
ristrukturimin e agjencive shtetërore, të tilla që të mund t’i tërhiqnin dhe 
mbanin investitorët e rinj që plotësonin kriteret. Ky program kërkonte: 
• Përfundimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për tërheqjen e investitorëve 

privatë, duke e vënë theksin te përfundimi i kodit dhe rregulloreve 
minerare, regjimit financiar dhe legjislacionit, udhëzuesve dhe normave 
mjedisore; 

• Përpilimin, interpretimin dhe renditjen sipas përparësisë të fushave të 
synuara në bazë të të dhënave të disponueshme për të ravijëzuar 
mundësitë e interesit për investitorët minerarë, si dhe shpërndarjen e 
informacioneve gjeologjike të përfocuara nga krijimi i kapaciteteve të 
gjeologëve; 

• Përgatitjen e rregulloreve për mjedisin sipas legjislacionit minerar, që 
propozohej, për të qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e investitorëve në një 
kuadër rregullator të qartë dhe transparent; 

• Ristrukturimin në shkallë të gjerë të agjencive shtetërore. 
 
9. Përgjigjja e rëndësishme që dha Qeveria për të filluar procesin e 
tërheqjes së investitorëve që plotësonin kriteret ishte ligji minerar i vitit 1994, 
një ligj i ekuilibruar dhe modern. Sidoqoftë, transferimi i punimeve minerare 
te këta investitorë nuk ndodhi. Në vitin 1998, Qeveria nisi transferimin e 
licensave për dhënien sërish të të drejtave për kërkimin dhe shfrytëzimin e  
mineraleve, me qëllim që të zbuste pakënaqësinë që po lindte në zonat 
fshatare. Shumica e të drejtave minerare iu dhanë individëve që nuk kishin as 
kapacitetet teknike, as burimet e nevojshme financiare, për rimëkëmbjen e 
sektorit.   
 
10. Disa komplekse të industrisë minerare i mbijetuan shkatërrimit të 
vazhdueshëm të pasurive, siç ishte uzina e shkrirjes së çelikut në Elbasan, që 
                                                 
20 Shqipëria: Raport për “Strategjinë për sektorin minerar”, Banka Botërore, Dega e 
Veprimtarive në Shqipëri (1993), faqe 27. 
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përfundoi te përpunimi i çelikut për skrap. Shumica e firmave vuajtën nga 
përllogaritjet e dobta dhe ekspertiza e kufizuar operative.  
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Shtojca B: Këndvështrimi global për depozitat kryesore 
metalore  
 
KROMI 
 
 
 
A)  
 

Këndvështrim i përgjithshëm 

 
1. Pamje e përgjithshme: Kromi është një element i fortë metalor, që 
është një komponent i domosdoshëm i çelikut të paoksidueshëm dhe i 
aliazheve të tjera të çelikut, ku ai përdoret në formën e aliazhit  ferrokrom. Ai 
ka në përbërje pigmente të rëndësishme. Kromi si mineral natyral përdoret te 
lëndët zjarrduruese. 
 
2. Burimet: Minerali i kromit nxirret në dy burime kryesore gjeologjike, 
ndërsa një fazë e hershme magmatike ndryshon në një kompleks ultramafik 
me shtresa me natyrë intruzive (p.sh.: Voshkodi, Kazakistani dhe Bushveldi, 
Afrika e Jugut), ose në shtresa ofiolitike (p.sh.: Ballkani). I pari mbizotëron 
ndaj të dytit si për nga tonazhi i depozitave të veçanta, ashtu edhe për nga 
baza në rritje, ku mineralet ofiolitikë kufizohen në përmasa maksimale prej ±5 
milion ton. 

     Grafiku 11: Rezerva të mineralit të kromit (milion ton), 2008 
                    

 
                               Burimet: USGS, Shërbimi Gjeologjik i Shqipërisë  
 
 
 
 
 Burimi: Gazeta Minerare (www.mining-journal.com) 
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                Grafiku 12: Minerali dhe prodhimi i koncentratit të kromit sipas kontinenteve 
(ton), 2006                  

 
                   Burimi: Shërbimi Gjeologjik Britanik (www.bgs.ac.uk) (Rusia hyn në 

Evropë) 
 
B)  
 

Këndvështrimi për Shqipërinë  

3. Konkurrentët në tregun e Shqipërisë: Pasi burimet e mineraleve të 
pranishëm ultramafikë me natyrë intruzive nuk janë më mbizotërues në 
furnizimet e kromit në shkallë globale, është e qartë që Shqipëria duhet të 
konkurrojë me burime të tjera të mineralit ofiolit. Këto burime janë të 
shpërndara në shkallë botërore dhe kostoja në rritje e transportit detar bën të 
mundur që Shqipëria të konkurrojë në tregun evropian, ndonëse Turqia ofron 
konkurrencë të konsiderueshme, edhe pse në rënie. Turqia ka rezerva të 
mëdha, por prodhimi varet shumë nga çmimi mbizotërues i kromit. 
 

Grafiku 13: Prodhimi në rritje i mineralit ofiolitik të kromit (mijëra ton), 1995-2006                        

 
 

Burimi: Zyra Botërore e Statistikave për Metalet – www.world-bureau.com (1995-2001) 
dhe Shërbimi Gjeologjik Britanik (2002-2006) 
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                Grafiku 14. Prodhimi i mineralit ofiolitik të kromit nga vende të veçanta 

(mijëra ton), 1995–2006                       

 
Burimi: Zyra Botërore e Statistikave për Metalet (1995-2001) dhe Shërbimi Gjeologjik 

Britanik (2002-2006) 
 
BAKRI 
 
A)  
 

Këndvështrim i përgjithshëm 

4. Pamje e përgjithshme: Bakri është një element i kuqërremë, i 
farkëtueshëm dhe i butë, me cilësi të shkëlqyera termale dhe të 
përçueshmërisë së rrymës. Ai është një material industrial shumë i 
rëndësishëm dhe përdoret në industrinë elektrike, elektronikë, transport dhe 
industrinë e ndërtimit. 
 
5. Burimet: Bakri gjendet në një larmi sistemesh gjeologjike, por 
mbizotërohet nga porfiret e Bregut të Paqësorit. Depozitat sedimentare të 
bakrit, sidomos në rajonin minerar të Afrikës Qendrore dhe në Poloni, 
formojnë burimin e dytë kryesor. Sulfuret masive në formimet vullkanogjene, 
si ato të Shqipërisë, janë shumë më të vogla por, shpeshherë, me cilësi më të 
lartë sesa porfiret.  
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Grafiku 15: Rezervat metalore të bakrit (milion ton), 2008 

 
                   Burimi: Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara  
 

                Grafiku 16: Prodhimi metalor i bakrit sipas kontinenteve (ton), 2006 
                      

 
                     Burimi: Shërbimi Gjeologjik Britanik (Rusia hyn në Evropë) 
 
 
B)  
 

Këndvështrimi për Shqipërinë  

6. Konkurruesit në tregun e Shqipërisë: Mbizotërimi i depozitave 
polimetalike të sulfureve masive me formime vullkanogjene në Ballkan e vë 
Shqipërinë në konkurrencë të drejtëpërdrejtë me shumë nga vendet fqinje për 
tregun evropian. Depozitat më të mëdha individuale të pranishme në Ballkan 
janë edhe porfire (Serbia, Maqedonia, Bullgaria dhe Greqia). Me rëndësi të 
dorës së parë mes tyre janë Bori në Serbi dhe Çelopeku në Bullgari, ndonëse 
Bori është aktualisht në një regjim ¨kujdesi dhe mirëmbajtjeje¨, duke pritur 
ndërkohë një tjetër tender për privatizim. Prodhimi nga Çelopeku e ka 
devijuar prodhimin e bakrit në Ballkan nga depozitat e sulfureve masive me 
formime vullkanogjene.       
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Grafiku 17: metal i bakrit i nxjerrë në sulfure të veçantë me formime 
vullkanogjene/Ballkan 

 (mijëra ton), 1995–2006                                            
                    

 
Burimi: Zyra Borërore e Statistikave për Metalet (1995-2001) dhe  

Shërbimi Gjeologjik Britanik (2002-2006) 
 
NIKELI 
 
 
A)  
 

Këndvështrim i përgjithshëm 

7. Pamje e përgjithshme: Nikeli është një metal i rëndë, i fortë, rezistent 
ndaj gërryerjes, i farkëtueshëm dhe i butë, që është përçues i mirë i nxehtësisë 
dhe rrymës. Përdoret më shumë në aliazhet e çelikut, ku transmeton forcë dhe 
ashpërsi. Gjithashtu, ai përdoret gjerësisht në galvanizimin si të metaleve, 
ashtu edhe të plastikave, dhe lidhet me bakrin në aliazhe bakër-nikel. 
 
8. Burimet: Xeherorët e nikelit ndahen në dy lloje kryesore: sulfure 
magmatike (p.sh.: Norilsk, Rusi, dhe depozitat me përmbajtje astrobleme të 
Sadbërit, Kanada), që përfaqësojnë 60% të të gjitha rezervave të njohura, dhe 
lateritike (p.sh.: Ballkani), që përfaqësojnë pjesën e mbetur prej 40%.  
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  Grafiku 18: Rezervat metalore të nikelit (milion ton), 2008 

                  

 
Burimi: Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara dhe  

Shërbimi Gjeologjik i Shqipërisë 
 

          Grafiku 19: Prodhimi i metalit të nikelit sipas kontinentit (ton), 2006 
                 

 
                                 

Burimi: Shërbimi Gjeologjik Britanik (Rusia hyn në Evropë) 
 
 
B)  
 

Këndvështrimi për Shqipërinë  

9. Konkurrentët e tregut në Shqipëri: Në rezervat e nikelit në Ballkan 
mbizotërojnë xeherorët lateritikë, përfshirë lateritet e fosilizuar, të pranishëm 
në Shqipëri, meqenëse tani silikatet e nikelit dhe xeherorët e hekur-nikelit 
ruhen nën formacionet gëlqerore dhe konglomeratet e mbivendosur të 
Kretakut dhe Eocenit. Pra, Greqia, ish Jugosllavia dhe Maqedonia 
konsiderohen si konkurrentët kryesorë. Rishfaqja e sektorit të nikelit në 
Kosovën fqinje dhe dalja e një sektori minerar vendor të nikelit lateritik në 
Turqi bëjnë që këto vende të jenë konkurrentët kryesorë. Të dy këta 
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konkurrentë menaxhohen nga shoqëri të huaja, të cilat prodhojnë rezerva dhe 
përllogaritje burimesh të përputhshme me NI 43-101. 
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Shtojca C:  Administrimi i sektorit, kuadri kryesor rregullator 
dhe objektivat institucionale 
 
A. Administrimi i sektorit  
 
1. Administrimi i sektorit minerar përshkruhet sipas tre elementeve: 
• Kapacitetet teknike – kapacitetet e shtetit për menaxhimin me efektshmëri 

të burimeve të tij minerare dhe zbatimin e politikave të shëndosha, duke 
ulur ngarkesën rregullatore dhe duke rritur efektshmërinë administrative;  

 
• Institucione të shëndosha – krijimi i institucioneve të shëndosha që 

respektojnë sundimin e ligjit minerar dhe pakësojnë korrupsionin; dhe,  
 
• Procese transparente/pjesëmarrëse – autoritete kompetente, të cilat 

sigurojnë procese të qëndrueshme e transparente për licensimin minerar, 
kryerjen e kërkimeve dhe zhvillimin, të cilat bëjnë të mundur që 
komunitetet e dëmtuara vendore të marrin pjesë në planifikimin dhe 
zbatimin e shfrytëzimit të burimeve. 

 
2. Gjithashtu, veprimtaria e sektorit vlerësohet sipas parimeve drejtuese 
të Bankës Botërore për qëndrueshmërinë e sektorit: 

• Përmirësimi i administrimit dhe transparencës; 
• Garantimi që fitimet nga industria nxjerrëse të arrijnë te 

njerëzit e varfër; 
• Zbutja e risqeve mjedisorë dhe socialë; 
• Mbrojtja e të drejtave të njerëzve të dëmtuar nga investimet në 

industrinë nxjerrëse; 
• Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave dhe shpërndarjes së 

fitimeve; 
• Me qëllim që veprimtaritë minerare të bëhen element nxitës 

për krijimin e infrastrukturës rajonale është e nevojshme që të 
krijohen bashkëpunime publike-private. 

 
3. Qeverisja e mirë është thelbësore për shmangien e shpërndarjes së 
keqe të burimeve kombëtare, gjë që mund të çojë në rritjen e varfërisë, 
korrupsionit dhe të kundërshtimit në nivel vendor. Si fillim, është e nevojshme 
që Qeveria Shqiptare të garantojë konkurrencën, transparencën dhe përkrahjen 
e praktikave më të mira ndërkombëtare përsa i përket licensimit. Është e 
rëndësishme që, në çdo pikë të vendimeve kryesore,  të pranohet nevoja për 
procedura transparente në kuptimin e: (a) nxjerrjes së titullit minerar në fazën 
fillestare dhe/ose lejimin e marrëveshjeve për investime; dhe (b) menaxhimit 
në fazën fundore të fluksit të avantazheve nëpërmjet një politike të shëndoshë 
për këtë sektor.  

 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

51 

B. Kuadri ligjor dhe rregullator  
 
4. Politika minerare – Politika e mirë për këtë sektor udhëhiqet nga 
parimet e zhvillimit të qëndrueshëm – impaktet ekonomike, mjedisore dhe 
sociale, në bazë të të cilave do të monitorohet, matet dhe raportohet lidhur me 
ecurinë e këtij sektori në Shqipëri. Politika minerare siguron parimet bazë dhe 
kuadrin për zhvillimin e këtij sektori, dhe duhet të mbështetet te parimi i 
ndarjes së barabartë të rentës që krijojnë burimet mes të gjithë niveleve të 
Qeverisë, kompanive dhe komuniteteve. Politikat e shëndosha për sektorin 
përcaktojnë mekanizmat për krijimin e një mjedisi konkurrues për bizneset, 
vendosin kushte konkurruese për tërheqjen e investitorëve dhe, në zinxhirin e 
vlerave, krijojnë një ekuilibër mes rentave dhe tarifave të veçanta të pasurisë 
minerare dhe tatimit të industrive. Transparenca lidhur me të ardhurat është 
me rëndësi të dorës së parë.  
 
5. Ligji minerar – Shqipëria mban pronësinë e mineraleve solidë dhe u 
jep të drejta të revokueshme palëve të treta për t’i shfrytëzuar këto burime. Me 
këto të drejta, investitorët janë të detyruar që të investojnë në pasurinë 
minerare, të respektojnë të gjithë nenet e ligjit dhe të paraqesin raporte 
periodike vlerësimi, të cilat verifikojnë vazhdimin e kërkimeve ose zhvillimin, 
në mënyrë që të përmirësohet pasuria minerare. Në pagesën për shtetin për 
privilegjin për shfrytëzimin e burimeve minerare përfshihet renta e pasurisë 
minerare – një pagesë e veçantë nga ana e shfrytëzuesit për shtetin në bazë të 
njësisë së prodhimit, njësisë së produktit përfundimtar, të ardhurave bruto, apo 
vlerës së produkteve të përpunuara minerare.     

 
• Një ligj i mirë minerar përfshin përcaktime të qarta të të drejtave, 

privilegjeve dhe detyrimeve të zotëruesve të të drejtave minerare lidhur 
me planet për menaxhimin e aspekteve sociale dhe mjedisore, detyrimet 
financiare dhe rregullatore, përfshirë shpërndarjen e barabartë të rentave 
që krijojnë burimet, si dhe dispozitat për lejimin e shfrytëzimit të 
minierave, mbylljen e minierave dhe monitorimin pas mbylljes. Për 
detyrime dhe dispozita të domosdoshme të ligjeve të tjera (kryesisht, 
tatimi, investimet e huaja dhe trajtimi i krahut të punës) janë përfshirë 
referime;     

 
• Dhënia e të drejtave minerare duhet të jetë transparente, e efektshme dhe 

joarbitrare dhe, prandaj, kadastra minerare dhe sistemi i regjistrimit të 
titujve të pasurisë është me rëndësi të dorës së parë për tërheqjen e 
investimeve. Ndër elementet kryesore, që do të merren në shqyrtim nga 
investitorët kur të bëjnë vlerësimin e aftësisë konkurruese të dhënies së të 
drejtave minerare në Shqipëri, do të përfshihen procesi, me anë të të cilit 
jepen dhe prapësohen zonat kërkimore, të drejtat dhe detyrimet për 
pronarët e tokës në sipërfaqe për të njëjtën parcelë ose për parcelën 
ngjitur, afati dhe përtëritshmëria e të drejtave, rregullave dhe procedurave 
për ruajtjen dhe anulimin e të drejtave minerare, kompensimi në rast 
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shpronësimi, kalueshmëria ose ricaktimi i të drejtave, si dhe, pas zbulimit,  
siguria e zotërimit gjatë kalimit të të drejtave për kryerje kërkimesh në të 
drejta minerare. 

 
6. Rregulloret minerare – Rregulloret minerare përcaktojnë procedura të 
veçanta, në bazë të të cilave të drejtat minerare fitohen, transferohen, 
zgjerohen, prapësohen ose, përndryshe, ndryshohen. Me rëndësi të dorës së 
parë gjatë përcaktimit të rregulloreve të qarta për Shqipërinë do të jenë 
përllogaritja, procedura dhe proceset administrative të pagesës së rentës së 
pasurisë minerare dhe tarifave për sipërfaqen. Gjithashtu, rregulloret e 
ripunuara të Shqipërisë duhet të përcaktojnë strukturën organizative të 
Ministrisë (dhe të  sektorëve të saj rregullatorë); si dhe Agjencinë Kombëtare 
të Burimeve Natyrore dhe Shërbimin Gjeologjik Shqiptar. Gjithashtu, 
rregulloret duhet të zgjerohen që të përcaktojnë afatet dhe kushtet për 
vlerësimin dhe menaxhimin e impakteve sociale dhe ekonomike, si dhe 
monitorimin e vazhdueshëm të treguesve kryesorë të qëndrueshmërisë. Për 
këtë qëllim, rregulloret minerare të Shqipërisë do të krijojnë bazën, mbi të 
cilën shteti do të përcaktojë mbylljen e minierave, si dhe transferimin dhe 
mbështetjen e programeve kryesore ekonomike, sociale dhe mjedisore, kur 
mbyllen miniera të mëdha.    

 
7. Kontrata/licensa minerare – Shpeshherë, projektet e mëdha kërkojnë 
kontratë minerare (marrëveshje për zhvillimin minerar) për të sqaruar afatet 
dhe kushtet e mjedisit ligjor, financiar dhe rregullator. Në një kontratë 
minerare për Shqipërinë mund të përfshihen dispozita të veçanta për projektet 
lidhur me afatet e investimeve, angazhimet financiare dhe dorëzaninë e 
mbylljes nëpërmjet dëftesave të garancisë, si dhe perceptimin e përgjithshëm 
përsa i përket kontributit ekonomik, mjedisor dhe social të minierës.  
 
C. Organizimet dhe objektivat institucionale 
 
8. Objektivat shtetërorë 
 

• Thithja e shpenzimeve kapitale nga investitorë të huaj dhe të vendit 
për kryerjen e kërkimeve me risk të lartë në sektorin privat dhe 
zhvillimin e tij;  

• Përmirësimi i fitimeve për vendin, sidomos, nëpërmjet rritjes së 
punësimit dhe transferimit të aftësive, në mënyrë të veçantë, në zonat 
fshatare;  

• Përmirësimi i performancës mjedisore dhe sociale të veprimtarive 
minerare, hidrokarbureve dhe punimeve industriale;  

• Arritja e veprimtarive më të sigurta gjatë kryerjes së kërkimeve në 
burimet minerare dhe e zhvillimit të tyre; dhe,  
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• Rritja e grumbullimit të tatimeve dhe rentës së pasurisë minerare në 
një kohë kur grumbullimi i të ardhurave është një përparësi me rëndësi 
jetike për vendin. 

 
9. Objektivat e Ministrisë 

 

Ministria duhet: 

• të arrijë ndarjen e funksioneve operative rregullatore dhe tregtare 
(përfshirë trajtimin e ndërmarrjeve shtetërore); 

• të krijojë kapacitete për t’i ofruar Ministrit këshilla për planifikimin 
strategjik lidhur me drejtimin e programeve dhe kërkesat për 
ndërhyrjet e donatorëve; 

• të krijojë në Ministri një funksion të vazhdueshëm të zhvillimit dhe 
mbështetjes për bashkërendimin e veprimtarive të donatorëve 
nëpërmjet krijimit të një funksioni për bashkërendimin e donatorëve 
brenda njësisë për menaxhimin e programit; 

• të sigurojë përmirësimin e vazhdueshëm të proceseve rregullatore duke 
ngritur një drejtori për rregullimin e sektorit të veprimtarive minerare 
dhe hidrokarbureve; 

• të hartojë politika dhe rregullore për të mbështetur zbatimin e ligjeve 
për veprimtaritë minerare dhe hidrokarburet nëpërmjet një dege të 
legjislacionit dhe politikave; 

• të tërheqë për vendin investime të reja të sektorit privat në fushën e 
veprimtarive minerare dhe hidrokarbureve, duke përmirësuar 
shërbimin gjeologjik, dhe në këtë të fundit përfshihet mbështetja për 
programe të përditësuara kompjuterike dhe burimet përkatëse 
njerëzore, të afta për të punuar me to; 

• të krijojë një funksion të zhvillimit dhe rregullimit industrial për 
menaxhimin dhe nxitjen e industrive të lehta dhe përpunimin e 
burimeve natyrore në fazën përfundimtare;  

• të krijojë kapacitete drejtuese për të ngritur dhe menaxhuar parqe 
industriale me qëllim nxitjen e zhvillimit të ri industrial; 

• të krijojë shërbime të vazhdueshmë të burimeve njerëzore, financiare 
dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe mbështetje për Ministrinë. 
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10. Autoriteti i pavarur i Licensimit Minerar  
Ai duhet të realizojë: 

• ngritjen e një zyre kadastriale minerare të efektshme, transparente dhe 
efikase që të lëshojë licensa për ushtrim aktiviteti për veprimtaritë 
ekzistuese minerare dhe të hidrokarbureve, dhe të përpunojë kërkesat e 
reja për licensa për kryerjen e kërkimeve në fushën minerare dhe të 
hidrokarbureve dhe zhvillimin e tyre, si dhe të krijojë kapacitetet e 
mjaftueshme për zbatimin me efektshmëri të legjislacionit minerar dhe 
për hidrokarburet, si dhe bërjen e tij të detyrueshëm; 

• ngritjen e një zyre të efektshme, transparente dhe efikase të inspektimit 
dhe inxhinjerisë që të kryejë funksionet e inspektimit dhe auditimit 
teknik në fushën e veprimtarive minerare dhe hidrokarbureve, si dhe të 
krijojë aftësi për auditime të  aspekteve të shëndetit dhe sigurisë në 
punë, me qëllim që të ndiqen normat e përshtatshme; 

• ngritjen e një zyre të mbrojtjes mjedisore dhe sociale që të garantojë që 
veprimtaritë minerare, hidrokarburet dhe industritë e tjera të ndjekin 
praktika të përshtatshme dhe të pranueshme të menaxhimit mjedisor 
dhe social; 

• përmirësimin e proceseve të konsultimit të palëve të interesuara, 
mundësimin e projekteve dhe menaxhimin e flukseve të fitimeve nga 
veprimtaritë minerare duke vendosur bashkërendimin e veprimtarive 
minerare dhe për hidrokarburet, si dhe një funksion lidhës;  

• përmirësimin e performancës së sektorit të minierave të vogla duke 
ngritur një shërbim për menaxhimin dhe zgjerimin e minierave të 
vogla; 

• ngritjen e një banke të përditësuar të dhënash për burimet natyrore dhe 
prodhimin që t’u ofrojë pjesëmarrësve të sektorit privat të dhëna dhe 
informacione jetike (siç është prodhimi, shitja, eksportet, importet, 
çmimet e paguara), dhe të bëjë promovimin e sektorit për investitorët e 
mundshëm. 

 

11. Shërbimi Gjeologjik  
 

Ai duhet: 

• të jetë një subjekt i pavarur kërkimor publik që të aplikojë tarifa të 
pjesshme për shërbimin që ofron; 

• të ndërmarrë grumbullimin e të dhënave gjeo-shkencore dhe t’ua 
shpërndajë ato shtetit dhe industrisë; 

• duke përmirësuar kapacitetet për rilevimin gjeologjik, të përgatisë 
harta rajonale gjeologjike, gjeofizike dhe të burimeve minerare. 
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Shtojca D: Komponentët kryesorë të ligjit minerar 
 

Ky dokument shqyrton komponentët kryesorë në kuadrin e politikave 
dhe ligjeve kryesore minerare, të cilët janë me rëndësi të dorës së parë për të 
realizuar qëndrueshmërinë në nivel vendor. Ky shabllon është hartuar për t’u 
përdorur në mbarë botën, duke njohur rëndësinë e strategjive rajonale për të 
pajisur me aftësi grupet e paprivilegjuara historikisht. Të gjithë komponentët 
konsiderohen të rëndësishëm, ndërsa ato që jepen me shkronja të zeza dhe 
ndriçohen me ngjyrë të verdhë gjykohet se kanë rëndësi më të madhe. 
 

PËRSHKRIMI I KOMPONENTËVE –  
LIGJI MINERAR DHE RREGULLORET QË LIDHEN ME TË 

 
L1.  Hyrje 

 Kodi Komponenti Përshkrimi 
L1a. Qëllimi dhe objekti i ligjit Një dispozitë përsa i përket: 

• rolit të investimeve private  
• përkufizimeve të terminologjisë kryesore  
• objektit të ligjit që trajton të gjitha veprimtaritë minerare  

L1b. Objektivat e ligjit Formulime të qarta lidhur me objektivat e ligjin për rregullimin e 
sektorit  

L1c. Pronësia e burimeve minerare  Një dispozitë për pronësinë shtetërore, në të cilën investimet 
minerare nga sektori privat ofrojnë avantazhe më të mëdha 
sociale 

L1d. Roli i shtetit si rregullator  Roli i shtetit që jepet i përcaktuar qartë me qëllim që: 
• të nxisë zhvillimin efikas nga sektori privat 
• të udhëzojë që ndërmarrjet shtetërore, nëse ka, t’i 

nënshtrohen ligjit 
 
L2. Ekonomik 

Kodi Komponenti Përshkrimi 
L2a. Garancia e zotërimit  Ofrimi i garancive të përshtatshme për investitorin kundër 

veprimeve arbitrare që rrezikojnë të drejtat minerare 
L2b. Kuadër transparent, i qartë, 

joarbitrar i licensimit  
Formulime për kuadrin e licensimit, të cilat pasqyrojnë dhënien e 
licensave ose: (a) në rendin e kërkesës së bërë; ose, në rastet kur 
për një burim ekziston një inventar i mjaftueshëm: (b) fituesit të 
procesit konkurrues, me kusht që procesi i dhënies, në të dy 
rastet, të përshkruhet qartë, kriteret e përzgjedhjes të jenë 
transparente dhe joarbitrare, dhe të përcaktohet qartë çfarë të 
drejtash janë dhënë, kujt i janë dhënë, si janë dhënë dhe cilat janë 
detyrimet, në bazë të të cilave janë dhënë  

L2c. Nxitja e sektorit privat, zhvillimi 
ekonomik dhe krijimi i vendeve të 
reja të punës 

Mbështetja te sektori privat që të ofrojë kapital për investime, me 
parashikime për shumëfishues ekonomikë në ekonomi dhe krijimin 
e vendeve të reja të punës 

L2d. Fleksibilitet në përllogaritjen e 
periudhës së kërkimeve, 
zhvillimit, shfrytëzimit dhe 
shtyrjeve 

Dhënia e të drejtave minerare, të cilat bëjnë të mundur që 
zotëruesi të përcaktojë efetkshmërinë e programit të tij brenda 
kufijve të së drejtës minerare, të së drejtës për të kaluar nga 
kërkimet te shfrytëzimi, në vartësi të përputhjes rregullatore, si dhe 
të aftësisë për të kërkuar shtyrje të të drejtave minerare  

L2e. Të drejtat minerare: llojet e të 
drejtave dhe anulimi i 
përshtatshmërisë 

Llojet e të drejtave minerare që mund të përftohen, kërkesat për 
përshtatshmëri që nuk janë arbitrare, dhe rregullore të  qarta për 
anulimin e këtyre të drejtave  
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Kodi Komponenti Përshkrimi 
L2f. Të drejtat minerare: dispozita të 

përbashkëta për afatin, shtyrjen, 
ripërtëritjen, transferimin, 
prapësimin, tërheqjen, prishjen 

Afati i të drejtës minerare, proceset për shtyrjen e kufijve, proceset 
për kalimin e të drejtave palëve të treta, e drejta dhe procesi 
rregullator që zotëruesi të prapësojë një të drejtë tërësisht ose një 
pjesë të saj në çdo kohë, kushtet dhe proceset për t’u tërhequr 
përkohësisht ose për t’i dhënë fund në mënyrë të përhershme një 
të drejte minerare, dhe procesi për ankimimin e veprimeve të 
mësipërme 

L2g. Të drejtat minerare: detyrimet për 
mirëmbajtje, marrëdhëniet me 
pronarët e tokës në sipërfaqe dhe 
mes zotëruesve të të drejtave, 
infrastruktura, shëndeti dhe 
siguria, mbrojtja e trashëgimisë 
kulturore  

Deyrimet e zotëruesit të së drejtës minerare për të mbajtur 
qëndrim të mirë nëpërmjet pagesave të tarifave dhe/ose 
përfundimit të punës lidhur me angazhimet, për të mbajtur 
marrëdhënie të mira me pronarët e tokës në sipërfaqe dhe 
zotëruesit e të drejtave të tjera në zonë, proceset për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve në këtë aspekt, procedurat për sigurimin 
dhe/ose ndarjen e infrastrukturës, përputhja me rregulloret 
vendore për shëndetin dhe sigurinë, dhe masat mbrojtëse për 
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, grupeve të cenueshme dhe 
komuniteteve, në përgjithësi. 

L2h. Të drejtat minerare: detyrimet për 
tatimet, taksat, rentat e pasurisë 
minerare 

Formulim i qartë i detyrimeve për zotëruesit e të drejtave minerare 
për të paguar tatimet, taksat dhe rentën e pasurisë minerare; cila 
agjenci dhe person i autorizuar i mbledh këto detyrime – përfshirë 
procedurat, afatet për pagesën dhe tarifat e zbatueshme. 

L2i. Tatimi për veprimtaritë minerare, 
përfshirë dispozitat për para-
prodhimin dhe shpenzimet për 
prodhimin, stabilitetin e tatimeve 
dhe stimujt 

• Formulim i qartë përsa i përket lejimit të agjencisë së duhur 
shtetërore për të hartuar dispozita për tatimet financiare për 
shlyerjen e shpenzimeve të para-prodhimit, zhvlerësimin (e 
përshpejtuar) të investimeve kapitale dhe humbjen e mbartur. 

• Formulim i qartë përsa i përket aftësisë së shtetit për të 
siguruar stabilitet të detyrueshëm të tatimeve për një periudhë 
kohe, për të cilën arrihet marrëveshje me zotëruesin e të 
drejtës minerare, si dhe linjat e veprimeve nëse i jepet fund në 
mënyrë të pavullnetshme klauzolës për stabilitetin 

L2j. Përpunimi dytësor i materialeve • Formulim i qartë përsa i përket rregulloreve mbizotëruese për 
materialet e përftuara nga burime dytësore, përfshirë skrapin, 
rrëketë, derdhjet dhe pirgjet e mbeturinave, si dhe nga riciklimi. 

• Dispozita për të inkurajuar përpunimin minerar me vlerë të 
shtuar (në fazën përfundimtare).  

L2k. Veprimtaritë minerare informale 
dhe të vogla 

• Dispozita të veçanta për dhënien e të drejtave minerare, 
përputhja rregullatore dhe/ose detyrimet financiare të 
minatorëve artizanalë. 

• Pika të veçanta duhet të përfshihen në rregullore për: 
punësimin e grave shtatzanë ose pas lindjes, punën e fëmijëve 
dhe punën e detyruar të personave me aftësi të kufizuara, të  
cilët përpunojnë xeherorë mineralesh në ujërat sipërfaqësorë, 
duke përdorur lëndë kimike të dëmshme për shëndetin, si dhe 
për kontrollin e tregjeve të zeza  

L2l. Veprimtari të tjera minerare Dispozita lidhur me veprimtari të tjera minerare, ku mund të 
përfshihen zejet, grumbullimi i kampionëve të gurëve të çmuar dhe 
fosilet 

L2m. Kërkesa financiare: fondet për 
mbylljen/garancia mjedisore  

• Detyrime për zotëruesin e të drejtave minerare në mënyrë që 
të ofrojë siguri financiare të mbylljes së minierës nëpërmjet 
instrumentave, ndër të cilat përfshihen fondi i ngurtësuar me 
një përdorim, ose fondet e garantuara për mbylljen dhe trajtimi 
tatimor i këtyre instrumenteve. 

• Detyrime për zotëruesin e të drejtave minerare në mënyrë që 
të ofrojë siguri financiare të fondeve për të mbuluar dëmtimin e 
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mjedisit, zbutjen e efekteve të dëmtimit të mjedisit dhe 
pastrimin në rast aksidentesh, si dhe trajtimin tatimor të 
instrumenteve të përdorura. 

L2n. Plani për mbylljen: plani fillestar 
në kohën e kërkesës për licensë, i 
përditësuar në mënyrë periodike 

Detyrime për zotëruesin e të drejtave minerare në mënyrë që të 
ofrojë një plan të plotë për mbylljen e minierës në kohën e 
depozitimit të kërkesës për të drejtën për të kryer kërkime.  Në 
këtë plan përfshihet shqyrtimi i impakteve ekonomike, mjedisore 
dhe sociale, si dhe zgjidhjet, me anë të të cilave shoqëria, 
komuniteti dhe shteti, veçmas ose bashkarisht, mund të arrijnë 
qëndrueshmëri gjatë veprimtarive dhe pas mbylljes së 
veprimtarive. Plani për mbylljen [e minierës] duhet të përcaktojë 
detyrime financiare dhe sociale për zotëruesin e të drejtës 
minerare, si dhe procedura për përditësimin dhe konsultimin 
rregullisht me planin. 

L2o. Formulim i qartë i shkeljeve, 
dënimeve dhe fuqive detyruese  

Formulim i qartë i veprimeve që përbëjnë shkelje të ligjit, një listë e 
dënimeve civile dhe penale (ose referim te ligji i zbatueshëm), 
autoriteti civil dhe penal i shtetit për këtë sektor, si dhe fuqitë 
detyruese 

L2p. Mekanizma të njohura për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve 
dhe ankimimi 

Formulim i qartë i procedurave për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, 
përfshirë zgjedhjen vullnetarisht të arbitrazhit, të drejtat për t’iu 
drejtuar gjykatave ndërkombëtare, mekanizmat dhe procedurat për 
depozitimin e ankimit, si dhe afatet e caktuara lidhur me sa më 
sipër. 

L2q. Ndarja e të ardhurave me 
komunitetet 

• Një dispozitë për ndarjen e të ardhurave nga veprimtaritë 
minerare (d.m.th., renta e pasurisë minerare dhe tarifat) me 
komunitetet e prekura vendore.  

• A ka ndonjë mekanizëm për t’i orientuar pagesat nga  
veprimtaritë minerare nga llogaritë qendrore te llogaritë 
vendore? 

 
 
L3.  Administrimi i mjedisit  

Kodi Komponenti Përshkrimi 
L3a. Vlerësimi dhe menaxhimi i risqeve 

gjatë kërkimeve dhe shfrytëzimit 
Formulim i qartë i masave mbrojtëse për mjedisin që 
kërkohet nga zotëruesit e të drejtave minerare. Këtu 
përfshihet përcaktimi se kur duhet të përgatiten vlerësimi i 
impakteve në mjedis dhe planet për menaxhimin e mjedisit, 
referimet te kuadri për përgatitjen e këtyre planeve, si dhe  
procedurat për paraqitjen, komentin nga publiku (nëse është 
e nevojshme) dhe miratimin: 

• Vlerësimi i impakteve në mjedis është një metodë për të 
përcaktuar dhe vlerësuar impaktet e mundshme në 
mjedis të një projekti që propozohet, për të peshuar 
alternativat, dhe për të hartuar masat e përshtatshme për 
zbutjen, menaxhimin dhe monitorimin.   

•     Plani për menaxhimin e mjedisit: një metodë që 
parashtron në mënyrë të hollësishme: (a) masat që 
duhen marrë gjatë zbatimit dhe funksionimit të një 
projekti për të eleminuar ose kompensuar impaktet 
negative në mjedis, apo për t’i reduktuar ato në nivele të 
pranueshme; dhe, (b) veprimet që nevojiten për t’i 
zbatuar këto masa.   

L3b. Shëndeti dhe siguria dhe përgatitja Formulime të qarta lidhur me detyrimin e zotëruesve të të 
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për raste emergjente  drejtave minerare për të ruajtur shëndetin dhe sigurinë, dhe 

planet e përgatitjes për raste emergjencash dhe ekipet e 
veprimit, kur dhe nëse është e nevojshme. 

L3c. Riaftësim i minierës  Formulim i qartë përsa i përket parashikimeve për riaftësimin 
e zonave të minierave, përfshirë planet për riaftësim, 
rigjallërimin e florës dhe faunës, standardet e performancës, 
si dhe dënimet për mospërputhje. 

 
L4.  Social: veprimtaritë minerare dhe komunitetet  

Kodi Komponenti Përshkrimi 
L4a. Kuadri i këshillimit  Kërkesa për krijimin e kuadrit për konsultime me 

komunitetet dhe autorizimin e tyre për planifikimin dhe 
zhvillimin e burimeve. Këtu mund të përfshihet referimi te: 
• kuadri konsultativ për analizën e impaktit në 

komunitet 
• kuadri konsultativ për zgjidhjen e ankesave dhe 

mosmarrëveshjeve 
• konsultimi dhe autorizimi i komuniteteve vendore për 

planifikimin e përdorimit të tokës dhe veprimtaritë 
pas mbylljes së minierës.  

L4b. Planifikimi social përpara zhvillimit  • Vlerësimi i impakteve në shoqëri – kërkesa që duhet 
të zbatojnë zotëruesit e të drejtave minerare për të 
përftuar të drejtën për shfrytëzim minerar, për të bërë 
vlerësimin e impakteve sociale në komunitetet 
vendore. Këtu përfshihet shqyrtimi i grupeve të 
cenueshme dhe i çështjeve që kanë të bëjnë me 
gjininë. 

• Kërkesa që duhet të zbatojnë zotëruesit e të drejtave 
minerare për të përftuar të drejtën e shfrytëzimit 
minerar dhe për të përgatitur një plan të zbutjes [së 
problemeve] sociale që të trajtojë impaktet negative, 
të cilat përcaktohen në vlerësimin e impakteve në 
shoqëri, dhe të rrisë mundësitë për grupet e 
cenueshme dhe çështjet që kanë të bëjnë me gjininë. 

L4c. Risistemimi dhe kompensimi Bëhet fjalë për politikat për masa mbrojtëse lidhur me 
risistemimin vullnetar dhe kompensimin e barabartë për 
banorët. 

L4d. Mirëqenia e komunitetit  • Referim i veçantë për çështjet, që kanë të bëjnë me 
gjininë dhe familjen, përsa i përket vlerësimit të 
impakteve në shoqëri dhe planifikimi i zbutjes [së 
problemeve] sociale. 

• Referim i veçantë për [programin] për mundësi të 
barabarta për anëtarët e komuniteteve dhe grupet e 
pakicave ose me aftësi të kufizuara. 

 
L5.  Zhvillimi i qëndrueshëm: plani i komunitetit  

Kodi Komponenti Përshkrimi 
L5a. Ndikimi i planifikimit të mbylljes te 

ekonomia: 
• Zhvillimi ekonomik vendor  
• Shumëllojshmëria 

Detyrimi që zotëruesit e të drejtave minerare, 
komuniteti dhe shteti të zbatojnë planin për mbylljen e 
minierës, i cili përgatitet në kuadrin e kërkesës për 
licensë për shfrytëzim.  Për të arritur qëndrueshmërinë 
ekonomike duhet siguruar: 

• nxitja e zhvillimit ekonomik vendor nëpërmjet 
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prokurimit të mallrave dhe shërbimeve në 
komunitetet e dëmtuara nga minierat dhe në 
rajon 

• programe për zhvillimin ekonomik për ta 
pakësuar, me kalimin e kohës, vartësinë e 
shoqërive vendore te miniera, programe, të cilat 
përgatiten për planin e mbylljes së minierës 

• mundësi për të bashkëpunuar me agjenci 
vendore / rajonale të zhvillimit ekonomik me 
qëllim që të ndahet bashkarisht infrastruktura dhe 
të nxiten përdorime të reja alternative të tokës. 

L5b. Ndikimi i planifikimit të mbylljes te 
mjedisi: 

• plan riaftësimi 
• përmirësimi i mjedisit/ 

habitatit 

Detyrimi që zotëruesit e të drejtave minerare, 
komuniteti dhe shteti të zbatojnë planin për mbylljen e 
minierës, i cili përgatitet në kuadrin e kërkesës për 
licensë për shfrytëzim.  Për të arritur qëndrueshmërinë 
mjedisore duhet siguruar: 

 

• mbyllja e minierës sipas një plani riaftësimi 
• krijimi i habitatit, biodiversitetit dhe zonave të 

mbrojtura  
• monitorimi dhe raportimi i vazhdueshëm për një 

periudhë të caktuar kohe 
L5c. Ndikimi i planifikimit të mbylljes në 

shoqëri: 
• ri-trajnimi 
• ri-shndërrimi 

Detyrimi që zotëruesit e të drejtave minerare, 
komuniteti dhe shteti të zbatojnë planin për mbylljen e 
minierës, i cili përgatitet në kuadrin e kërkesës për 
licensë për shfrytëzim.  Për të arritur qëndrueshmërinë 
ekonomike duhet siguruar: 

• riaftësimi i punëtorëve të minierës për ngritje 
profesionale dhe rritja e kapaciteteve teknologjike 

• riorganizimi i krahut të tepër të punës në miniera 
nëpërmjet ritrajnimit për sektorë të tjerë 

• mundësi dhe sitmuj për të bashkëpunuar me 
agjenci vendore ose rajonale të zhvillimit për 
vendosjen në punë në sektorë të tjerë 

• mundësi dhe stimuj për shndërrimin sërish të 
objekteve të mbyllura minerare për qëllime të 
tjera  

L5d. Veprimtaritë minerare informale dhe 
të vogla  

• Dhënia qartazi e statusit ligjor të operatorëve 
informalë / të palicensuar, dhe proceset, me anë të 
të cilave ata mund të regjistrohen 

• Asistencë që u vihet në dispozicion minierave të 
vogla nga veprimtari më të mëdha minerare dhe 
shteti për çështje të trajnimit ligjor dhe 
administrativ, për shëndetin dhe sigurinë, trajnimit 
teknik për pajisjet dhe veprimtaritë e mekanizuara 
minerare, mbrojtjen e mjedisit, si dhe mundësinë 
për të hyrë në tregje joarbitrare dhe konkurruese. 
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L6  Administrimi i ligjit  
Kodi Komponenti Përshkrimi 
L6a. Autoritetet 

kompetente: 
përgjegjësitë, 
inspektimet, 
kontrollet  

Garantimi që përgjegjësitë e zyrave rregullatore të jenë të  
përcaktuara qartë (Inspektoriati i Minierave, Kadastra 
Minerare dhe Shërbimi Gjeologjik), dhe që këto agjenci të 
kenë protokolle të përcaktuara qartë për inspektimin 
rregullator dhe kontrollet. 

L6b. Dispozita të 
ndryshme: statusi i 
të dhënave, 
kadastra minerare, 
banka e të dhënave 
gjeologjike, 
përdorimi i 
informacionit 

• Statusi i të dhënave lidhet me grumbullimin dhe 
shpërndarjen e të dhënave gjeologjike dhe kërkimore, 
përfshirë atë se kujt i përkasin të dhënat, cilat të dhëna 
të hapura për publikun kundrejt atyre që janë 
konfidenciale ose e rezervuara. 

• Kadastra Minerare duhet të ketë funksione dhe 
procedura të përcaktuara qartë 

• Banka e të dhënave gjeologjike mbahet, përditësohet 
dhe administrohet nga Shërbimi Gjeologjik, dhe për 
investitorët ekziston një mundësi e hapur dhe e 
barabartë e përdorimit  të statusit të tokës, të drejtave 
minerare dhe informacioneve gjeologjike. 

L6c. Klasifikimi i 
depozitave 
minerare  

Shteti përdor një sistem të njohur, të pranuar nga industria 
për klasifikimin e burimeve minerare, duke përdorur 
klasifikues, të tillë si lloji i mallit, cilësia (qymyrgurit), ose 
klasifikimi me standardet e industrisë, siç është lloji i 
shkëmbit (materialet e pusit). 

L6d. Dispozita, përfshirë 
dispozita të 
ndryshme të 
përkohshme: 
transparenca, 
inspektimi nga 
publiku, mirëbesimi 
dhe shfuqizimet 

• Te të ndryshmet përfshihet detyrimi për transparencë, 
disponueshmëri të informacioneve për inspektim nga 
publiku, mirëbesim dhe lidhje logjike e rregulloreve 
minerare me ligjin minerar. 

• Te të përkohshmet përfshihen hyrja në fuqin e 
rregulloreve, krijimi i listave të të dhënave dhe trajtimi i të 
drejtave minerare ekzistuese. 

• Në transparencë përfshihet Nisma për Transparencën 
e Industrive Nxjerrëse – një program ky i mbështetur 
nga Ministria Britanike për Zhvillim Ndërkombëtar (DIFD) 
për rritjen e transparencës lidhur me pagesat e 
shoqërive për qeveritë dhe agjencitë shtetërore, si dhe 
transparencës lidhur me të ardhurat që duhet të tregojnë 
qeveritë e vendeve pritëse. 

• Inspektimi nga publiku – që shteti duhet të hartojë dhe t’i 
bëjë publike raportet për të drejtat minerare, prodhimin 
minerar, të ardhurat e shtetit dhe fitimet e tjera 
ekonomike, të drejtëpërdrejta ose jo. 

• Mirëbesimi – trajtimi konfidencial nga ana e shtetit ose 
Ministria që mbulon sektorin e të dhënave teknike, 
gjeologjike ose financiare, siç paraqiten nga zotëruesit e 
të drejtave minerare dhe siç mund të kërkohet nga ligji.  
Periudha e mirëbesimit do të përcaktohet në Rregulloret 
Minerare. 

• Shfuqizimet – ato ligje që janë anuluar nëpërmjet 
ndryshimeve të grupit aktual të ligjeve. 

L6e. Autorizime për 
ndërtimin e 
infrastrukturës 

E drejta e zotëruesve të të drejtave minerare për të ndërtuar 
dhe mirëmbajtur infrastrukturën e nevojshme për 
veprimtaritë, të cilat kanë të bëjnë me të drejtat minerare. 

L6f. Përpunimi, E drejta e zotëruesve të të drejtave minerare për të 
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transporti dhe shitja 
e produkteve 
minerare  

përpunuar lëndë minerare, për të transportuar dhe 
depozituar produkte minerare, si dhe për të shitur produkte 
me çmime të negociueshme lirisht. 

L6g. Shkelje dhe dënime 
të përcaktuara qartë 

Të përcaktuara qartë:  
• Shkelje të përcaktuara sipas akteve të Ligjit  Minerar 

Rregulloreve përkatëse Minerare.   
• Shkelje të përcaktuara nga Ministria që mbulon sektorin, 

të cilat janë të ndëshkueshme me dënime civile (gjoba) 
ose penale (gjoba / burgimi).  

• Përcaktohen qartë fuqitë detyruese dhe gjykatat e 
jurisdiksionit kompetent. 
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Shtojca E: Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse 
(NTIN) 
 
1.  Çfarë është NTIN-ja? 
 

Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse (NTIN) mbështet 
përmirësimin e administrimit në vendet e pasura në burime nëpërmjet 
verifikimit dhe publikimit të plotë të pagesave të shoqërive dhe të të ardhurave 
të qeverisë nga nafta, gazi dhe veprimtaritë minerare. Nisma synon të krijojë 
bashkëpunime mes shumë palëve të interesuara në vendet në zhvillim, me 
qëllim që të rritet llogaridhënia e qeverive dhe shoqërive. Qeverisja e mirë 
është një parakusht për shndërrimin e të ardhurave të mëdha nga industritë 
nxjerrëse në zhvillim ekonomik dhe ulje të varfërisë. Kur transparenca dhe 
llogaridhënia janë të dobta, industritë nxjerrëse, nga ana tjetër, mund të nxisin 
varfërinë, korrupsionin dhe konfliktin –  të ashtuquajturin “mallkim të 
burimeve natyrore.” Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse (NTIN) 
është një hap i rëndësishëm për ta mundur këtë “mallkim”. 
 
2.  Si funksionon ajo? 
 

Sekretariati i NTIN-ësë ka hartuar një Libër Referencash për NTIN-
ënë, i cili ofron udhëzim për vendet dhe shoqëritë që dëshirojnë ta vënë në jetë 
Nismën. Libri i Referencave mund të gjendet në internet (në disa gjuhë), ose 
kopjet e shtypura mund të sigurohen nga Sekretariati. Procesi që jepet në 
grafikun e mëposhtëm, i shoqëruar me “Parimet dhe kriteret e NTIN-ësë”, 
tregon sesi funksionon një proces NTIN-je: 
 
                                                          Burimi: Sekretariati Ndërkombëtar i NTIN-ësë 
 
3.  Cilat janë avantazhet e zbatimit 

të NTIN-ësë? 
 

Ata që përfitojnë kryesisht nga 
NTIN janë qeveritë dhe qytetarët e 
vendeve të pasura në burime. Duke ditur 
se sa paguajnë shoqëritë dhe se sa marrin 
qeveritë, ajo është një hap i parë thelbësor 
për t’u kërkuar llogari vendimmarrësve 
lidhur me përdorimin e të ardhurave. 
Vendet e pasura në burime, të cilat vënë 
në jetë NTIN-ënë, mund të përfitojnë nga 
përmirësimi i klimës për investime duke 
u dhënë sinjal të qartë investitorëve dhe 
institucioneve financiare ndërkombëtare 
se qeveria është e angazhuar për një 
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transparencë dhe llogaridhënie më të madhe. Duke mbështetur NTIN-ënë në 
vendet ku operojnë, shoqëritë dhe investitorët mund të kontribuojnë për 
zbutjen e riskut të investimeve. Shoqëria civile mund të përfitojë nga rritja e 
sasisë së informacioneve në sektorin publik për të ardhurat që qeveritë 
menaxhojnë në emër të qytetarëve. E përmbledhur, vënia në jetë e NTIN-ësë 
në kuadrin e programit të përmirësimit të qeverisjes do të shërbejë për të 
garantuar që të ardhurat nga nafta, gazi dhe veprimtaritë minerare të nxisin 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe uljen e varfërisë. 
 
 
4.  Kriteret e NTIN-ësë 
 

Në Konferencën për NTIN-ënë, që u mbajt në  Londër në mars 2005, 
pjesëmarrësit ranë dakord për kriteret e NTIN-ësë. Aty u parashtrua se çfarë 
duhet të bëjnë vendet për zbatimin me sukses të NTIN-ësë. Kriteret janë:  

1. Të gjitha pagesat me rëndësi materiale, që shoqëritë u bëjnë 
qeverive lidhur me shfrytëzimin e naftës, të gazit dhe mineraleve (“pagesat”) 
dhe të gjitha të ardhurat me rëndësi materiale, që marrin qeveritë nga 
shoqëritë e naftës, gazit dhe minerare (“të ardhurat”), botohen dhe 
shpërndahen rregullisht për publikun e gjerë në formë lehtësisht të 
përdorshme, të plotë dhe të kuptueshme. 2. Atje ku nuk ekzistojnë auditime të 
tilla, pagesat dhe të ardhurat përbëjnë objektin e një auditimi të pavarur e të 
besueshëm, në përputhje me normat ndërkombëtare në fushën e auditimit. 3. 
Pagesat dhe të ardhurat kuadrohen në përputhje me normat ndërkombëtare në 
fushën e auditimit, nga një administrator i pavarur e i besueshëm, i cili boton 
opinionin e tij për këtë kuadrim të llogarive dhe për mospërputhjet, nëse do të 
ketë të tilla. 4. Ky hap vlen për të gjitha shoqëritë, përfshirë shoqëritë 
shtetërore. 5. Shoqëria civile merr pjesë aktivisht në hartimin, ndjekjen dhe 
vlerësimin e këtij procesi dhe jep kontributin e saj në debatin publik. 6. 
Qeveria pritëse harton një plan publik pune, të realizueshëm financiarisht, 
lidhur me elementet e sipërpërmendura, me ndihmën e institucioneve 
financiare  ndërkombëtare kur është nevoja, plan ky që shoqërohet me 
objektiva të matshme, kalendarin e zbatimit dhe një vlerësim të kufizimeve të 
mundshme përsa i përket kapaciteteve. 
 
 
5.  Cilat vende po zbatojnë NTIN-ënë? 
 

Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse është tashmë një 
nismë globale. Mbi tridhjetë vende të Afrikës, Azisë, Evropës, Lindjes së 
Mesme dhe Amerikës së Jugut janë angazhuar për vënien në jetë të NTIN-ësë, 
ose tashmë po e zbatojnë atë aktivisht. Për listën më të fundit të vendeve dhe 
informacionin se çfarë po bëjnë ato, lutemi shihni pjesën “Vendet e NTIN-
ësë” tek adresa për NTIN-ënë në internet. 
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6.  Kush tjetër është përfshirë? 
 

Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse mbështetet nga një 
Sekretariat Ndërkombëtar me seli në Oslo, Norvegji. Sekretariati bashkëpunon 
ngushtë me Bankën Botërore dhe FMN-ënë. Përveç qeverive zbatuese, NTIN 
ka mbështetjen e donatorëve, mbështetjen e shumë prej shoqërive më të 
mëdha të naftës dhe industrisë minerare në botë, si dhe të investitorëve në ato 
shoqëri; dhe mbështetjen e grupeve të shoqërisë civile, shumë prej të cilëve 
veprojnë nën ombrellën e Koalicionit “Bëjeni publike atë që paguani”. Pjesa 
“Mbështetësit” tek  adresa për NTIN-ënë në internet jep listën e plotë të 
organizatave të përfshira në NTIN-ënë. 
 
 
7.  Si financohet zbatimi i NTIN-ësë? 
 

Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse financohet pjesërisht 
nëpërmjet një Fond Shumëdonatorësh i Administruar në Mirëbesim (FSHAM) 
nga Banka Botërore. Në këtë Fond, kontribuojnë aktualisht Australia, 
Belgjika, Kanadaja, Franca, Gjermania, Hollanda, Norvegjia dhe Mbretëria e 
Bashkuar. Fondet u paguhen vendeve zbatuese me qëllim që të përmbushen 
kriteret e NTIN-ësë. Vendet zbatuese ofrojnë edhe burimet e tyre kur është e 
mundur. Gjithashtu, donatorë të veçantë ofrojnë disa fonde të veçanta për 
vënien në jetë të NTIN-ësë sipas vendeve. Për më shumë informacion për 
FSHAM-in, lutemi shihni rubrikën “Mbështetja për vënien në jetë” në adresën 
për NTIN-ënë në internet. 
 
8.  Cilat janë sfidat për të ardhmen e NTIN-ësë? 
 

Sfida kryesore do të jetë ndihma që u duhet dhënë mbi 30 vendeve dhe 
shumë shoqërive të ndryshme dhe shumë grupeve të shoqërisë civile për ta 
vënë në jetë këtë Nismë. Çështjet kryesore në nivel global trajtohen nga 
Këshilli i NTIN-ësë. Z. Peter Eigen, themelues dhe kryetar i Transparency 
International, kryeson Këshillin, i cili përbëhet nga përfaqësues të vendeve, 
shoqërive, grupeve të shoqërisë civile, investitorëve dhe donatorëve, që janë 
angazhuar për vënien në jetë të NTIN-ësë. Sekretariati i pavarur për NTIN-
ënë, që kryesohet nga Jonas Moberg, është përgjegjës për veprimtaritë e 
përditshme lidhur me NTIN-ënë, komunikimin me palët e interesuara dhe 
organizimin e konferencave vjetore të Këshillit. Ai bashkëpunon me Kryetarin 
dhe anëtarët e Këshillit për nxitjen e konceptit të transparencës së të 
ardhurave, si dhe miratimin dhe vënien në jetë të NTIN-ësë në shkallë 
botërore nëpërmjet krijimit të marrëdhënieve të rëndësishme dhe nëpërmjet 
një programi për kontakte dhe publicitet. 
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9.  Historiku dhe parimet 
 

Nisma për Transparencën e Industrive Nxjerrëse (NTIN) u prezantua 
nga Kryeministri britanik Toni Bler në Johanesburg, në shtator 2002. 
Prezantimi vijoi me konferencën e parë ndërkombëtare për NTIN-ënë në 
Lancaster House, Londër, në qershor 2003, në të cilën pjesëmarrësit e 
qeverive, industrisë dhe shoqërisë civile miratuan Parimet e mëposhtme: 
 

1. Ne ndajmë të njëjtën bindje se shfrytëzimi me maturi i pasurive të 
burimeve natyrore duhet të përbëjë një motor të rëndësishëm për rritjen e 
qëndrueshme ekonomike që kontribuon për zhvillimin e qëndrueshëm dhe 
uljen e varfërisë, por që, pa një menaxhim të mirë, mund të ketë impakte të 
padëshiruara në planin ekonomik dhe social. 

2. Ne afirmojmë se menaxhimi i pasurive të burimeve natyrore në dobi të 
qytetarëve të një vendi është kompetencë e qeverive sovrane, e cila duhet 
të ushtrohet në interes të zhvillimit të tyre kombëtar. 

3. Ne konstatojmë se avantazhet e nxjerrjes së burimeve shfaqen në formën e 
fluksit të të ardhurave duke u shtrirë në një periudhë relativisht të gjatë 
kohore, dhe mund të varen shumë nga çmimi. 

4. Ne konstatojmë se mirëkuptimi nga ana e publikut për të ardhurat dhe 
shpenzimet e qeverive në kohë, ka gjasa të kontribuojë në debatin publik 
dhe ta bëjë më të lehtë zgjedhjen e opsioneve të duhura dhe realiste, që 
favorizojnë zhvillimin e qëndrueshëm. 

5. Ne nënvizojmë rëndësinë e transparencës, si dhe nevojën për përmirësimin 
e menaxhimit të financave publike dhe respektimin e detyrimit për 
llogaridhënie nga ana e qeverive dhe shoqërive të industrive nxjerrëse. 

6. Ne konstatojmë se është e nevojshme që t’i përqendrojmë forcat për 
arritjen e një transparence më të madhe në një kontekst të respektimit të 
kontratave dhe të ligjeve. 

7. Ne konstatojmë se transparenca financiare është një mjet që ka gjasa të 
kontribuojë për përmirësimin e klimës për investime të drejtëpërdrejta, të 
brendshme dhe të jashtme. 

8. Ne besojmë në parimin dhe praktikën e përgjegjësisë së qeverisë përpara të 
gjithë qytetarëve përsa i përket administrimit të fluksit të të ardhurave dhe 
shpenzimeve publike. 

9. Ne jemi të angazhuar të inkurajojmë respektimin e standardeve të larta të 
transparencës dhe të përgjegjshmërisë në jetën publike, funksionimin e 
shtetit dhe botën e biznesit. 

10. Ne besojmë në domosdoshmërinë e një qëndrimi koherent dhe realist ndaj 
publikimit të pagesave dhe të të ardhurave, qëndrim ky që duhet të jetë i 
thjeshtë për t’u ndërmarrë dhe për t’u zbatuar. 

11. Ne jemi të mendimit se publikimi i pagesave në një vend të caktuar duhet 
të përfshijë të gjitha shoqëritë e industrive nxjerrëse, të pranishme në atë 
vend. 

12. Kur bëhet fjalë për gjetjen e zgjidhjeve, ne vlerësojmë se të gjitha palët e 
interesuara—qeveritë dhe agjencitë e tyre, shoqëritë e industrive nxjerrëse, 
shoqëritë e shërbimit, organizatat shumëpalëshe, organizatat financiare, 
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investitorët dhe organizatat joqeveritare – duhet të japin kontributin 
përkatës, që është një kontribut i rëndësishëm.  
 

Këto parime shërbejnë si doktrinat bazë të Nismës, mbi të cilat u mbështetën 
standardet e mëvonshme, siç janë Kriteret e Nismës për Transparencën e 
Industrive Nxjerrëse (NTIN). 
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Shtojca F: Mekanizmat e shpërndarjes së fitimeve në 
komunitete 
 
1. Komunitetet e qëndrueshme janë produkt i politikave dhe ligjeve të 
mira që janë planifikuar dhe zbatuar në nivel vendor nga 
institucionet/organizatat kompetente, me pjesëmarrjen aktive të pjesëtarëve të 
komuniteteve. Në rast se komunitetet ndiejnë rrezik ndaj mjeteve të jetesës, 
ose përjashtimit nga procesi i zhvillimit, ka gjasa që të lindë rezistencë ndaj 
investimeve në fushën minerare. Ndër instrumentet kryesore për të garantuar 
që komunitetet vendore të përfitojnë nga industritë nxjerrëse, përfshihen: 

• Kuadri i konsultimeve në komunitet për të vlerësuar dhe për të caktuar 
rolet dhe përgjegjësitë e qeverisë(ve), shoqërisë(ve), organizatave 
joqeveritare, donatorëve dhe komuniteteve vendore të prekura lidhur 
me masat për të trajtuar impaktet mjedisore dhe sociale; dhe, 

• Plani për zhvillimin e komunitetit, që moderohet dhe bashkërendohet 
nga Qeveria, si në nivel qendror, ashtu edhe në nivel vendor, duke u 
këshilluar me palët e interesuara, përfshirë pjesëmarrjen aktive të 
komuniteteve, për qëllim integrimin e veprimeve minerare dhe 
planifikimin për mbyllje të minierave me planet më të gjera ekonomike 
në nivel rajonal. 

 

Pikësynimi i fundit duhet të jetë shndërrimi i 
komunitetit në një partner të besueshëm nga thjesht i të qenurit 
përfitues. 

2. Kuadri i përgjithshëm për kompensimin dhe shpërndarjen e fitimeve, i cili 
çon në një plan të bashkërenduar për zhvillimin e komunitetit mes pushtetit vendor, 
qeverisë dhe shoqërisë minerare, është faktori vendimtar për menaxhimin e të 
ardhurave nga fusha minerare për zhvillimin e komunitetit vendor. Kompensimi nuk 
do të jetë i efektshëm nëse trajtohet çështja e mundësimit të kalimit të komunitetit në 
një mënyrë të re e të qëndrueshme jetese. Qasjet ndaj shpërndarjes së fitimeve mund 
të jenë një mënyrë e rëndësishme për shndërrimin e një komuniteti nga thjesht një 
përfitues i varur, në një partner të fuqishëm e të sigurt, i përgatitur për ta menaxhuar 
zhvillimin e vet.   
 
3. Komuniteteve vendore, që preken nga veprimtaria minerare, mund t’u 
ofrohet një gamë e gjerë përfitimesh. Ndër to përfshihet: sigurimi i infrastrukturës në 
zona fshatare, ngritja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, krijimi i kapitalit 
njerëzor nëpërmjet trajnimit që mbështesin shoqëritë, duke ofruar aftësi për punë si 
drejtëpërsëdrejti në minierë, ashtu edhe në industri dytësore mbështetëse (“derivat”).   
 
4. Në parim, një paketë e plotë e fitimeve për komunitetin duhet të 
përfshijë: 

• Përfitimet që kanë të bëjnë me punësimin dhe të ardhurat – ndër të 
cilat përfshihen mundësitë lidhur me punësimin dhe të ardhurat që u 
ofrohen komuniteteve të prekura si gjatë fazës ndërtimore, ashtu edhe 
gjatë fazës operative, përfshirë punësimin e drejtëpërdrejtë nga miniera, 
si dhe punësimin jo të drejtëpërdrejtë, siç është sigurimi në vend i disa 
burimeve dhe shërbimeve, bizneset dytësore dhe ngritjen e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;  
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• Përfitimet që synojnë krijimin e kapitalit njerëzor vendas dhe të 
kapaciteteve institucionale – ndër të cilat përfshihet sigurimi i trajnimit 
për anëtarët e komunitetit (si për mundësitë e drejtëpërdrejta të 
punësimit, ashtu edhe për mundësitë jo të drejtëpërdrejta të tij), trajnimi 
për drejtuesit e komunitetit dhe krijimi i kapaciteteve për institucionet 
komunitare, si dhe ofrimi i mikrokredive për të mbështetur bizneset 
ekzistuese dhe bizneset e reja (jo vetëm ato që furnizojnë minierën, por 
edhe sektorë të tjerë, siç është bujqësia).   

• Përfitimet për komunitetin që rrjedhin nga ngritja e infrastrukturës – 
që mundësojnë përdorimin e: (i) arsimit (shkollave); (ii) tregjeve, ku 
komunitetet vendore të shesin produktet e tyre (rrugët); (iii) 
shëndetësisë (objektet mjekësore); dhe, (iv) ujit të pijshëm etj., që, në 
rrethana ideale, duhet të mbështeten nga investitori dhe qeveria dhe të 
menaxhohen nga komuniteti. Shpërndarja e fitimeve do të jetë e 
efektshme nëse grumbullimi i kapitalit njerëzor dhe social nxitet duke 
përmirësuar standardet e arsimit dhe shëndetësisë së popullsisë vendore, 
si dhe aftësinë e saj kolektive për t’u organizuar, për të përcaktuar 
përparësitë e saj, si dhe për të përfaqësuar dhe për t’i negociuar në 
mënyrë të efektshme interesat e saj me palë të treta, siç është qeveria.  

• Fondet e administruara në mirëbesim – mekanizma të efektshme për 
të mbështetur grumbullimin e kapitalit njerëzor dhe social, që ose: (a) 
janë ngritur për financimin e nismave për zhvillimin vendor dhe që 
duhet të menaxhohen nga komuniteti, sipas nevojave të tij; ose (b) janë 
ngritur për sigurimin e fondeve për brezat e ardhshëm. 

 
5. Në Shtojcën e kësaj Shtojce përfshihet një shembull praktik i një pakete të 
plotë të shpërndarjes së fitimeve nga Guinea e Re Papua. 
 
6. Tabela më poshtë bën një përmbledhje të alternativave dhe 
kompromiseve që duhet të merren në shqyrtim për krijimin e një mekanizmi të 
shpërndarjes së fitimeve. 

Tabela 2: Skema të shpërndarjes së fitimeve 

 Avantazhet  Risqet 
Struktura 
Qasja e pjesëmarrjes në 
bashkëpunim, siç është 
Forumi për Zhvillimin 

• Konsultative, përfshirëse, 
përgjegjëse, fleksibël 

• Arritja e një marrëveshjeje me 
përfitim të ndërsjellë 

• Theksi më shumë te mobilizimi i 
besimit dhe bashkëpunimit sesa te 
forca shtrënguese e ligjit  

• Zhvilluesi ose qeveria mund të 
mos jenë të gatshëm të marrin 
pjesë  

• Me numrin e madh dhe të 
larmishëm të firmave dhe të 
njerëzve të prekur, sigurimi i 
përfaqësimit të drejtë dhe të 
mjaftueshëm do të jetë i 
vështirë 

 
Format e shpërndarjes së  
Fitimeve 
Përfitime që kanë të 
bëjnë me punësimin dhe 
të ardhurat  

• Përfitim i parapëlqyer nga 
komuniteti  

• Njerëzit ndihen më të sigurt nëse 
arrijnë të kenë një vend pune  

• Bizneset e vogla, që janë ngritur, 
krijojnë më shumë mundësi për 

• Veprimtaria minerare shumë 
intensive, vendet e 
drejtëpërdrejta të punës të 
disponueshme janë të 
kufizuara; 

• Komuniteteve të prekura u 
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punë mungojnë aftësitë e nevojshme 
qoftë për të punuar për 
shoqërinë minerare, apo për të 
ngritur biznese të tjera 

Para në dorë • Më pak të cenueshme për t’i 
akaparuar 

• Vihen në shënjestër lehtë  
• Është e lehtë për të bërë pagesa me 

para në dorë kur institucionet janë 
të dobta 

• Krijojnë vartësi te paratë, 
nxisin konsumin, jo zhvillimin 
apo kursimin 

• Jo të efektshme te popullsitë e 
mëdha  

Të mirat publike • Nxisin zhvillimin  
• Krijojnë kapital të qëndrueshëm 

njerëzor  
• Krijojnë ekonomi rajonale të 

qëndrueshme pasi mbyllet miniera 

• Vështirë të ofrohen të mira 
publike nëse institucionet janë 
të dobta 

• Humbje nëse shërbimet nuk 
dëshirohen nga komunitetet  

Trajnimi • Për anëtarët e komunitetit (si për 
mundësi të drejtëpërdrejta 
punësimi ashtu edhe për mundësi 
jo të drejtëpërdrejta punësimi), 

• Për drejtuesit e komunitetit  
• Krijimi i kapaciteteve për 

institucionet komunitare 
• Ofrimi i mikrokredive për të 

mbështetur bizneset ekzistuese dhe 
bizneset e reja (jo vetëm ato që 
furnizojnë minierën, por edhe 
sektorë të tjerë, siç është bujqësia) 

• Kapet nga elita komunitare dhe 
jo të gjithë anëtarët e 
komunitetit kanë mundësi të 
barabarta për të ndjekur 
trajnimin 

• Biznese të vogla jo praktike 
nga pikëpamja ekonomike, sa 
që kreditë nuk mund të 
kthehen (për të krijuar një fond 
të përsëritshëm) 

• Institucionet komunitare nuk 
janë të gatshme për të marrë 
pjesë  

Fondet e administruara 
në mirëbesim 

• Financojnë nismat për zhvillimin 
vendor dhe që duhet të 
menaxhohen nga komuniteti, sipas 
nevojave të tij;  

• Ofrojnë fonde për brezat e 
ardhshëm. 

• Institucionet e dobta 
komunitare nuk janë të afta të 
marrin pjesë aktivisht në 
procesin vendimmarrës të 
drejtuesve të fondeve të 
administruara në mirëbesim 

• Fondet e administruara në 
mirëbesim kapen nga 
politikanët/elita e komunitetit 
/pushtetet vendore dhe 
përdoren për qëllime të tjera  

 
Rolet përkatëse të palëve të  
interesuara  
Shoqëritë • Korporatat e mëdha mund të kenë 

kapacitete dhe përvojë më të mirë 
për ofrimin e infrastrukturës sesa 
pushtetet vendore të largëta dhe 
me fonde të pamjaftueshme  

• Nxit besim te sektori minerar  
• Krijon një komunitet minerar që 

është besnik ndaj sektorit apo 
firmës minerare 

• Veprimtaria jothelbësore e 
shoqërisë minerare rrit 
shpenzimet gjatë punës  

• Krijojnë vartësi të minierave 

Shteti/pushteti vendor • Kapërcejnë problemet e veprimit 
kolektiv, kur ka një numër të madh 
minierash 

• Krijon kapacitetet e pushtetit dhe 
komuniteteve vendore  

• U mungojnë aftësitë dhe 
kapacitetet, të cenueshëm për 
t’u akaparuar nga grupe 
interesi, të cilat i shmangin 
përfitimet për qëllime të tjera. 

Shoqëria civile • Ofron shërbime për komunitetin e 
prekur (trajnim, programe 
ndërgjegjësimi) 

• E besuar nga komunitetet 
• E aftë të mobilizojë fonde   

• Ka kalendarin e vet dhe mund 
t’i manipulojë me lehtësi 
komunitetet 

• Përfaqëson interesin e 
sponsorit dhe jo aq shumë 
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interesin e komunitetit  
Komuniteti • E di më mirë se për çfarë ka 

nevojë  
• Partner në programin për zhvillim 
• Ndjek më mirë zbatimin e 

programeve për zhvillimin dhe 
impaktet e tyre 

• I mungon konsensusi mes 
grupeve të ndryshme 

• Organizata të dobta 
komunitare, që korruptohen 
lehtë 

• I akaparuar nga grupet e 
interesit 
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Shtojca G: Statistika për prodhimin e mallrave të përzgjedhur 

 
Tabela 3:  Prodhimi i metaleve (në tonelata) 

Malli 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 
Boksite  4.454 4.624 5.000 5.000 5.000 S’ka S’ka  
Krom* 242.99

8 
157.20

3 
79.44

5 
200.00

0 
215.00

0 
220.00

0 
160.30

0 
170.00

0 
Ferrokrom 42.986 31.144 28.12

0 
11.900 22.800 37.800 47.700 35.780 

Bakër 257.70
9 

24.895 33.94
5 

S’ka S’ka  S’ka 29.030 73.000 

Hekur i 
papërpunua

r  

5.000 5.000   
5.000 

94.100 96.600 86.117 98.026 140.00
0 

* Prodhimi i kromit ka qenë rreth 1 milion ton në vitin 1980 
 
 
Tabela 4: Prodhimi i mineraleve industriale dhe kripës (në tonelata) 
Malli 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 

Argjilë, 
kaolinë 

500 500 500 385 350 S’ka  300 310 

Dolomit
e 

50.00
0 

50.00
0 

50.00
0 

500.00
0 

1.000.00
0 

1.500.00
0 

1.613.00
0 

1.000.00
0 

Kripë 10.00
0 

10.00
0 

10.00
0 

25.783 22.746 21.448 24.783 25.000 

 
 
Tabela 5: Prodhimi i lëndëve djegëse minerale (në tonelata) 

Malli 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 
Serë dhe 
bitum  

 
32.850 16.900 16.625 S’ka 4.200 42.076 61.035 60.000 

Qymyr, 
linjit (në 
mijëra 

tonelata) 

80.906 38.900 30.000 16.400 20.300 18.000 12.600 12.000 
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Shtojcë: Masa për shpërndarjen e fitimeve të Guinesë së Re 
Papua nga sektori minerar 

 
Renta e pasurisë minerare 

 
Ligji për minierat i Guinesë së Re Papua, i vitit 1992, përcakton qartë 

se një minimum prej 20% të rentës së pasurisë minerare që merret, duhet t’u 
paguhet komuniteteve  latifondiste të zonës, ku minierat jepen me qira për 
shfrytëzim, ndërsa pjesa tjetër u paguhet pushteteve të provincave: 

• Përqindja arrihet me bisedime mes qeverisë së provincës 
dhe pronarëve të tokave. Përqindjet, që u paguhen 
pronarëve të tokave, shkojnë nga 20% deri në 80%; 

• Pjesa më e madhe u shpërndahet në para në dorë njerëzve 
të prekur, ose përdoret nga qeveritë e provincave për 
infrastrukturë dhe shërbime; 

• Renta e pasurisë minerare u paguhet drejtëpërsëdrejti nga 
shoqëria përfituesve, për të cilët është rënë dakord, dhe, 
më pas, kuadrohet me pushtetin qendror për auditim. 

 
Subvencion i veçantë për mbështetje (SVM) 

 
Subvencioni i veçantë për mbështetje është një formë e subvencionit 

derivat, që është krijuar në bazë të një ligji kushtetues organik, i cili përcakton 
se një vlerë e barasvlershme me 1% të vlerës së përgjithshme të shitjeve 
(efektivisht, e barasvlershme me 1% të rentës së pasurisë minerare) i paguhet 
qeverisë së provincës si subvencion nga Qeveria Kombëtare në Buxhetin 
Kombëtar: 

• Me marrëveshje, një pjesë e këtij subvencioni mund të 
kanalizohet për  pushtetin vendor në zonën e minierës (deri 
në 20%); 

• Me marrëveshje, një pjesë mund të kanalizohet edhe për 
Fondacionet për Zhvillim të Qëndrueshëm, që janë ngritur 
nga zhvilluesi i minierës. 

 
Kompensimi 

 
Në bazë të ligjit, komunitetet duhet të kompensohen për humbjen e 

pasurive dhe humbjen e mundësisë së përdorimit të tokës. Gjithashtu, disa 
marrin kompensim për shqetësimin, apo ndryshimin e mënyrës së jetesës 
dhe/ose zhvendosjen e banesës: 

• Vazhdon gjatë gjithë jetës së minierës; 
• Ekzistojnë shqetësime lidhur me krijimin e vartësisë, 

meqenëse pjesa më e madhe e parave shkon për konsum, jo 
për investime; 
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• Në vend të parave në dorë, disa paketa (siç është pakesa për 
kompensimin në rastin e Lumit Ok Tedi) përfshijnë 
dispozitën e krijimit të infrastrukturës dhe banesës.  

 
Skema e kreditim tatimit 

 
Skema e kreditimit të tatimeve për infrastrukturën (SKTI) 

• U krijua pas njohjes së kapaciteteve të kufizuara të 
pushteteve vendore për të vënë në jetë projektet për 
infrastrukturën; 

• Mundëson shfrytëzuesin e minierës që të shpenzojë deri në 
0.75% të vlerës së shitjeve të përgjithshme për projektet e 
miratuara për infrastrukturën, dhe të marrë kreditim për 
tatimin kur paguan tatimin mbi të ardhurat e shoqërisë, 
d.m.th.: sasia e shpenzuar konsiderohet si tatim i paguar;  

• Procesi për përcaktimin dhe miratimin e projekteve 
nënkupton konsultimin mes Shoqërisë, komuniteteve, 
pushtetit vendor, qeverisë së provincës dhe pushtetit 
qendror; 

• Synohet kryesisht për arsimin, shëndetësinë dhe shërbimet 
në komunitet, siç është furnizimi me ujë, rrugët, ruajtja e 
rendit etj. 

 
Pjesëmarrja me aksione  

 
Pronarët e tokave përfitojnë falas 5% të aksioneve të projekteve në 

periudhën e zhvillimit për Koncesionet e Veçanta për Veprimtaritë Minerare : 
• Kjo mbart si përfitime të mundshme, ashtu edhe 

detyrime, dhe i lë komunitetet të zbuluara përpara 
riskut të projekteve; 

• Ndër avantazhet për projektet, përfshihet rritja e 
mbështetjes dhe e besnikërisë së komunitetit; 

• Ndër avantazhet që kanë komunitetet nga projektet 
e suksesshme, përfshihen paratë në dorë për 
zhvillime të tjera. Shumica e komuniteteve i 
investojnë sërish fitimet në veprimtari të tjera për 
krijimin e bizneseve, ose në pasuri të patundshme 
për krijimin e mundësive në të ardhmen. 

 
Infrastruktura e parashikuar  

 
Komunitetet vendore përfitojnë objekte dhe infrastrukturë për 

komunitetin, që ndërtohen nga shfrytëzuesi për përdorim nga publiku i gjerë. 
Ndër to, mund të përfshihen:  

• Rrugë 
• Shkolla 



Raporti “Politika për sektorin minerar në Shqipëri”  
 

 
    

74 

• Spitale ose qendra shëndetësore  
• Zyra për administratën shtetërore dhe banesa  
• Infrastrukturë e objekteve dhe shërbime në komunitet 
• Furnizim i ujit në rrjet 
• Furnizim i energjisë elektrike 
• Trajtim i ujërave të mbetura 
• Menaxhimi dhe mirëmbajtja e sa më sipër 

 
Statusi i zonës së preferuar  

 
Komunitetet vendore përfitojnë trajtim të favorizuar përsa i përket:  

• Mundësive për punësim 
• Në fillim duhet të punësohen personat nga zona e përmendur, 

të cilët kërkojnë punë 
• Arsimimit dhe trajnimit  
• Bursave të favorizuara për arsimin e mesëm dhe universitar  
• Pranimit për stazh sipas parapëlqimit 
• Asistencës për krijimin e bizneseve 
• Bizneseve vendore u jepet statusi i furnizuesit të favorizuar me 

qëllim që të nxiten kapacitetet dhe veprimtaria e bizneseve 
vendore  

• Asistencë për ngritjen e bizneseve dhe ndërmarrjeve të 
përbashkëa  

 
Subvencione dhe asistencë tjetër  

 
Pushteti qendror ofron asistencë tjetër, si: 

• Subvencione për ngritjen e bizneseve  
• Garanci bankare për sipërmarrjet tregtare vendore  
• Asistencë për financimin e aksioneve të pronarëve të tokave 
• Asistencë për menaxhimin e aksioneve 
• Asistencë për menaxhimin e veprimtarive për ngritjen e 

bizneseve dhe investimeve të administruara në mirëbesim  
 
 
Modeli i Forumit për Zhvillim në Guinenë e Re Papua  
 

Forumi ka dy funksione kryesore. I pari është që të shërbejë si vend 
për shkëmbimin e informacioneve për projektin mes shfrytëzuesit dhe 
pushtetit qendror e qeverisë së provincës dhe pronarëve të tokave lidhur me 
natyrën, objektin dhe impaktet e projektit. I dyti është që të përcaktojë se si do 
t’i shpërndajnë palët e ndryshme të interesuara përfitimet nga projekti, të cilat, 
më pas, pasqyrohen në një numër marrëveshjesh për projektin, apo 
Memorandume Mirëkuptimi.   

Këto marrëveshje përcaktojnë rolin dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve 
të përfshira (qeverisë, shoqërisë minerare dhe komunitetit), dhe përfshijnë 
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shërbime dhe përfitime që do të ofrohen në zonën e prekur të projektit. Ndër 
to, përfshihet sigurimi i infrastrukturës për komunitetin dhe ndarja e 
përfitimeve financiare të projektit. Në këmbim të përfitimeve, pronarët e 
tokave angazhohen që të mos e ndërpresin zhvillimin e projektit, dhe të 
bashkëpunojnë me qeverinë dhe shfrytëzuesin. Gjithashtu, këto marrëveshje i 
angazhojnë palët në një proces të vazhdueshëm konsultimesh, ku çështje 
lidhur me zhvillimin mund të diskutohen dhe të zgjidhen në proces e sipër. Ky 
proces i këshillimit fillestar dhe hartimi i marrëveshjeve të ndryshme 
realizohen përpara nënshkrimit të Kontratës për Zhvillim/Koncesion mes 
qeverisë dhe shoqërisë minerare. 

Kjo qasje e pjesëmarrjes së gjerë, e cila e vë theksin te bashkëpunimi 
dhe detyrimet e ndërsjella, ka një numër avantazhesh kryesore. Së pari, ajo 
ofron një model fleksibël që mund të përshtasë çështje të larmishme dhe 
nevojat e komuniteteve të ndryshme. Së dyti, qasja mbetet shumë përfshirëse, 
ndërsa të gjitha palët përkatëse të interesuara janë pjesë e drejtimit dhe marrjes 
së vendimeve të argumentuara, mbështetur te komunikimi, këshillimi dhe 
bisedimet. Së treti, qasja ka në thelb karakter pjesëmarrës dhe demokratik. 
Njerëzit e dëmtuar kanë një rol aktiv në vendimmarrje. Në fund, Forumi për 
Zhvillim në Guinenë e Re Papua ka bazë të fortë ligjore dhe përfaqëson 
kontrata të  zbatueshme. Si rrjedhim, ato janë angazhime të besueshme dhe të 
detyrueshme nga pikëpamja ligjore, të cilat krijojnë besim dhe siguri që 
nevojiten për rindërtimin e komuniteteve dhe për përmirësimin e veprimtarisë 
ekonomike.   
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Vendndodhja e minierave, uzinave të shkrirjes dhe uzinave të pasurimit në Shqipëri 
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