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A JANE KONCENSIONET E VETMJA ZGJIDHJE ME E MIRE PER NAFTEN DHE GAZIN NE SHQIPERI ? 

Konçensioni eshte nje veprimtari e njohur hershem ne mardheniet midis njerezve private 

dhe shoqerive private apo publike ose qeverive ne vende te ndryshme ne bote Keshtu qysh nga 

veprime te thjeshta te administrimit te prones apo aktiviteteve private nepermjet kesaj mardhenieje 

jane krijuar  hapesira bashkpunimi te cilat kushtezojne mardheniet ekonomike midis paleve me 

kontrata te nenshkruara ,administrimi apo marrje persiper detyrimesh qe mbartin pergjegjesi dhe 

fitime nga keto lloj marrveshjesh. 

Kushdo  qe jep nje aktivitet apo prone me konçension ,por edhe ai qe e merr para marrjes se 

vendimit gjykojne per efektin e tij dhe pranueshmerine e interesit te fitimit midis paleve . dikur kjo 

veprimtari ne anet tona (laberi) quhej edhe “qinosi” qe duhet te jete nje term me prejardhje nga 

turqishtja e vjeter ,te tilla veprime beheshin per mardheniet e bujqeve me token apo pronareve te 

blegtorise qe rregullonin ndarjen e fitimit apo te mallit sipas sherbimeve qe merreshin persiper me 

prodhime bujqesore ,blegtorale, te rregulluara keto brenda kondicioneve te pranuara ne vlera dhe 

kohe  

Pergjithesisht ne raporte te tilla jane vendosur pale te pa afta per menaxhimin e pronave te 

tyre per pa mundesi fizike ose financiare dhe pale te tjera qe perballonin kerkesat dhe parashikonin 

interesa reciprokisht si dhe fitime ,sidomos kjo mardhenie krijohej ne rastet e largimit te burrave ne 

kurbet apo mercenare ne ushtrite ne vendet arabe ,fatkeqesive ne familjet qe mbeteshin pa burra te 

cilet per arsye te ndryshme (ne kohe jo shume te largeta) kur pronat ishin te pa perballueshme per 

t’u administruar nga grate apo femijet e mitur te tyre.Ngjajshmeria e ketyre mardhenieve te 

“miniatures” i ka kaluar edhe administrimeve te njesive me te medha ekonomike deri edhe shteteve 

nga me te dobetit (varfer ) e deri tek me te fuqishmit. 

Keshtu ekzistojne ne gjithe rruzullin nderlidhje te tilla mardheniesh diku me shume e diku 

me pak por mendoj se nje nga fushat me me potencial edhe me e perhapur eshte ajo e eksplorimit 

dhe shfrytezimit te rezervave minerare e ne veçanti te naftes dhe te gazit apo mineraleve te tjera 

,ndoshta edhe ne Shqiperi kjo eshte fusha qe ka vepruar me hershem dhe me aktivisht .bile qysh ne 

periudhen e pushtimit Osman mardhenie konçensionare kane qene ne veprim siç do te permenden 

edhe ne materialin ne vijim te Stefan Popescut L’ Albanie dans la politique ´etrangere de la 

France (1919-Qershor 1940). 

Ne vitet e pushtimit Italian te luftes se pare boterore Shqiperia ishte nje vend ku u 

moren sinjalet e para konkrete te naftembajtjes perveç bitumit te Selenices i cili kishte kohe 

qe shfrytezohej ,kjo situate ishte rreth 95 deri 100 vjet me pare kur vendi ishte ne skamje 

dhe prapambetje specifike pas nje periudhe 500 vjeçare te sundimit otoman Po ne keto kohe 

ajo u quajt nga vendet qe kishin interesa per nafte e gas si “Mesapotamia e Ballkanit” 

thjesht dhe vetem per perspektiven nafte mbajtese .Ne materialin ne vijim ,referuar prej 

HAL (Arkiva multidisiplinare qe ruan dhe shperndan dokumentacion shkencor te publikuar 

ose jo nga hulmutues Franceze ose te huaj ) pasqyrohet lufta balle per balle , brenda dhe 

jashte Shqiperise nga fuqite e medha per konçensionet e naftes te cilat pas çlirimit te vendit 

qeveria e pas luftes nuk i njohu.per zhvillimet e asaj kohe dhe une nuk po bej asnje koment 

sepse ato jane te pasqyruara mjaft mire ne mardheniet e Frances me Shqiperine ne 

periudhen 1919 deri 1940 nga Popesku apo ne historikun e AGIP  .por duhet te theksoj se 

vendimi i qeverise se pas luftes mendoj se ishte nga me te drejtet dhe me me interes per 

mbare shqipetaret sepse faktet e mevoneshme vertetuan qe disa konkluzione dhe interesa te 

fuqive te medha dhe sidomos te Frances ishin te gabuara ,por edhe te dhenat e marra nga 

shfrytezimi prej rreth 15 vitesh nga AIPA e AGIP ne vijim, pavaresisht nga prapambetja 

tekniko teknologjike e kohes kishte vend per vendime te tilla ,ne keto vendime te qeverise 

Shqiptare nuk duhet lene pa u permendur se per shkak te prapambetjes qeveria detyroi 



2 
 

shume specialiste italiane qe te vijonin punen deri ne vitet 50 e me vone si edhe angazhoi 

me ndihmen e qeverive te bllokut lindor ,kryesisht sovjetike ,rumune e polake per te 

mundesuar transferimin e njohurive te tyre ne shfrytezimin e vendburimeve te naftes 

Kuçove dhe Patos e Drashovice si dhe vazhdimin e funksionimit te infrastruktures se AIPAs 

dhe SIMSA e hapje prespektivash te reja kerkim zbulimi per nafte ,gas dhe minerale te tjera 

ne vend ,kuptohet duke u mbeshtetur ne ato studime e konkluzione qe ishin arritur nga 

punime kerkimore te me pareshme nga specialiste te fushes te angazhuar nga kompanite 

konçensionare . 

Lidhja me Jugosllavet dhe Ruset pati influencat e veta ne zhvillimet e mevoneshme 

,por mund te thuhet se produkti Jugosllav per naften ne Shqiperi ishte thuajse i pa ndjeshem, 

nuk mund te thuhet e njejta gje per Ruset ,pasi ata ishin vend me tradita ne kerkimin dhe 

shfrytezimin e vendburimeve te naftes dhe te gazit. 

Menejhere filluan kualifikimet dhe mbeshtetja me specialiste e kerkimeve shpimit 

dhe shfrytezimit te vendburimeve ,nje brez i gjere specialistesh per gjeologjine e shpim 

kerkimet per nafte dhe gas u pergatiten ne Rusi ,Rumani ,Poloni e tj te cilet shume shpejt 

filluan te kontribuojne konkretisht duke marre ne dore situaten per kerkimin dhe 

shfrytezimin e rezervave te naftes dhe gazit Ky brez beri edhe  kualifikimin e gjere 

profesional te mesem e te larte dy dhe kater vjeçar per fushen e naftes dhe gazit sidomos me 

banore te zonave naftembajtese Kuçove ,Patos e me vone Fier ,Ballsh .Vlore si dhe 

Institutet dhe Fakultetin e Gjeologjise dhe minierave ne Tirane me disa dege e specialitete te 

gjeologjise dhe gjeofizikes per kerkimin e naftes dhe gazit dhe shfrytezimin racional te tyre 

si dhe deget e shpimit nxjerrjes e me vone te perpunimit te naftes e te gazit ,duke plotesuar 

nje sistem gati te plote te pergatitjes Po keshtu nje numur jo i vogel specialistesh u 

specializuan per profile te ngushta e te domosdoshme ne fushen e naftes edhe ne vendet 

perendimore si ne Itali dhe France kryesisht e me pak ne Angli .Amerike apo vende te tjera 

perendimore per shkaqet politike qe njihen dhe qe ndikonin fuqimisht ne politikat 

bashkpunuese ndermjet shteteve.  

Rezultatet dhe fruti i gjithe kesaj pune, (pavaresisht nga problemet jo te vogla 

politike qe tkurren dhe demtuan jo pak lirine dhe besueshmerine ne pune te gjithe 

punonjesve dhe ne veçanti specialisteve me kualifikim te larte te cilit kishin kontributet me 

te çmuara ne keto rezultate) ,u moren me zbulime te nje sere vendburimesh te cilat shtuan 

ndjeshem rezervat e naftes dhe te gazit .Keshtu u zbulua fillimisht Marineza ,u zgjeruan 

konturet e vendburimit te Patosit ne Juge me Visoken pastaj Ballsh ,Hekalin ,Kocul-

Gorishtin ,Amonicen me Cakranin e me vone me Finiq-Kranene , Delvinen ne fushen e 

gazit u konkretizuan vendburimet e Divjakes ,e Frakulles Torton si dhe me vone Divjake 

,Ballaj e Kryevidh Pliocen ,Panaja ,Delvine Povelçe e Durres  

Pa u zgjatur me tej ,te gjitha keto pas viteve 90 thuajse u shumezuan me zero ,pjesa 

me e madhe e potencialit intelektual dhe  specialisteve qe u pergatiten per disa dhjetra 

vjeçare u braktisen pasi kerkimet per nafte dhe gaz  u nderprene me vone edhe te dy 

institutet dhe ndermarrja e Seizmikes e cila ishte baza e mundesive mbeshtetese te Institutit 

Gjeologjik te naftes u shkaterrua keshtu qe nje numur jo i vogel i personelit te kualifikuar 

moren rruget e mergimit dhe u sistemuan ne shtetet perendimore ne kompanite e kerkimeve 

dhe nxjerrjes se naftes e gazit apo institucioneve kerkimore shkencore qe lidheshin me 

naften dhe gazin apo edhe pune te tjera jashte profilit .Kjo gjendje vijoi edhe me ndermarrjet 

e tjera te naftes e cila filloi te copezohej dhe te ç’organizohej duke shkaterruar gjithe 

potencialin ekonomik dhe nga rreth 32 sonda shpim kerkimi qe numuroheshin nuk mbeti 
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asnje ne kembe ,pothuajse e gjithe baza teknike u zerua per vetem kater pese vitet e para te 

pas viteve 90 ,po keshtu edhe sondat e shpim shfrytezimit u braktisen dhe baza materiale e 

ndermarrjeve te kerkimit qe u “ shkrine “ (kerkimi Lushnje ,Kuçove ,Patos Vlore e me pare 

ai i Sarandes) u kthyen ne pare nga shitja e tyre kryesisht “nen dore” 

Doemos kjo gjendje vijoi edhe ne ndermarrjet e shfrytezimit , e te prapavijes 

mbeshtetese te naftes deri  edhe ne disa institucione me rendesi jashtezakonisht te madhe 

per naften.Shkaterrimi i te dy instituteve ishte demi me i madh qe u shkaktua ,deri edhe tek 

biblioteka shkencore e naftes e cila kishte nje inventar shume te lakmuar dhe te çmuar per 

naften dhe gazin.qe vijuan me pas me reniet drastike te prodhimit te naftes dhe ne veçanti te 

gazit natyror dhe prishjes se Uzinave te perpunimit te naftes Cerrik e Kuçove qe u shiten per 

skrap por edhe degradimit te Uzines se Perpunimit te thelle te Naftes ne Ballsh dhe asaj ne 

Fier  

Pas te gjitha ketyre shkaterrimeve dhe degradimeve kuptohet qe nafta nuk arrinte te 

mbante me as vet vehten ,operacionet me prishjen e Drejtorise se Pergjitheshme te Naftes 

dhe Gazit , krijimin e APC e cila kishte piksynimin e ristrukturimit te organizimit te 

industrise se naftes dhe ndarjen ne Albpetrol
it
 ,Serv.Com

it
 dhe ARMO 

s 
vijoi puna me ate qe 

kishte mbetur nga nafta dhe gazi por edhe tentativat e privaatizimit apo shkrirjes fillimisht 

Serv-Com me vone tentativa e pare e privatizimit te Armo (viti 2004 ) dhe me vone (2008) 

privatizimi i saj si dhe tentativat per privatizim te Albpetrolit.(20011-2012 )  

Nje bllok i specifikuar me ndryshe ka qene ai i privatizimeve apo konçensioneve ne 

nxjerrje ,qe doemos erdhi si pasoje e gjithe ketyre shkaterrimeve dhe pamundesive 

menaxhuese te situates qe shpesh here eshte pecaktuar edhe si e qellimeshme me synimin e 

renies se vleres monetare te parashikimeve ne projekt marrveshjet e konçensiooneve apo 

kontratave te privatizimit ,duke e “çliruar” thuajse nga çdo detyrim shtetin shqiptar 

,megjithese ligji kerkonte te kunderten sidomos ne monitorimet e zbatimit te ketyre 

marrveshjeve konçensionare apo privatizuese.Edhe prodhimin e vet Albpetroli ,nuk ishte ne 

gjendje t’a kontrollonte dhe maste ne shume stacione ,tubacione dhe vendburime fenomeni i 

vjedhjeve te naftes bruto dhe solarit ishte kthyer ne nje biznes mjaft fitim prures edhe per 

“vjedhesit” edhe per ata qe “nuk arrinin ti kapnin hajdutet”Thuajse kudo mbizoteronte nje 

anarshi e plote edhe ata qe donin te rregullonin diçka e kishin te pa mundur per mungese te 

mbeshtetjes nga organet me te larta apo edhe ato te rendit.Arriti qe ne disa ndermarrje u 

krijuan “zyra” me nga 5 ,6  e me shume persona  midis tyre edhe specialiste me arsim te 

larte (Juriste ,ekonomiste apo edhe inxhiniere ,ndonje here edhe navigatore(detare) ?! te 

cilet ishin ekipe “te kontrollit te brendshem dhe zbulimit” te vjedhjeve dhe te korrupsionit… 
Te gjitha sa u permenden nuk mund te them se eshte historia e plote e naftes dhe e gazit ne keto vite 

,ajo eshte thjesht nje renditje ngjarjesh me piksynimin e qartesimit se ku arriti degradimi i kesaj 

dege mjaft te rendesishme te zhvillimit te vendit qe per shume vite ka qene mbeshtetja me e 

fuqishme e prodhimit kombetar Per zhvillimin e saj deri me sot nga djersa dhe mundi i shqiptareve 

eshte shpenzuar jo pak per makineri e paisje per shkolla e specializime per kerkime e studime nje 

pjese e tyre eshte hequr nga produkti i marre ne favor te rizhvillimit te vet industrise se naftes dhe te 

gazit dhe nje pjese tjeter ka mbajtur mbi “shpatullat e saj”nje pjese te rendesishme te zhvillimit 

ekonomik te vendit. 

Sot ne kemi mbrritur qe te japim perseri me konçension thuajse gjithr siperfaqen e territorit 

per kerkime e shfrytezime per te cilat ne vete kemi shpenzuar jo pak ,shume punime gjeologo 

gjeofizike ,shpim kerkime dhe studime te tjera per nafte dhe gas jane kryer ne keto blloqe nga 

specialistet tane dhe ka nje material te gjere tekniko shkencor i cili eshte shperdoruar dhe keq 

perdorur deri me sot nga individe apo institucione te cilat nuk kane derdhur asnje pike djerse apo 
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hedhur asnje kokerr leku per pergatitjen e tyre Kjo ne na çon edhe me prapa ne vite ,fakti tregon se 

ne aktualisht jemi barazuar ne kohe me rreth 90 deri 95 vite me pare kur ne Shqiperi nuk kishte 

askush idene se ç’ishte nafta dhe gazi ,kur nuk kishte asnje specialist shkolle apo kurs qe te 

kontribuonte ne kete fushe Qeveria e F.Nolit dhe me vone e Zogut i kishin te gjitha arsyet per te 

ndermarre nje veprim te tille ndersa sot kur numurohen me mijra shqiptare te rinj e te vjeter te 

shkolluar e graduar me tituj shkencore ,disa shkolla e fakultet me dege te profileve te kerkimit 

shpimit shfrytezimit te naftes dhe te gazit si dhe me nje infra strukture me eksperience gati 100 

vjeçare biem me poshte se pozitat e Ganes ne dhenien me konçension te ketyre teritoreve ne te cilat 

deshmojne se ò’politike eshte ndjekur ne te gjitha keto vite te cilat per naften dhe gazin pa frike 

mund t’i quash vitet e baterdise te cilat edhe gjat pushtimit gjerman nuk arriten te çfaqeshin kaq 

hapur..  

Aktualisht qeveria ka shpallur URDHËR NR. 124, 12.05. 2015 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR 

LIDHJEN E MARREVESHJEVE HIDROKARBURE. 

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të nenit 9 të ligjit Nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet 

(kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar, VKM nr. 335, datë 22.04.2015 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 279, 

datë 12.04.2012, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së objekteve të operacioneve hidrokarbure, pjesë e 

marrëveshjes së lidhur më 26.7.1993, ndërmjet Ministrisë së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetikës (sot 

Ministria e Energjisë dhe Industrisë) dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit (sot shoqëria 

“Albpetrol” sh.a”)” dhe per zbatimin e synimit themelor për thithjen e investimeve të huaja, apo vendase, në fushën 

e kërkimit të naftës dhe gazit në territorin e Republikës së Shqipërisë, veçanërisht për blloqet e Lira Kërkimit, si dhe 

për të garantuar zhvillimin e një procedure të hapur, konkurruese, URDHËROJ:  
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• AKBN të publikojë, menjëherë, në faqen e saj të internetit hartën e blloqeve të lira të kërkimit në territorin e 

Republikës së Shqipërisë si dhe formularin e aplikimit. Pjesë e këtij publikimi duhet të jetë edhe vendosja e afatit të 

dorëzimit të aplikimit për blloqet 4, 5 dhe Dumre, i cili duhet të jetë deri më datën 15.06.2015.  

•  Dokumentacioni që do të publikohet të dërgohet në mënyrë zyrtare në MEI dhe një kopje e tij të dërgohet në 

adresën elektronike të saj. MEI të publikojë në faqen e saj të internetit këtë dokumentacion.  

• Në zbatim të përcaktimeve të pikës 2, të “Rregulloren për procedurat e miratimit të marrëveshjeve hidrokarbure dhe 

licence marrëveshjeve, si dhe afatet përkatëse”, e ndryshuar, në AKBN të ngrihet grupi negociator për Termat dhe 

Kushtet Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure, të mundshme për t’u lidhur. Përfaqësues i MEI në këtë grup, do të 

jete z. Ilia Gjermani.  

• Për zbatimin e këtij Urdhri ngarkohen AKBN, si dhe Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Hidrokarbureve në 

MEI. Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë3. “Koncesion” është marrëveshja, pavarësisht nga emri që i jepet, ndërmjet 

autoritetit kontraktues dhe koncesionarit, ku përcaktohen kërkesat dhe kushtet e saj dhe në kuptimin e së cilës 

koncesionari:  

a) realizon një veprimtari ekonomike që, në të kundërt, do të kryhej nga autoriteti kontraktues për një projekt 

koncesioni, kontratë administrimi apo shërbime të tjera publike;  

b) merr përsipër të gjitha ose një pjesë thelbësore të rrezikut të lidhur me këtë veprimtari ekonomike;  

c) merr një përfitim nëpërmjet:  

i) pagesave të drejtpërdrejta nga autoriteti kontraktues apo për llogari të këtij të fundit;  

ii) tarifave ose pagesave, që mblidhen nga përdoruesit ose blerësit;  

iii) një ndërthurrjeje të këtyre tarifave dhe pagesave të drejtpërdrejta.  

11. “Koncesione shtetërore” janë koncesionet për ato veprimtari ekonomike që, në bazë të legjislacionit në fuqi në 

Republikën e Shqipërisë, janë kompetencë e njësive të qeverisjes qendrore.Ministritë përgjegjëse ose organet e 

njësive të qeverisjes vendore, me asistencën e Njësisë së Trajtimit të Koncesioneve, kryejnë analizën e rentabilitetit 

dhe të përshtatshmërisë financiare, për të gjykuar nëse duhet të zbatohet një koncesion i mundshëm. Kjo analizë 

bazohet në parimet e vlerës për para, në përputhshmërinë e koncesioneve të mundshme me objektivat strategjikë 

kombëtarë dhe objektivat strategjikë të sektorit, në rentabilitetin teknik dhe tregtar të koncesionit të mundshëm dhe 

aftësinë e tij për të tërhequr koncesionarë të mundshëm dhe financime private 

Fragmentet e mesiperme jane shkeputur nga ligji per konçensionet ne Republiken e Shqiperise I 

miratuar ne Parlamentin Shqiptar Blloqet e para hidrokarbure 

Për tre blloqet e para hidrokarbure, ata me numër 4 dhe 5 si dhe bllokun e Dumresë, afati i dorëzimit 

të ofertave nga kompanitë private është 15 qershori i këtij viti. Dhjetë ditë më vonë përfundon afati i ofertave 

edhe për 4 zona të tjera, Joni 5 në det, atë të Rodonit, Panajasë dhe bllokut C. 

Deri më tani, zonat hidrokarbure ishin nën administrimin e Albpetrol dhe ka qenë kjo kompani që i ka 

transferuar ato tek privatët përmes negociatave të drejtpërdrejta. Me ndryshimin e ligjit qeveria thotë se 

blloqet e reja do t’i nënshtrohen garës në një proces të hapur dhe fituesi do të zgjidhet përmes kritereve të 

paracaktuara. 

Pas përfundimit të procesit, marrëveshja me kompaninë e përzgjedhur fituese do të negociohet dhe 

nënshkruhet nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore. Përmes riaktivizimit të kërkimeve hidrokarbure, 

qeveria shpreson të tërheqë kapital nga jashtë për të ndihmuar ekonominë, edhe pse industria e naftës 

gjendet në një moment të vështirë. 

Rënia e çmimeve në tregjet ndërkombëtare ka goditur dukshëm investimet në këtë sektor, jo vetëm 

në kërkim, por edhe shfrytëzimin e burimeve ekzistuese. Disa nga kompanitë që shfrytëzojnë vendburimet e 

naftës në Shqipëri kanë njoftuar shkurtim të investimeve për të kompensuar rënien e të ardhurave.Por përtej 

konjukturës së rënduar globale, hidrokarburet mbeten një nga sektorët që vazhdojnë të thithin pjesën më të 

madhe të investimeve nga jashtë dhe që mbajnë peshën kryesore në eksportet kombëtare. 
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Periudha e eksplorimit 

Kohëzgjatja e periudhës së eksplorimit është deri në 5 vjet dhe mund të zgjatet deri në 7 vjet në 

përputhje me ligjin për hidrokarburet. Periudha është e ndarë në tri faza, me detyrimet e punës dhe 

angazhimet financiare për secilën prej tyre.  

Kontraktori nuk mund të ndjekë fazën e mëvonshme, pa përfundimin e punës së planifikuar dhe shlyerjen e 

detyrimeve financiare. Në rast të zbulimit të vendburimit të naftës dhe gazit, periudha për zhvillimin e zonës 

dhe prodhimin do të jetë 25 vjet dhe mund të zgjatet më tej sipas ligjit për hidrokarburet 

 Kontraktori do të ketë të drejtë të marrë dhe të mbajë jashtë vendit të ardhurat nga shitjet e naftës, 

të eksportojë në masën që është e nevojshme për kompensimin e kostos së monedhës lokale në Shqipëri. 

Kompanitë e interesuara duhet të paguajnë një bonus, shuma e të cilit është pjesë e negociatave paraprake. 

Sipas AKBN, nuk ka asnjë tarifë për aplikimin. Sipas ligjit për hidrokarburet, marrëveshja e ndarjes së 

prodhimit të naftës parashikon rimëkëmbjen e kostove të kontratës nga të ardhurat në zonën e koncesionit 

ose nga një pjesë proporcionale e saj, gjithashtu përfshin ndarjen mes shtetit dhe kontraktorit të bilancit të 

naftës së mbetur pas llogaritjes së kostos në përputhje me formulën që përcakton Marrëveshja e 

Hidrokarbureve. 

 Kjo rregullore është per përcaktimin e procedurave për miratimin e marrëveshjeve të licencës 

Hidrokarbureve, marrëveshjet, si dhe afatet për miratimin e tyre. Më poshtë:  

a. Çdo person i interesuar i paraqet ne Albpetrol ose AKBN aplikimin për të hyrë në një marrëveshje kontrate 

te hidrokarbureve 

 Ne Albpetrol ose AKBN duhet të paraqesë  dokumentacionin e nevojshëm dhe një kërkesë për miratimin e 

hapjes se bisedimeve në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë (MIE). 

b. Në rast të miratimit, përfaqësuesit e Albpetrolit ose AKBN 'do të nisin bisedimet me entitet e interesuara  

për Termat dhe Kushtet Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure, në bazë të zbatimit 

Paraqitur nga subjekti i interesuar. Pasi Dakordsohet ndermjet biseduesve, dokumenti i nënshkruar nga të 

dyja palët `do të jetë paraqitet për miratim në MIE. 

c. Në rast të miratimit të Termave dhe Kushteve Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure,ne  AKBN fillon 

Procesi i bisedimeve Procesi përfundon kur raporti përfundimtar nënshkruhet nga përfaqësuesit e AKBN dhe 

subjektit të interesuar. në çdo faqe 
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1. Procedura për përgatitjen dhe miratimin e marrëveshjes hidrokarbure,  nga Albpetrol dhe Agjencia 

Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) sipas blloqeve nën administrimin e tyre është sime poshte: 

a-Materiali përfundimtar duhet të jetë i shkruar në gjuhen` shqipe dhe duhet të dorëzohet për miratim në 

MIE   Në qoftë se AKBN e gjykon te  nevojshme kryen një oponencë teknike dhe raportin, pas shqyrtimit, e 

dërgon ne MIE për miratim. 

b. Drafti i nënshkruar i marrëveshjes Hidrokarbure mund të duhet t'i kaloje oponencës teknike nga EMI nëse 

MIE  e gjykon te nevojshme  do t'a dërgojë raportin për një opinion formal të Ministrisë së Financave dhe 

Ministrisë së Drejtësise. 

Në rast të observimeve formale nga dy ministrite apo nga oponenca teknike dhe nëse pas vëzhgimeve ka 

verejtjee te tilla qe duhet te  konsiderohen materiali do të ridiskutohet. Pas përfundimit të bisedimeve AKBN 

paraqet materialin e rishikuar për miratim dhe nënshkrim tek Ministri i MIE. 

c. Pas nënshkrimit të Marrëveshjes Hidrokarbure nga Ministri i MIE, ajo është e gateshme per t'u dërguar 

për  miratimin perfundimtar në Këshillin e Ministrave. 

2. Procedura për përgatitjen dhe miratimin e një Licencën Marrëveshje, është si më poshtë: 

 a Albpetrol  paraqet në AKBN aplikimin për licencë-marrëveshje nga MIE, pas miratimit nga MIE te termave 

dhe kushteve te Marrëveshjes Hidrokarbure. 

b. AKBN përgatit dhe dërgon ne Albpetrol materialin e  Lejes se marrëveshjes . Ky material do të diskuthet 

midis Albpetrol dhe AKBN dhe 'do të përgatitet një deklaratë përfundimtare e nënshkruar në çdo faqe. 

Materiali perfundimtar duhet të dorëzohet për miratim dhe nënshkrim tek MIE . 

Per te gjykuar mbi ndermarrjen e shtetit Shqiptar une kam mundur te pasqyroj me poshte nje shembull dhe 

histori te shkurter te nje shteti  Afrikan qe ne te gjithe treguesit eshte shume larg nesh ,ajo ka zbuluar (sasi 

komerciale e rezervave të naftës në det të hapur në Gane  qe u zbuluan në vitet 1970.) ndesa ne Shqiperi 

para 97 vitesh  ! 

Edhe tek ne kemi nje ndermarrje me kapital 100 % shteteror te cilin po kerkojne t’a  privatizojme ,Gana e ka 

nje te tille dhe disa te tjera qe u ka dhene kompetenca me ato potenciale qe ka per te menaxhuar dhe 

kontrolluar pasurite e nentokes se vet   

Gana per nga niveli arsimimit te popullsise 27 milioneshe renditet ne vendin e 86 ndesa ne ne te 35 ,ajo ka 

vetem 8 universitete ,ndersa ne …..arritem vetem gati dyfishin e tyre t’i nxjerrim jashte loje si skarcitete…    

Qeveria Ganeze tregoi se vendi mund të zgjerojë rezervat e saj deri në 5 milionë fuçi (790.000.000 m3) e 

naftës në rezervat brenda pak vitesh 

Fluksi i pritshem vjetor i madh i trendit te  kapitalit nga nafta  e papërpunuar dhe prodhimit të gazit natyror 

në ekonominë Ganeze ka filluar nga tremujori i parë të vitit 2011, kur Gana filloi prodhimin e naftës bruto 

dhe gazit natyror në sasi komerciale Në fund të vitit 2012, rënia produktivitetit të naftës në një nga 

projektet më të mëdha të vendit ,ne v.b. e naftës Jubileu, çoi në një rënie të të ardhurave për qeverinë, e 

cila kishte planizuar ne buxhet për të ardhurat e naftës prej më shumë se 650.000.000 $. Mungesa  ishte 

më shumë se 410.000.000 $.  

Në tremujorët e parë dhe të dytë financiare të vitit 2013, Gana prodhoi 115,000-200,000 fuçi naftë bruto 

në ditë dhe 140,000,000 ft3 (3 965 000m3 ) deri 200,000,000 ft3 (5 660 000. M3) gaz natyror në ditë. 

kompani shtetërore Kombëtare iraniane e naftës Oil  iranian ofshor Oil Company kompani me  kapital 100%  

, dhe Kompania e naftës se Singapor  me VETRO Energjisë dhe PetroSeraya e Singaporit kanë deklaruar 

interesat për të ofruar asistencë në ndërtimin e platformave në det të hapur dhe sondave te shpimit ne det 

për kompaninë e naftës shtetërore te Ganës , Kompanisë Kombëtare të Naftës Gane me zhvillimin e shpejtë 
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të naftës Ganeze dhe Infrastruktura e gazit dhe industria  synojn të rrisin edhe më tej prodhimin e naftës 

deri në 2 milionë fuçi në ditë (318000 m3/dite )dhe gazit për 1.2 miliardë ft3në ditë 40 000 000  m3/dite me 

një të ardhura vjetore që pritet te kontribuojne me (US $ 65 000 000 000) në 2014.  

Gana besohet të ketë 5 miliardë fuçi (790.000.000 m3) deri në në 7 miliard fuçi (1,1 × 109 m3) e naftë në 

rezervat e cila është e gjashta në Afrikë dhe e 25 në botë dhe Gana ka rezerva deri në 6 trillion ft3169 901 

079 600 m3 gaz natyror. Qeveria e Ganës ka tërhequr planet për të shtetëzuar  të gjithë kompanitë e naftës 

dhe të gazit natyror me rezerva të Ganës. Kompani me 100% në pronësi të shtetit jane distributore të 

Ganës, Gana Oil Company (GOIL) është distributori numr 1 i naftës dhe gazit ne Gane; dhe me sasi 

komerciale e rezervave të naftës në det të hapur në Gana qe u zbuluan në vitet 1970.  

Në vitin 1983 qeveria themeloi kompanine 100%  shtetërore të naftës Gana National Petroleum 

Corporation (GNPC) për të vijuar eksplorimin e hidrokarbureve dhe prodhimin e naftës dhe të gazit natyror 

per rezervat e Ganës. Kjo GNPC mund te drejtoje në dhjetë blloqe në det të hapur midis Ada përgjatë kufirit 

lindor ndërkombëtar të Ganes ,në pellgun e lumit Tano dhe në pellgun Keta. Në vitin 1989, jane shpenzuar 

(30 milionë dollarë) per shpim pusesh  në pellgun Tano, dhe më 21 qershor 1992 ne një zone në det të 

hapur Tano dhe jane prodhuar edhe rreth 6900 fuçi (1100 m3) e naftës bruto në ditë 

1. Projekti Përpunimit Gas Domunli është kompania që mbikqyr aktivitetet e përpunimit të gazit në 

Domunli në rajonin perëndimor të kompanisë. Kjo është një e kompani e qeverise ne Gana në vartesi te 

Ministrisë e Energjisë së Ganës. [1] Ky projekt është për të mundësuar nxjerrjen e gazit natyror nga fusha e 

naftës Jubileu në perdorim per prodhimin e  500 megawat energji elektrike  

2. Kompania Gana Kombëtare Petroleum (GNPC) është agjencia shtetërore përgjegjëse për eksplorim, 

licencimin, dhe shpërndarjen e aktiviteteve të naftës të lidhura në Gana 

3. Gana Oil Company,e njohur gjithashtu si thjesht GOIL, është një kompani Ganeze  e naftës dhe gazit. Ata 

janë të listuar në indeksin e aksioneve të bursës ne Gana , Indeksit GSE All-Share . Ajo eshte formuar më 14 

qershor 1960. 

4. Total Petroleum Gana (GSE: TOTAL), i njohur më parë si Mobil Oil Gana shoqeri e limituar është një 

kompani Ganeze e naftës. Ata janë të listuar në indeksin e aksioneve të bursës se Ganes , Indeksi të GSE All-

Share . Qysh prej 30 tetorit 2006 operon ne 225 distributore ne Gana me një peshe ne masen 28% të 

tregut. 

Eni, Vitol dhe Qeveria e Ganës kanë nënshkruar një marrëveshje për të filluar punën në det të hapur (OCTP) 

projektin e naftës dhe gazit $ 7bn dollare.Ndodhet rreth 60 km nga brigjet e Ganaiane te rajonit 

perëndimor, projekti përfshin fushat e naftës dhe gazit qe do të kenë rreth 41 miliardë metra kub gaz dhe 

500 milionë fuçi naftë. 

Sasia e pare e naftes se prodhuar pritet në vitin 2017 dhe gazi fillestar në vitin 2018, me prodhimin te pikut 

të planifikuar te jetë 80.000 (b.o.ek p.d)  fuçi naftë ekuivalent në ditë në 2019. 

Projekti do të sigurojë furnizim të brendshëm të gazit në termocentralet e Ganës për më shumë se 15 vjet. 

"Zhvillimi OCTP është një projekt i fuqishëm të integruar të naftës dhe gazit që do të sigurojë burim të 

besueshëm të energjisë të nevojshme për të përshpejtuar rritjen ekonomike të Ganës." 

Vendi do të përfitojë nga prodhimi shtesë i naftës duke filluar nga 2017 përmes pjesëmarrjes se Korporates 

Kombëtare te naftes ne Gane (GNPC), në projekt si dhe honorareve dhe taksave të gjeneruara nga 

prodhimi. 

Projekti do të shtojë 1 150 000 000 000 këmbët kub gaz (ft3 )ose (28 316 846 590 m3) dhe ka për qëllim të 

sjellë Ganen ne kushtet jashtë deficitit ekzistues të energjisë. 
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Per Eni CEO Claudio Descalzi tha: "Zhvillimi OCTP është një projekt i fuqishëm të integruar të naftës dhe 

gazit që do të sigurojë burim të besueshëm të energjisë të nevojshme për të përshpejtuar rritjen 

ekonomike të Ganës duke dhënë një zgjidhje të brendshme për të ushqyer e sektorit të energjisë." 

Eni, nëpërmjet filialit të saj Eni Gana, operon OCTP me një interes 47,22%, ndërsa Vitol dhe GNPC vetë kane 

nga 37,77% dhe 15% te aksioneve respektivisht 

Presidenti Mahama tha se 53,5 $ eshte 12 për qind e të gjithe Investimeve e Huaja Direkte totale për 

Afrikën në vitin 2015. 

Ai tha se ky ishte një investim historik në zhvillimin e naftës dhe gazit sepse më pas do të shtojë 1100 

megavat në rrjetin ekzistues energjetik. 

Z. Taylor u zotua të bashkëpunojnë në mënyrë efektive me të tjerët për të shfrytëzuar të gjitha potencialet 

që do të përshpejtojnë prodhimin e energjisë të vendit në vitet e ardhshme. 

Chiri Paganu, zv President i ENI t, tha se kompania do të ekzekutojë detyrimet e saj  për të siguruar rritjen e 

social-ekonomike ne Ganb nëpërmjet shfrytëzimit të naftës dhe gazit.Buah në emër të popullit të Ganës u 

zotua të punojë me këmbëngulje për të siguruar ekzekutimin e suksesshëm të projektit. 

Vitol është me bazë energjitike Zvicerane dhe kompani Gjermane . ENI është një kompani italiane e naftës 

dhe gazit me seli në Romë me operacione në 79 vende ne treg me kapital rreth 68 miliard €  Euro. 

Para ardhesi i ENIT ose pas ardhesi i AIPA ne Shqiperi mesohet se paska qene nga te paret qe ka zhvilluar 

aktivitet ne Gane ,ai ka filluar te funksionoje qysh ne vitet 1960,nderkohe qe fillimet e nxjerrjes se naftes 

datojne vetem vitet  1970 

. 
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Deri ketu mendoj se mjafton te njohim vehten ne raport me kete vend te Afrikes… 

Tani vijme tek loja e sotme qe behet me nentoken tone ,me poshte pasqyrohen dy materiale te shkurtera 

qe lidhen me konçensionet ne Shqiperi ,materialet nuk jane shume te “fresketa “ por per qellimin per te 

cilin po i paraqes shpresoj se mjaftojne te qartesojne idene …. 

Manas Petroleum Korporata ka marre rezultatet e një prej burimeve te vlerësimit të përgatitur nga 

Gustavson Associates LLC në lidhje me blloqe te Manas Petroleum s A, B, D dhe E në Shqipëri, dhe zbulimi 

mendohet se është i madh.  

Raporti konsideron se 8 licencat e para  perspektive  dhe të njohura e identifikuara nga rreth 4.000 

kilometra profile sizmike nga Albpetrol, Shell, dhe Coparex në pozitën e konçesionit. Gustavson paracakton 

2987000000 fuçi (475 000 000 m3 ) nafte dhe me 3014000000000 këmbët kub (85 300 000 000 m3 ) gaz 

shoqerues te v.b të naftës Gustavson vë në dukje se për shkak të thellësise është e mundur që perspektiva 

do të mbajë edhe gazin natyror. Ai mund te jete nje mbulese  gazi, Gustavson llogarit burimin e 

prespektives me 1.4 miliard fuçi (222 600 000 m3 ) naftë të lehte dhe 15 trillion ft3 feet kub (340 000 000 

000 m3) gaz natyror. Gustavson vlerëson se në rast se do te kete vetem gas v. burim i ardhshëm vleresohet 

me 28 trillion ft3këmbët kub (793 000 000 000 m3 )   gaz natyror. 

Gustavson ka shqyrtuar pozicionin e licencës shqiptare te Manas  i cili përbëhet nga blloqet A, B, D dhe E 

me një total prej rreth 780,000 hektarë siperfaqe bruto të vendosura përgjatë Veri Perendimit-të Shqipërisë 

veriperëndimore. 

Bankers Petroleum ka rënë dakord për të blerë 50% të letrave me vlerë të emetuara dhe të 

papaguara të një kompanie të pavarur private ("Privatco") dhe ka një mundësi për të marrë interesin e 

mbetur prej 50% për një total 100%. Privatco mban të drejtën ekskluzive për të vlerësuar dhe të rizhvillojë 

fushë te naftes se rëndë te Kuçovës të vendosura në Shqipëri sipas një Marrëveshje Hidrokarbure me 

Albpetrol Sh.A. e Shqipërisë, kompanisë shtetërore të naftës, dhe një Marrëveshje License me Agjencinë 

Kombëtare të Burimeve Kombëtare (AKBN). Kushtet e Marrëveshjes Hidrokarbure janë në thelb të njëjta si 

Marrëveshja Hidrokarbure e asaj te Bankers  për v.b e naftes Patos Marinzë. 

Fusha Kucoves ka më shume se 490 milionë fuçi nafte ne shtrese se  me nje densitet mesatar prej 17 gradë  

API, bazuar në raportet e mëparshme të rezervuarit të përgatitura nga DeGolyer dhe MACNAUGHTON 

Kanada Lt për Privatco. Gjeologjikisht, ajo është e ngjashme me fushën nafte mbajtese tePatos Marinzës ku 

aktualisht punon  Bankers i përbërë nga shtresezime të shumta rezervuarësh ranorike me densitete të 

ndryshme të naftës. Rikuperimi i deri më sotem është rreth gjashtë për qind. . 
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Blerja  fillestare me 50% e interesit në Privatco pritet të mbyllet në shkurt, në varësi të plotësimit të 

kushteve të caktuara, duke përfshirë kompletimin e dokumentacionit formal. Kompania ka deri më 30 

qershor 2008 për të ushtruar opsionin e saj për të marrë interesin e mbetur 50%. 

Per te bere nje analogji dhe vleresim te vete lexuesit lidhur me perballjen dhe politikat e 

fuqive te medha per blerjen e konçensioneve dhe historikun e tyrene Shqiperi po jap ne vijim 

perkthimin e plote te pjeses se Konçensioneve te fuqive te medha ne Shqiperi te shkruar nga  

Stefan Popesku sipas vleresimit Francez te tyre, dhe ne fund te ketij materiali do te gjieni po ashtu 

vleresimin dhe historine e konçensioneve ne Shqiperi sipas Italianeve  

Shqiptarët dhe francezët jane takuar që nga mesjeta. Këto episode duhet të përmenden 

edhe pse, në kohën kur ne i gjykojme këto takime të para, nuk mund të përdoirn të njëjtën 

mënyrë si tani përdorimin e fjalës "shqiptarë" dhe "franceze". Ata janë angazhuar së pari në 

kryqëzatat e krishterë . " Është kjo në kontekstin e përfaqësimit nga ekspansioni i madh (...) 

ifrancez në mesjetë, e cila, nëpërmjet Napolit, drejtohej për në Lindje, ku Franca  i kishte krijuar që 

nga fillimi i shekullit të dymbëdhjetë, Shtetet e Kryqëzatës "5  te cilat krijuan kontaktet e para .  

Në 1272, Sharl i Anzhu, Mbret i Napolit, vëllai i Louigjit te IX, mbret i Francës, negocionte 

ne gjuhën shqipe me  parinë  e Dyrrachion (Durrësit) dhe Avalona (Vlorës) për njohjen e Djalit te i 

tij  si mbret te Shqipërisë (reges Shqipërinë). Pa hyrë në detajet e ngjarjeve të  vitit 1281,date qe 

njihet si  humbja franko-napolitane nga forcat bizantine e Michael VIII PALAIOLOGOS në Berat, e 

Angevinet e Napolit qe  humbasin Vlorën dhe  mbajnë vetëm shtetin feudal ne qytetin e Durrësit si 

vend te tyre me vone. Në vitin 1292, Perandoresha e Bizantit, Catherine de Courtenay, j'a jep 

mbretërinë e Shqipërisë Filipit I të Tarantos. Kjo e vendosi ndikimi Norman në Shqipërinë 

bregdetare, e cila do të shënohej me konflikte me perandorine serbe te  Stefan Dushanit, qe do të 

vijojne deri në fillim të shekullit të katërmbëdhjetë, përpara se të bashkohej përherë nën 

autoritetin e Republikës së Veneciane 

Sipas gjuhëtarit të madh gjerman Norbert Jokl, prania  fjalës treve ne fjalorin e gjuhes  

shqipe qe rrjedh nga frengjishtja rajion (region) , dëshmon per ndikimin francez që ne kohë të 

largëta. 

 Shqipëria paraqitet për herë të parë në më shumë detaje në pershkrimin oriental Europian 

ne një tekst të shkruar nga një murg anonim (dominikan ose françeskan) në vitin 1308, kur Sharl 

de Valois, burri Catherine de Courtenay, mbesë  e fundit e Perandorit Latine te Konstandinopojës, 

Baldwin II (vdekur me 1301), ishte duke u përgatitur për të zaptuar Kostandinopojën 

 Në fillim të shekullit të katërmbëdhjetë, në një punim qe i atribuohet Adam Guilhelmus / 

William Ademit, francez dominikan cili jetoi në Shqipëri (ai ishte kryepeshkop i Tivarit 1324-1341), 

gjendet një nga të parët ku përmendet  ekzistenca e nje Gjuhe shqipe ndryshe nga latinishtja dhe e 

letërsisë shqipe. Libri, i dedikuar në 1332 për  Philipin e VI të të Valois, mbretit të Francës, të 

implikuar në përgatitjen e një kryqëzate, gjithashtu përmban informacion mbi trojet shqiptare 

. Në janar 1433, "Edge Ecuyer dhe Këshilltar Philipit te Mirë, Duka i Burgonjes", Bertrandon 

i Broquière, që ishte në oborrin e Sulltan Muratit të  II, informon  shkurtimisht  mbi dështimin e 

ekspeditës osmane, të udhëhequr Ali Beu Evrenos Oglou drejtuar kundër Gjergj Kastriotit 

Skanderbeut 
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Fondacioni  Morlon i bibliotekës bashkiake publike të qytetit të Nevers përmban një letër 

që i referohet prejardhjes se familjes së Anzhua, nga Shqipëria, dhe strehim në Francë nga 1466 në 

fund të epokës së Skënderbeut. 

 Ne shek e gjashtëmbëdhjetë - deri  tetëmbëdhjetë, letrat franceze kanë disa shkrime 

letrare dhe historike mbi jetën dhe kohën e George Kastriotit Scanderbeut sipas. De Lavardin 

përkthyes në frëngjisht  së shqiptarit Marin Barleti1, Historia e Gjergj Kastriotit , i mbiquajtur 

Skenderbe, Mbret i Shqipërisë në 1596, ose 128 vjet pas vdekjes së tij po aty shton gjithashtu 

shenimin personal. Pierre de RONSARD ne hyrjen e  librit me një poezi kushtuar Lavardin, duke e 

bërë gjithashtu nje portretet te Skënderbeut: "(...)  

Dhe Skënderbeu,njerëz të urrejtëshm te Skithas  

Që nga e gjithë Azia nje kope Ungjillore 

O shumë i madhi i  Epirotëve ! O trimi Albanez! 

Dora e të cilit ka mposhtur turqit njëzet dy herë (...)  

Libri është ribotuar në 1621 nga Nicolas Faret, i cili i shtohet kronologjise Ne jemi në një 

periudhë kur pushteti osman është ndjerë më shumë se kurrë ndonje here me shume në zemër të 

Evropës, ku ne jemi duke kërkuar nje pike reference per rezistencën kundër gjysme henes 

Në 1709, At Jean-Nicolas Duponcet i Shoqërisë së Jezusit, ofron  gjithashtu,një përkthim të 

librit të Barleti  me modifikim te disa pasazheve që ishin, sipas tij, larg nga e vërteta historike. Në 

një dorëshkrim të Bibliotekës Chantilly mbahet teksti më i vjetër i njohur shqiptar, te shekulit te 

(XIV)  

Në Veprat gjeografike dhe fjalorë të kohës, Shqipëria është treguar si një pjesë integrale e 

Turqisë Europiane, dhe pa  përmendur ndarjet e saj të brendshme. Kështu ajo është e paraqitur në 

librin e Nicolas Sanson d'Abbeville, gjeografit te thjeshtë në oborrin e Mbretit të Francës, Evropa 

në disa harta dhe traktate të ndryshme të gjeografisë dhe historisë, botuar në Paris në 1683, 

Gjeografikisht, ajo është ngatërruar shpesh me Epirin dhe është quajtur si vilajetet Arnaute Ajo 

përmendet ne momentet historike qe konsiderohen më të rëndësishme - periudhen e Comneneve 

episode nga  Skënderbeu, kur ajo u aneksua nga turqit otomanë dhe situatën e shqiptarëve në 

oborrin e sulltanit: 

Franca renditet e para për investimet e huaja në Shqipërine nen sundimin Osman dhe 

projektet e zhvillimit ishin nga me te dallueshmit . Krijimi i një Shqipërie të pavarur ikishte larguar 

barrierat kundër pranisë austro-hungareze dhe italiane të cilat, të favorizuara nga afërsia 

gjeografike,e marrëveshjet e përbashkëta kishin arritur të pengonin praninë franceze. Nga ana 

tjetër, qeveria franceze u përpoq për të marrë  nje njohje të re të  kontratave gjatë epokës 

otomane tek autoritetet e reja te shtetit shqiptar  . Por, para presionet te larte austro-italian, 

autoritetet Durrësit kishin zgjedhur rrugën e gënjeshtrës. Përveç kësaj, gjashtë muaj pas instalimit 

të qeverisë, shpërtheu lufta dhe mundësite e rekuperimit te ndonjë veprimi te tille ishte lënë për 

më vonë. Fillimisht, lufta ndërpreu çdo ekonomi të huaj prfshi ketu dhe kompanitë franceze te 

cilat u pezulluan  si (kompania minerare Sélénices) ose konfiskuan nga pushtuesit (Faret në 

bregdet). U desh te pritej deri  në vitin 1916, stabilizimi i frontit  në Shqipëri dhe krijimi i tri zonave 

të okupimit: austro-hungarez (Shqipëria veriore dhe qendrore ), Italia (nga Shqipëria 
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Jugperëndimore) dhe Franca (Shqipëria Jugore -jug lindore) për të ndryshuar situatën. Pasi u fitua 

qetësia, të tre zonat kanë filluar kryerjen e infrastrukturës ushtarake, strategjike, e cila do të 

përfitojnë zhvillimin e aktiviteteve ekonomike. 

Pushtuesit Austro - italiane kryen integrimin e zonave të okupuara në qarqet e tyre 

kombëtare ekonomike, ekonomia franceze fillimisht ruajtji stabilitetin e Shqiperise Jug-lindore , 

duke ruajtur misionin ushtarak dhe ngritjen e një qendre  tërheqëse për të gjithë hapësirën 

shqiptare. Përveç kësaj, do të kishte qenë e panevojshme dhe shumë e kushtueshme që francezët 

të integronin këtë zonë me 122.000 banorë në sistemin ekonomik kombëtar. Megjithatë, francezet 

fituan betejën ideologjike sepse vetëm Republika e Korçes mund të supozohej si vazhdim i statusit 

të shtetit shqiptar, por  përfitimi  ishte i vogrl  me mbas. Ndryshe nga Faranca ose Austro-

Hungarezët që kishin "ftuar"  Ahmet Zogun për të kaluar luftën në Vjenë, as italianët që ishin në 

baza të bashkëpunueseve, nuk kishin u lënë asnjë hapsire lirie  elementeve autoktone. Megjithatë, 

ata "fituan revanshin" e betejës ekonomike: austro-hungareze  ne kultivimin e pambukut në të 

gjithë vendin ku ishte e mundur gjat vitit 1918  Pierre Cauboue, « L’avenir économique de l’Albanie », Gaazeta ekonomike, vell LXIV, n° 

2, Paris, nentor 1919,;  

Italianët i  kushtuan vëmendje të madhe shfrytëzimit te burimeve minerare. Negociatat për 

blerjen e koncesioneve franceze bitumit në Shqipëri filluan në shtator 1917 në Paris midis 

përfaqësuesve të "PETROLI d'Italia", i mbështetur nga autoritetet e Romës, dhe ato të Francës , 

Kompania Minierave Selenica .1 Mbi konçeensionin francez te Sélénices ne kohen ottomane shih . po atyi p. 47-48.  .  

 Pas marrëveshjes së shitjes dhe likuidimit nga ana e këtij të fundit ,të marra nga "Petroli 

d'Italia" dhe " Petroli bitumi" u formua Shoqëria italiane e Minierave Selenice (Maj 1918), dhe 

transaksioni u përfundua në korrik te vitit 1918. Kjo u konsiderua si një sukses për shitësit, sepse, 

pavarësisht nga ekzistenca e madhe e depozitave të bitumit me koncentrim të lartë, kostot ishin 

konsideruar shumë e larta për ri venien ne aktivitetit që nga perfshirja vijes se frontit deri tek 

koncesioni:  

"Si rezultat  i nje periudhe te gjatë braktisjeje, këto galeri janë shkatërruar ne menyre te pa 

pranueshme. Ne nuk e dimë saktësisht punët e kryera para vitit 1914, asgjë nuk ka mbetur nga 

instalimet siperfaqesore ne kantier   për të punuar mineralin bituminoz per të mbledhur asfaltin. 

Shumë nga furrat ishin shkatërruar, kaldaja ishte përmbysur dhe e shkatërruar si dhe shume pjese 

te saj kishin humbur. Nuk gjendej asnjë makinë  e as ndonjë mjet.tjeter ne kantier  Informacionet e 

marra në vendin e ngjarjes flasin  qartë se këto shkatërrimie perkojne me kohen e pushtimit italian. 

Shumë prej këtyre produkteve të [bitumit]  u shpërndanë, ushtarët e punësuar i merrnin per 

formimin e parapetave të vijës së parë në llogore që ishin të vendosura në afërsi të minierës; 

Depozitat tjera u përfshinë nga ujrat nga një lumë i quajtur Vjosa aty pranë,  [2 AMAE, Série Europe 1918-1929, 

Albanie 58 – Industria dhe punet publike. Pétrole I – Maj 1918-Qershor. 1925, Kopie e nje raporti mbi aux minieren e bitumit ne Albanie dhe vendburimeve te naftes te 

zbuluara nga Shoqeria « Petroli d’Italia », Milano 22 gusht 1918.]Edhe para luftës performanca e konçesionit nuk ishte sa  

pritej për shkak të mungesës së infrastrukturës se duhur: Përveç kësaj, autoritetet franceze e 

siguruan ate sepse gjashtë nga nëntë anëtarë të bordit të "PETROLI d'Italia" ishin Franceze( 3Kompania 

është themeluar në 1906 në Milano nga bashkimi i dy kompanive franceze, "Petroleum i Monchino" dhe "French Oil Company dhe shpimet arteziane 
". Shih AMAE, Evropë Seria 1918-1929, Shqipërinë 58 - Industria  dhe Punët Publike. Vajrat I - maj 1918-korrik 1925 Kopje e një raporti relativ të 

minierave te bitumit në Shqipëri dhe v.b. e reja të naftës të zbuluara  nga kompania "PETROLI d'Italia", Milan 22 gusht 1918.. Në të njëjtën kohë 

(fund 1917),) nën udhëheqjen e Ministrisë Italiane të Marinës,te kompanisë "PETROLI d'Italia" ishte 

gjithashtu shpimi t parë ne Jugperëndim te Shqipërise dhe ishte rreth 75 metra i thellë i cili i kapi 

një shtresë të naftës brut me 25 ton 4. Fusha kryesore e ishte shfrytëzimi i depozitave të naftësnë këmbët e Apenineve "PETROLI 

d'Italia"  ",  me autor  Fiorenzola Arda afër Piacenzes." Shih AMAE, Evropë 1918-1929, Shqipëria Nr 58 - Industria dhe Punët Publike, 

PETROLES  (maj 1918-korrik 1925) Dërgesa Nr 103, Milano, 25 maj 1918, Konsulli i Përgjithshëm i Francës në Milano SE Ministri i Jashtëm z, 

A. s. Zbulimi i fushave të naftës në Shqipëri. Shfrytezimi i minierave të bitumit. Autoritetet franceze ishin duke vëzhguar nga 

afër aktivitetin në fushen e kompanisë "PETROLI d'Italia", 5 Fusha kryesore e "PETROLI d'Italia" ishte shfrytëzimi i depozitave 
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të naftës ", në rreze te Apenineve, rreth Fiorenzola Arda afër me Piacenzen." Shih AMAE, Evropë 1918-1929, Shqipëria Nr 58 - Industria dhe Punët Publike, PETROLES I 

(maj 1918-korrik 1925) Dosja Nr 103, Milano, 25 maj 1918, Konsulli i Përgjithshëm i Francës në Milano SE Ministri i Jashtëm z, A. s. Zbulimi i naftës në Shqipëri. Per 

shfrytëzimin e minieres të bitumit. dhe marinës se Ministrisë italiane. Informacioni është marrë prej 

Konsullates së Përgjithshme të Francës në Milano nëpërmjet francezit që rrinte mbi bordin e 

drejtorëve të "PETROLI d'Italia" 6 .Bitumi.Dy institucionet per minierat që veproin në Paris kishin treguar interes në këtë çështje: 

Departamenti i Minierave në Ministrinë e Luftës dhe shërbimit qendror të Departamentit Marinës së Këshillit për Mbikëqyrjen si"Kjo pyetje mund të 

jetë me interes të veçantë me të vërtetë furnizimin me karburant forcat detare në Mesdhe" 439. AMAE, Evropë 1918-1929, Shqipëria No. 58 - 

Industria dhe Punët Publike, PETROLE I (maj 1918-korrik 1925) Dosja nr 19, Paris, 2 gusht 1918, Departamenti i Marinës, Drejtoria e Shërbimit 
Qendror Marine Drejtimi Zyra e Furnizimit Flotës, të Ministrit të Punëve të Jashtme, A. s. Fushat e naftës në Shqipëri. 

Pavarësisht këtij interesi, qeveria franceze mbeti e larguar sepse situata në Shqipëri kishte mbetur e 

pasigurt. Kjo është arsyeja pse rasti i naftave shqiptare zhduket nga çdo korrespondencë 

diplomatike për tre vjet (1918-1922). Por suksesi i vërtetë i autoriteteve ushtarake italiane ishte 

politika e tyre e tregtisë të aftë  për të devijuar rrjedhën e tregtisë të lidhur tradicionalisht me Korçen  

dhe Maqedonine në portin e Selanikut, në favor të porteve Sarande dhe Vlorë dhe për ne Itali. Stafi i 

ushtrisë franceze ishte i kufizuar vetem për konstatimin e kësaj gjendjeje që i interesonte per zonën 

e saj te okupuar: Kjo është mbi të gjitha politika ekonomike që italianët janë përpjekur për të 

zhvilluar ndikimin e tyre në Korçen ne Shqipëri dhe Maqedonine e pushtuar (...).Protektorati italian 

i Shqipërisë, nuk hoqi dorë nga Korça nyje kryesore ne rrugen nga të dy pikat e Shqipërisë së Jugut, 

Saranda dhe Vlora  

Në pritje të projekteve te lidhjes hekurudhore te  tregtisë maqedonase te Manastirit  ose Shkupit  

dhe porteve te Adriatikut, italianët u shtrine në hapsiren e Korçes ne Shqipëri me nje depërtimin  

ekskluzivisht paqësor (...). Italianët ishin të kënaqur që të kishin një politikë të qartë ekonomike, 

dhe, pranë francezeve nuk mund të mendohej  të bërit biznes, si dhe mënyrat për të krijuar lidhje 

efektive midis rajoneve edhe ne Itali. 

Një shëtitje e thjeshtë në mjediset e pazarit ne Korçe zbulonte të gjitha perparesite e produkteve te 

dyqaneve italiane : vermut, verë, çokollata, paisje ndriçimi, objekte të tregtimit te përditshem. 

Tregtarët e qytetit thonë se kur Korça ka mungesa te prodhimeve ushqimore, kripë, gjalpë, vaj, ata i 

drejtohen  agjentit konsullor italian i cili u jepte atyre; prokure per te marre autorizimin  për të 

marrë hua furgona italiane deri në Vlorë duke bere blerje produktesh të dobishme. Edhe shoferët e 

makinave të inkurajuar nga autoritetet italiane nderhynin me kurajo prane tregetareve italiane pa 

neglizhuar grantin, dhe i shisnin në dyqanet e Korçes ... "7 AMAE, Seria Lufta, Shqipëria 46, Dosja Nr 298, Athinë, 20 

tetor 1918, M de Billy, Ministër i Francës në Athinë, HE Z. Stephen PICHON, Ministri i Punëve të Jashtme, A. s. Situata ne Korçe (Shtojca - Buletini 

i rregjistrit politik nr II 786 / 2p, të dërguar nga Shtabit të Përgjithshëm të ushtrive aleate në Lindje - 2 Zyra e Ministrisë së Luftës) 

Në përfundim, me disa nisma të vogla private të prodhimit të cilave do të mund të absorbohet nga 

tregu vendor, ekzistenca e një zone ekskluzive në Shqipëri nuk i stimuloi nismat ekonomike 

franceze. Së pari, niveli i zhvillimit të vendit e bëri pothuajse të pamundur fluksin e investimeve të 

mëdha. Nëse Çekosllovakia  kishte një sektor te tërë industrial që mundi të tërheqë Schneider, në 

qoftë se Polonia dhe Austria kanë qenë tërheqëse për bankat e mëdha franceze, në qoftë se Rumania 

kishte industri të rëndësishme të naftës ,Shqipëria ishte një treg i vogël (rreth një milion banore) pa 

ndonjë infrastrukturë ekonomike, nga nje punëtori e vogel, pa objekte të rëndësishme portuale pa 

hekurudha e rruge. Kështu, çdo plan urbanistik, perfshi edhe ate te përdorimit të drurit, mund të 

ishte shumë i kushtueshëm. Varfëria në infrastrukturë, tradita administrative dhe shtetërore, niveli i 

shoqërisë shqiptare shtuar distancën me Francën ishin faktore pengues.. Në vitin 1922, 90% e 

popullsisë ka qenë e punësuar në bujqësi dhe ne atë te rritjes se kafshëve  dhe eksporti i produkteve 

shqiptare ishte shumë i dobet 8 Bernd J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja ... op. cit., f. 44.. 75% e familjeve shqiptare 

ishin të pa organizuara 9 Bernd J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja ... op. cit., f. 44., vendi nuk kishte asnjë universitet 

apo  pune  te klasifikuara në kuptimin modern të fjalës. Në 1920 trafiku  i motorizuar Kombëtar 

përbëhej vetem nga tre makina të dhëna nga Fordi amérikan  një misioni humanitar. Një tjetër 

pengesë e madhe për ardhjen e investimeve të ishte regjimi i pronës, sërish bazuar në pasuritë e 

mëdha të kohës otomane  . 10Bernd J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja ... op. cit., f. 44.,  Por ndoshta pengesa më e 

madhe ishte mungesa e vullnetit politik,asnje  projekt koherent kombëtar, për mungesë të një elite të 

vërtetë politike, intelektuale dhe ekonomike. Disa studime të publikuara në Francë menjëherë pas 
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luftës, si Peter Cauboue mbi "E ardhmja ekonomike e Shqipërisë" (Gusht 1919) janë për mendimin 

tonë shumë optimiste kur ata flasin për "perspektiva të mëdha në tregtinë e jashtme" që ofrojne se 

Shqipëria që "ka të gjithë faktorët e nevojshëm që të bëhet një komb i begatë" 11Pierre Cauboue, « 

L’avenir économique de l’Albanie », op. cit., p. 190-191. si dhe se eshte i vetmi vend i gatshëm për të bërë 

investime të mëdha, por vetëm për arsye gjeopolitike ishte Italia qe e kishte kete mundesi , sepse 

edhe në këtë rast ne nuk mund të flasim për mbeshtetje ekonomike, pavarësisht se keto studime  

jepnin ide  te vjeteruara Pra, për të praktikuar një imperializmin tek  të varfërit , jo vetëm që duhet 

të ketë vullnetin dhe aftësinë për të udhëhequr, por gjithashtu të gjejnë vendin e duhur.ku eshte e 

mundur te aplikohej. 

          Fundi i Luftës dhe pushtimit austro-hungarez në Shqipërinë qendrore dhe veriore nuk e 

përmirësoi mundësitë për bashkëpunimin  e ardhshëm ekonomik Franko-Shqiptar. Megjithatë, ajo 

lejoi italianët të zgjerojnë politikën e tyre të tregtisë tashmë praktikohej ne Korçe dhe Maqedoni në 

të gjithë teritorin se bashku. Një problem i veçantë që vjen nga situata e Fareve  12Për detaje mbi kompanine 

Osmane te fareve Jacques Thobie, administrata e Përgjithshme e fenereve e Perandorisë Osmane dhe kompania COLLAS dhe Michel (1860-1960), Paris, L'Harmattan, 

2004.  te kompanisë Osmane, e cila ishte në pronësi e  nje kompanie franceze qe mbante në  Shqipëri 

agjenci  të shperndara ne vijen e brigdetare Megjithatë, larg nga austro-hungarezët , autoritetet 

ushtarake italiane shpejt e shpejt përvetësuan  këto vende strategjike të cilat, përveç kësaj, ishin 

edhe biznese fitimprurëse dhe me kosto të ulët. Në një letër qe i drejtohej Komisionerit të Lartë të 

Republikës së Francës në Kostandinopojë nga zëvendës kreut të kompanisë, ne mësojmë se  

Përkundër të gjitha përpjekjeve franceze për të kontrolluar në bregdetin e Shqipërisë inspektoret e 

caktuar për të vizituar Agjencitë tona dhe feneret e brigjeve qe shtrihen nga Shëngjini deri ne veri 

të Vlorës në jug, ishte bere i pa mundur. Nga ana tjetër, kishte informacione të datës 8 Maj nga 

detarë amerikanë  qe sapo kishin arritur ne Shengjin  se fari yne ne Shëngjinin u shkatërrua dhe një 

zjarr i ri qe është ndezur pranë vendit te tij  Në mungesë të informacioneve preçize, ne kemi arsye të 

besojmë se ky veprim është kryer nga autoritetet italiane që e bene pa dijeninë tonë, në kundërshtim 

me atë që ndodh në faret e vendosura në Dymbedhjeteshe, e pushtuar edhe kjo nga këto autoritete 

dhe ku, duke zëvendësuar qeverinë osmane, ata duhej te zbatonin dispozitat e kontratave tona "13 

ASD Affari Politici 1919-1930, Shqipëria 707, Fash.. 226 - Fari, Letter (kopje), Konstandinopoje, 15 korrik 1920 Drejtori i Fenereve te  Perandorisë 

Osmane, Wilbert, Z. De Francë, Komisioneri i Lartë i Republikës.. Konfiskimi i Fenereve gjithashtu kishte një vlerë 

simbolike për të treguar një mënyrë mjaft brutale që nga Vlora fillonte Italia. Por në 1920, era filloi 

të kthehet kundër italianëve të cilët vazhdojnë të zënë pjesën më të madhe të territorit të Shqipërisë 

dhe të mbështesin kundërshtarët e qeverisë në Tiranë. Disa veprime guerile të mbështetura nga keta 

te  fundit i detyruan forcat pushtuese italiane të tërhiqeshin nga Vlora. Në gusht, pas veprimit 

ushtarak shqiptar  kundër trupes se ekspeditës dhe nga protestat e Fuqive të Mëdha dhe situata e 

brendshme në Itali, Qeveria Italiane braktisi Vlorën, hoqi dorë nga Protektorati i  shpallur në 

vitin1917 në Shqipëri dhe njohu qeverinë e Tiranës. Megjithatë Roma mbajti lartësitë dominuese ne 

Gjirin e Vlorës dhe ishullin e Sazanit, duke e bërë braktisjen të qytetit port dhe rrethinat e saj më 

pak dramatike . Por rritja ekonomike italiane në Shqipëri ka marrë një goditje sepse Tirana kishte 

imponuar taksa  të larta doganore që  tregtia me Romën u minimizua. Përveç kësaj, gjendja 

ekonomike e imperatorise italiane pas luftës lejoi që ai të bëjë investime të mëdha jashtë vendit. Një 

situatë aq e favorshme për Francën, e cila u soll në vëmendjen e M Jashtme nga Konsulli Jean 

Beguin-Billecocq menjëherë pas instalimit në Shkodër në Shqipëri:  

"Para luftës, tregtia ishte në Shqipëri, ekskluzivisht në duart e Austrisë dhe Italisë, të cilat kishin 

rënë dakord për të mos lenë  praktikisht hyrjen e mallrave franceze. Sot, rrethanat nuk janë të njëjta. 

Ata madje duket se e favorizojnë krijimin e marrëdhënieve tregtare me Francën. Në të vërtetë, 

Italia, ku konkurrenca është  vetëm për të ulur frikën, ishte e detyruar të lërë vendin vakant për 

shkak të pa mjaftueshmerise  së kapitalit në dispozicion, të prodhimit të tij të ulët e problemeve te 

saj të brendshme si edhe simpatise se paket qe ajo gëzonte tek shqiptarët. Por duhej të veprohej 

shpejt dhe me kujdes ne mënyrë që të evitoheshin te pa priturat Prandaj ishte krijuar bindja se duhej 

të vihej përballë faktitte kryer "14 AMAE, Seria Evropë, Shqipëria 1, Dërgimi nr 1 Shkodra Konfidenciale dt 10 prill, 1921 
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Nderkohe  Z. Jean Beguin-Billecocq, Konsulli i Francës në Shkodër të Shqipërisë, Shkëlqesia e Tij 

z Briand, President i Këshilli, Ministri i Punëve të Jashtme, A. s.per Projektin e organizimit te tregut  

në Shqipëri. shfaqet tepër optimist në lidhje me mundësitë e bashkëpunimit ekonomik me 

Shqipërinë, "një vend i ri që mund të ofrojë një treg mjaft të rëndësishëm për produktet tona dhe një 

fushë të gjerë e të mjaftueshme për veprimtarinë e tonë industriale dhe tregtarët tanë '. Por duhen 

verejtur se cilat jane sfidat dhe veshtiresite qe dalin përpara dhe mjetet e propozuar nga përfaqësuesi 

francez në Shkodër për të stimuluar investimet dhe tregtinë me Shqipërinë Kjo do të krijonte një 

linjë lundrimi te anijeve franceze qe ka pikën e vet të lidhjes në Marsejë dhe për të filluar portin 

shqiptar të Durrësit dhe  të Shëngjinit dhe ndoshta portin jugosllav te Tivarit. Shpresohet se 

marrëveshja është arritur në këtë çështje ndërmjet Dhomave të Tregtisë Franceze, duke përfshirë 

ato të porteve më të mëdha. Suksesi i kësaj linje te lundrimit do t'a beje edhe më te sigurt kete 

zhvillim edhe pse prodhimi italian është larg nga të qenit në gjendje, për momentin, për të 

përballuar situatën. Nga Shëngjini mallrat do të terhiqen me  anë maunesh deri në Shkodrës, dhe 

nëse është e nevojshme deri edhe ne skelat malazeze te liqenit te Shkodres. Disa kamionë do të 

duhen të plotësojne këtë shërbim për transportin e shpejtë të paketimeve ne permasa të vogla, për të 

pershkuar rrugën Shëngjin - Shkodër. Fillimisht, shërbimi mund të përfshijë vetëm dy udhëtime në 

muaj, për të cilat eshte e mjaftueshëme vetem një anije. Nga Shqiperia  do të levizin ngarkesa të 

mjaftueshme për kthimin:ne France me lesh, mundet egërsira, duhani, valanidh , dhen.. 

Tregtarët shkodrane kishin në mënyrë të përsëritur, para Luftës Ballkanike, deshiren për krijimin e 

një linje mes Marsejes dhe Shën Shëngjinit. Ata ishin aq të angazhuar për të siguruar mallrat e 

kthimit sa dhe ofruan për të sponsorizuar  ndërmarrjen; por kushtet politike ishin të ndryshme dhe 

tregtia franceze atëhere kushtonte pak vemendje për Shqipërinë. Këta tregtarë me siguri do të jenë 

të gatshëm për të bërë qasje të reja në qoftë se ata do te kishin shpresë se ajo në të vërtetë do të 

ishte e mirëpritur. Por do të ishte më mirë që Dhomat tona të Tregtisë të marrë rolin udhëheqës dhe 

thjesht një hetim të fshehtë. Çdo demonstrim në favor të krijimit të marrëdhënieve tregtare me 

Francën nuk do të duhej pasi mund të zgjuaje xhelozinë e vendit që do të degjonte   për të penguar 

projektin. Shumë prej prodhueseve që shprehin dëshirën e tyre për të bërë prodhimet e tyre në 

Shqipëri, do të gjejnë përfaqësues. Pyetja është shumë delikate  në një vend ku ndërmjetësit janë 

mësuar të marrin pjesën më të madhe të fitimeve. 15AMAE, Seria Evropë, Shqipëria 1, Dërgesa nr 1 Shtojca për dërgimin 

nr 1 Shkodra drejtuar Nën-Departamenti i Marrëdhënieve të Tregtisë, shumë konfidenciale, A. s. organizimi i Projektit  Tregtar  Francez në Shqipëri, 

10 prill 1921.Pavarësisht mungeses se përkohshme te konkurrencës dhe nevojave te tregut vendas për të 

gjitha llojet e produkteve, të investoje apo të bëje biznes me Shqipërinë nuk ishte aq e thjeshtë. 

Sidomos nevoja për të filluar nga zerua: ai ishte i vetmi vend evropian që nuk kishte institucione  

financière 16 "Sistemi" i Kreditimit vendit është i bazuar nga veshjet  dyqanet dhe në pazaret e qyteteve.as per monedhën 

kombëtare. Për të siguruar suksesin e një bashkëpunimi të mundshëm ekonomik ishte pa dyshim  

shteti ne një rol koordinues dhe udhëzuaes per kontraktorët e tij. Megjithatë, për të shmangur 

ndërlikimet politike me Italinë, Parisi gjykonte se më e përshtatshme ishte  për të lënë zgjedhjen 

lirisht te kontraktorëve e saj për të vendosur pastaj instalimin ose jo te tyre në Shqipëri. Drejtimi,  

mbështetja dhe mbrojtja e kontraktorëve, ishin fjalët kyç të politikës ekonomike franceze  në 

Shqipëri. Edhe marrëveshja e qeverisë shqiptare me Kompanine anglo-iraniane të naftës  (25 mars 

1921) 17(. Storia dell'Albania, faqe 112) Profesor Antonello Biagini thekson se marrëveshja ishte rezultat i bisedimeve në mes të Romës dhe  

Londrës: Britaniket pranuan njohjen zyrtare te Deklaratës së Ambasadorëve 9 nëntorit 1921 interesat strategjike italiane nën Shqipëri  ne këmbim të 

lirisë së veprimit të Kompanise  anglo-iraniane  .te naftes e cila i dha të drejtat e mëvonshme preferenciale për 

koncesionin e tokës për naftë në të gjithë Shqipërinë, i la autoritetet asnjanëse në Paris. Qeveria në 

Tiranë nuk ishte njohur ende  Megjithatë, raporti i konsullit francez në Shkodër,  transmetonte  per 

marrëdhëniet e tregtisë nën-drejtorive me dhomat e tregtisë, nuk mbeteshin pa informacion. Disa 

kompani kanë treguar interes në Shqipëri: shoqëria tregtare Pinnau & Cie de Lyon ", e rekomanduar 

shumë " nga Justin Godart, hyri në bisedime me autoritetet e qeverisë shqiptare në qershor 1921 për 

krijimin e  magazines 456; Schneider, e interesuar në një vend të ri që padyshim do t'a kishte  të 

nevojshme për t'a pajisur ushtrinë e saj dhe policinë me armatim   dërgoi një inxhinier te  Shën 

Guilhemit ne korrik për trajtimin e problemeve  me  autoritét 457. Kompanitë e tjera (Djemte e 

Boshei  & Co,  prodhuese e shampanjës   mbeshtetur në Eperna, ose Tours Ch. Copin ) u treguan  te 
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interesuara me propozime bashkëpunuese   nga ana e përfaqësuesve  të tregtarëve të ndryshm 

rezidente në Shqipëri, siç ishte Rasti i d'Ireneo Say, mbrojtur fuqimisht nga Franca ,lindur në 

Smyrna, i martuar me një shqiptare  pronare e një zyrë përfaqësuese në Durres 458. Vihej re 

gjithashtu krijimi e një lobi real ekonomike rreth deputetit Justin Godart. Ky ishte në bashkëpunim 

me qeverinë e Tiranës qysh  nga udhetimi i tij në vitin 1921 dhe sapo vendi të stabilizohej dhe të 

njihej ndërkombëtarisht, ai ishte i pari për të ofruar mbështetjen për krijimin e një banke dhe 

mundesite e tërheqjes se investitorëve, në këmbim të koncesioneve, të kontribuimit në zhvillimin 

ekonomik. Shtypi shqiptar raportonte te gjitha këto iniciativa te deputetit francez dhe kënaqësinë e 

qeverisë shqiptare që dëshironte të priste "me krahë hapur ata të cilët do të dërgoheshin aty " (citim 

nga "Fjala e Lire"  gazetë e botuar në Vlorë më 22 mars, 1922). Por iniciativa e Godart për krijimin 

e një banke qe do te  ndihmonte si një institucion financiar francez nuk ishte e thjeshte. Një raport 

nga legata italiane në Durrës përmend, jo pa shqetësime, ardhjen e një tjetëri te kombësise franceze  

për të diskutuar te njëjtin problem me qeverinë shqiptare  

"Ky është nje raport lidhur me Samuel Magoffin  459  i  degës se Bankës Mbretërore e Kanadasë të 

Parisit  . Ai është i shoqëruar nga konti  De Jonnage ,per të cilet unë kam folur me ju në lidhje 

udhëtimin të tij të fundit në Shqipëri " 18 USD, Çështjet Politike 1919-1930, Shqipëria Nr 707, Fash. 228 R.  Legata Italiane në 

Durrës, Telegram Post Nr 1163/170, Durres, dt 22 Mars 1922, drejtuar sektorit te Jashtëm - Romë Tema ,: Shqipëria - Interesat  e Justin Godart për 

ndërmarrjet në Shqipëri. 

Ardhja në Shqipëri është monitoruar nga afër nga ana e shërbimit informativ të Legatës Italiane, e 

drejtuar nga Shkodra nga Komandanti lejtnant U. Perricone, dhe është subjekt i një kohë të gjatë 

raporti vijon: 

"Justin Godart mbërriti në Shkodër në orët e pasdites të datës 9 maj dhe qëndroi deri në mesnatë, 

kur ai shkoi në Shengjin, Durrës dhe më në fund Tiranë. 

Qysh nga Bari që kur ai nisi udhëtimin shoqerohej nga zoti Fabiano  ai  mori  një shqiptar për të 

cilin ai kishte koefidencialitet Godart i tha atij se ai planifikonte të themelonte ne Shqipëri një 

bankë mbeshtetese  ekskluzivisht me kapital francez dhe per premtimet solemne të marra  nga 

specialistë të mëdhenj financiare që duheshin për të studiuar mundësinë e një ndërmarrje e tillë. 

Qeveria franceze ka mohuar çdo ndihmë të drejtpërdrejtë financiare, pavarësisht insistimit të tij se 

shteti merr përsipër   problemin e shfrytëzimit të burimeve shqiptare. Pra, ai ishte duke vepruar si 

qytetar privat dhe mik i Shqipërise  pa ndonjë mision zyrtar, pavarësisht nga marrëdhëniet e tij të 

larta të vendosura në cilësitë  si  ish Sekretar i Shtetit për Luftën dhe zv. President i Dhomës. Ai tha 

se natyrisht banka qendrore duhet të marrë koncesione dhe kujdeset  në të njëjtën kohë per 

shfrytëzimin e mineraleve nga nëntoka, pylltarinë, bujqësinë, rehabilitimin e tokës, operacionet e 

peshkimit, kontrollin e ujit, tubacioneve, ndërtimin e termocentraleve dhe lloje te tjera të industrisë 

". Disa elemente të tregimit rreth misionit ekonomik të Justin Godart lejojnë që të dalë në pah 

atmosfera e tensionuar në mes të legatës së Francës dhe Konsullatës Italiane  në Shkodër dhe 

ndjenja e agresionit e përjetuar nga përfaqësues të ndryshëm italianë per çdo rast kur  francezët 

ishin të interesuar në Shqipëri. Kjo është gjithmonë e pasqyruar ne raportin që percjell kapiteni 

Perricone: 

"Në Shengjin  asistoi ne debarkimin e Postës italiane, Justin Godart, i cili ishte me Fabiano, u 

takuan me nën-prefektin e Shengjinit qe erdhi për të treguar respektin e tij si dhe për të shprehur 

habinë e tij se Shqiptarët, tani anëtare të Bashkimit Postar Universal, nderkombetar dhe ende  

përdoret nga Zyra e Postes Italiane dhe se si ajo vazhdon të operojë në Shqipëri. I ngarkuari me 

Punë i Francës, Godart, më ka dërguar të njëjtën ditë sekretarin e tij për të më ftuar në pritjen qe ai 

do te jape për nder të deputetit. Unë ju përgjigja duke e falenderuar por që ishte e pamundur për të 

përmbushur deshiren  dhe të shtrëngonte duart me z Godart, autori  librit "Shqipëria në vitin 1921", 

shpifës për vendin tim dhe për ushtrinë italiane. 

Duke paralajmëruar edhe vehten time, të gjithë italianët dhe familjet e tyre kanë abstenuar per t'ju 

përgjigjur ftesës, dhe oficerët italianë të Komisionit  të kufijve duke përfshirë General TELININ. 
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Mungonte pjesa më e shkëlqyer dhe tepër të gjallë e shoqërisë Shkodrës, pritja u kthye në një punë 

te përditshme  për palët e interesuara. Me një mungesë serioze të respektit, bashkëshortët dhe 

Beguin-Billecocq Godart komentoi me keqardhje  mungesën në  bllok të  italianëve dhe ma atribuoi 

mua mungesën e rastësishëme e klerit dhe familjet më të mira shqiptare. 

Të nesërmen, unë shkova në Legatën e Francës për të shpjeguar për z Beguin-Billecocq se qëndrimi 

im nuk ishte aspak kundër tij dhe gruas së tij, por vetëm kundër z Godart, qytetar privat francez, 

për të cilin nuk kam pasur asnjë kërkesa etiketë për të treguar respektin ndaj tij. 

I ngarkuari me punë i Francës  vuri në dukje pastaj  se konsulli jugosllav ka marrë pjesë 

edhe për kundër vërejtjeve të hidhura rreth serbëve që Godart kishte hedhur në librin e tij. Unë 

spjegova se konsulli z Vukotich  ishte i lirë të zgjedhë formulën më të favorshëme për të ruajtur 

dinjitetin kombëtar të vendit të tij dhe e te tij personal. Së fundi, ai tha se ai  kupton limitet e 

qëndrimit tim pasi që unë jam një përfaqësues i Italisë, por mungesa e gjeneral TELINIT i cili 

kryeson një komision ndër-Aleatësh ishte e pajustifikueshme. . Unë i thashë z Beguin-Billecocq se 

francezët, shumë shpesh jane te admirueshem qe për shovinizmin e  për patriotizmin e tyre,  

fajësojnë të huajt, sidomos vëllezërit latine qe  kemi shumë sensibilitet kombëtar.  Sa për Godart, ai 

donte  të me bindte mua se  ishte një person i ndershëm dhe frankoman, qe i shikonte  gjërat shumë  

lartë,me një ndjenjë të thellë drejtësie dhe moderacioni. Ai mohoi gjithashtu se Godart është anti-

italian !!!!  Atehere  unë i thashe atij per gafën e tij të fundit para Fabianos se ai beri per një 

shqiptar , në lidhje me veprimtarinë e zyrave tona postare në Shqipëri. Beguin-Billekock u habit, 

vetëm shtoi se injoronte plotësisht episodin ... dhe ndryshoi temë " 466 Po aty rapport du Capitaine 

PerriconeNjë raport tjetër, këtë herë nga delegacioni italian në Durrës, kujtohen përpjekjet e ministrit britanik 

në Shqipëri, Ser Harry Eyres, "me kryetarin e Këshillit dhe të Ministrit të Drejtësisë" për të "neutralizuar 

efektet" e misionit ekonomik te organizuar nga Justin Godart. Çdo aktivitet ekonomik Francez  në Shqipëri u 

interpretua në këtë mënyrë si një zgjerim automatik i kapitalit dhe investimeve franceze tashmë në 

Mbretërinë e Shqiptare, nje paradhomë e Antantës vogël dhe për pasoje  te hegjemonisë franceze në 

Ballkan.468. Çfarë ndodhi më pas me misionin e Justin Godart? Gjat  gjithë  kohës, Këshilli i Ministrave 

kishte mundësine për të shqyrtuar propozimet e tij 19ASD Affari Politici 1919-1930, Shqipëria Nr 707, Fasc. 228, R. Legata 

Italiane në Durrës, telegram Posta nr 1833/263, Durrës, li 21 Maj 1922 Drejtuar iministrise se Jashtme - Romë, Objekti: Shqipëri - vjen nga Justin 

Godart.  me kujdes dhe,duke pasur edhe  driten jeshile nga i riu Ahmet Zogu 470 Po aty, i cili ishte mandatuar 

(Maj 23) 471 Po aty .vjen nga Justin Godart duhet të mbeshtetet me ligjet e shtetit shqiptar. Kjo do të ketë 

përgjegjësi në veçanti për lëshimin e notave të prurësit, duke pasur tender ligjor në arkën publike të 

Shqipërisë, pagesa e kuponat dhe letrave me vlerë rimbursuese të shtetit. Ajo do të ketë një të drejtë 

preferenciale të barabartë kushtet për kredi publike. Ajo do t'i krijoje  avanca qeverisë dhe hapsira kreditimi 

për të diskutuar me garanci, përveç se do të kryejë në emër të qeverisë, në emër të ndonjë llogarie  personi 

apo kompanie dhe për llogari të gjitha çështjeve brenda operacioneve te një institucioni bankar. 

SI PERFITIM, Qeveria Shqiptare do të dëshironte: 

I. Në se kapitali fillestar ishtë fiksuar në një minimum prej dhjetë milione frangash ari, ose të rritej një ose 

më shumë herë me krijimin dhe emetimin e aksioneve të reja. 

II. Një guvernator apo Komisioneri i Lartë shqiptar te ushtronte me monitorim të drejta të gjera për Bankën. 

III. Një ndarjen e fitimit qe do t'i jepej shtetit shqiptar. 

IV. Gjysma e kapitalit të jetë i regjistruar si kapital shqiptar. 

V. Me nje here nje kredi në vlerë prej 5 milionë franga ari të bëhen pjese e shtetit shqiptar,te cilen me pas 

shteti do ta  përdorë ekskluzivisht për zhvillimin ekonomik të vendit. Qeveria shqiptare nuk ndërmerr për të 

përfunduar ndonjë marrëveshje as të ndërmarrë në Francë bisedime [të tjera] në kushtetutën e Bankës përpara 

1 gushtit te ardhshem "20 Po aty,  Telegramma postale nr 1940/286, Durrës, li 29 Maj 1922 drejtuar Min se Jashtme - Romët, Objekti: Justin 

Godart - Projekti i Banes Kombtare Shqiptare. Në raportin e tij për "Projektin e Bankës së Shtetit Shqiptar" , Justin 

Godart pranoi se ai kishte mësuar gjatë qëndrimit të tij "Për disa muaj, bisedimet janë iniciuar mes qeverisë 

shqiptare dhe një grupi financiar  belg për krijimin e Bankës së Shtetit. Ata ishin edhe në prag të suksesit, 

Ministri i Financave dhe kryetari i Dhomës së Deputetëve ka mbetur [në Bruksel] për të trajtuar, dy ditë 

para mbërritjes sime. Une vura në dukje në atë kohë, në qoftë se qeveria shqiptare kishte kërkuar Grupet 

financiare Franceze ndoshta ai mund te vertetonte se do të kishte bërë  propozimet e dobishme. Une dhashe  
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vetëm  një udhëzues. Kryetari i Këshillit më tha se pala belge nuk kshte marrë asnjë angazhim përfundimtar  

"473. Deputeti francez u shqetësua nga efekti i largimit si ofertues i vetëm, dhe belgët, do te ishin monopoli i 

mundshëm i Bankes se Shqipërisë: ai kishte frikë se ata do të perfitonin nga mungesa e përvojës së 

shqiptarëve ne çështjet financiare dhe të kërkoi që të shkonin njerez te tregut financiar francez  biznesmenë 

per dominimin në këtë vend të ulët te Adriatikut: "Një lexim i thjeshtë i këtyre documentave 21Kjo ishte 

marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe grupit financiar belg. tregon se çështjet më pak të informuara financiare dhe 

juridiksioni i qeverisë shqiptare nuk është i  madh dhe belgët mund te,spekullonin . (...) Duke parë se kane 

qenë dy gjëra interesante për t’u bërë: 

I. Parandalimi qe Shqipëria te binte në duart e spekulatorëve. 

II. Terheqjen e kapitalit francez për Bankën Kombëtare të Shqipërisë, përmes të cilit ndikimi Frances bëhej 

mbizotërues dhe burimet e mrekullueshme te ardhura nga Shqipëria do të mund të shfrytëzoheshin nga 

biznesi francez. "22AMAE,Seria Sdn , Shqipëria Nr 1957 Raport i Godart mbi Projektin e-Bankës së Shtetit Shqiptar, 19 shtator 1922 

Gjithashtu i  kthyer menjëherë në Francë Godart kishte një intervistë me Poankre (qershor 14)  i cili 

shprehu kënaqësinë dhe interesin e tij , por refuzoi çdo përfshirje të drejtpërdrejtë të qeverisë 

franceze. Ai ja kaloi çështjen per studim tek Guvernatori i Bankës së Francës, Georges Robineau, 

dhe ne iniciativen e lirë e institucioneve financiare franceze për gadishmerine për të marrë pjesë. 

Me fjalë të tjera, kjo behej për të bindur Justin Godart se ky ishte nje impuls për të rritur një 

pjesëmarrje të mundshme franceze , dhe vetëm atëherë shteti mund të japë mbështetje diplomatike. 

Ne nuk mund ta dimë se ne ç'shkalle vetë shqiptarët kërkojne  një institucion krediti francez per të 

konstituar banken emetuese te tyre . Por një gjë është e sigurt: procesi i nisur i Justin Godart kishte 

shqetësuar në masë të madhe belgët të cilët ishin përgatitur që të propozojnë veten si Presidence e 

ardhshëme e bankës emetuese shqiptare. Në këtë drejtim, Godart riprodhon në raportin e tij nje 

bisedë që kishte me Baron Van Guyk, promotori i grupit belg për kushtetutën e Bankës së 

Shqipërisë Takimi u be i mundur nga një fare  z RAMET, ekspert detar dhe korrespondent për 

kompaninë pronarëve të anijeve Francë: 

“Ju na vute në siklet! ,nuk e keni më mirë të na dëgjoni? Unë jam ngarkuar për t'ju ofruar Kryesinë 

e Bordit të Drejtorëve të Bankës. Nga ana tjetër, në qoftë se ju keni konkurues për të kompensuar, 

ne do t'ju ofrojmë atë që per ju do të jetë e nevojshme "476.si 475 Shumë kërkesa nga Qeveria 

Shqiptare- Ndërmarrje shumë e vështirë pa mbështetjen e shtetit Ne nuk mund t'i përgjigjemi. Pas 

dështimit të mandatit të tij në korrik Godart i drejtohet sekretariatit  te Lidhjes së Kombeve për t'i 

ofruar qeverisë se Tiranës asistencen e shërbimeve të saj të specializuara. SDN (Lidhja e Kombeve) 

pastaj organizoi një takim në Gjenevë më 31 korrik, ku morën pjesë francezi Paul Mantoux, Drejtor 

i Seksionit Politik të Sekretariatit të Përgjithshëm ,Major britanik  Abrahamit, zëvendës drejtor i 

seksionit, JW Nikson, përfaqësues i Zyrës Ndërkombëtare Punës, Benua Blinishti , Drejtor i 

Sekretariatit shqiptar prane SDN (Lidhjes së Kombeve)  dhe Konsull i Përgjithshëm i   Shqipërisë 

në Zvicër dhe Mitat Frashëri, kryetari i delegacionit shqiptar në Paris 479 si tek 478. Pjesëmarrësit 

kishin caktuar (Gusht 1922) një ekspert financiar, Albert Calmès 23 ai u emërua më pas (nëntor 1923) Konsull i 

Përgjithshëm Nderi  i Shqipërisë në Belgjikë dhe Luksemburg. Shih AMAE, seri Evropës, Shqipëria 3, dërgimi Nr 160, Shkodër, 11 nëntor 1923  

Beguin-Billecocq, i ngarkuari me punë në Shqipëri,  z Poincare, President, i keshillit. Përfaqësi shqiptare në Belgjikë dhe Luksemburg nga 

Luksemburgu, i cili për herë të parë ishte shkruar një raport mbi situatën ekonomike dhe financiare 

në Shqipëri dhe këshillonte qeverinë e Tiranës për problemet financiare . Së fundi, Justin Godart 

ishte i kënaqur që të paktën  e ka shtyrë per me vone dhe nën mbikëqyrjen e Lidhjes punen per 

sistemit bankar shqiptar:24Albert CALMES, situata financiare dhe ekonomike në Shqipëri, Gjenevë, Lidhja e Kombeve. Komiteti i 

Financave 1922  Raporti ishte gati në shtator dhe u vendos ne dispozicion te Komitetit të Financave të SDN. 

Sipas ekspertit Luksemburgez, situata e financave shqiptare, pavarësisht prapambetjes së tyre, nuk ishte aq 

dramatike: vendi kishte një qarkullim monetar bazuar në standardin e arit dhe, sipas Profesor CALMES, 

oferta monetare ka qenë në mes të 50 dhe 100 milionë franga ari 25 Shumica dërrmuese ishin napolona dhe korona austriake 

në argjend. Nëse napoleoni kishte një vlerë të rregullt, monedha argjendi ishin vlerësuar bazuar në vlerën e tyre të brendshme. Pavarësisht krijimit të 

mëvonshëm të një banke kombëtare shqiptare me një monedhë kombëtare, napoloni mbeti monedha më e  vleresuar në vend, deri në momentin kur 

misionet britanike qe zbarkuan gjatë Luftës së Dytë Botërore ishin të pajisur me një sasi të madhe të napoloni. Shih Julian Amery, bij të Shqiponjës: 

një studim në luftë guerile, Londër, Macmillan, 1948; Borxhi i jashtëm ishte pothuajse jo-ekzistent; buxheti, "nuk ka qenë i 

shkëlqyer," por ishte mjaft i ékuilibruar 484 dhe pjesa e Shtetit e pranueshme. Por të gjitha këto avantazhe 

zerohen nga "injoranca e popullsisë, mungesa e shkollave, rrugëve dhe punëve publike " që përbëjnë "një 
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pasivitet ekonomik te frikshem bilanci tregtar i te cilit  nuk është ai qe tregohet. Çfarë duhet të bërë për 

këtë? - Prodhimi ". Eksperti Luksemburgas nuk e fsheh rrugën e gjatë që Shqipëria duhet të vazhdojë për të 

ndërtuar një sistem produktiv ekonomik: 

"Duke pasur parasysh këtë mungesë ekuilibri midis nevojave dhe burimeve, duhet të bhet dallimi në mes të 

domosdoshmes dhe të nevojshmes, në mes të qëllimeve të menjëhershme dhe objektivat për të ardhmen. 

Detyrat më urgjente janë: 

1) Krijimi i rrugëve. 

2) Zhvillimi i bujqësisë, së bashku me kullimin e kenetave dhe luftën kundër malaries. 

3) Krijimi i një banke të emetimit. 

4) Kërkimi për burimet minerale, sidomos qymyrit dhe naftës, zbulimi i depozitave të tilla mund të 

përshpejtojë ndjeshëm zhvillimit ekonomik të vendit. 

Në të ardhmen, nga ana tjeter duhet bere krijimi i porteve, hekurudhave, rregullimi i ujrave dhe zhvillimi 

industrial në përgjithësi "26Albert CALMES, situata financiare dhe ekonomike në Shqipëri, Gjenevë, Lidhja e Kombeve. Komiteti 

Financiar, 1922, f. 28. Nevojat më urgjente (nje rrjet rrugor kryesor,dhe krijimin e një banke të rritur zhvillimin e 

bujqësisë  ) janë vlerësuar të paktën me 110 milionë franga ari. Por pas luftës nuk ishte koha me e 

përshtatshme për një hua të tillë dhe CALMES paralajmëronte: 

"Por aktualisht kryerja e një huaje të tillë, madje edhe duke ndarë atë në disa transhe, është një utopi (...). 

Shqipëria do të bënte mirë që të mbështej më shumë në forcat e veta sesa në ndihmën e kapitalit të huaj 
"486. 

Raporti konkludonte , Qeveria e Tiranës duhet të përdore shërbimin ushtarak për të ndërtuar dhe banka 

mund të jetë një marrëveshje e mirë me kusht që shqiptarët të jene të mençur dhe të ruajnë stabilitetin e 

brendshëm. Raporti nuk është inkurajues nga ana financiare, pavarësisht mundësisë reale të fitimit për ata që 

do të vendosin për të krijuar një bankë . Me fjalë të tjera, koha për të zbatuar një investim të mundshëm eshte 

shumë e gjatë dhe pa mbështetjen e drejtpërdrejtë të shtetit, një investitor francez vështirë se mund të nisë një 

aventurë të tillë. Për më tepër, udhëheqësit shqiptarë ishin shumë të pa bindshem për të pranuar rregullat 

strikte të një sistemi financiar të kontrolluar nga banka kombëtare qe kontrollohej nga të huajt. Shënohet 

nderkaq se, megjithatë, ishte vetem nje ofertë franceze për krijimin e një Bankës së Shqipërisë: kjo ishte 

Financial Corporation Mayen-Saint (Paris) e cila kishte paraqitur oferten ne tenderin e  shtatorit, menjëherë 

pas prezantimit të raportit CALMES. 

Sipas hetimeve nga autoritetet franceze (tetor 1922): "Aksioneri kryesor i shoqerisë ishte Shën Andréa, i cili 

ishte edhe kryetar i Maison Shën Freres dhe drejtor i hekurudhave Veriore dhe DENEUX 
it
. Ai posedonte një 

pasuri shumë të madhe personale dhe pozita e tij ishte shumë e mirë. Ai themeloi korrikun e fundit për të 

vene ne funksion kapitalin e tij në bankën e metropolit të cilën ai kishte 4/5 e kapitalit. Ai u bashkua për këtë 

operacion të vëllezërve Mayen, njëri president, dhe tjetri administrator i Korporatës së Mirëqenies. Të dy 

janë djemte e themeluesit të kësaj kompanie. Gjendja e tyre shoqërore dhe kapitali i tyre është larg nga të 

qenit të krahasueshme me ato të z André Saint dhe disa operacione qe ai kishte bere kishin kritika . Banka e 

Metropolit është ne  kryeqytet me 20 milion franga 50% te lira   (...) "27 Letër e z Sein Dufour, Seksioni Ekonomik të 

Lidhjes së Kombeve, Paris 18 tetor 1922 A. s. Shqipëria.  

Autoritetet franceze mbajne një qendrim të pafavorshëm në ofertë dhe kjo për arsye thjesht ekonomike: 

"Kjo banke nuk ka dhene ende  masën dhe mjetet e saj, ajo vetëm është konstituar ; Ajo nuk duket ende e 

gateshme për të ndërmarrë detyrën e vështirë të ngritjes së një banke shtetërore sidomos në një vend të tillë të 

largët, aq te ri dhe te pa zhvilluar si Shqipëria "489. 

Pa injoruar asnjë arsye që pengonte iniciativat e qeverisë Franceze në Shqipëri, Beguin-Billecocq kritikonte 

se  ka kaluar një vit dhe asnjë ndryshim në marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Pavarësisht tarifave 

doganore penguese dhe gjendjen e veshtire 28Kryesisht për shkak të mirëmbajtjes së ushtrisë dhe xhandarmërisë forcat 

dhe varfëria e taksapaguesve të cilët nuk mund të paguajnë taksat. Beguin-Billecocq informonte departamentin se taksat janë 

paguar në Thesar "nëpërmjet kredive të detyruara, që do të thotë, imponuar tatimeve arbitrare të vendosura qyteteve nën 

pretekste të caktuara". I ngarkuari me punë i Frances kishte edhe frikë nga rënia e sasisë se arit  për shkak të çekuilibrimit te 

tregut ", për shkak se qeveria shqiptare ka vetëm për dy apo tre muaj që  vendosi që të ndalojë eksportin e parave . Gjatë vitit të 

kaluar, miliona  korona u eksportuan nga tregtarët shqiptarë në Itali Unë e di se vetëm në Shkodër,  gjatë gjithë vitit 1921, shifra 

është mesatarisht  prej gjashtë qind mije deri- shtateqindmijë korona që janë dërguar çdo javë nëpermjet postës italiane në 

Shëngjinin. I njëjti trafik është kryer në Durrës dhe Vlorë. Nuk ka ende një sasi të konsiderueshme të arit në vend, por korona 

[austriake] ka filluar të zvogelohet, dhe kërcënimi i mungeses krejtësisht te monedhes mund te ndodhe në një moment: praktikisht 
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ne çdo dite do të bëhet e pamundur ". Shih AMAE, seri Evropës, Shqipëria 1, Dërgimi Nr 5, Shkodër, 15 korrik të vitit 1922 Jean-Beguin 

Billecocq, Ngarkuari me Punë i Republikës të Qeverisë së Shqipërisë, Shkëlqesisë së Tij z Poincare, Kryetar dhe Ministri i Punëve të Jashtme, A. 

s. Tregtisë Shqipërinë 1921-1922. financiare, ngarkesa e iniciatives franceze do te  konsiderohet dhe "Kjo do të 

kerkonte që një përfaqësues i tregtisë me përvojë te  dërgohej tani në Shqipëri me një grup prej tregtarëve 

dhe industrialistëve ose delegimit të një grupi të Dhomave të Tregtisë të Francës, për të studiuar burimet dhe 

nevojat në vend. Dërgesa e kësaj përfaqësie do, te lejoje të ndryshohen  tarifat për të shitur mallrat  franceze 

dhe evituar mundesine qe  vendin t'a merren  konkurrentët e huaj "29.Po aty. 

Duhen marre edhe masat e nevojshme për sipërmarrësit francezë për të hyrë përgjithmonë në tregun shqiptar 

me produkte konkurruese, si homologët e tyre gjermane dhe italiane qe jane prezent tashme:  

"1. Komisionere e një linje të anijeve (...).Mungesa e komunikimit me Francen i detyron shumë nga tregtarët 

shqiptare për të blerë produkte  në Itali kur ata mund të blejnë në Francë. Aktualisht, kjo është e pamundur 

për të blere ose shitur ndonjë gjë ne Franca. Sherbimi i kolive postare nuk ekziston: mallrat franceze 

dërgohen nepermjet Italisë, në kete mënyrë ato pësojnë vonesa të konsiderueshme dhe transbordimin e 

shumta te ngarkesave  shkojne deri 200%. Në këto kushte tregtia nuk  është e mundur me Francën. 

   2. Dërgimi i një përfaqësuesi në Shqipëri. Sipas hetimeve të tyre, prodhuesit tanë duhet të jenë në përputhje 

me kërkesat e vendit, në lidhje me prodhimin e pambukut dhe të matjes . Kjo ka sjellë gjithmonë dëm të 

madh për zgjerimin tonë ekonomik në Lindje,  sepse prodhuesit francezë nuk duan të marrin në konsideratë 

gustot e njerëzve. Italianët dhe Gjermanët dërgojnë udhëtarë komerçiale të cilët kërkojnë dhe kontaktojne 

tregtarët per zgjedhjen  që ata duan për te pambuktat e tyre,  .... ky është kusht i vetëm   që ne mund të krijojë 

një vijim të biznesit me Shqipërinë "30 Po aty 

Kjo situate është ruajtur edhe nga ngurrimi i qeverisë shqiptare për të njohur lëshime ndaj francezeve nga 

epoka otomane. Rreziku i pagesave është konsideruar i mjaftueshem per të penguar çdo nismë të lartë 

ekonomike të qeverisë franceze në Shqipëri , sidomos  stabiliteti i brendshëm u vlerësua fragile 31. Në qershor të 

vitit 1921, me mbështetjen e Beogradit, një lëvizje separatiste kishte shpallur pavarësinë e rajonit te Mirditës (në veri të Shqipërisë). Shih fq. 181-182 
Megjithatë, iniciativa private nuk u mungonte  kompanive franceze te cilat ishin të suksesshëme  në marrjen 

e kontratave të mëdha për një vend si Shqipëria. Është e vërtetë se e gjithë kjo ishte e mundur në sajë të 

lobimit palodhur te Justin Godart. Ai kishte organizuar një mision të dytë ekonomik në Shqipëri (15  deri ne 

29,mars 1923), pasi  kishte marrë pranimin paraprak zyrtar të një aplikimi banke për koncesionin General 

Credit des Petroles (dhjetor 1922). Ne kete  kohë, deputeti francez u shoqërua me "z Houette, inxhinier i 

kompanie de Five-Lille"Z. Jacquet, inxhinier i General Credit des Petroles "496. Misioni kishte mbështetjen 

e te ngarkuarit me pune te frances i cili, me iniciativën e vet, mori pjesë në të gjitha " takimet me Kryetarin e 

Keshillit dhe Ministrin e Punëve të Jashtme" dhe "nderhyrjet e inxhinierit tonë me Komisionin Ekonomik 

parlamentar themeluar për të shqyrtuar kërkesat e huaja për koncesionet "497. Rezultatet ishin më shumë se 

të kënaqshme:"Bisedimet (...) çuan në përfundimin e një projekti të drejtuar nga kompania Five-Lille te 12 

urave të mëdha brenda 6 vjeteve me pasqyrim vjetor në buxhetin shqiptar një shumë prej 600.000 franga ari 

dhe e drejta për të punuar me pyjet, duhanin dhe qymyret për të përfunduar pagesën e kostove të ndërtimit. 

(...) Kerkesa  jonë e moderuar e koncesionit  te naftës, me nje siperfaqe, prej 2500 hektarësh gjendej në 

fusha të tjera përveç atyre që kerkoheshin nga amerikanët dhe nga italianët, u prit shumë mirë dhe ka 

shumë arsye që të shpresoj se ne patjetër do të na jepet (...) "498 idem. 

Ne demarshet e tij Justin Godart kishte sukses, të paktën në teori, pa njohur sjelljen e britanikëve, 

italianëve dhe amerikanëve  në çështjen e koncesioneve të naftës. Beguin-Billecocq informonte me kënaqësi 

Departamentin: 

"Misioni i Z. Justin Godart ka dhënë rezultate të shkëlqyera konkrete. Ajo na lejon për të luftuar intrigat e 

rivalëve tanë dhe të pohojmë edhe njëherë gatishmërinë tonë për të marrë pjesë në të gjitha çështjet që kanë 

të bëjnë në Shqipëri "32. idem.  

Ne themi vetëm tani që ajo qe karakterizohet ne marrëdhëniet ekonomike franko-shqiptare ishte 

mungesa e iniciativës në këtë çështje nga shteti francez. Megjithatë, reagimi i tij ishte i mprehtë në lidhje me 

informacionin i cili bente fjalë per investimet e mundshme gjermane, menjëherë pas misionit të Justin 

Godart.I Ngarkuari me Punë i Shqipërisë, Xhemil Dino, u thirr menjëherë në M.e Jashtme  (9 qershor 1923) 

për të paraqitur një shpjegim në lidhje me këtë dhe duke i kërkuar se çdo ofertë që vjen nga Berlini eshte 

mohuar: 

"Dino erdhi për të dhënë spjegime për drejtimin politik të një telegrami nga Qeveria e tij si vijon: 

Asnjë marrëveshje nuk është bërë me sipërmarrësit gjermanë. Një kompani gjermane ka paraqitur disa 

oferta për koncesionet ekonomike. Qeveria nuk ka vendosur asgjë. (...) Legata franceze njoftonte. 
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Z. Laroche qe përgjigjej si i  Ngarkuari me Punë ne Shqiperi  këto pohime të qeverisë së tij ishin të 

gjitha aq  shumë te nevojshme t'i kishim, në lidhje me dispozitat e saj në favor të Gjermanisë, të natyrës së 

informacionit qe të na krijojë shqetësimet serioze. Ai, pra, mund të konfirmoj dhe te largoje frikën tonë në 

lidhje me atë që ne nuk do të kemi dyshime se ofertat gjermane do të refuzohen. 

Udhëheqja politike e Ministrisë së Jashtme rezultatet e misionit te Godart dhe sipërmarrësve te tjere 

te  gjashtëshes ishte për të treguar se prania e Francës në vendin e tij nuk e mbështeste frikën në lidhje me 

disa iniciativa gjermane dhe austriake: 

"Qeveria ka vendosur të japë për ndërtimin e dymbëdhjetë urave për kompaninë Five Lille. Nga ana 

tjetër, qeveria shqiptare pranoi propozimin që t’i besojë kompanisë franceze REGIE te Hekurudhave 

kryerjen e punimeve per rregullimin e shtratit te lumit  Buna dhe Drinit  e Kirit. Ndërtimi i një hoteli modern 

në Tiranë i është dhënë qytetarit francez Palleron nga Marseja " 33AMAE, Sdn Seria, Shqipëria Nr 1955 Kopje një dërgese e 

9 qershorit 1923 nga ana e Departamentit të Politikave në Francë te ngarkuarit me pune te Frances pranë Shkodrës në Shqipëri, A. s. Aktiviteti 

gjerman në Shqipëri. 

Megjithatë, pjesa më e madhe e biznesit qe ka filluar në vitin 1923 nuk ka pasur asnjë rezultat, 

kryesisht për shkak të paaftësisë paguese  nga qeveria shqiptare   dhe shpesh për shkak të vullnetit te keq.505 

. Nga ana tjetër, i ngarkuari me punët  e Shqipërisë ishte "harruar" deri sa  ai u thirr në (Ministrine e 

Jashtme), ishte ne fakt  një numër i kontratave "te dhëna" nga qeveria e tij dhe nuk kishte  asgjë nga njohja e 

ish koncesioneve te kohes osmane. Së fundi, të filloje një biznes në Shqipëri nuk ishte e lehtë dhe ka pasur 

edhe raste të braktisjes menjëherë pas nënshkrimit të një kontrate nga ana e sipërmarrësve francezë. Le pastaj 

rezultati i këtyre rasteve tre vjet pas entuziazmit të 1923, sipas shkresës nga Ministria e Jashtme  ne 

vëmendje per Baronin de Vaux, kohët e fundit i akredituar Shqiperi 34 "AMAE, Seria Europe 1918-1929, Shqipëria 1, 

Dërgimi (kopje) cl. 1 mars 1927, Ministri i Punëve të Jashtme Z. Vaux, Ministër Fuqiplotë i Republikës së Francës në Tiranë, A. s. Udhëzime. 

Koncesion i pyllit URA Vezirit 

Nga konventa të ratifikuar me 28 shtator 1923 nga Parlamenti Shqiptar, Shfrytezimi i pyllit tek Ura e 

Vezinit ishte dhënë për të MM. Thevenot dhe Blanchet në kushte të caktuara. Bashkatdhetarët tanë duhet t'i 

paguajnë Qeverisë seTiranës  shumën e 100.000 Fr.  

Five Lille Kompania Five-Lille, e cili ka një kontratë me qeverinë shqiptare për ndërtimin e rreth 

1300 metra e urave metalike ishte në vështirësi për të marrë pagesat e para. Kjo çështje është zgjidhur në sajë 

të vullnetit të mirë të treguar nga ana e kompanisë. Ura Shjak është e gjatë dhe, për momentin, ndërtimi i dy 

urave ne Tepelenë duhet të jetë  i avancuar 

Autoriteti i Përgjithshëm i Hekurudhave kishte marre per zbatim "Rregullimin e rrjedhës së Bunës” 
Përfitimet që Shqipëria do të perfitoje per punën e propozuar do të jenë: 

1. Qyteti i Shkodres dhe fusha përreth do të jetë e sigurt nga përmbytjet.  

2. Buna do të bëhet i lundrueshëm në Shkodër  

3. Rreth 5,000 hektarë tokë do të rikuperohen dhe do të vihen nen kultura bujqesore. Ndersa për 

Jugosllavinë, ajo do të permiresoje me rreth 15 000 hektarë tokë të punueshme. Puna do të jetë për të 

devijuar rrjedhën e Kirit dhe parandaluar ujërat Drinit te rrjedhin në Buna, pastrimi i shtratit te Bunës në mes 

të Shkodrës dhe Obotit. Vështirësia qëndron në faktin se është e nevojshme për të gjetur 15-16.000.000 

franga ari, si shume e kërkuar (...) për të kryer punën 

Faret e  Shqipërisë  

Para luftës një kompani franceze, Administrimi i  fareve te Perandorisë Osmane, 12 rue GAILLON, 

Paris (COLLAS dhe Michel Company) mbante 163 fare te ndezur përgjatë bregdetit të Turqisë. Kontrata e 

fundit e nënshkruar në mes të kompanisë dhe Qeverisë Osmane ishte që të përfundonte më 3 shtator 1924. 

Por ne 14 prill 1913, që do të thotë se koncensioni vijonte pasi, kontrata ka qenë rinovuar me afat perfundimi 

deri në vitin 1949 Pavarësisht domosdoshmërisë se tyre për rimëkëmbjen ekonomike lokale, disa punë të 

planifikuara apo të nisura nga kompanitë franceze në periudhën osmane kishin tejkaluar mundësitë financiare 

të vendit. Rasti i rregullimit te lumit Buna dhe kullimi i fushës së Shkodrës, rëndësia e të cilit u nënvizua 

edhe nga raporti CALMES ishte vlerësuar në 15-16.000.000 franga ari, ndërsa të ardhurat e vendit në vitin 

1921 nuk i kalon 18.5 milionë franga ari 511 Përveç kësaj, paqëndrueshmëria e vendit ishte e tillë që gati 

gjysma e shpenzimeve buxhetore shkonte në forcat e armatosura dhe Departamentit të Sigurisë publike 35 

Bernd J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet  ..., op. cit., f. 47. . Gjetje e kredive ishte alternativa e pamundur dhe 

bëhej e vështirë   rruga e gjetjes se tyre për shkak të paqëndrueshmërisë së jashtëzakonshme të qeverive: 
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shtatë qeveri nga marsi 1920 deri dhjetor 1922 nuk kanë pasur kohë për të studiuar të gjitha çështjet dhe të 

propozojnë masa . Shenojme se ne prill 1923 Lidhja e Kombeve emëroi një konsulent financiar për pesë vite 

prane Qeverisë Shqiptare,  Danois Jan Hunger. Mandati i tij ishte për të ndihmuar autoritetet e Tiranës në 

perpunimin e një paketë masash për të zgjidhur situatën kritike financiare dhe për të krijuar një ekonomi të 

qëndrueshme. Eksperti danez propozoi një reformë fiskale nëpërmjet uljes së shpenzimeve buxhetore dhe një 

perpjestimi më të drejtë të taksave: në qoftë se fermerët kanë paguar  76.2% te tatimit,  pronarët e mëdhenj, 

qe zoterojne 4/5 e tokës së punueshme, 37% Idem. Sa për rastin e fareve, ajo ishte kryesisht një afirmim i 

sovranitetit të historisë së re të shtetit. Njoftimi nga ministri francez në Tiranë, Baron de Vaux, tregon se në 

vitin 1927 kjo çështje ende nuk ishte vendosur, por se qeveria shqiptare ishte e gatëshme t'i paguante 

kompanisë një kompensim të negociuar qe mbulonte kontratën deri në vitin1924 në këmbim të heqjes dorë 

nga të gjitha të drejtat qe rridhnin 
38

 AMAE, korrespondenca politike dhe komerciale, Z Seria Europe 1918-1940, Shqipëria Nr 48 - 

Politika e jashtme. Rajoni Korça III, janar 1922 , korrik 1929 Dërgimi nr , Paris, epalexueshme 1928, Baron de Vaux, Qeverisë së Republikës të 

Shqipërisë, z Briand, Ministri i Jashtëm, A. s. fondi Korça dhe  kompania e Fareve. Në përfundim, biznesi francez shumicën e ka 

filluar në kohët osmane dhe ishin krejtësisht të papërshtateshme për një vend si Shqipëria. Në këto kushte, 

asgjë nuk ka mbetur për  diplomacinë franceze për të ndihmuar kompanitë e saj të dalin nga vështirësitë në 

vend dhe të shërohen investimet e bëra tashmë. Po keshtu edhe  në rastin e naftrave (bitumit). 

          Ekzistenca e një ofertë për pjesëmarrje nga një kompani franceze ne kerkim te burimeve të naftës të 

Shqipërisë, te quajtur si "Mesopotamia e re" e Ballkanit, në analogji me zonat e njohura të naftës 

Kansas, Oklahoma dhe Louisiane
39

V.Toçi, op.cit., p. VII, ishte e mjaftueshme për të ndryshuar rrënjësisht 

qëndrimin e Qeverisë franceze. Siç mund te kuptohet  njohja e të drejtave të speciale italiane, kur ne 

dëgjojmë zërat se e kanë Shqipërinë si një vazhdimësi e depozitave të Rumanisë, "fraksion i tyre jugor" 
40

 

V.Toçi, op.cit., p. VII. Përfaqësuesi francez në Shkodër ishte para përgjegjësise për  të ofruar nje kredi të 

përgjithshëme të naftës   në emër të Qeverisë së tij . Ky ishte thelbi i postimit te dërguar ne15 janar 1923 nga 

Kryesuesi i zv-drejtorit te MJ per Evropën Baron Pieyre. 

Por situata nuk ishte e thjeshtë , pavarësisht deklaratave të favorshme qe udhëheqësit shqiptarë kishin 

bërë para  Justin Godart dhe Jean Beguin-Billecocq: Kompani të tjera gjithashtu kishin te dorëzuara ofertat e 

tyre (anglo-iranian Oil Company, American Standard të naftës dhe Sinclair dhe Shoqëria italiane e Genoa) 

dhe me to qeveritë e ndryshme kanë mobilizuar të luajnë rolin e tyre diplomatik . Problemi kryesor u 

përfaqësua nga marrëveshja e nënshkruar në vitin 1921 me kompaninë britanike, një problem i injoruar  kur 

ajo u nënshkrua, ku parashikohej: 

"E drejta për të vazhduar për dy vjet për kerkime gjeologjike dhe pastaj për tre vjet kërkime të naftës, 

dhe per pesë vjet anglezet te perjashtoheshin nga të gjithë konkurrentët"
41

. AMAE, Seria B Marrëdhëniet e tregtisë 1918-

1940, dokumentit nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) Dërgesa Nr 48, SHKODRA, 14 prill 1923 Jean-Beguin Billecocq, Ngarkuari me Punë 
Qeveria e Shqipërisë, Shkëlqesia e Tij z Poincare, Kryeministër, Ministër i Jashtëm, A. s. Koncesionet e naftës në Shqipëri 

Kjo ishte e papranueshme për ofertuesit e tjerë që argumentuan për parimin e dyerve të hapura. 

(konkurencen e lire) Përveç kësaj, gjatë pesë viteve të mësipërme, Shqipëria nuk merrte "nuk ka të ardhura 

për këtë koncesion" 520, një tjetër motiv i modelit  skandaloz per te tjerët. Konsiderata e cila kishte 

përcaktuar administratën Vrioni për të përfunduar marrëveshjen në 1921 ishin si rrjedhoje e rolit themelor që 

luhej në Londër në mbrojtje të integritetit territorial të Shqipërisë dhe për anëtarësimin e vendit në SDN 

Lidhjen e Kombeve . Ndërsa në planin Financiar, ne 1921 askush nuk ishte i gatshëm të jepte kredi në 

Shqipëri, kompania angleze mori premtimin, se  koncesioni do t'i jepet, i pagueshëm menjëherë Qeverisë 

Shqiptare, si një hua garantuar nga Perandoria Britanike,prej $ 2 milionë lira sterlinash 
42AMAE, Seria Evropa, 

Shqipëria Nr 58, Njoftim Shqipëri. Depozitat minerale, cl. 26 shkurt 1923 
. Por kjo u përball me protesta të përbashkëta të Fuqive të 

tjera të Mëdha, autoritetet e Tiranës ishin të gatshëm që të angazhoheshin në konfirmimin përfundimtar të 

marrëveshjes. Situata ishte me të vërtetë e ndërlikuar në Tiranë sepse nga italianët, francezë sepse edhe ata 

ishin në Komisionin për vendosjen e kufijve. Si pasojë,problemi   mbeti tek , Ahmed Zogu per zgjidhje,  

përgjegjësinë për nënshkrimin e marrëveshjes me paraardhësit e tij Ilias Bej Vrioni për të shprehur në secilin 

rast prej ofertuesve, pelqimin e tij, dhe sa ishte e favorshme përfshirja per të luajtur me aftësinë e tij lindore 

per t'i vene ata kundër njëri-tjetrit. Nje mësim i vërtetë i diplomacisë orientale në bisedimet e tij të para me 

përfaqësuesit e Francës në Shqipëri, padyshim duke shijuar avantazhin e ofruar nga perspektiva historike:   

Gjatë një bisede kam pasur sot (...) Ahmed Beu tha se situata delikate eshte vendosur  nga kontrata  

anglo-persiane dhënë nga Ministri Vrioni ; ai dëgjoi gjerësisht për të metat e monopolit në parim qe i 

jepeshin kompanisë angleze për të gjithë Shqipërinë "Beguin-Billecocq i vendosur,kishte minimizuar e 

injoruar marrëdhëniet shumë të ngushta në mes të Kryetarit te Këshillit  te ri te ministrave te Shqiperise dhe 

ministrit britanik Ser Eyres, i cili kishte shpëtuar jetën  dhe funksion e tij një vit  me pare 43. Marrëdhëniet Tregtisë 
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1918-1940 Seria B, dokumentit nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) Dërgesa Nr 20a Scutari, 5 shkurt 1923, Jean-Beguin Billecocq, Ngarkuari 

me punë pranë qeverise se Shqipërisë, Shkëlqesia e Tij z Poincare, Kryeministër, Ministër i Jashtëm, A. s. Koncesionet e naftës në Shqipëri. Sa për 

kerkesen paraqitur nga Justin Godart në emër të Crédit Gjeneral Petroleum ,per Ahmet Zogun nuk mund t'a 

kishte tërësisht te favorshme për të: 

"Kjo ofertë dukej më interesante, sepse ajo vlente vetëm për një rajon të Shqipërisë dhe ishte më e 

dobishme për shtetin. Ajo u paraqit për fat të keq shumë vonë, pas mbylljes së punimeve të Parlamentit. Pra, 

nuk kishte asnjë vendim te marrë. Kryetari i Qeverise çështjen do t'a kalojë  në Parlament për shqyrtim , me 

rihapjen e parlamentit qe ishte planifikuar për 1 Mars '44 . AMAE, Seria Evropa, Shqipëria Nr 58, Shënim nga z Pieyre i 25 

Shkurtit 1923, A. s. Shqipëria. Koncesionet (shënimi i referohet  një telegrami (nr 14)  dërguar nga Legata e Francës në Shkodër më 16 janar) 

Konkluzioni  i përfaqësuesit të Francës ishte shumë optimist dhe madje propozoi në M,e Jashtme qe  

,Korçes t'i ç'bllokoheshin fondet për të lehtësuar detyrën e Kryetarit të Qeverise tek bashkpuntoret në mënyrë 

që të kalonte ofertën e kompanisë franceze: 

"Ahmed Beu (...) për vendin tonë pretendon se ka simpati të madhe e cila duket të jetë i sinqertë. A mund t'a 

ndihmojmë atë për  të kapërcyer vështirësitë financiare qe kërcënojnë Qeverinë Shqiptare? Ahmed Bej po i 

referohet një shumë prej 600,000 franga që mbahen nga Qeveria Franceze në te ardhurat e  Korçes  per të 

rimbursuar  kostot e pushtimit të këtij  qyteti. Ai i la të kuptohej përfaqesuesit  tone  se shqiptarët ndihen te 

dëmtuar nga vendimi dhe do të jenë të dispozuar mirë për biznesin tonë te konçesioneve në qoftë se paratë u 

kthehen atyre "526 . idem 

Duke pasur parasysh raportet e "përzemërta" dhe "të sinqerta" Beguin-Billecocq  do t'i sugjeronte atij 

një rrugëdalje nga kjo gjendje e vështirë e delikate , duke përmendur rreziqet qe sjell monopoli britanik  për 

sigurinë ekonomike dhe disavantazhet e të dy ofertave  Amerikane : "Unë këshillova Ahmed Beun per te mos 

u përplasur me  anglezet e pa kenaqur me një vendim të disfavorshëm të Këshillit të Ministrave, por më tepër 

duhet të siguroje shumicën  në parlament dhe të terheqe klauzolën duke i dhënë ekskluzivitetin e konçesionit 

anglo-persian për të gjithë territorin vendosur jashtë zonës së kërkuar nga francezët. Kete i vura në dukje 

kryeministrit gje qe do të ishte e rrezikshme për sigurinë dhe pavarësinë e Shqipërise t’ju pranojë  anglezeve 

një monopol të veçantë i kerkuar per konçensionin qe ishte e lidhur me çështjen e këshilltarit financiar dhe 

se anglezet nuk do të dështonin për përdorimin e Shqipërisë, veçanërisht Vlorës, si nje bazë navale45 Një 

ngjarje e tillë ndoshta mund të ketë qenë një avantazh për sigurinë e vendit. Sa për amerikanët, kam sqaruar se nuk është sekret 

që ata kërkuan konçesion me qëllim kembengules, asnjehere  për të eksploruar por vetëm për të shitur 

nenproduktet  e tyre në Shqipëri në kushte favorshme "46 AMAE, Seria B- Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, nr i dokumentit  

109 - Petroleum Albania (1923-1925) Dërgesa Nr 20a Shkoder, 5 shkurt 1923, Jean-Beguin Billecocq, i ngarkuari me punë pranë Qeverisë Shqiptare 

Shkëlqesisë se Tij Poincare , Kryeministrit, Ministrit të Jashtëm, A. s. Koncesionet e naftës në Shqipëri Ne jemi plotësisht dakord me 

historianin Bernd J. Fischer, i cili afirmon se 
529 Mbreti Zog dhe lufta për stabilitet në Shqipëri ... op. cit. Ahmet Zogu nuk 

do te zëvendësojë një mjeshtëri me një tjetër, pas një sërë eventesh që vendi kishte pësuar në mënyrë të 

vazhdueshme që nga viti 1912. Por, ky aspekt nuk përjashton lidhjet e tij të ngushta me Londrën Perandoria 

Britanike ishte e vetmja fuqi e madhe që kishte mbështetur integritetin territorial shqiptar e pavarësinë dhe 

këto raporte ishin përforcuar nga marrëdhëniet personale ndërmjet Ahmet Zogut dhe Zotit Eyres. Kjo situatë 

shqetësonte në masë të madhe italianët të cilët nuk mund të përballonin para britanikëve dhe i rrezikoi ata 

duke i përjashtuar krejtësisht nga rasti shqiptar Duhej te ishte e nevojshme për të vepruar shpejt pasi ligji ne 

1 Mars  per mineralet  do të miratohej nga parlamenti në Tiranë i cili kishte për të vendosur mbi 

marrëveshjen e nënshkruar me britanikët në vitin 1921. Si rezultat, vullneti i tij kundër i Romës kërkonte 

ndërhyrjen e përbashkët te Qeverisë Franceze dhe Amerikane. Ky ishte thelbi i demarshit të kontit Vanuteli, 

këshilltar i ambasadës italiane në Paris, i cili kërkoi (24 shkurt 1923) ndërhyrjen e Qeverisë franceze pa 

vonesë në favor "të parimit të dyev së hapura peer naftën apo konçesione të tjera "
47 AMAE, Seria Evropa, Shqipëria 

Nr 58, Shënim i 24 shkurt 1923, A. s. Vizita e Këshilltarit të Ambasadës së Italisë në M. de Peretti.  

Diplomati italian nuk e kishte fshehur frikën e tij përpara Ministrit të Jashtëm Pereti, në Ministrine e 

jashtme te Frances:"Kërkesa ekskluzive anglo-persiane në Shqipëri per koncesionin  (monopol) të të gjitha 

naftrave dhe të gjitha burimeve te mineralit te hekurit. (...) Një projekt-ligj që do t'i paraqitet Kuvendit të 

Shqipërisë në ditët e para të muajit mars Në qoftë se Kuvendi i Shqipërisë nuk e miraton projektin shton 

Vanuteli , Qeveria e Shqipërisë mund t'ju adresohet  francezëve, italianëve apo amerikanëve. Por, pasi 

qeveria shqiptare humbet shumicën ne Parlamentit  lirohet nga vendosja ashtu siç e kishte parapare, Qeveria 

Italiane ka frikë nga surpriza. Mundet qe vetëm përmes subvencioneve të mirë-vendosura nga anglo-

persianet do te merrnin nje vendim me vote pozitive  "
48

. Idem   

Edhe veprimi nga ana e amerikanëve. I ngarkuari me punë i Frances informonte Departamentin se 

përfaqësuesi i SHBA në Tiranë, Ulysses Grand Smith 532, kishte pyetur: "Nëse unë do të mundem që të 
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lidhem vete (...) per të bërë një tentative qe qeverinë shqiptare per t'a ftuar  për të aplikuar me parimin e 

dyerve të hapura, dhe te pranohet në të gjitha konferencat ekonomike ndërkombëtare  që nga përfundimi i 

luftës" 533 . 

Megjithatë  i ngarkuari me punëi Frances  nuk e ka fshehur mosbesimin e vet të kujdesit te nderhyrjes 

amerikane dhe besimin e tij të fortë se qëndrimi i Uashingtonit ishte thjesht koniuktural: 

 "Pas të këtij monopoli britanik, shmangej, nese do të lejohej për të luftuar kundër konkurrencës se frikshëme 

nga Shtetet e Bashkuara "49. AMAE, Seria Evropa, Shqipëria 58, Telegram ardhja Nr 241-242, Romë, 20 shkurt 1923 - 12:15, marrë në 

20 në 13:40. Ky i fundit ka qenë veçanërisht i angazhuar për të mbështetur ofertat: Më 26 shkurt me një 

torpedinieri amerikan, qe vinte nga Patra, zbarkoi në Durrës një përfaqësues të standard Oil 50. Telegram i shifruar 

mbërritur me 2 mars 1923 në ora 19, Nr 10, Shkoder, , eshte marrë nga A. s Petroleum Albania.2 .3. 23:30, Menjëherë pas kësaj, 

përfaqësuesit italianë, amerikane dhe franceze në Shqipëri do të pajtoheshin për te çfaqur se bashku prane 

presidencës te këshillit te ministrave te Shqiperise  parimin e dyerve te hapura për koncesionet "e çdo lloji në 

Shqipëri" 51. Telegram i shifruar mbërritur me 5 mars 1923 në ora 19, Nr 10, Shkoder, , eshte marrë nga A. s Petroleum Albania.5 .13. 26:0, Si 

rezultati i të gjitha këtyre provave te  forces Parlamenti në Tiranë nuk kishte guximin për të debatuar çështjen 

e kontratës me kompaninë Anglo-Iraniane. Ceshtja u mbajt, dhe natyrshëm nuk i pëlqeu Britanikeve. Ata 

pastaj vendosen për t'u hequr disa klauzola të kontratës, por, pas protestave nga tre konkurrentët e tjerë, ata 

kishin  hequr dorë sidomos nga ajo qe shqiptarët ishin plotësisht të paaftë për të marre ndonjë vendim. Por 

për të marrë fund nje pune, të gjitha mjetet janë të mira dhe Beguin-Billecocq informonte  jo pa ligësi;"Ishin 

kercenimet e zakonshmee te pales angleze ndaj hakmarrjes politike me qeverinë shqiptare. Së pari ishte 

Këshilltari i Përgjithshëm i avokatures anglo-persiane, një i quajtur Tçakou , e cila u përhapi në të gjithë anet 

e qytetit zhurmen se  në qoftë se monopoli nuk do te jepej për  anglo-persianen, kapitullimet do të 

restaurohen në Shqipëri. Pastaj deklaratat publike të z Parr,ne funksionet e  Zëvendës-Konsullit, dhe 

sekretarit te Legatës së Anglisë në Durrës, se në qoftë se kompania angleze nuk do te marrë një monopol, 

dhe Korça e Gjirokastra do t'i jepeshin Greqisë, dhe më në fund një demarsh i  rrezikshem te dielen,me 25 

Mars bërë nga kapiteni Shearm, përfaqësuesi i Shoqërisë anglo-persiane, prane Presidentit të Këshillit dhe 

Ministrave të Punëve të Jashtme, Z. Pandeli Evangheli më tha te nesermen në mëngjes se Ahmed Bej  nuk do 

te marrë ndonjë vendim "52AMAE, Seria B Marrëdhëniet Tregtisë 1918-1940, dokumenti nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) 

Dërgesa Nr 48, Shkoder, 14 prill 1923 Jean-Beguin Billecocq, iNgarkuari me Punë prane Qeveris  se Shqipërisë,Shkëlqesise se Tij z Poankre, 

Kryetar i keshillit te  Koncesionit te naftës në Shqipëri Përfaqësuesit franceze mendonin se, nën ndikimin e këtyre 

kërcënimeve, shqiptarët nuk do të marrën ndonjë vendim para përfundimit të punës për përcaktimin e kufirit 

greko-shqiptar. Në të vërtetë,"Komisioneri britanik i Komisionit te percaktimit te kufijve, Lejtnant Kolonel 

Sterling nuk ka mbrritur ende. Ai ishte i sëmurë ... "53 idem, Telegram mbrritur ne Shkoder , Shqipëri, 7 maj 1923Nr 26, , f. 40. 

Kjo vonesë u komentua si një presion i ri ndaj qeverisë shqiptare për të konfirmuar përfundimisht 

marrëveshjen me kompaninë angleze para dates 28 maj 1923, date ne te cilen  Parlamenti u rimblodh. 

Ministria amerikane u propozoi  kolegëve për të dërguar një notë kolektive proteste në kompensim te 

kërcënimeve britanike54AMAE, Seria Evropa, Shqipëria  nr 58, Telegram mbrritur ne , Shkoder , Shqipëri , Nr 20, , 21 prill 1923 në  orën 

16,  i pranuar në 19:25. Nënshkruar: nga Beguin-Billecocq. Në të njëjtën kohë ai paralajmëroi ambasadën amerikane në 

Londër për të informuar qeverinë e Mbreterise Britanike metodat aspak diplomatike qe perdorte Sir Eyres 

540. (Çfarë do të thotë perdor metodat e veta? Beguin-Billecocq ekspozonte eventualisht  kërcënime të bëra 

nga Grand Smith para autoriteteve  shqiptare, "Ministri amerikan i kishte deklaruar se në se qeveria 

shqiptare do të japë  monopol kompanise anglo-persiane, qeveria e Shteteve të Bashkuara do të pezullojë 

remitancat në Shqipëri,bëhet fjale dergesat  nga emigrantët shqiptarë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, keto 

dërgesa që kalonin njëqind mijë dollarët ar në vit dhe përbëjnë një burim të mire te të ardhurave për 

financat shqiptare. Ai shkoi aq larg sa për të folur për një dëbim masiv të shqiptarëve qe ishin sistemuar në 

Amerikë. " Ne e shohim fijen e kashtes në sy të tjetrit ...) 55shih. AMAE, Seria B Marrëdhëniet Tregtisë 1918-1940, 

dokumentit nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) Dërgiesa Nr 48, Shkodra, 14 prill 1923 Jean-Beguin Billecocq, i ngarkuari me pune prane 

Qeveris se Shqipërisë, Shkëlqesia e Tij z Poincare, Kryetar per ,A. s. Koncesionet e naftës në Shqipëri. iMinistris se Jashtme, Por frika e të 

ngarkuarit me punë te Frances  për qëndrueshmërinë e dialogut me SHBA nuk ishte e provuar si e vërtetë: " 

perfaqesuesi i Ministrise sejashtme te Shteteve të Bashkuara nuk është e lejuar për të bere nje note proteste 

kolektive" 56AMAE, Seria Evropa, Shqipëria Nr 58, Telegram mbërritur  nr 21, Shkoder , Shqipërisë, 23 prill 1923 në 15h35, marrë më 23 

prill ora 19. Të ballafaquar me këtë situatë të re, Beguin-Billecocq thoshte se: 

"Anglezet dhe amerikanët kanë rënë dakord në Uashington. Anglezet mund të marrin monopolin e 

naftës. (...) Mendoj se per koncesionin z Godart do të ishte e nevojshme për të ndermarrë bisedime urgjente 

me Londrën »57idem, Telegram mbërritur, Nr 464, Romë, 4 maj 1923 në 10:45, eshte marrë ne 4 Maj në oren13,30, A. s. Nafta Shqiptare.. 
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Një marrëveshje me  Londrën ishte  më se e nevojshme , para presioneve që vinin nga të gjitha anët, 

qeveria e Tiranës kishte vendosur të shqyrtojë të pesë ofertat sipas detyres se këshilltarit financiar 

rekomanduar nga Lidhja e Kombeve, Jan Hunger . Dhe kjo e fundit ishte më e favorshme për kompaninë 

britanike58AMAE, Seria Lidhja e Kombeve , nr dokumentit  1957 IX - Dosja gjeografike, Shqipëria, Telegram i mbërritur 55, Shkoder  

Shqipëri, 4 Korrik 1923 nepermjet postes nga 9-17 orë. Megjithatë, pavarësisht nga pakënaqësia e te ngarkuarit me Punë te 

Frances në Tiranë, kreu i Shërbimit francez në Lidhjen e Kombeve tërheq vëmendjen: "Duket e pamundur 

(...) për të kontestuar zotin M Hunger eshte e drejta e tij për te nxjerrë opinionin e vet mbi konçesionin e 

mundshëm të Naftes ne Shqipëri. (...) M. Beguin-Billecocq duket se konsideron M. Hunger si te deleguar te 

Lidhjes  se Kombeve në Shqipëri; ky konceptim i pozicionit së z M Hunger është i pasaktë. Qeveria 

shqiptare i ka kërkuar Këshillit të Lidhjes se Kombeve për të marre  ndihmën e një këshilltari financiar, dhe  

janë shqyrtuar e konsideruar disa aplikacione të ndryshme për këtë pozicion . Këshilli ka ngarkuar  

Komitetin Financiar te Lidhjes se Kombeve  për të paraqitur propozimet në një Komision te Këshillit përbërë 

nga anëtarë britanike, franceze, italiane dhe  suedez. Komiteti i Financave propozoi në mënyrë unanime Z. M 

Hunger (...). Kjo zgjedhje eshte ratifikuar nga Komisioni lartpërmendur, qeveria shqiptare konkludoi një 

kontratë bilaterale me  Z. Hunger "59Idem, Vlerësim Jean Gout  për Degën Marrëdhënieve Tregtare, Nr 110, [s. d.], A. s. çështja e 

naftës në Shqipëri.. 

Në këto kushte një gjë ka mbetur për Qeverinë franceze: te ngarkoje ambasadorin e saj në Londër për 

të tërhequr vëmendjen ndaj autoriteteve te Mbretërisë së Bashkuar për dëmin e shkaktuar Parisit në qoftë se 

shoqeria anglo-persiane do marrë monopolin dhe nevojën për të respektuar parimin e dyerve te hapura 
60AMAE, Seria B- Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, dokumenti nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) Shënim për Drejtorin e Politike dhe 

Çështjet Komerciale, Paris, 20 shkurt 1925, A. s. Petroleum Albania . Kjo nismë ka filluar nga 19 Qershori i vitit 1923. 

Megjithatë, përfaqësuesi i Francës në Tiranë nuk ishte më ndonjë iluzion për perfundimin e kësaj çështjeje. 

Edhe deklaratat e simpatis, shprehur nga liderët shqiptarë ndaj ofertës franceze ne takimin "tete a tete" nuk 

bëri shumë përshtypje. Beguin-Billecocq tani ishte në dijeni se ata ishin të gjithë të angazhuar për anglo-

persianet, duke e ditur ketë se ata u pershtaten  përshtaten zakoneve te vendeve të Lindjes. Në te gjitha rastet 

keto informacione shkonin per këtë drejtim: 

"Kryetari i Këshillit Ministrave ka deklaruar se mendimi i tij ishte se parlamenti te  votonte  

konçesionin e këtij monopoli sepse interesi i Shqipërisë është për t'a kënaqur Anglinë (...). Nga ana tjetër, 

Mgr. Cozzi,delegat apostolik61Mgr. Ernest Cozzi. Austriak. Ai ishte kapelan gjatë Luftës së I re në ushtrinë austro-hungareze , i cili 

është në marrëdhënie miqësore me kryetarin e Këshillit te Ministrave dhe për të cilin ai pohoi se kishte një 

nderim i madh, është gjithashtu i bindur se anglezet do t'a marrin monopolin. Për atë, vendimi tashmë është 

bërë . Ai thotë se Ahmed Beu  ishte blerë kohët e fundit nga Shoqëria angleze dhe më tha fjalë për fjalë: Unë 

e di se i njoh mire shqiptarët,kam jetuar me ta më shumë se njëzet vjet ; ata nuk duan t'ja dine as per 

çeshtjet me të vogla e deri në me të mëdhate, ata duan vetëm një gjë, para. (...) Ministri i ri i Puneve 

Publike (...) ka thënë  gjatë një konference të mbajtur në Prefekturë (...) se qeveria shqiptare ka vendosur të 

japë anglezeve monopolin ekskluziv të naftës "62. AMAE, Seria B- Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, dokumenti nr 109 - 

Petroleum Albania (1923-1925) Dërgesa Nr 63, Shkoder, 9 maj 1923 Z. Jean-Beguin Billecocq, I ngarkuari me Punë ne Shqipëri, Shkëlqesisë së 

Tij z Poincare, Kryeministër, Ministër i Jashtëm, A. s. Koncesionet e naftës në Shqipëri. [shih. edhe f. 255] 

        Mbrrijtja në këtë pikë, ia vlen për t'u ndalur një moment në qëndrimin italian i cili duket mjaft i kthjellet 

në këtë çështje. Pas bindjes se qeverive Amerikane dhe Franceze për t'u bashkuar në një note kolektive 

drejtuar autoriteteve të Tiranës per pakënaqësi ndaj Londrës, italianët papritmas  u terhoqen. Titullari i 

legatës italiane Durrës, Marquis , i kërkoi leje "për arsye familjare" 63Idem, Dërgesa Nr 48, Shkoder, 14 prill 1923 Jean-

Beguin Billekok, I ngarkuari me Punë pranë qeverisë shqiptare për Shkëlqesine e Tij Puankre , Kryeministrit, Ministrit të Jashtëm, A. s. 

Koncesionet e naftës në Shqipëri. qe, çuditerisht, përkoi me kulmin e krizës në këtë biznes. Rrjedhimisht, nisma 

kolektive e iniciuar nga vetë, legata italiane u përfaqësua nga Sekretari i Ministrit 549 idem ", i cili nuk ka lënë 

shënim të shkruar". Për më tepër, Shoqëria italiane e Genoa nuk ka kapital të mjaftueshëm dhe për këtë arsye 

vështirë se mund të matej me konkurentet64AMAE, Seria Evropa, Shqipëria Nr 58, telegram nr 241-242  mbërritje,Romë, 20 shkurt 

1923 - 12:15, marrë me 20/2/ në ora 13:40, kjo tregonte se nuk ja vlente një grindje me Londren65AMAE, Seria B 

Marrëdhëniet e Tregtisë 1918-1940, dokumentit nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) Dërgesa Nr 48, Shkoder, 14 prill 1923 Jean-Beguin 

Billekok, i ngarkuari me punë ne Qeverine e Shqipërisë, Shkëlqesia e Tij z Puankre, Kryeministër, Ministër i Jashtëm, A. s. Koncesionet e naftës 

në Shqipëri.. Ministri italian e pranoi haptazi  këtë situatë dhe faktin se qeveria e tij zgjodhi rënien dakord me 

Britanniket66 idem. Megjithatë, ngarkuari me punë i Francës në Shqipëri, Jean Beguin-Billecocq, ishte i 

mendimit se një marrëveshje në mes të kompanive franceze dhe italiane mund të rriste shanset e suksesit. 

Por, Justin Godart u prononcua në mënyrë të vendosur kundër këtij eventualiteti."I cili mund të ndikojë në 

suksesin e saj (të ofertës franceze), pas dispozitave të Qeverisë së Tiranës kundër italianëve.67 AMAE, Seria B- 

Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, dokumenti nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925) Dërgesa Nr 882, Paris, 9 mars 1923 Ministri i Tregtisë dhe 

Industrisë (DG esencat & naftrat) Per kryetarin e Këshillit Ministrin i Punëve të Jashtme (Drejtoria e Çështjeve Politike dhe Tregtisë. Dega e 
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marrëdhënieve tregtare), A. s. Petroleum Albania. Përplasja e grupeve të ndryshme te interesave u bashkuan rreth Fuqive 

të interesuara: Ministri i Punëve Publike, Spiro Koleka68 Spiro Jorgo Koleka. Ai mbajti portofolin e Punëve Publike (24 

dhjetor 1921 -. Prill 1923) dhe. i. Ministrise se Jashtme (dhjetor 24 deri në fund të janarit 1921)., mbështetes i Anglo-Persianeve, 

kishte dhënë dorëheqje (prill 1923)  Franca mori veçanërisht opozitën e këshilltarit financiar të qeverisë 

Shqiptare, Jan Hunger, i cili kishte shprehur dyshime rreth kapacitetit financiar të Credit  General des 

Pétroles69 AMAE, Seria B- Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, dokumenti nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925), Legata e Francës në 

Shqipëri konfirmim telegramit Nr 0114 diplomacisë në Paris, Shkodrës, 27 dhjetor 1923, cl . Petroleum Albania. Nënshkruar: Beguin-Billekok. 

Aty mori ndërhyrjen e Justin Godart, i cili shkoi  përsëri në tetor, për të mbrojtur oferten e kompanisë 

franceze70 Idem, shënim për Drejtorin e Politike dhe Çështjeve Komerciale, Paris, 20 shkurt 1925, A. s. Petroleum Albania.. Gjatë 

regjimit te Fan Nolit (qershor-dhjetor 1924),  italianët dhe francezet  u lane në harresë, ndërsa britanikët ishin 

të përfshirë në mënyrë aktive në mbështetjen e Ahmet Zogut, në mërgim në Beograd. Londra ishte 

veçanërisht armiqësore ndaj ndryshimit të regjimit të Tiranës për shkak se kryepeshkopi, ishte përfaqësues i 

shoqatës "Vatra",e shqiptarëve të SHBA qe favorizonte interesat e kompanisë amerikane Standard Oil71 Bernd 

J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet  ... op. cit., f. 67.. Së bashku me përpjekjet e Qeverisë së Mbreterise se 

Bashkuar për izolimin diplomatik te Nolit, bente negociatat midis anglo-persianeve dhe Ahmet Zogut qe 

zhvilloheshin në Hotel Bristol, vendbanimin e tij në Beograd. Përfaqësues të kompanisë sollën një kontribut 

të vogël prej 50 milionë dinarësh SHS72 Giovanni Zamboni, politika ekspansioniste e Musolinit në Ballkan, Hamburg, Helmut 

Buske Verlag, 1970, f. LIII për të financuar përgatitjet ushtarake me qellim  të rimarrjes se pushtetit. Përpjekjet 

dolen te suksesshme! Menjëherë pak kohe pas marrjes se pushtetit nga  Zogu, Londra mori ratifikimin e 

kontratave koncesionare  të kaluar me miratim te  Asamblesë Kushtetuese por jo nga Parlementi73AMAE, Série 

Evropa, Albanie n ° 58, shënim, Paris, 20 shkurt1925, Marrëdhëniet Trgetare nen-drejtim te Europes, A. s. PETROLES d'Albanie. Protestat e 

italianëve, të cilët janë më pak të turpshëm në vitin 1925, mbeten pa efekt. Në një telegram të datës 17 shkurt 

Beguin-Billecocq njoftoi ratifikimin nga Asambleja Kushtetuese te kontratës me Anglo Persianet74 idem.I 

ngarkuari me punë i Frances  gjithashtu vinte në dukje rolin që Ministri britanik Sir Eyres, kishte në këtë 

rezultat pozitiv. Le Petit Parisien informonte në të njëjtën ditë te protestës shënimin "se qeveria e SHBA i 

kishte dërguar qeverisë Shqiptare nje note" dhe negociatave në Romë "mes ambasadorit britanik dhe 

kabinetit" 75 Lufta per naften Shqiptare SH.B. A  Turneu i tyre i protestes kunder  konçesionit me Kompanine e Naftes anglo-persiane   

"Petit Parisien, 1925/02/17.. Tani, gjithçka kalonte nga Londra. Pas një marrëveshje të nënshkruar me 10 Mars 

1925 Italianët kishin të kaluar aplikimin e tyre për licencë autoriteteve shqiptare. Sa i përket 

Francës, ajo mbetej pas negociatave kryera në të njëjtën kohë në Londër dhe Romë. Marrveshja e 

18 dhjetorit 1925 i dha Bashkimit Sindikal franko-shqiptar, filialin e krijuar nga (Credit General De 

Petroles)76Kompania, me kapital ekskluzivisht Francez (46 milionë franga), ishte e pranishëme në Poloni nepërmjet Kompanisë  franceze të 

Naftës Malopolska. Kjo degë e kompanisë franceze u krijua :me një kapital prej 30 milion franga,plus më shumë se 1.500 hektarë konçesion, "një 

numur pusesh produktive industriale te gjithe ne prodhim , koncesionet e naftës dhe terrene kërkimore, si dhe një uzine rafinimi ". Kohët e fundit  

Credit Generale kishte blere një kuotë të rafinerisë Krosno (Galicia) dhe kërkoi një koncesion të minierave dhe blerjen e rafinerive në Baku. 

AMAE, Seria B- Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, dokumentit nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925),  Credit Generale Vlerësimi i naftës, 

Paris, [data palexueshme], A. s. [Pozita e kompanisë]., brenda 6 muajve për të zgjedhur 120.000 hektarë që 

konsiderohen terrene kerkimi   në të cilat ai do të ketë të drejtë për të bërë, për ne 3 vjet , të gjitha 

hulumtimet e domosdoshme  që te zgjedhe konçesion e tij perfundimtar, një total prej 30 000 

hektarësh të ndarë maksimumi në 4 zona . Bashkimit Sindikal franko-shqiptar (i cili më vonë u 

bë Bashkimi për Studime dhe ndërmarrjet franko-shqiptare)  mori gjithashtu një konçension per 

miniere merkuri . Planet e tij ishin të mëdha: Përfaqësuesit e kompanisë gjithashtu duke marrë 

parasysh një program të tërë të biznesit me qeverinë shqiptare (ndërtimin dhe funksionimin e 

hekurudhave me korsi të ngushta, etj). Në përmbledhje, në fillim të vitit 1926, koncesionet e naftës 

në Shqipëri ishin të ndarë në mes të dy kompanive britanike, dy kompanive italiane, një kompanie 

amerikane dhe franceze: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zBjzuePtmS4s.kxiiBvs7Jxbs 

a- Crédit General Petroleum (Do te zgjedhe 120 000 ha.dhe do te veproj në 30 000 ha) 

b- Standard Oil Company (51 500 ha) 

c- Italiana PETROLI  Azienda e Shqipërisë A.I.P.A. (47.213 ha) 

d- Anglo-Persian Company / D'Arcy Exploration Co (Do te zgjedhe 200 000 ha.do te veprojë 

në 34.412 ha) 
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e- H. H. Rushton Co (8600 ha) 

f- SOCIETA delle Miniere di Selenica (2148 ha) 77 Henri Maupin, "Nafta në Shqipëri," Gazete e Arkeologjisë, 

Historisë, Artit ... nr 2 (1927), f. 69-70. Shih gjithashtu AMAE, Seria B- Marrëdhëniet Tregtare 1918-1940, dokumentit nr 110 - 

Petroleum Albania (1925 Qershor 1926), Shënim mbi Shqipërinë me datën 16 mars 1926, A. s. Vaj. Koncesionet sipas renditjes të 

zgjedhjes. 

Dhe rezultatet ekonomike pas kësaj gare të vështirë?  

Në vitin 1927, amerikanët hoqen dorë nga konçesioni i 78 Italia dhe Shqipëria, [Ndoshta viti1943], f. 95 tyre, ky 

shembull u ndoq vitin e ardhshëm nga anglo-persianet që do t'a shisnin koncesionin  në Shqipëri. 

Grupi francez, ndërkohë, "ishte i kufizuar në pak suksese te disa shpimeve " 79  Italia dhe Shqipëria, [Ndoshta 

viti1943], f. 95  deri në fund të janarit 1927, por në korrik-gusht 1930 kërkon një zgjatje tre-vjeçare për të 

vazhduar kerkimet 80 Shih AMAE, Seria B marrëdhëniet tregtare 1918-1940, dosja nr 111 - Petroleum Albania (1927-1930).. 

Franncezet po keshtu pak kohe me mbas- Italianët, pra, mbeten te vetëmit investitorëve të huaj në 

sektorin e naftës në Shqipëri. Burimet janë shumë të varfëra në lidhje me largimin e kompanive të 

huaja, por statistikat mbi prodhimin shpjeguan shumë mirë këtë zgjedhje: në vitin 1926, prodhimi i 

naftës bruto ishte e 6418 ton në 1927 deri në 7898 ton në 1928 deri në 7882 ton në vitin 1929 dhe 9 

689 ton 81  (La revista italiana del Petrolio Maj 1942). Disa vjet më vonë italianët komunikuan informacionin e 

mëposhtëm te prodhimeve te naftes : 46 000 ton në vitin 1936, 97.000 në 1938 .82 (La revista italiana del 

Petrolio Maj 1942) dhe 140 000 ton në vitin 1940 82 (La revista italiana del Petrolio Maj 1942)..  Pra sasira modeste të 

cilat kërkonin investime të konsiderueshme. Pra, pse të gjitha këto energjitë shpenzuara për të marrë 

një konçesion pa vlerë ekonomike? A u informua qeveria franceze  edhe mbi burimet e naftës 

shqiptare? Përgjigja është: disa muaj pas regjistrimit të ofertës së Credit Generale  des Petroles, 

inxhinierë francezë që kishin vizituar vendin e kishte konstatuar se "ka pak nafte në Shqipëri" 
83AMAE, marrëdhëniet tregtare 1919-1940, dokumenti nr 109 - Petroleum Albania (1923-1925), Vizita e z Justin Godart, 7 qershor 1923, s. s. 

Shqipëria, Laroche Shenime; por interesi politik i çështjes tejkalonte përfitimin ekonomik. Franca nuk mund 

të pranojë Rasti i naftës shqiptare ofronte  një perspektivë më të plotë mbi ndikimin që Fuqitë e Mëdha 

kishin në Shqipëri. Kjo dëshmon se Italia, pavarësisht nga avantazhet e saj të pamohueshme (afërsisë 

gjeografike, kuotave të konsiderueshem te larta të tregtisë me shqiptaret, kontrollin e lidhjeve të saj detare 

etj), nuk kanë në gjysmën e parë të viteve 20 krahasueshmeri me ato të Fuqive të tjera të mëdha si  Mbreteria 

Britanike, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Shikohet gjithashtu se çfarë ishin pasojat e kësaj gare në mes të 

Fuqive të Mëdha në skenën politike shqiptare. Ajo udhëhoqi jostabilitet politik dhe paralizë totale në të gjitha 

organet vendimmarrëse. Rasti i koncesioneve të naftës i kthyer vazhdimisht nga Parlamenti i Tiranës , keshtu 

qe qeveria e Fan Nolit gjeti rastin e koncesioneve në pikën e fillimit. Metrazhi i shpimit per AIPA,SIMSA 

dhe shoqerite e tjera konçensionare per periudhen 1926 deri ne vitin 1937 

VITET M.l AIPA M.l . S.I.M.S.A M.l. Shoqeri te tjera 

1926 1605 450 2700 

1927 2450 570 3750 

1928 2800 555 3380 

1929 2500 470 1850 

1930 2950,4 320 1207 

1931 3150 0 0 

1932 3040 0 0 

1933 6005,3 0 0 

1934 12662,7 0 0 

1935 23628,3 0 0 

1936 49232,3 0 0 

1937 94845,6 0 0 

 

 

PRODHIMI I NAFTES BRUT SIPAS VITEVE 
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Vitet Prodhimi ne ton 

1929 750 

1930 900 

1931 408 

1932 1500 

1933 1590 

1934 2100 

1935 15570 

1936 44709 

1937 81019 

1938 112621 

  

• Zona bregdetare e antiklinalit  

Trevllazeri        thellesia 1020,8 m 

Peshtan           thellesia  926,5  m 

Seleveci      thellesia  1383,9  m 

• Zona e Selenices 

5 Shpime me gjatesi te pergjitheshme  2417,6 m 

• Zona Epiriote 

Peçkat  thellesia  1512 m 

Penkova               693,8 m 

Lugina e  Vllahines 804 m 

• Zona e Devollit (Kuçova) 

Puse prodhimi   gjithesej 4983,6 ml 

Thellime konturimi gjithesej 970,1 ml 

Shpime ne avancim    

Pekishti dhe Murrizi  316,2 m 

Zbulimi i naftes ne shtate kerkime te kryera ne zonen e Devollit ( nje prej tyre D3 arriti deri 

ne thellesine 1425,6 m ) siguruan suksesin e ndermarrjes. 

Situata e krijuar ne 31 Dhjetor te vitit 1932 ( 38 puse te shpuar me nje metrazh te 

pergjithshem 18 495,m ) tregon se aktiviteti i A.I.P.A. deri ne kete moment tejkaloi totalisht detyren 

,ndryshe nga tre entet e tjera te cilat moren persi per detyra analoge kerkimi dhe qe njoftonin se do 

te visoni ne vitet e mepasme ,ndryshe nga Hekurudha e Shtetit e cila fiksonte programe intensive 

per rritjen e aktivitetit ,ndersa atyre ju vinin kerkesa nga qeveria Shqiptare te drejtat e lindura per 

shkak te abandonimit ne keto zona 

Prodhimi maksimal i naftës është realizuar në vitin 1974 me 2. 250. 000 ton naftë /vit (ose 

6165 ton naftë/ditë e barabartë me 38. 408 fuçi/ditë). Sasia e gazit, vlerat më të larta, i ka pasur në 

vitin 1982 me 940. 000 .000 Nm3 gaz/vit (ose 2 575 342 Nm3 gaz/ditë). 

Në keto vite numri i punonjësve në Industrinë e Naftës ku përfshiheshin rreth 34 ndërmarrje, ka 

qenë rreth 25.000 vetë, prej të cilëve rreth 2.800 punonjës ishin specialistë të lartë dhe të mesëm. 

Deri  në fund të vitit 2013, janë zbuluar dhe vënë në shfrytëzim 3 vendburime nafte në shtresa 
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ranore dhe 9 vendburime naftë në gëlqerore. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë zbuluar edhe 4 

vendburime gazi natyror në shtresa ranore dhe 1 vendburim gazi kondensat në shtresë gëlqerore. 

Kohët e e fundit shoqëritë SHELL dhe Petromanas ka zbuluar vendburim të ri në objektin e 

gëlqereve dhe po vazhdon per konturimin e plotë. Nga muaji  Shtator 2013 Albpetrol ka dorëzuar 

tek kompania Phoenix Petroleum vendburimin e Amonicës me një efekt prej – 1.300 Ton Naftë 

Brut në 3 Mujor. Në tremujorin e parë të vitit 2014 Programi u tejkalua me rreth 1.500 Ton ose rreth 

17%. Prodhimi i Albpetrol vjen nga 3 Qendra. Qendra e Prodhimit Ballsh, Qendra e Prodhimit 

Patos dhe Qendra e Prodhimit Kuçovë. 

 

Grafiku i prodhimit te naftes per periudhen 1929 deri 1938 

 

Prodhimi I naftes per periudhen 1929 deri 1938 
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të cilët në akord me perfaqësuesin e Genio Navale Boyer vendosën të kryejnë në këtë vënd një shpim për të 
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dhe 125 m dhe në thellësinë 101 m u eksperimentua niveli produktiv i pusit nga i cili u nxorren fillimisht 3500 

litra në ditë duke u realizuar kështu hapi i parë i konfirmimit të ekzistencës së naftës në Shqipëri.  

TENTATIVAT E KAPJES NGA ANA E FUQIVE ANGLO SAKSONE DHE VEPRIMET ANTAGONISTE TË 

USHTRISË ITALIANE 

Per shkak të ruajtjes së sekretit të të dhënave qartësuese të pusit të shpuar në Drashovicë ,(vetëm 

në vitin 1924 u bënë publike rezultatet në “Revistën e Naftës”nga ana e Madalenës,) Lajmi që ishte marrë 

rezultat në shpimin e pusit të naftës në Shqipëri për pak kohë u përhap edhe jashtë vëndit në qarqe të 

interesuara.  

Të parët që ishin të impresionuar ishin Anglezët të cilët shikonin në prespektivën naftëmbajtëse në 

Shqipëri një vënd të ri me mundësi të kompletimit të një realizimi të një plani monopolistik mesdhetar dhe 

ishin të sigurtë kurnderkoe ata ishin të sigurtë edhe me posesionet Persiane në vëndburimet e naftës në Iran 

dhe Egjypt si dhe me zhvillimin e politikës së tyre largpamëse mbi Mesapotaminë (Irakun) Interesat angleze 

nuk vonuan shume të çfaqeshin për Shqipërinë Për sa kohë që edhe pse është e vështirë për të dokumentuar 

duket shumë e mundshme që ky interesim të ketë patur reflektimet e veta në ngjalljen e ndjenjave të 

armiqësisë ndaj Italisë me trazirat që njohën kulmin me tërheqjen e trupave italiane nga Vlora.  

Është fakt se pavarësisht nga detyrimet edhe angazhimet e Traktatit të Londrës, me të cilin 

Shqipërisë i ishin dhënë në sferën e influencës italiane, ishte qeveria Britanike ajo që tregoi simpatinë e saj 

për situatën e krijuar nga braktisja Italiane , dhe se në mesin e akteve të lejeve përfunduar në Tiranë, ne 

shohim se më 25 mars 1921 nga një qeveri e improvizuar u ndërmor për të paraqtur në parlament një draft 

konventë të naftës prej "D'Arcy Exploration Company", një filial ky i kompanisë Anglo Persiane të Naftës 

Sipas këtij projekti ishte rënë dakord që në sipërfaqet konçensionare e drejta eksluzive e eksplorimit 

(kërkimit) brënda teritorit Shqiptar ,me piksynonte zgjedhjen e zonave në të cilat do të bëheshin kërkime 

dhe puse shpimi për shfrytëzim , për kryerjen e tyre të drejtat i kalonin një Shoqërie të veçantë për një milion 

lira stërlina kapital nominal prej këtu aksionet do të shpërndaheshin ne baze te akreditimit si më poshtë : 20 

% grupit nismëtar nxitës 4 20 % Qeverisë Shqiptare si titull bashkpjesmarrës në mbështetje të të gjitha 

taksave dhe çdo gjobe si dhe barrën e taksave që mund të ngarkonte.  

Pjesa prej 60 % e mbetur do të duheej të rimbursohej nga shpenzimet e plota dhe para të thata që 

do të shlyheshin gjat periudhës së shfrytëzimit dhe kërkimit si dhe punimeve të vënies në shfrytëzim nga enti 

promotorr mbështetës. Ky projekt nuk u arritit të prezantohej në parlament për aprovim për shkak të krizës 

së kabinetit qeveritar i cili u shtërngua të bëjë akord duke nënshkruar për ruajtjen e stabilitetit të qeverive 

pas ardhëse për deri sa u desh ndërhyrja e zgjuar e organizatorit të shërbimit ùitalian të Minierave në 

Shqipëri që tregoi difektet e propozimeve që deshmonin të sinqeritet dhe të përputheshin me mundësite e 

rezervave kombëtare tepër të rëndësishme për zhvillim.  

Në të njëjtën periudhe rivaliteti nga perandoria Britanike dhe Shtetet e Bashkuara në fushën e naft 

mbajtjes kishte kaluar në një masë tepër akute.Këto ekskluzivitete të rakorduara në San – Remo në vitin 

1920 me ri shpërndarjen e aktivitetit gjerman e euro aziatik të naftës ( veçanerisht ato të Irakut) besohej se 

po bënin një hakmarrje në Shqipëri. Shohim kështu një sërë zyrash ministrare dhe parlamentare në Tiranë 

që frekuentoheshin me shpeshtësi nga përfaqësues të Sinclar Oil Company e New Yorkut,si dhe nga 

Standard Oil Company e New Yorkut gjithashtu që më pas nëpërmjet mjeteve dhe personave të ndryshëm 

përpunonin dhe bënin tratativa të ndryshme duke bërë propozime të avancuara nëpërmjet përfaqësueseve 

diplomatike britanikë shumë shpejt të informuar të cilët i dërguan qeverisë Shqiptare një notë nëpërmjet të 

cilës i kërkohej të linte mënjanë cënimin e të drejtave që tashmë pretendonin se i kishin fituar ( në saje të 

dakortësimit të 25 marsit të vitit 1921 por pa një miratim parlamentar ) ata arrrritën që të merinin një 
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konfirmim me shkrim se “cilado që të jetë kthesa që mund të merret në negociata ose debati, me këtë 

subjekt ,ky konçesion nuk do t’i ofrohet askujt tjetër përveç Shoqërisë të pa përcaktuar Anglo Persiane që 

paraprakisht është e ftuar të rikonsiderojë kushtet e saj “  

Nisi ndërkohë një fushatë e vërtetë konkruence midis partnerëve të kontraktuar të cilët vijuan të 

avanconin kushtet gjithnjë e më shumë të avancuara për shtetin (edhe pse ishin të bindur se ata nuk do ti 

respektonin) dhe influencuan në opinionin publik nëpërmjet mjeteve të shtypit lokal ,duke kërkuar që të 

fitonin simpatinë e partive parlamentare të opozitës.Pretendentëve Anglo Saksonë u ishin shtuar edhe 

Francezët të cilët kishin legalizuar në Paris një “Sindikatë Franko Shqiptare” dhe dy ndërmarrje financiare 

private”Shoqëria Italiane e Minierës së Selenicës” dhe “Grupi Londinez H H Rushton”  

Problemi i lënies së koncensioneve po merrte një predominancë të rëndësishme në politikën e 

brëndëshme e të jashtme shqiptare. Zgjedhjet politike të vitit 1923 kishin përgatitur një nonsens midis 

partive të ndryshme dhe kur në verën e të njëjtit vit një projekt i ri Anglo Persian i u paraqit 

parlamentit,partia e opozitës së qeverisë së Zogut ja arritit të renditet e para në (komisionet parlamentare) 

5 Pak më pas ishin disa trazira që vijuan me rënien e qeverisë së Fan Nolit Italina deri në këtë moment dukej 

se kishte mbetur praktikisht jashtë luftës për përfitimin e këtyre rezervave që për interesa shkencore e të 

pionierëve të saj si dhe për inisiativën e konkretizuar në Drashovicë , sepse e kishin trazuar thellësisht 

eksponentët e mëdhenj të interesave ndërkombëtare të naftës dhe në koridoret e errëta të diplomacisë 

kërkonte të udhëzonte shqiptarët që të reagonin në mbrojtje të interesave të tyre reale dhe për tu futur 

përfundimisht në një kompeticion të madh. 

 Me ardhjen e kohës së fashizmit çështja e naftës Shqiptare nuk mund t’i larghej rrethit të interesave 

të qeverisë Italiane në radhë të parë për reflektim ndaj një rivendikimi historik legjitim si edhe vendosjes në 

plan parë të pozicionit gjeografik që ishte tepër evident. Njohje të cilat vetëm me ndërhyrjen e shtetit kishin 

mundësinë e përballimit të një iniciative të guximshme dhe të ndershme si aleate që mund t’i besohej në 

administrim Hekurudhave të shtetit Detyra ishte pere vijim të drejtimit të tratativave me qeverinë e Tiranës 

,për të ndjekur kërkimet gjeologjike, aktet për të përcaktuar në cilat prej zonave do do ti kalonin për veprim 

aktivitetet italiane dhe projektet e studimit për realizimin e tyre . Ne vartesi të këtyre detyrave ndërhyrja 

Italiane do të kishte mundësi mbrojtëse Kërkimet ,para së gjithash orientimi me piksynimin e rritjes së 

precizionit për zonat me ofertë të lartë karakteristikash naftëmbajtëse duhej të inkurajoheshin fuqishëm 

dhe duhej të udhëhiqeshin me sekretmbajtjen më të madhe nga gjeologet italianë për të kaluar tërësisht të 

pa deshifrueshme me misione që nuk duhej të binin në sy nga Anglo Persianët.të cilët nga ana tjetër i kishin 

sistemuar në mënyrë komode dhe më piktoreske kampingjet e tyre në luginat dhe malet shqiptare.  

Më 20 mars 1924 pas tratativave të përpunuara administrata hekurudhore prezantoi tek qeveria e 

Fan Nolit propozimet përkatëse dhe rrugëzgjidhjet me një kapacitet teknik solid dhe financia të Entit 

propozues si dhe me qartësi dhe impenjim nepërmjet konstituimit të një garancie të mirë për të ardmen me 

naftë të shtetit të ri. Thellësia dhe serioziteti krijoi impresionim , kjo ndërhyrje e pa pritur dhe imediate 

shkaktoi reaksion në palën Anglo Saksone dhe Amerikane të cilët pa vonesë filluan të ngjallnin pa 

besueshmëri dhe frikë e hezitime e pengesa për planin e tyre. Nuk gjënden suksese në fushtën denigruese 

dhe të pa drejtë me të cilën u sforcuan të demonstronin per përsosmërinë dhe përgatitjen italiane në 

specialitetin shkencor dhe teknik të kërkimeve dhe shfrytezimit të naftës ,prandaj i u kthyen përsëri metodës 

së violencës. Pikërisht në krishtlindjet e vitit 1924 qeveria e Fan Nolit dhe eksponentët e medhenj të partisë 

Nacionaliste Shqiptare u detyruan të merini rrugën e azilit ndërsa Zogu ri hyri në Tiranë i fuqizuar me 

ekskortë të madhe dhe heterogjene ,bandë e armatosur ,midis të cilëve dallohej një Shërbim Artilierësh i 

rekurtuar nga Jugosllavia ,pjesë e Divizionit Rus thumbës të gjeneralit 6 Wrangel.  
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Lidhja intime e kësaj aventure të përgjakshme mbetet akoma e pa qartë dhe kërkohet në një nxitje 

dhe financim anglez. Në fakt ,kur ende qeveria e re ishte e pa formuar, besnike të tij me dëshirën e Zogut 

,përgatitën projektin e Konçensionit Anglo Persian Oil Co dhe me shpejtësi e vendosën me frikë në 

parlament pa asnjë diskutim ,për t’a miratuar në një nga seancat e para (16 shkurt 1925) Kjo proçedurë nuk 

mund të linte indiferente qeverinë fashiste e cila kishte dokumentuar konkurimin në ndërhyrjen Zogiste dhe 

refuzoi ta njihte legjitimitetin e këtij urdhëri politiko administrativ të parlamentit të Tiranës. Para marrjes së 

rezultatit nga Italia çështja doli nga situata në një terren ndërkombtar tepër të vështirë dhe zgjidhja e tij nuk 

mund të realizohej pa konsensusin e Romës Tezat kontraditore u bënë objekt i shkembimeve të notave të 

ashpra me Londrën.  

U rikrijuan legjenda kronikash gjat kësaj kohe të cilat mund të merinin parasysh ato pika tensioni te 

cilat ishin lidhjet midis dy diplomacive deri sa Anglia rikujtoi ngutshëm episodin e Korfuzit ku ajo gjeti një 

Itali të re të gatëshme për veprim dhe pak e prirur për të treguar frikë ndaj kërcënimeve të tyre Ndërkohë 

ishte sër Xhon Kadman eksponenti më i lartë i interesave mbretërore Britanike që vendosi të vijë me 

drejtorët e tij dhe juristet ,në qytetin e përjetshëm ku diferencat mund të zgjidhen në përputhje me frymën e 

drejtësisë që me shekuj atje kanë perënduar(Rome)  

U realizua kështu akordi për rishpërndarjen e zonave të kërkimit për naftë duke respektuar interesat 

përkundrejt shumë përfoljeve të Italisë në fushat naftëmbajtëse ,kështu erdhi bashkpunimi shkencor dhe 

teknik për shumë shkëmbime midis dy palëve të këtyre informacioneve dhe elementëve të cilët para së 

gjithash duheshin zgjidhur në një konkurim avantazhesh për udhëheqjen e kërkimeve respektive dhe për 

zbatimini e programeve eventuale të shfrytëzimit të produkteve. Pas disa ditëve të konkludimit të këtij 

akordi arritën të lëshoheshin koncesionet e para .  

KUSHTET E KONÇENSIONEVE TË PARA SHQIPTARE TË NAFTËS ,DHE KUFIZIMET E AKTIVITETIT TË 

SHOQËRIVE TË HUAJA 

Sipas rendit kronologjik konçesionet e naftës të nxjerra nga qeveria e Zogut ishin :  

1. Anglo Persian oil Co ( në mes me D’Arcy Exploration Co ) në 11 mars 1925 merrnin antiklinalin në 

rrjedhjen e poshtme të Semanit përfshi zonën e Patosit me një sipërfaqe prej 34 412 hektarë  

2. Hekurudhet e shtetit të mbretërise Italiane Kusshtëzohej në 12 mars 1925 dhe përfshinte nga 

brigjet e Semanit deri në Gjirin e Vlorës dhe në luginën e Shushices ( 7 zonë ku përfshiheshin shënja të naftës 

dhe pikërisht aty ndodhej edhe miniera e bitumit Selenicë) nga ana tjetër përfshinte zonën e Devollit ne 

Shqipërinë qëndrore me një sipërfaqe të përgjithëshme 47 213 hektarë  

3. Shoqeria italiane minerare Selenica S.I.M.S.A. nga 2 maji i vitit 1925 ne teritorin e së cilës 

përfshihej edhe Penkova e Drashovica me një sipërfaqe prej 2148 hektarë  

4. Standard oil Co e New Yorkut ,nga 29 korriku i vitit 1925 me dy perimetra prej të cileve një për 

ultësirën bregdetare ,nga krahu I lagunës së Karavastasë përfshinte plazhet deri në Vlorë dhe tjetra 

kufizohej në luginën në lindje të Durrësit gjithesej 51 500 hektarë  

5. H.H.Rushton nga 12 gushti i vitit 1925 përmblidhte zonën që kufizohej me kufirin anglo Persian të 

Patosit dhe një zonë të izoluar në Mallakastër gjithësej prej 8600 hektarësh  

6. Sindikata Franko Shqiptare nga 18 Dhjetori i vitit 1925 formuar nga perimetri i ç’rregullt midis 

konçesioneve të më sipërm duke u zgjatur ne luginën e Shushicës si dhe dy izolime një në zonën e Shkodrës 

dhe një në afërsi të Korçës në total 118 193 hektarë  
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7. Hekurudhat e shtetit Italian të mbretërisë së Italisë ( 2 koncensione nga 15 korriku i vitit 1925 ) që 

përfshinte tre perimetra (Nga Dumreja ,Mallakastra qëndrore dhe luginën e Vllahinës) që shteti Shqiptar 

kishte zgjedhur në verën e vitit 1925 që dështoi në konstituim.Një zonë e gjërë e cila depresivin neogjenik 

dhe perëndimin e vargut te malit të Dajtit ,Dumrenë qëndrore dhe nje pjesë të vogël në afërsi të 

Vlorës,gjithësej 116 815 hektarë.  

Shuma e teritorit te dhënë me konçesion përmbledh 13% të sipërfaqes së përgjithëshme të teritorit 

të vëndit Shteti arkëtonte një tarifë fikse në franga ari prej 1,5 fr për hektar , e vendosur fikse që nga ana 

tjetër do të perceptohet si edhe nje rentë vjetore prej 13, 5% të vlerës së produkteve të nxjerra.  

8. Kjo ishte një ngarkesë fiksale tejet e rëndë edhe për shkak të konkurencës që disa prej 

konkuruesve duhej të përjashtoheshin ,por edhe për shkak të shpresës se do të gjenin në Shqipëri 

ekstrmalisht produrt të frytshëm Të parët që shkelën kushtet kontratuale ishin Standard oil Co dhe 

H.H.Rushton që pa kryer asnjë rilevim apo te kryenin një kërkim në perimetrin e caktuar të zonave të tyre 

konçensionare ,njoftuan heqjen dorë nga konçensionet pavarësisht premtimeve .  

Anglo Persianët të cilët në periudhën fillestare j14 tetor 1925 deri në pranverën e vitit 1930 kryen 

shpimin e 14 puseve të kërkimit me një metrazh të përgjithshëm10910 metrash arritën të binden për ti lënë 

punimet në rajonin antiklinal të bregut dhe të mbajnë shpresë për një periudhë të mëtejshme disa vjeçare 

për të drejtat e saj vetëm në zonën e Patosit ku vetëm për disa shpime ishte mundësia për të individualizuar 

nivele të naftës  fillestare duke u detyruar të braktise çdo aktivitet.  

Kaluan pesë vite dhe abandonuan përfundimisht programin e tyre shqiptar pavarësisht nga 

këmbëngulja e heshtur nga zyrtarët e Tiranës që e kërkonin të bërë tashmë pishman për këtë lidhje. 

Sindikata Franko Shqiptare e kredituar direkt nga Credit General des Petroles ,e përhapur në një sipërfaqe të 

gjërë të konçensioneve të veta shpoi vetëm tre puse me një thellësi të përgjithëshme 1977 .95 ml..Pezulloi 

punimet në vitin 1932 për t’i rifilluar në vitin 1935 ,në saje të ndërhyrjes financiaro teknike të drejtuar nga 

A.I.P.A me të cilën shpoi me tre sonda kërkimi ( një prej tyre ishte prodhimi) duke rritur metrazhin në 1643.6 

m l Përballë situatës së të tjerëve të cilët arritën deri në ndërprerjen direkte deri në vitin 1932, tek ajo 

Italiane duket se ka një dallim të dukshëm.AngloFrancezët së bashku deri në këtë periudhë arritën të 

shponin 12 877,95 ml ndërsa shpimet italiane kapin shifren 21860,8 m.l. Pjesa dërrmuese e këtij metrazhi u 

realizua nga A.I.P.A. në konformitet me një plan kërkimi që u shtua me një matrazh shtesë prej 3365 m nga 

Shoqëria Italiane e Minierës së Selenicës në të cilën u përfshinë për rreth pusit të shpuar në vitin1918 me 

inisiativën e marinës Mbretërore Italiane i cili konfirmoi prezencën naftëmbajtëse të vëndit.dhe tërhoqi 

trustet e mëdha monopolistike Anglo Saksone . për më teper me këtë nismë të lavdërueshme private nuk 

korrespondojnë suksese të medha që shpresoheshin sepse ato u shpërndanë në një zonë me një tektonike 

intensive dhe për pasojë shpërndarjen e pabarabartë të niveleve te rezervave të naftës, e ndikuar pjesërisht 

nga ujëra të shumta dhe me një prodhimtari të ulët të ndeshur vetëm në katër puse.  

Këto rrethana e detyruan Shoqërinë të heqë dorë nga programi edhe për shkak të krizës ekonomike 

botërore e cila ushtroi presion në kushtet e tregut të naftës ,duke mos patur mundësi të zhvillimit të 

mëtejshëm të aktivitetit.  

KONTRIBUTI I AIPA DHE NJOHJA E SAJ SI KORPORATË SHQIPTARE 

Qysh prej kohës kur filloi negocimi e tratativat e deri në nisjen e kërkimit ndërhyrja e shtetit Italian 

në çështjet e naftës shqiptare ka qënë me peshë vendimtare.Për të avancuar më tej zhvillimin e saj qysh në 

kohën kur u shpall konkurenca e huaj filluan të çfaqeshin nga shumë profanë dyshimet rreth bindjes për 

shërbimin e kësaj ndërmarrjeje ,që lejonin të akuzohet atëhere Shqiperia nga vëndet prodhuese të naftës . 
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Zhvillimi i këtij kontributi duhet të jetë veçanërisht i dallueshëm pasi ngulmimi na lejon sot (bëhet fjalë për 

vitet 40) që Shqipëria të futet tek numurimi i vëndeve prodhuese të naftës. 

Me dekretin e ligjit nr 1301 të 8 Korrikut të vitit 1925 u bë institucionalizimi ,nën Administrimin e 

Hekurudhave të shtetit ,atëhere drejtohej nga Konstanzo Çiani nje organizim special për studimet ,kërkimet 

dhe prodhimin e terreneve të akorduara për kërkim nafte, e cila më vonë si fillim u quajt”Ndërmarrja 

Italiane e naftës në Shqipëri” Azienda Italiani Petroli Albania A.I.P.A.  

Duke i përkushtuar studim gjeologjik të shpejtë e të detajuar të zonave të njohura si dhe 

parashikimin dhe mbështetjen me makineritë ,paisjet dhe materialet e nevojshme pa lënë mënjanë edhe 

sistemimin e akseve të rrugëve, tre puset e parë të kërkimit filluan të shpohen në gjashtë mujorin e parë të 

vitit 1926 të ndjekur në periudhat e më pasme nga një zhvillim progresiv i kërkimeve të udhëhequra nga një 

plan i paracaktuar me piksynimin që të rindante në mënyrën më të mirë sipas nën ndarjeve stratigrafike e 

tektonike me mundësi më të mëdha të perspektives naftëmbajtëse. Po kështu nga ana tjetër duhet 

përmëndur se një ekspozim i karakteristikave gjeologjike të asaj që parashikoi  këtë rindarje është e 

përshtatëshme të kujtohet se ishte në periudhën fillestare të kërkimeve dhe u organizua e zhvillua sipas një 

programi rigorozisht racional. Në fakt ekzaminimi i situatës së kërkimeve të kryera në fazën fillestare të 

nisjes (13 shkurt të vitit 1926) vijoi deri në 31 Dhjetor të vitit 1932 duhet vënë në dukje se shpimet janë 

shpërndarë si në vijim  

1. Zona bregdetare e antiklinalit Trevllazëri thellësia 1020,8 m Peshtan thellësia 926,5 m Seleveci 

thellësia 1383,9 m  

2. Zona e Selenicës 5 Shpime me metrazhi të përgjithëshëm 2417,6 m  

3. Zona Epiriote Peçkat thellësia 1512 m Penkova 693,8 m Lugina e Vllahinës 804 m  

4. Zona e Devollit (Kuçova) Puse prodhimi gjithsej 4983,6 ml Thellime konturimi gjithsej 970,1 ml 

Shpime në avancim Pekishti dhe Murrizi 316,2 m  

Zbulimi i naftës në shtatë kërkime të kryera në zonën e Devollit ( një prej tyre D3 arriti deri në 

thellësinë 1425,6 m ) siguruan suksesin e ndërmarrjes. Situata e krijuar në 31 Dhjetor të vitit 1932 ( 38 puse 

të shpuar me një metrazh të përgjithshëm 18 495 m ) tregon se aktiviteti i A.I.P.A. deri në këtë moment 

tejkaloi totalisht detyrën ,ndryshe nga tre entet e tjera të cilat morën po ato detyra analoge kërkimi dhe që 

njoftonin se do të vijonin në vitet e mëpasme ,ndryshe nga Hekurudha e Shtetit e cila fiksonte programe 

intensive për rritjen e aktivitetit ,ndërsa atyre ju vinin kërkesa nga qeveria Shqiptare për të drejtat e lindura 

si shkak të abandonimit në këto zona. 

 Me adoptimin progresiv të sistemeve modern të shpimit me “Rotor” dhe perfeksionimin shkencor 

dhe teknikës së futur në aktivitetin e ndërmarrjes e cila vijoi të trajtohej si e tillë suksesivisht ,zhvillimet e 

fundme të shpimit të puseve u shtua progresivisht ,që mund të rivalizonin edhe ato të shumë rajoneve të 

naftës më të avancuara të botës. Kjo rritje paraqitet edhe në grafikun  e prodhimit te naftes 1926 deri ne 

vitin 1939 që dukshëm limitohet në vitin 1938 Nga shqyrtimi i tij rezulton qartësisht avantazhi i lartë dhe i 

shpejtë që përfshihet në periudhën midis viteve 1934 deri 1938 ,në fundin e vitit 1938 metrazhi i shpuar 

arrin shifrën 101802,8 ml Në një raport i ngushte me nxitim të ngadaltë marrin shpimet e kryera në puse 

shfrytezimi,të cilët paraqiten tek grafiku i metrazhit te shpimit,dhe paraqesin avantazhin që i japin 

aktivitetit të AIPA në fushat naftëmbajtëse Shqiptare me ineres reciprok per të dy vëndet dhe që gjat vitit 

1938 arrin të regjistrojë një nxjerrje prej mbi 100 000 ton naftë bruto- 

Ky reciprocitet interesash nuk merrte një konsideratë të drejtë nga ish mbreti Zog i cili kishte objktiv 

të spekullonte politikisht i cili tentoi të ndërmjetësojë për krijimin e pengesave dhe vështirësive në 
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vijueshmërinë e punimeve duke pretenduar kushte të reja e të vështira shtesë në kontratën e lidhur edhe ato 

nën një presion të konkurencës së shtërnguar Në vartësi të një presioni të tillë dhe avantazheve të krijuara 

nga aktiviteti italian i naftës në Shqipëri ,duhej të kishte hyrë në akord në 19 mars 1936 e cila vendoste 

kushte imponuese ekstremisht te vështira për kompromentimin e zhvillimeve racionale të programimit te 

AIPA që kishin si objektiv marrjen e një zgjidhje të plotë për kërkimin dhe shfrytëzimin e naftes Shqiptare. 

Evenimentet e prillit 1939 i dhanë fund një situate të tillë.  

Bashkimi i ” lumtur “ i Shqipërisë dhe Italisë krijoi për AIPA aktualisht një periudhë e cila lejonte të 

realizoheshin programet e mbështetura në konformitet me një plan metodik racional e progresiv që i 

përgjigjej finalizimit të tij me një zgjidhje integrale të problemeve të naftës së vëndit në shoqërim të 

interesave kombëtare Italiane Me vendim të Duçes ,disa dyndje ushtarakësh të drejtuar për në këtë fushë të 

gjërë me aktivitet special dhe duke siguruar një konkurs maksimal dhe një perfeksion maksimal operimi 

,mjete dhe drjetim,me ligjin nr 580 të 27 majit të vitit 1940 drejtimi i 18 autonom deri atëhere i varur nga 

Administrata e Hekurudhave të Shtetit u transferua tek “AGIP”. Agjencia e Përgjithëshme Italiane e Naftës 

dhe në këtë përfshihej edhe AIPA ”Aktiviteti Industrial i Naftës Shqiptare” Kështu u realizua në fushën e 

kërkimeve dhe shfrytëzimit njësia e shpresave të realizimeve më të zgjeruara.  

Me dekretin e mbretërisë nr 543 të dt 16 Dhjetor të vitit 1940 XIX ,qeveria e re e Tiranës shndërroi 

në ligj një shtytje të re të një kushtëzimi të nënshkruar në 21 Nëntor me A G I P sipas të cilës modifikoheshin 

pjesërisht kushtet e vendosura nga qeveria e më parëshme ,kështu u rregulluan raportet ndërmjet 

ndërmarrjes sipas një plani intensiv duke i dhënë avantazhe më të plota dhe përparësi zhvillimit të 

shfrytëzimit të fushave naftëmbajtëse të përcaktuara tashmë dhe zgjerimit të kërkimeve për naftë në rajone 

Shqiptare. Shkohet kështu nëpërmjet një inkorporimi të AGIP prej majit të vitit 1940 si një konvencion i ri 

,një strukture shumë më e përshtatëshme në nevojat e saj e cila ndihesh më afër edhe në financimet e 

shtetit dhe në një zgjerim të dukshëm të aktivitetit . 

Prodhimi i naftës në Shqipëri ka nisur në vitin 1929, kur janë arritur të nxirren 750 ton naftë. 

Prodhimtaria ka vijuar të rritet nga viti në vit, e shoqëruar edhe me hapjen e vendburimeve të reja. Vitet e 

para pas Luftës së Dytë Botërore kanë njohur një frenim të prodhimit të naftës. Më pas trendi i prodhimit ka 

qenë pozitiv. 

Periudha më e mirë e prodhimit të naftës në vendin tonë ka qenë vitet 70’. Në vitin 1974 është arritur 

prodhimi rekord në shifrat 2 248 227 tonë naftë brut. Në vitin 1991 prodhimi i naftës ka rënë poshtë shifrës 

së një milionë tonëve naftë në vit. Në vitin 2000 është shenuar edhe prodhimi më i ulët, 314 304 ton naftë. 
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Grafikui prodhimit te nafte per periudhen2004 deri 2014 

 

 

Nga ky vit tendenca ka qenë pozitive duke arritur të dalë sërish mbi kufirin e një milionë tonëve në 

vitin 2012. Në vitin 2013 u arrit të prodhohej më shumë se 1.2 milionë ton naftë. Në 85 vite, nga 

nëntoka shqiptare janë nxjerrë  56 249 677 ton naftë brut gje qe tregon se gjykimi i Francezeve i 

ne vitet 1927 derime vone pas viteve 30  ka qene i gabuar 83AMAE, marrëdhëniet tregtare 1919-1940, dokumenti nr 

109 - Petroleum Albania (1923-1925), Vizita e z Justin Godart, 7 qershor 1923, s. s. Shqipëria, Laroche Shenime; 

Pas vitit 2004 ne nxjerrjen e naftes se raportuar fillon influenca e marrveshjeve te quajtura 

Hidrokarbure me disa kompani private si Bankers Petroleum, STREAM OIL AND GAS, TRANS OIL  

GROUP, SHERWOOD, dhe PHOENIX  

NXJERRJA E NAFTES SIPAS KONTRAKTOREVE ME SHTETIN  SHQIPTAR PER VITIN 2014 NE TON 
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Nafta brut është përpunuar kryesisht në Kombinatin e Përpunimit të Thelle të Naftes në 

Ballsh dhe në Uzinën e Përpunimit të Naftes Fier.,Kuçove dhe Cerrik  Në tabelën e mëposhtëme 

jepen sasitë e përpunuara të naftes bruto.e Uzinen e perpunimit te naftes Ballsh dhe Fier   

Deri ne vitin 1974 -1975 nafta brut eshte eksportuar ne teminalin e Ujit te Ftohte ne Vlore si dhe ne 

trajte nenproduktesh kryesisht bitum i lengshem koks dhe me vone virxhin nafte Pas viteve 1975 

eksporti i virxhin-naftes realizohej ne terminalin e Nartes Vlore nepermjet nje sistemi ankorimi te 
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tankerave te ndertuar rreth 4 km nga bregu i detit ne zonen e portit te ri ne Vlore i cili ka realizuar 

ankorim te anieve çissterne me aftesi mbajtese deri ne 30 000 ton  

Ne planet e viteve me optimale te prodhimit dhe eksportit te naftes sasia vjetore  e virxhin naftes 

se planifikuar dhe eksportuar luhatej nga 30 000 ton ne vit deri ne 60 000 ton ne vit.  

Nderprerja e eksportit te naftes brut nepermjet terminalit te Ujit te Ftohte nxorri jashte pune 

nje park ruajtje dhe grumbullimi te nendheshem me tre rezervuare me aftesi mbajtese 3500 m 3 

secili me gjithe sistemin e tubacioneve prej Stacionit te Nartes ne Vlore deri ne Ujin e Ftohte si dhe 

2 rezervuare te tjere ne zonen e ish Fabrikes se çimentos Vlore edhe keta te nen dheshem me 

aftesi mbajtese 2 x 3500 m 3  

Të gjitha këto objekte së bashku me tubacionin e transportit Kuçovë –Vlorë janë ndërtuar 

nga AIPA në shërbim të transportit të naftës së nxjerrë nga  vëndburimet e Kuçovës dhe Patosit 

për në Itali 

Gazi në Shqipëri është njohur qysh me zbulimin e vëndburimit të Devollit (Kuçovës) Në 

materialet që relatojnë specialistët e AIPA përmëndet se nxjerrja e sasive të gazit shoqërues nga 

ky vëndburim  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zDUmKa6r0ta4.kr6BGKZHbh_A    jane 

vlerësuar rreth 15 milionë m3 kub në vit ,po kështu në një impjant përpunimi janë kapur fraksione të 

lehta të naftës brut si propan ,butan dhe benzinë të cilat janë përdorur për nevojat vetiake të AIPA  

Gazi shoqërues është ri injektuar në shtresen ranore naftembajtese  ne vendburimin e Kuçoves 

dhe nje sasi  e tij eshte perdorur per konsum familiar ne zonen e qytetit dhe per rreth tij.E njejta gje 

eshte bere edhe ne zonen e Patosit ,Pergjithesisht ,duke mos patur nje sistem te organizuar 

matjeje vlerat e konsumit komunal jepen te peraferta dhe gjithmone kane qene objekte debati 

midis prodhuesit dhe konsumatorit Vleresimi i pergjithshem i konsumit ne te dy zonat eshte rreth 

10 deri 15 milione m3 ne vit. 

Me zbulimin e vendburimit te Divjakes Tortonian ndryshoi krejt situata ne kete dege te 

industrise se naftes ,u krijua nje drejtim i ri ne mbeshtetjen e infrastuktures per shfrytezimin e 

vendburimit ,por edhe ne zhvillimin e punes studimore e gjeologo kerkuese per vendburime te 

gazit .Me gjithe pervojen e kufizuar ne kete fushe u kryen specializime te posaçme si dhe filloi 

intensivisht kerkimi por edhe shfrytezimi i rezervave te gazit te venburimit Divjake duke filluar se 

pari ne TEC fier per djegie dhe prodhim te energjise elektrike ne shkurtin e vitit 1967 dhe disa muaj 

me vone u filluan pergatitjet per perdorimin e tij ne Uzinen e plehrave kimike ne Fier e cila vijonte 

te punonte duke bere perpunimin e naftes brut per te marre fraksionet e lehta te saj per t’i perdorur 

per krekingun dhe si lende te pare per prodhimin e Amoniakut e me vone te Nitratit te Amonit 

Paspergatitjes se Azotikut per perdorimin e gazit natyror u nderpre perkohesisht furnizimi i TECit 

dhe ndonje konsumatori tjeter me gas natyror dhe filloi perdorimi i tij ne Azotik si lende e pare .Me 

vone u zbuluan me radhe disa vend burime gazi si Frakulla ,Povelça,Divjaka Pliocen dhe Ballaj 

Kryyevidh pliocen Durresi ,Panajaja dhe me vone Delvina qe u cilesua si gas kondensat . 

Shume prej ketyre vendburimeve vijuan te shfrytezohen deri ne vitet e fundit por rezervat e 

zbuluara ne to nuk u shtuan ne zgjerimin e tyre apo zbulime te reja .Pati edhe ndonje vendburim si 

ai i Finiqit qe megjithese ishte vendburim nafte u shfrytezua duke marre prej tij edhe 258 milione 

metra kub gas te kapeles gazore Keshtu ne 15 Korrik te vitit 1975 gazi i v,b, te kapeles gazore te 

vendburimit Finiq nepermjet tubacionit 150 mm dhe 200 mm 98 km te gjate filloi te digjej ne fakelin 

e QSHG (Qendres se Shperndarjes se Gazit) ne Fier Me zbulimin e vb.te Cakranit u perforcua dhe 

u zgjerua rrjeti i shperndarjes dhe konsumatoret dhe perpunueset per gas keshtu u ndertuan 

tubacione magistrale  Cakran Ballsh ,Ballsh Fier dhe Fier Elbasan si dhe me ndertimin e uzines se 

Urese Nr 1 dhe me Pas nr2 apo edhe te Uzines se perpunimit ne Ballsh dhe Kombinatit Metalurgjik 

Elbasan u dublua linja Divjake Fier 300 mm u ndertua tubacioni Fier.- Elbasan edhe ky me 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zDUmKa6r0ta4.kr6BGKZHbh_A
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diameter 300 mm dhe me presion normal pune 40 atm ,u vune ne shfrytezim pas ndertimit te tyre 

disa tubacione me diameter 300 mm dhe 250 mm po keshtu u transportua edhe per ne qytetin e 

Vlores nepermjet tubacionit te ndertuar ne vitin 1930 nga AIPA.Ne kete periudhe hopi i marre nga 

zbulimi i V.B.Cakran krijoi mundesite e perpunimit dhe pastrimit te gazit ,ne Ballsh u ndertua 

fabrika e pastrimit te gazit nga gazi sulfhidrik dhe u realizuan edhe provat e kolaudimit te saj dhe te 

venies ne shfrytezim ,nderkohe qe ne mbremjen e 10 shtatorit shpertheu fontana e hapur ne pusin 

Ca 37 qe krijoi mjaft probleme ne hfrytezimin normal te vendburimit te Cakranit por edhe ne te 

gjithe planet e zhvillimit te vendit ,kjo situate krijoi nevojen e gjetjeve te konsumatoreve me 

urgjence ne te gjithe qytetet ne industrine ushqimore ne agro me furnizimin e serave per prodhime 

bujqesore etj  

 

Zbulimi i shtresave të pliocenit në Divjakë e Ballaj si dhe Povelça më vonë nuk ja dolën të 

përballonin nevojat e industrisë kimike ,kështu uzina e dytë e Uresë pothuajse si edhe fabrika e 

pastrimit të gazit në Ballsh nuk arritën të vendoseshin asnjë herë në punë normale ,po kështu edhe 

Kombinati Metalurgjik në Elbasan apo shumë konsumatorë të tjerë të cilët u furnizuan gjat 

periudhës së fontanimit të pusit Ca 37 nuk arritën të mbaheshin në punë sepse rezervat e zbuluara 

në Divjakë ,Ballaj,Durrës ,Frakull Panaja e Povelçë u reduktuan së tepërmi deri sa së fundi të 

gjithë konsumatorët industrialë u detyruan të nderpresin punën me radhë .Gjëndja aktuale e 

prodhimit të gazit natyror dhe shoqërues është kritike për të mos thënë se prodhimi i tyre thuajse 

është zeruar në disa nga vëndburimet e përmëndura më sipër.Kjo erdhi edhe për shkak të pa 

mundësisë për kryerje të investimeve si në kërkimin e tyre por në veçanti në prishjen e strukturave 

kërkimore si Instituteve të naftës dhe ndërmarrjeve  të kërkimeve të  Seizmikës ,Kërkimit Lushnjë 
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,Vlorë dhe Patos e Kuçovë të cilat përveç potencialit teknik me makineri e paisje kishin edhe 

potencial teknikoshkencor dhe përvojë të çmuar në këtë fushë  . 

Zbulimet në Delvinë dhe Panaja ,pavarësisht sukseseve pozitive në rezultatet njohëse që 

morën në aspektin gjeologjik nuk mundën të mbështesnin  me produktin e tyre nevojat për gas të 

industrisë përpunuese ne veçanti Panajaja mbeti një zonë gati e pa njohur edhe në kuptimin 

gjeologjik pasi disa puse kërkimi që u shpuan pas rezultateve të marra nga pusi Pa 10 nuk 

rezultuan shpresëdhënës ,po kështu edhe punimet për intensifikimin e ardhjes apo ndonjë 

ndërhyrje edhe e pa studjuar mirë në pusin Delvina 9 e lanë në një krizë të vërtetë prodhimin ë 

gazit natyror. 

Nuk mjaftojnë vetëm këto por ,sot kur shikon se si është shkoqur dhe është dorëzuar kjo lloj 

pasurie të bën të mendosh se askush nuk ka ndërmënd të rikthehet me optimizem në kërkimin 

zbulimin dhe zhvillimin e më tejshëm të saj. 

Sot përmëndet shpesh , dhe dikush edhe “gëzohet” për T.A.P. ,ky i fundit nuk ka punë me 

keto që thamë më lart ,këto janë punët tona ,TAP është punë e të tjereve , edhe ai është një farë 

konçensioni i cili lekë do të marrë nga shqiptarët në se do të mbahen premtimet e deklaruara nga 

qeveritarët  - 

 

Grafiku i nxjerrjes së gazit natyror ì sias vëndburimeve deri në vitin 1990 

PRODHIM GAZI 
NATYROR në  (m³ ) 

Divjaka Frakulla Ballaj Finiq Povelça 
B.Palla 
Durrës 

Delvina  Panaja  

1968 69300000 69300000               

1969 81200000 81200000               

1970 72000000 72000000               

1971 100930100 100575000 355100             

1972 114231700 107331700 6900000             

1973 156014300 140521300 15493000             

1974 171480000 166222600 5257400             

1975 244028200 191063000 7940200   45025000         

1976 215690900 119325400 5956500   90409000         

1977 140658200 9914200 73190000   57554000         

1978 136238500 91341500 1478000   43419000         

1979 94902800 54606400 23115400   17093000   88000     

1980 58247400 29785700 25618600   2677000   166100     

M³Gas Gjithsej 
2601995500 

M³ Divjaka 
1649.098800 

Frakulla 
303.380200 

Ballaj 
275.751600 
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83.074000 
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1981 36008400 20460000 14411400   1017000   120000     

1982 29746800 15374200 13691900   540200   140500     

1983 32071200 19509200 12409900   14800   137300     

1984 51273700 38829600 12210600   67500   166000     

1985 116109700 97570000 11368000 6943000 81100   147600     

1986 189060700 91014000 8630000 89231900 77200   107600     

1987 158468400 49652000 13063200 90358700 57000 5264000 73500     

1988 117899500 29503000 18791000 47218000 5500 22310000 72000     

1989 87750000 27500000 17500000 4000000 5000 28000000 2350000 4125000 4270000 

1990 128685000 26500000 16000000 38000000 5000 27500000 4380000 9000000 7300000 

Githësej 2601995500 1649098800 30338020 0 275751600 258047300 8 3 0 7 4 0 0 0 7948600 13125000 11570000 

 

 

 

 

Grafikë të prodhimit të gazit prej vitit 1968 deri në vitin1990 
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Pasi njihesh ose rikujton të  gjitha këto fakte për industrinë e naftës dhe të gazit , njihesh 

edhe me faktin se sot pas rreth 100 vitesh jetë dhe frymëmarrje të vëndburimeve të naftës dhe të 

gazit ,si  askund tjetër tek fqinjët tanë për rreth ,as në Greqi ,Sërbi,Maqedoni Mal të Zi e Itali dhe të 

arrijmë sot të përsërisim vet vehten si në vitin 1926 kur ishim më shumë se të prapambetur dhe të 

nxjerrim në tregun e konçensioneve gjithë sipërfaqen në tokë dhe në kufijtë detarë me fqinjët 

mendoj se është pak të thuash paaftësi ,por është diçka më shumë ,ndoshta edhe mos thellim 

dembelizëm klasik apo dilentatizëm ,edhe Gana që u përmënd më lart në këtë material ,vetëm në 

vitet 70 ka bërë zbulimin e parë të naftës dhe jo në tokë por në det , ku specifikat dhe këllqet e një 

shteti duhen të forta për t’a pëballuar deri në momentin që nafta dhe gazi të vet përballojnë nevojat 

e tyre dhe të japin për ekonominë e një vëndi ka mbajtur një pjesë të aktivitetit e të kontrollit me 

kompanitë e saj publike të naftës  

Tek ne edhe Velça e shpuar studjuar me seizmikë dhe rezultate direkte të shpimit të puseve 

për prerjen gjeologjike dhe piketuar si zonë prespektive naftë gas mbajtëse disa dhjetra vjet më parë 

është nxjerrë në shitje dhe ç’është më e çuditeshmja për publikun e gjërë apo specialistet e mirfilltë 

në naftë nuk bëhen të njohura llogaritjet e konçensionit dhe dëgjohet se kushtet e para para që ka 

bërë ministria për tërheqje  të mendimit apo gjykimeve më të thella janë pak ose aspak. 

Unë nuk mund të komentoj asgjë  

Lexuesit le të konkludojnë lidhur me politikën e zhvillimit dhe të historis së shkuar dhe aktuale të 

naftës dhe të gazit në Shqipëri,ne të mos harrojmë se ajo është edhe e brezave pas nesh, ashtu siç 

ishte dhe është edhe e jona por edhe e tre apo katër  brezave që kanë kaluar…. 

 

Haki Rrokaj 

Vlore 3 Qershor 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


