
    

AKTIVITETI MINERAR I SHFRYTËZIMIT 
PËR NJË ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

 



I: TË DHËNA HISTORIKE

Shqipëria një vend i pasur me minerale !

Kërkimi, zbulimi, shfrytëzimi,përpunimi i mineraleve të ndryshëm e
përfaqëson Shqipërinë me një aktivitet të rëndësishëm ekonomik për
vendin.

Zhvillimi i aktivitetit minerar në Shqipëri mund të ndahet në tre etapa
kryesore:

Etapa e parë e aktivitetit minerar para vitit 1944 :

1. Hartimi në vitin 1922 i hartës gjeologjike të Shqipërisë, si e para e këtij1. Hartimi në vitin 1922 i hartës gjeologjike të Shqipërisë, si e para e këtij
lloji në Ballkan

2. Hartimi dhe miratimi në vitin 1929 të Ligjit Minerar të Mbretërisë
Shqiptare,si risi në fillimin e procesit të kërkimit, zbulimit dhe shfrytëzimit
të mineraleve

3. Prania në Shqipëri e shoqërive te huaja, kryesisht italiane dhe austriake

Etapa e dytë e aktivitetit minerar, vitet 1944-1994:

1. Organizimi i aktivitetit minerar gjatë kësaj faze  në formën e ndërrmarjeve
shtetërore

2. Organizimi i ndërmarrjeve me bazë rajoni, minerali apo dege



I: TË DHËNA HISTORIKE

Etapa e tretë e aktivitetit minerar pas vitit 1994

1. Reformimi i industrisë minerare në etapat si më poshtë

• Realizimi sa më parë i proçesit të privatizimit (1994-vazhdim);

• Ristrukturimi dhe komercializimi i ndërmarrjeve shtetërore në sektorët 
krom e bakër (1994-1998)

• Krijimi i një baze ligjore e administrative të bazuar në parimet e ekonomisë 
së tregut (Ligji Minerar Shqiptar 1994).

• Liberalizimi i liçensimit të shfrytëzimit të pasurive minerare;• Liberalizimi i liçensimit të shfrytëzimit të pasurive minerare;

• Konçesioni mbi asetet e industrisë minerare ;

• Mbyllja e minierave joefektive dhe monitorimi i tyre

2. Procesi i ushtrimit të aktivitetit minerar konform“Ligjit minerar të Shqipërisë “ 
nr 7796 , date 15.07.1994

• 1 Realizimin e procedurave të dhenies se të drejtes minerare sipas 
parimit:“ i pari në kohë, i pari në të drejta”

• 2. Amendimi i Ligjit minerar disa herë, për arsye të dinamikës së 
zhvillimeve të  ndryshme dhe ndryshimit të kushteve, pavaresisht arritjeve 
të konsiderueshme që u realizuan ne administrimin dhe menaxhimin e 
pasurive minerare.



I: TË DHËNA HISTORIKE

Etapa e tretë e aktivitetit minerar pas vitit 1994

3. Kryerja e një sërë studimesh të ndryshme për vlerësimin e pasurive minerare
si domosdoshmëri për nga rëndësia evleresimit të pasurive minerare:

• Përditesimin e rezervave gjeologjike në vendburimet më të rëndësishme të 
mineraleve tradicionale si kromi, bakri,hekur nikelit dhe qymyrët

• Studime të ndryshme për promovimin e pasurive minerale të Shqipërisë të 
kryera me mbeshtetjen e JICA dhe Bankës Botërorekryera me mbeshtetjen e JICA dhe Bankës Botërore

• Hartimi në vitin 2005, “ Strategjia Minerare e Shqipërisë“

• Ndërrmarja e hapave të rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të 
industrisë minerare në dy drejtime kryesore;

• Përditësimi i Strategjisë sëe zhvillimit të industrise minerare të Shqipërisë

• Lgji  Nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e 
Shqipërisë”



II: STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË INDUSTRISE 
MINERARE
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III: LEGJISLACIONI BAZË PËR AKVITETET NË 
INDUSTRINË  MINERARE

LIGJ  Nr.10 304, datë 15.7.2010 “Për Sektorin Minerar në
Republikën e Shqipërisë”

• 12 Vendime të Këshillit te Ministrave

• 19 Urdhëra të Ministrit

• Ligji, Vendime të Keshillit të Ministrave dhe urdhëresat për mbrojtjen e • Ligji, Vendime të Keshillit të Ministrave dhe urdhëresat për mbrojtjen e 

mjedisit

• Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat Kombëtare”. 

• Ligjet për sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve.



LEJET MINERARE METALORE SIPAS RRETHEVE
Nr. BASHKITË Nr. i LEJEVE

1 BULQIZË 126

2 DIBËR 5

3 ELBASAN 2

4 HAS 22

5 KORÇË+DEVOLL+MALIQ 6

6 KUKËS 31

7 LEZHË +KURBIN+MIRDITE 6

8 PRRENJAS 16

9 FUSHE-ARRES 9

10 MAT 5

11 KLOS 22

12 POGRADEC 14

Gjatë vitit 2018 janë
dhënë 6 leje minerare
për katësisht:
3 për mineral kromit, 
2 për mineral bakrit
1 për minerale Hekur-
Nikelin dhe Nikel-

12 POGRADEC 14

13 PUKË+VAU DEJES 5

14 LIBRAZHDI 4

15 TROPOJË 30

SHUMA 303

Silikatit, 



TREGUESIT BAZE TE AKTIVITETIT MINERAR TE 
SHFRYTEZIMIT NE LEJET E MINERALEVE 

METALORE TE  LEJEVE TE MINERALEVE METALORE

Treguesit kryesore te prodhimit per mineralet metalore

Nr Emertimi Vlera

1 Nr. Total i punonjesve në sektorin metalor 4537

2 Sipërfaqja e liçensuar në rang vendi për mineralet metalorë 20.6 km2

3 Prodhimi i mineralit te kromit 1156444. ton 

4 Prodhim koncentrati kromi 66413.5 ton 

5 Prodhim ferrokromi 68998 ton 

6 Prodhimi i mineralit te FeNi dhe NiSi 385710 ton6 Prodhimi i mineralit te FeNi dhe NiSi 385710 ton

7 Prodhim mineral bakri 236459 ton

8 Prodhim koncentrat bakri 129677 ton

9 Renta minerare e paguar nga subjektet ne Leke 622 265 770 lek

Sasia e koncentratit eshte realizuar nga 9 fabrika
ne pune nga 14 qe jane ndertuar me rikuperim 23-
75% dhe konsum mestar te lendes se pare 8 ton 

/ton me cilesi 8-13% 

Rritja mesatare e prodhimit te mineralit te kromit
43% ne vit , e koncentratit 35.4% e ferrokromit
16.5%

TOTAL 
303 
leje

TOTAL 
303 
leje
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kromi
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STERILE
kromi
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SKORJE SKORJE 
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1 1 lejeleje

MAGNE
ZIT
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MAGNE
ZIT

1 leje

BAKE
R
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BAKE
R
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dhe Ni-Si

31 leje

Hekur-Nikel
dhe Ni-Si

31 leje



PRODHIMI I MINERALIT TË KROMIT,NË VITE 
SIPAS RRETHEVE (ton/vit)



PRODHIMI I MINERALIT TË KROMIT,NË VITE 
SIPAS RRETHEVE (ton/vit)



LEJET MINERARE TË SHFRYTËZIMIT SIPAS 
BASHKIVE TË VENDIT

LEJET MINERARE JOMETALORE SIPAS RRETHEVE



Treguesit bazë të aktivitetit minerar të shfrytëzimit 
në lejet e mineraleve metalore të lejeve të mineraleve 

jometalore

• Numri i lejeve të shfrytëzimit jo metalore 344
•Sipërfaqja e liçensuar për mineralet jometalorë dhe ndërtimorë 102.495  km2
•Sipërfaqja e prekur nga shfrytëzimi  6.32875km2
•Numri total i fuqisë punëtore në këtë sektor është: 1905  punonjës

Te dhënat kryesore për mineralet jo metalore dhe materialet e 

ndërtimit

Te dhënat kryesore për mineralet jo metalore dhe materialet e 

ndërtimit

Nr. Lloji i mineralit Prodhimi t/m3 Ritmi i rritjes

1 Gur gëlqeror, Konglomerate 5 567 524 m3 -1%

2 Gëlqeror pllakor 18077 m3 -33-57%

4 Gëlqeror mermerizuar 14 923 m3 -17.45%

5 Ranor silicor 11 243 m3 +12.4%

6 Bitum, zhavorr bituminoz 341 911 ton +63.27%

7 Argjilë, shiste argjilore 708 311 ton +43 %

8 Gips-Alabastër 102 015.7 ton -2.1%

9 Kuarc 10 450 ton +12%



STRUKTURA AKTUALE E PRODHIMIT MINERAR  
NË NATYRË

Krom; 1156444
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236459
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14879134



STRUKTURA AKTUALE E PRODHIMIT MINERAR  
NË VLERË
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PËRFUNDIME

Në zbatim të parimeve të strategjise së zhvillimit te industrise

minerare: 

1. Aktiviteti minerar i shfrytëzimit ,në përgjithesi, ka një zhvillim të
qëndrueshëm si për prodhimin e mineraleve klasike ashtu edhe ato të
tjera; 

2. Në degë të rëndësishme si ajo e kromit dhe bakrit janë kryer dhe po
vazhdojnë të kryen investime të rëndësishme si në miniera ashtu edhevazhdojnë të kryen investime të rëndësishme si në miniera ashtu edhe
në përpunim, pasurim dhe shkrirje ; 

3. Vazhdimi i mëtejshem me një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë të
industrisë minerare është ngushtësisht i kushtëzuar me zbulimin e 
rezervave të reja;  

4. Domosdoshmëri që nëpërmjet kompanive të ndryshme vendase dhe të
huaja të kryen studime të ndryshme vlerësusese si në drejtim të
përmiresimeve teknologjike ashtu edhe në aplikimin e teknologjive të
reja për shfrytëzimin kompleks të pasurive minerare



Perspektiva mineralmbajtëse për mineralet kryesore:
krom, bakër, nikel.

1. Kromi. Potenciali i zbulimit për kromin është i lartë për vendburime të
madhësive të vogla dhe te mesme, duke përdorur teknologji moderne
zbulimi për vendburime me te thella nga ato ekzistuese në zonat
perspektive. Domosdoshmëri të rritet shkalla e zbulimeve të reja
perspektive për vendburime ne thellësi të kromit.

2. Bakri. Potenciali i zbulimit për bakrin është shume i lartë për vendburime
të vogla dhe Shqipëria duhet të kërkojë të tërheqë kompani minerare tëtë vogla dhe Shqipëria duhet të kërkojë të tërheqë kompani minerare të
reja, të huaja, të cilat janë në gjendje të përdorin teknologji moderne
eksploruese.

3. Nikeli. Potenciali i zbulimit është i lartë për vendburime të mesme, që
mund të jenë ekonomikisht dalluese dhe paraqesin interes për kompani të
vogla e të mesme, minerare, ndërkombëtare. Përpunimi metalurgjik në
vend i mineralit të nikelit mbetet një çështje për investigime te mëtejshme.
Mbi të gjitha; A) Sektori i Nikelit mbetet një burim për mundësi
investimesh. B)Sektori i nikelit ne Shqipëri ka rezerva te mira potenciale
dhe duhet synuar ne tërheqjen e kompanive te huaja junior, te ngjashme
me European Nickel.



FALEMINDERIT


