SHQIPËRIA (ALB)
Profili përmbledhës i Shqipërisë është prezantuar në faqen tjetër, duke përfshirë modelet individuale
të mëposhtme:
 Informacion i përgjithshëm për vendin: sipërfaqja e vendit dhe të dhënat e popullsisë, treguesit
kryesore ekonomik (GDP, GNI), prodhimi total i mineralit në m3 / Ton dhe MUSD dhe rezultati
DB20 dhe renditja e vendit. Burimet e këtyre të dhënave janë raportet e Bankës Botërore dhe
të dhënat e hapura, si dhe raportet e të Dhënave të Minierave në Botë.
 Potenciali gjeologjik i Lëndëve të Para Minerale, bazuar në të dhënat e Regjistrit Mineral të
RESEERVE për Ballkanin Perëndimor dhe një pamje e hartës së lëndëve të para minerale të
Shqipërisë e ndërtuar brenda RESEERVE D6.1.
 Prodhimi aktual sipas llojit, me gjendje 2019, bazuar në Raportin e WMD 2021. Vihet re se në
lidhje me grupin e lëndëve të para djegëse, kjo tabelë përfshin vetëm prodhimin e linjitit.
Megjithatë, shifra totale e prodhimit të mineraleve e dhënë gjithashtu në model përfshin
shifrat e prodhimit të naftës dhe gazit natyror për vitin 2019.
 Mundësitë e biznesit për lëndët e para minerale - veprimet e propozuara për studimet e
rasteve të përzgjedhura (sektori i kromitit, fosforiteve të Fushë Bardhës dhe titanomagnetitit
Sukaxhi), ku janë përmbledhur veprimet kryesore të planit të veprimit për zhvillimin e këtyre
rasteve studimore, përfshirë afatin kohor.
 Fushat e përgjithshme për përmirësim - Plani i përgjithshëm i veprimeve afatshkurtër afatmesëm - afatgjatë. Ky seksion i modelit përmbledh veprimet kryesore të propozuara për
përmirësimin e përgjithshëm të sektorit të lëndëve të para të vendit për fushën e përcaktuar
në Kapitullin 3 të përmbledhjes ekzekutive. Afati kohor i Strategjisë së Përgjithshme të planit
të veprimit është paraqitur në seksionin 3.6 të këtij Kapitulli.
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Sipërfaqja (2018): 28 750 km2
Popullsia (2021): 2 872 933
GDP për frymë (2019): $5 353
GNI për frymë (2019): $5 220
Prodhimi total i mineralit 2019 (m3/ton): 1782830
Prodhimi total i mineralit 2019 (MUSD): 5 157
DB20 (Banka Botërore): rezultati 67,7/100, renditja 82/190

Potenciali gjeologjik i Lëndëve të Para (Regjistri i
Mineraleve të Ballkanit Perëndimor, “RESEERVE”):



Vendburime të vogla dhe të mesme të Cr, me
rezerva të zbuluara rreth 15Mt dhe 2Mt të
zbuluara -prognozë;



Vendburime të vogla dhe të mesme të Fe dhe FeNi, me rezerva të zbuluara rreth 162Mt dhe 58Mt
të zbuluara dhe prognozë;



Vendburime (xeheror) Cu të përmasave të
mesme e të mëdha, ku disa prej tyre përmbajnë
Au, me rezerva të zbuluara rreth 25Mt;



Vendburime të mëdha Ti (rutil) – magnetiti me
rezerva të zbuluara dhe prognozë rreth 80Mt;




12Mt fosforite (rezerva të zbuluara);
Gips dhe talk.

Prodhimi aktual sipas llojit të mineralit, me gjendje
2019 (WMD 2021), në m3/ton (përveç naftës dhe
gazit natyror). Mineralet industriale përfshijnë
gipsin dhe kripën e gurit.

Krom

Nikel

Bakër

Minerale
Industriale

Linjite

488.700

2.960

5.900

128.000

95.380

Mundësitë e biznesit të Lëndëve të Para Minerale - veprimet e propozuara për studimet e rasteve të zgjedhura:



Zhvillimi i sektorit mineral të kromit (qëllimet afatshkurtra - afatmesme, 0-10 vjet): Modernizimi dhe përmirësimi i minierave,
rritja e kapacitetit të impianteve të përpunimit dhe përditësimi i teknologjisë së tyre bazuar në studimet e fizibilitetit; Menaxhimi
i mbetjeve të nxjerra nga përpunimi i Cr; Kryerja e një studimi rivlerësues / studim para-fizibiliteti për integrimin vertikal të
sektorit të Cr.



Zhvillimi i fosforiteve të Fushë Bardhës (qëllimet afatshkurtra, 0-5 vjet): Kërkim zbulim shtesë dhe kërkime gjeokimike për të
vlerësuar potencialin gjeologjik; Kryerja e një studimi rivlerësues mbi metodat / teknikat më të mira të disponueshme për
përpunimin e fosforiteve; Kryerja e studimeve rivlerësuese dhe studime të para-fizibilitetit bazuar në rezultatet e punimeve të
kërkim-zbulimit për të shqyrtuar qëndrueshmërinë e nxjerrjes dhe përpunimit të fosfateve.



Zhvillimi i Ti-magnetitit (rasti i studimit: Sukaxhi) (qëllimet afatshkurtra, 0-5 vjet): Kërkim zbulim shtesë me përdorimin e
teknikave inovative (dmth. remote sensing) për të vlerësuar potencialin gjeologjik; Kryerja e një studimi përmbledhës mbi
metodat / teknikat më të mira të disponueshme për përpunimin e Ti-magnetit; Kryerja e një studimi të para-fizibilitetit bazuar
në rezultatet e punimeve të eksplorimit që shqyrtojnë qëndrueshmërinë e nxjerrjes dhe përpunimit të Ti-magnetitit.
Fushat e përgjithshme për përmirësim- Plani i përgjithshëm i veprimeve afatshkurtra-afatmesme dhe afatgjata.

Promovimi i dakordësisë të grupeve të interesit: Fushatat e ndërgjegjësimit drejtuar autoriteteve kompetente dhe palëve të tjera
të interesit mbi rëndësinë e Lëndëve të Para për ekonominë e vendit. Konsultimi mbi veprimet e nevojshme për të përmirësuar
strukturën për zhvillimin e sektorit dhe arritjen e “Licencës Sociale për të Operuar" (SLO).
Përmirësimi i cilësisë së të dhënave të mundshme gjeologjike: Klasifikimi i vendburimeve, (të mundshme, të evidentuara, të
matura), vlerësimi i rezervave sipas produktit dhe llojit, (i mundshëm, i vërtetuar), aplikimi i kodeve dhe standardeve
ndërkombëtare; Puna shtesë eksploruese për shtimin e burimeve dhe rezervave dhe nivelin e besimit me aplikimin e teknikave
inovative të eksplorimit, të kombinuara me analiza gjeokimike (kur është e nevojshme) dhe marrje provash për analizime
laboratorike. Përditësimi i Regjistrit të Mineraleve të Ballkanit Perëndimor.
Promovimi i reformave dhe kodifikimit të legjislacionit: Rishikimi i Politikës Minerale të Shtetit nga një komitet i përfaqësuesve të
sektorit publik dhe grupeve të tjera të interesit - Thjeshtimi dhe Kodifikimi i rregulloreve të ndërlidhura, përfshirë planifikimin
hapësinor dhe licensimin; Pajtueshmëria me legjislacionin mjedisor të BE -së, e kishte theksin në zonat e mbrojtura (IUCN) që
mbulojnë 17,5% të sipërfaqes së përgjithshme të Shqipërisë; Përmirësimi i fushave rregullatore siç është marrëveshja me lejet dhe
zbatimin e kontratave.

School of Mining and Metallurgical Engineering, NTUA

Rritja e konkurruencës së sektorit të Lëndëve të Para –Tërheqja e financimit: Pjesëmarrja në projektet e financuara nga R&D, e
kishte theksin në përmirësimin e çështjeve të përpunimit të lëndëve të para; Kryerja e studimeve të tregut, para-fizibilitetit dhe
fizibilitetit; Përfshirja e koncentratit të prodhimit të kromit në vend të prodhimit të mineralit të papërpunuar; Tërheqja e
investitorëve për të modernizuar minierat e kromit dhe fabrikat e përpunimit dhe për të zhvilluar më tej minierat dhe fabrikat e
bakrit, duke përfshirë ripërpunimin e mbetjeve të flotacionit të bakrit.
Ngritja e Kapaciteteve të Burimeve Njerëzore: Pjesëmarrja në programet e trajnimit tematik, programet e ngritjes së kapaciteteve
në bashkëpunim me ofruesit e inovacionit dhe vendet e BE-së brenda EIT Raw Materials dhe projekte të tjera të financuara për
transferimin e teknologjisë dhe Teknikave më të Mira të Disponueshme, BATs; Life Long Learning (programe trajnimi), Programet e
Trajnimit të Eksperteve ( Trajnerëve).
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