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Abstrakt.Ky punim fokusohet në llojet e risqeve, që përballet industria e naftës (upstream) në ciklin e 

sipërm të saj sic është kerkimi dhe prodhimi. Risqet në ketë drejtim janë të shumta dhe për ekonominë 

shqiptare ajo paraqet një veçori interesante, Ndryshimet politike, ndryshimet legjislative, potenciali 

gjeologjik  shqiptar,  faktorët fiscal, efektet e  ekonomisë botërore sot , të ekonomisë së rajonit dhe të 

vëndit japin impakt mbi kursin e monedhës, normave të interesit dhe infacionin  e shihen si reziqje të 

tjera shtesë të këtij artikulli. Punimi synon të hedhë dritë mbi rolin e kompanive të huaja, që operojnë 

në shqipëri duke u pozicionuar ne rolin e tyre dhe  riskun, që ato marrin përsipër. Përballja me  

pasurinë kombëtare më të çmuar të shqiptarëve naftën , ka detyruar edhe qeverinë  të ndërtojë 

politika fiskale, efekti i të cilave duhet të synonte  në shtimin e të ardhurave buxhetore, krijimin e një 

mjedisi ekonomik konkurent, futjen e investimeve të huaja. Natyrisht kjo politikë shtetërore ka pasur 

pasoja dhe ka qënë efekt i një përplasje të vazhdueshme midis kompanive dhe qeverisë. Kjo sepse  

fryma e  dyshimit  me të drejte  ka shoqëruar të palët. E kjo ka qënë pjesë e pazareve dhe risqeve të 

kontratave të lidhura. 

Natyrisht  artikulli s’mund të mbuloj  tërë gamën e problematikës së gjërë, por ai përqëndrohet  

pikërisht në riskun, që kompanitë e huaja, që operojnë në Shqipëri konsiderojnë dhe  efektin që kjo 

politikë risku, si dhe ku  e sa është pasqyruar dhe mbartur. Së fundmi  punimi  bën një dallim esencial 

të riskut , duke sjellë edhe një panoramë  shqiptare për 70 vitet e fundit. Kjo i jep dritë edhe dilemës 

së sotme, pse nuk është zbuluar ende naftë dhe gaz në Shqipëri pas vitit 1990. Njëkohësisht edhe 

faktit  a është kjo politika e duhur shtetërore me këtë pasuri  kombëtare?. 

Metologjia e përdorur është ajo krahasuese dhe  metoda e përdorur është  ajo e analizës dhe e 

sintezës. 

Fjalët kyç: naftë, Hidrokarbure, Albpetrol; Vendburim; Risk; KNP; MOP; Bankers; Stream Oil; 

sistem fiskal, rentë minerare.  
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THE RISK OF COMPANIES OPERATING IN THE OIL INDUSTRY(UPSTREAM). 

EXPLORATION AND PRODUCTION, ALBANIAN CASE  

 

Abstract.This paper focuses on the types of risks that face the oil industry (upstream) in its upper 

cycle such as exploration and production. Risks in this direction are numerous and the Albanian 

economy it represents an interesting feature, Political, legislative changes, Albanian geological 

potential, fiscal factors, the effects of the global economy today, the economy of the region and the 
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country give impact on currency exchange, infacionin interest rates and the other seen as additional 

risks this article. The paper aims to shed light on the role of foreign companies operating in Albania 

being positioned in their role and the risk that they undertake. Facing with national wealth more 

precious oil Albanians, has forced the government to build fiscal policies, the effect of which should 

be aimed at increasing revenues, creating a competitive economic environment, the introduction of 

foreign investment. Obviously it has been state policy implications and the effect was a constant clash 

between companies and government. This is because the spirit of doubt associated with the sides 

right there. And this has been part of the bargaining and contracts related risks.  

Obviously the article can not cover all the broad range of issues, but it focuses precisely on the risk 

that foreign companies operating in Albania and consider the effect that this policy risk, and where it 

is reflected and carried. Finally, the paper makes a crucial difference to risk bringing an Albanian 

overview past 70 years. It also gives light of today's dilemma, though not yet discovered oil and gas 

in Albania after 1990 Meanwhile, the fact is that proper policies state that national wealth ?.  

Methodology used is that comparative method used is that of analysis and synthesis. 

Key Words: oil, hydrocarbons, Albpetrol; oilfield; risk; PSC; JOA; Bankers; Stream Oil; fiscal 

system, Roalty tax. 

Hyrje 

Industria e Naftës karakterizohet nga risqet  gjigande dhe të veçanta,që  i detyrojnë 

kompanite e naftes  për të kërkuar për fusha gjigande. Por sapo një zbulim  ka 

ngjarë, risku i shoqëruar me kërkimin  s’ka më kuptim. Vendimi për të zhvilluar një  

zbulim  është i përcaktuar  nga fizibiliteti  teknik dhe ekonomik nga pikëpamja e së 

ardhmes.   

Pra risku në këtë industri ndahet si risku i kerkimit  dhe risku i zhvillimit të zbulimit 

të kryer. Jo çdo rrjedhje nafte apo gazi është ekonomike. Për të përcaktuar kriteret, 

që përbëjnë edhe risqet vlerësohen: 

Variablat  çeles të riskut,  që përdoren në analizat  e pragjeve të  kërkimit janë: 

 Vlerësimi i kapitalit të riskuar 

 Përfitueshmeria e hidrokarbureve të  gjetur. 

 Kostot e zhvillimit të gjetura 

 Vlerësimi i çmimeve të naftës apo gazit. 

 Shpërndarja e përmasave të fushes së pritëshme  

 Profili i prodhimit të  vlerësuar. 

 Termat fiskal 

Variabla çeles  të riskut ,që përdoren  në analizat e pragjeve të zhvillimit janë: 

 Kostot e zhvillimit të vlerësuara 

 Vlerësimi i çmimeve të naftës 

 Rezervat e vlerësuara dhe profilet e prodhimit 

 Termat fiskal 

 Kostot  indirekte. 

Çmimet e naftës dhe kostot  janë faktorët më sensitive. Lëvrueshmeria  për pus  

është gjithashtu një faktor çelës, sepse ajo ka një influencë të fortë mbi kërkesat e  
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kostove  kapitale dhe  kostot janë gjithashtu të  prekura fortë nga thellësia e ujit  dhe 

nga mungesa e infrastrukturës. 

Analizat e Cash Flow-t të skontuara  janë  kali i punës  i analizave të pragut të  

përmasave  te fushës. Rajonet e ujrave të thella  dhe ato kufitar sigurojnë një 

shembull të mire  për metodat e    përcaktimit të pragut  të përmasave  të fushës. Nga 

një përspektive gjeografike  ujrat mbi 200 m  të thellë si rregull tregojnë  kufirin e 

shelfit  kontinental dhe fillimin e uljeve kontinentale.. Në shume rajone  kosto 

sizmike detare për njohjen e të dhënave  dhe interpretimi variojnë nga 1000 – 1500 

km, në raste te veçanta edhe 20000 km., ndërkohë, që kostoja  e 100 km varion  tek 

2 milion dollarë. 

1-Ecuria e kërkimit dhe zhvillimit të Vëndburimeve të naftës dhe risku që ka 

shoqëruar ato. 

Historia e kërkimit për naftë e gaz ka nisur para viteve 1900, por shpimi i parë me 

rezultat ishte ai i vitit 1918 në Drashovicë të Vlorës.Pas kësaj periudhe janë kërkuar 

dhe shpuar mjaft puse nga kompani të huaja , që kishin marrë me koncesione 

territore të gjëra, shqiptare. Por bumi i vërtetë i zbulimeve i përket periudhës pas 

luftës së dytë botërore..Gjatë periudhës  së pas luftes  së dytë botërore deri me sot 

janë shpuar; 

Periudha 1944-1990 nga Albpetrol   484 puse kërkimi të gjithë  në tokë. Kemi pra 

12 Vb nafte dhe gazi me një koefiçent suksesi në total 2.48% . Duhet theksuar, që 

pavarësisht zbulimit të 12 vb,  ka vb, që nga pikpamja ekonomike apo komerciale 

nuk kanë justifikuar zhvillimin. Kështu është vb i Finiqit, Povelçes, Divjake –Ballaj, 

Durresit dhe i Panajas. Në periudhën  1992-2010  nga kompanite e huaja u shpuan  

12 puse kërkimi nga te cilët  6 në det. Nga kjo kemi një koefiçent suksesi  16.67%. 

Kjo i dedikohet  me shumë   dhe teknologjise së përdorur,  e cila për punimet 

sizmike janë te standartit   2D e 3D dhe në në volum disa herë më të madh.  

Albpetrol ka përdorur për të gjithe puset  një volum prej  18,680 km nga viti 1970 

deri 1993 ( teknologjia 2D analoge rreth 70%)  Në aspektin e 12 puseve  kemi  400 

km teknologjia 3D dhe 13341km teknologjia 2D digitale. Duke pasur parasysh, që 

për punimet sizmike në toke janë shfrytezuar edhe  punimet sizmike të Albpetrolit të 

blera nëpërmjet paketave sipas raundeve të liçensimit. Sidoqoftë për dy zbulimet e 

fundit  ato, që vendosin  prodhimin lidhen me risqet, që shoqërojnë  zhvillimin. Kjo 

për faktin e thjeshte,që faza e kerkimit mbyll një sipar, dhe nga ana tjetër dalin në 

skenë risqe që lidhen me investimet gjigande që lidhen me kompletimin e vb me 

puse, sisteme transporti, manipulimi, seperimi, pastrimi e deri në komplekse 

shërbimi. Duhet të ngrihet një infrastrukturë transporti deri në pikat e shitjes, apo të 

tregut, në mënyrë që ai të kaloj në treg.  Një situatë më problematike kërkon gazi, i 

cili kërkon një trajtim krejt tjetër dhe me çmime krejtësisht të ndryshme dhe që 

parashikohen për periudha kohe të gjata. 

Ajo që dallon është se dy vb nuk kanë të njëjtën profil prodhimi në cilatdo kushte 

ekonomike dhe masë investimi. Kjo sepse varen nga faktorë gjeologjik dhe 
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teknologjik. Kështu psh  Vb i Kuçovës dhe i Marinzes. Të dy Vb objektet kryesor i 

kanë në  shtresat ranore, por produktiviteti i çdo shtrese është krejt i ndryshëm edhe 

pse treguest e thellësisë, përmasave, teknologjisë mund të jenë të njëjte. 

Por mbi të gjitha janë  edhe kushtet fiskale. Kontratat shqiptare dallojnë sejcila nga 

kushtet kontraktore. Psh Albpetrol sha  e cila disponon vb para viteve 1990 tatim 

fitimin e ka 15%, ndërkohë që kompanitë e huaja tatim fitimin e kanë 50%. 

Po kështu midis kompanive ka  aplikime të ndryshme rëniesh  të prodhimit para 

egzistues. Pra profile i prodhimit paramarëveshjes(prodhimi paraegzistues) do të 

bjerë për VB Patos Marinës 15% në vit, ndërsa për vb e marra nga Kompania 

Stream Oil ky tregues lëviz nga 10-15%.  

Matja dhe vlerësimi i riskut 

Në këto kushte është shumë i rëndësishëm të ndajmë riskun e kërkimit  nga risku  i 

zhvillimit. Aktualisht në Shqipëri   kanë operuar dhe operojnë shumë  kompani në 

fushën e kërkimit për naftë e gaz. Për të matur riskun e kërkimit përdoret formula: 

EMV = (shpërblim)x SP – (Risku kapital)x(1-SP) 

Ku:  EMV –Vlera  monetare e  pritëshme 

Risku kapitalit = bonueset, kosto e  e pusit shterp etj. 

SP = propabiliteti i suksesit 

Shpërblimi i = vlera aktuale e një zbulimi e bazuar mbi  analizen e CASH-flow-t  të 

skontuar  me koston e kapitalit të kompanisë. 

  

Ekuacioni  efektivisht prodhon një mesatare të   ponderuar. Ajo është e kompozuara 

e vlerës të një  zbulimi të mundshem shumëzuar  me shansin  e bërjes  të këtij 

zbulimi minus  riskun kapital herë propabilitetin,  që nuk do të ketë zbulim. Nëse 

duhet  ti referohemi formulës së mësipërme, kjo do të thotë, që edhe periudha e 

sistemit të  ekonomisë së centralizuar ka treguar jo pak deshtime,  të cilat ajo është 

përpjekur ti minimizoje me kostot e uleta të shpimit dhe me mungesën e theksuar të 

teknologjise dhe të punimeve ndihmëse në terren. Elementi kryesor është fakti i 

kostos së sondës përdite punë, stand by dhe avari.  

Në shpimin e pusit  Dumre 7, kur për shpim  ishte e kontraktruar një kompani e huaj 

, në këtë  rast Nafta plin(kroaci), kosto ditore  në punë 9850$/dite,stand  by 

9600$/dite dhe avari për faj të saj 8500$/dite  (Kontrata e vitit 1994)(Duhet theksuar 

se kjo sonde ishte  e tipit 2D prodhim Rumun me  thellesi maksimale 6000ml e 

njëjtë me sondën që dispononte ALBPETROL sha që shpoi  pusin më të thellë të 

realizuar në Shqipëri për kërkim Ardenica 18 prej 6701ml).  Kjo sonde  u kontraktua  

nga Premier Oil për vazhdimin e pusit Dumre7, i cili ishte i nisur nga Albpetrol sha 

dhe, që në bazë  të marëveshjes me Premier Oil  i kaloi asaj operatorin duke ndare 

riskun 50/50 . Ndërsa nga sondat në det OXY, një kompani amerikane  kishte një 
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kosto ditore 32000$/dite. Kompania Albpetrol sha  pas viteve 90 trashëgoi një park 

sondash  elektrike dhe diesel për shpime në thellesi të ulet dhe të thelle prej 77 copë.
i
 

Situata e vëpshtirë pas  viteve 1990 çoi në uljen e ritmeve të shpimeve dhe për 

pasojë edhe të kërkimit, solli që numri i tyre  të ulej gradualisht, derisa ne vitin 2005 

numeronte vetem dy sonda  shpimi dhe ato  të pamundshme për të vijuar aktivitetin 

e shpimit për mungesë fronti kërkimi dhe burimesh financiare.  

Për shkak të amortizimit  të tyre dhe  vlerës së ulët të tyre edhe nga procesi i 

rivlerësimit të kryer, kostot e mbajtjes dhe shërbimit të tyre ishin  në vlera  minimale 

e gati të pakonsiderueshme. Elementi kryesor ishin pagat dhe shpenzimet e lidhura 

me pagat. Shumë prej proceseve si : Ndërtimi i sheshit të shpimit, rrugët, çimentimi, 

ulja e kollonave të rrrethimit apo të shpimit, përgatitja dhe injektimi i lëngut larës, 

rënduesve dhe materialeve të tjerë kryheshin  nga vetë Sektori i shpimit,  me një 

cikël pothuajse të mbyllur, duke minimizuar çdo element të kostos. Kjo do te 

thoshte,  që një pus 15 milion $ në Shqipëri i shpuar nga Albpetrol ishte jo më pak 

se   10 here më i lirë. Kjo do të thotë, që  duke  luajtur me figurat reale të pasqyruara 

skema e EMV ka ndryshime dhe rezultate të ndryshme. Duke përgjithsuar të dhënat 

reale kemi nqs  kemi një investim prej 1.5 milon për Albpetrolin me një koefiçent 

suksesi 2.48% atëhere ( Adekuati i një 15 milion me te huajt): 

EMV=0= VA*SP+(1-sp)I=>VA=(1-0.0248)*1.5/0.0248=59 milion $. Pra kostoja e 

zbulimit të një vb kishte vlera 59 milion USD. Kjo është kostoja, që shteti shqiptar 

ka paguar për zbullimin e një vb meatarisht. 

Vlera  e pritshme  ështe  influencuar nga  kapitali i riskuar dhe  termat fiskal, që  

në mënyrë  parciale drejtojnë  përmasat e  shpërblimit. Vihet  re që kapitali i riskut  

peshon  shumë më  tepër në  proçesin  e vendimarrjes. Nëse do të pranonim një  

20% shans të suksesit,  dollarët  e riskut mbipeshojnë  dollarët e shpërblimit 4:1. Me 

një vlere suksesi rreth 10 % marrëdhëniet  ndryshojnë  te 9:1. Dollaret e riskut  janë  

kritikë. Kjo është  pse  kaq me shume  vëmëndje vendoset mbi  angazhimet e punës 

dhe  Bonuset.  Bonuset  në veçanti janë të  veshtire  për kompanitë për tu dhënë, 

sepse ato nuk sigurojnë  informacion . Të paktën  një  program sizmik ose  një 

program shpimi shton informacionin rreth fushës. 

Vlera e suksesit teknik përball atij komercial. Ndryshimi  midis suksesit teknik 

dhe suksesit komercial  mund të jetë thelbësor. Kjo është veçanërisht në rastin e 

ujrave të thellë  dhe rajoneve pa infrastrukturë. Për shumë sipërfaqje perspektive   do 

të kerkohen  një minimum barelesh nafte të rimbulushme, për të justifikuar 

zhvillimin. Termat fiskal kërkojnë targete  më të gjëra  për të justifikuar dollaret e 

riskut  të shpenzuara. Vlera monetare e pritshme ( EMV) , përdoret në një mënyre 

lehtesisht të  ndryshme për të cilësuar  pozicionin e kërkuesve.  

Pragu i përmasave te fushes  ështe vleresuar duke bere supozime  rreth propabilitetit  

te suksesit  nga shpim kerkimet dhe vlera e rezervave, që mund të rezultojë  nga 

përpjekjet e suksesshme të kërkimit. Duke vijuar me të dhënat e Albpetrolit  dhe 
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duke i vleresuar me 1 $/Barel,  rezervat e pazhvilluara atëhere përmasat e fushes do 

të jenë  59 milion barele ≈ 10 milion tone ntë nxjershme. Një gje e tille s’mund të 

thuhet  për shpimet në det apo të shpuara nga kompanitë e huaja . 

Perspektiva  Aspektet  gjeoteknike më të dukshme  të kërkimit janë përmasat e 

fushës  dhe vlerat e suksesit.  Targetet duhet të jenë të gjera  dhe  pikerisht sa të 

gjëra ato duhet të jenë , janë në varësi të kostos dhe termave fiskal. Nga ndonjëherë 

vendet  janë të krahasuar  mbi bazen e bareleve të naftës së zbuluar për një pus. 

Çështja është :A shërben statistika e  kaluar? Pikerisht si informacion historik është i 

kuptueshem  dhe në përputhje  me vleren e suksesit dhe  me përmasat e zbulimeve  

në vartesi të maturitetit të një fushe dhe  faktorëve të tjerë . Nqse të gjitha strukturat  

kryesore kanë qënë shpuar atëhere e kaluara  s’është më një çelës për të ardhmen.  

Kostot janë kritike. Me maturimin dhe zhvillimin e struktures në një rajon të dhënë 

, kostot shpesh ulen . Kjo ështe veçanërisht e vertete  me kostot e kërkimit  dhe të 

transportit të cilat janë më të larta për zhvillimin e fushave  të para  në rajon.  

Produktiviteti i puseve  ështe një faktor dominues  në kostot e zhvillimit. Kjo është 

veçanërisht e vërtetë  në zhvillimet në det dhe rritet akoma më shumë në ujrat e 

thelle. Puset që prodhojnë  200 barel në shqipëri  janë te rralle dhe eksitues , por në 

arenën ndërkombëtare veçanrisht në ujrat e thelle ose në zonat e largëta  ata mund të 

jenë jo ekonomik. Ndërsa shumë sisteme fiskal  në arenën ndërkombetare  janë më 

te qëndrueshme , potenciali me i favorshëm  gjeologjik zakonisht  kompenson. 

Shansi i gjetjes se mbi 100 milion bareleve është real në Amerikën Latine, Azinë 

jug-lindore  dhe Afriken përëndimore, por jo në Shqipëri. Risqet politike janë 

gjithashtu politik , por përsëri është potenciali gjeologjik efektiv dhe termat fiskal, 

që janë të përshtatëshme  dhe mund të gjenden oportunitete . 

Risku Politik. Një nga konsideratat kryesore në  operacionet internacionale  është 

elementi i riskut të vendit . Megjithatë  qeveritë e dine, që edhe një aludim  i 

nacionalizimit , shpronësimit apo konfiskimit mund të dërgojë sinjale të shëmtuara. 

Ajo mund të marre vite  për të risiguruar investitorët potencial. Ndërsa konfiskimi i 

aseteve është një risk , ai është shpesh  i mbimbuluar  nga faktorë të tjerë. Risqet më 

real  përfshijnë gjëra të tilla si  nacionalizimi  ngjitës nëpërmjet  shtrirjes së 

tatimeve, legjislacionit të punës progresiv ose kontrollit të çmimeve. Shqipëria me 

legjislacionin e saj e ka hequr plotesisht vendin tonë nga kjo hartë vëndesh. 

Stabiliteti politik. Një nga aspektet më të vështirë të të drejtuarit të biznesit në një 

vend tjetër është  elementi i ndryshimit të rregullave pafundësisht . Politika mbron  

themelin e risqeve  imediat dhe   prevalent,  që përballet industria . Këto  përfshijnë  

ndryshimet në qeveri  dhe fluktuacionin e ligjeve të tatimeve. Në disa vende  vlera e 

ndryshimeve është eksesive. Demokracite psh. kanë një norme të bërjes së 

ndryshimeve,  që prekin komunitetin e biznesit aq shpesh, sa herë që zgjedhjet 

mbahen. Në termat e dëshirueshmerise është i pa predikueshem  ndryshimi i ligjit të 

tatimit dhe rekordi i  Shqipërise është mjaft i fresket me ligjin Nr 9975 date 

28.07.2008 dhe i ndryshuar me ligjin nr 10065 date 29.01.2009 “Për taksat 
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kombetare” ku për herë të parë futet tatimi për renten minerare 10% mbi vlerën e 

shitjes. Ky parashikim ska qënë në të gjitha kontratat e paralidhura para kësaj  date.  

Teorikisht  qeveritë janë  më pak të pëlqyeshme për të ndryshuar rregullat, nqse 

termat fiskal kontraktual në vet-vete janë përgjegjës. Mënyra më e mirë  për të 

vlerësuar  ose cilësuar  aspektet e riskut politik ose të ndonjë lloj tjeter risku gjëndet 

në teorinë e vlerës së pritur ( EMV). EMV është  teori qëndrore dhe skenarët e 

mundshem ose të ardhurat  janë paraqitur nga impakti  i tyre financiar  nëpërmjet 

analizës së  Cash-Flow-t të skontuar. Termat fiskal të një vendi  dhe stabiliteti 

politik kanë një impakt të madh  në përspektiven e vendit. Duke lenë mënjanë  

dimensionet gjeologjike  gati të gjithe elementet, që prekin  vendimet  e  

investimeve,  janë ose mund të jenë  të influencuar nga qeveria dhe natyra e klimës 

së biznesit, që afrohet për industrinë.  

Vendimi i investimeve  është gjithashtu i vleresuar nga teoria e dobisë  dhe teoria  e 

prishjes së lojes. Të dyja kanë influencë të fortë nga propabiliteti i vleresuar i 

suksesit  dhe natyra e risqeve të pranuar.  

Teoria e prishjes se lojës. Zakonisht kur kërkohet për një vb  nafte  rezultati i çdo 

shpimi analizohet  dhe shpesh një pus i dyte apo i trete  shpohet.  Kjo ka ndodhur në 

të kaluaren dhe vijon edhe sot. Vetë nr i puseve Vlora 10, Vlora 11, Dummre 6, 

Dumre 7, Shpiragu 2 apo se fundmi Shpiragu 3 në vetvete  tregojnë përpjekjet e 

kërkimit të strukturave . Kjo i jep baze edhe teorise së prishjes së lojës. Prishja e 

lojes  ndodh, kur një risk marres me një sasi të kufizuar lekesh i shkon prishjes 

nëpërmjet  goditjeve të vazhdueshme  të falimentimeve.  Me ndonjë lloj buxheti 

shpimesh  gjendet një risk i tille , por ajo mund të  reduktohet nëpërmjet  

diversifikimit(Farm in ose Farm Out). 

Koncepti i prishjes së lojes rrjedh prej të njëjtit vlerësim të riskut të përdorur në 

teorinë e  vlerës së pritshme . Vlerësimi i propabilitetit të suksesit është  përdorur  

për të ndihmuar  përcaktimin e nivelit maksimal të ekspozimit  të kapitalit  nën 

kriterin e nivelit të konfidencës. Objektivi për manaxhimin  është për të qëndruar  në 

lojen e shpimit  sa më gjatë,  që  do të punohej për ndryshimin.  Një mënyre tjeter e 

vështrimit të saj do të qe, për të kërkuar çështjen : Çfarë do të duhej  të ishte  një 

përmase  mostre  sinjifikative statistikore ( në një nivel konfidence  95 % ), që i jepte 

natyrën e lojës . Koncepti i prishjes së lojës  përdoret  për të shmangur  një lidhje të 

suksesit  dhe deshtimeve,  që do të harxhonin një buxhet shpimi, që të paktën një 

sukses   mund të jete i arritur .  

 Propabiliteti i një suksesi = 1-propabilitetin e gjithe deshtimeve. 

 Algoritmi i prishjes se lojes  :  

α= 1-(1-Sp)
n 

      ku:  α   - niveli i konfidencës 

Sp- propabiliteti i suksesit 

1-Sp  - propabiliteti i deshtimit 
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n- numri i provave. Duke e zgjidhur ekuaçionin e mesipërm në lidhje me n kemi: 

 n=
𝑙𝑜𝑔(1−𝑎)

𝑙𝑜𝑔(1−𝑆𝑝)
 

 

Kufiri  midis kurbës së dobisë dhe kurbës EMV  shihet nga ndonjëherë, si çmimi i 

riskut  minimal. Kjo është një arsye pse negocijimet  janë të besdishme mbi 

subjektin e përfitueshmërisë.  Kjo është  veçanërisht e vërtetë nga  këndveshtrimi i 

qeverisë , sepse ajo mund të mos jetë e ndergjegjshme , ose mund të mos të jetë e 

kujdesshme, që kompania ka shpuar 5 puse negative para zbulimit. Teoria e dobisë 

dhe  teoria e vlerës së pritshme , pa pritur bëhen të pa përdorshme sapo zbulimi 

bëhet  dhe për fat të keq   fuqia e pazareve të kompanise  vazhdon të ruhet.(faza  e 

vlerësimit) 

Ndërsa risqet gjeologjike fillojnë të zbehen  pas zbulimit,  risqet politik dhe financiar  

intensifikohen , fuqia e pazareve  të kontraktorit  fillon të zbehet gjithashtu, thelbi i 

të bërit pazar mbetet  fuqia dhe shtrëngimi relativ  i pozicioneve të pazareve,  të cilat 

mbrohen gjatë ciklit të kërkimit dhe zhvillimit të naftës. 

Sapo një projekt  rezervash bëhet komercial  fuqia e pazareve  fillon të ruhet . 

Investimet e gjëra për  fazen e zhvillimi të operacioneve të  naftës fillojnë, si një 

burim i fortësisë  për kontraktorin. Nga koha, që prodhimi fillon  investimi kapital 

është një kosto e varur   dhe ndërtimet  sipërfaqësore të instaluara mund të paraqesin 

një burim sinjifikativ të dëshirës për kontraktorin. Shlyerja është një gur kilometrik,  

ku mbrojtja  rritet në favor të qeverisë. Sapo kontraktori ka arritur shlyerjen, 

përfitueshmeria mund të shfaqet për të qënë eksesive  për disa qeveri. Konceptet e 

përfitueshmërisë  dhe kthimin mbi investimet  fillojnë  për tu ripare në këtë pikë. 

Partneriteti ndërmjet një  qeverie dhe një kompanie të huaj nafte , formal ose jo  

formal shkon tej termave dhe kushteve të kontratës . Relacionet e mira të punës 

mund të bëjnë një diferencë të madhe . Risqet operacional janë nga ndonjëhere real 

të prekshëm, të shoqëruar me të bërit biznes në një vend të huaj. 

Rasti shqiptar.(pas viteve 90) 

Në shqipëri kane operuar dhe vijonë të operojnë mjaft kompani internacionale. 

Risqet që disa kompani të  huaja kanë konsideruar në shqipëri po i paraqesim edhe 

me problematkën e tyre. Përzgjedhja e tyre është bërë e tillë, që ato të paraqesin 

realitetin aktual të vëndit dhe evoluimin e tyre.Kjo përzgjedhje ka synuar edhe për të 

dalluar këtë problematikë nisur edhe nga fazat në të cilën ndodhen kompanitë. 

Përzgjedhja e Petromanas është edhe për faktin se është e vetmja kompani e huaj 

internacionale, që ka kaluar pragun e kërkimit dhe është në pragun e vlerësimit , 

përpara se ajo të hyjë në fazen e zhvillimit të vb të ri të Shpiragut.(Berat). Fakti i 

dytë është, sepse kjo kompani duke qënë se ka marrë tre blloqje kërkimi , në 

Shqipëri paraqet edhe interes nga mënyra e procedimit edhe të dështimit. 
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2-13-6 Petromanas Energy .INC.(Rasti  i Kërkimit Në Shqipëri) 

Petromanas është një kompani nafte dhe gazi ndërkombëtare  e fokusuar  mbi 

kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe gazit. Aktualisht operon në tre vënde, Në 

Shqipëri ku ka një sipërfaqje  prej 4450 km
2
, Francë  rreth 690km

2
 dhe Australi  

6475km
2
. 

Në Shqipëri ajo është e njohur nëpërmjet dhurimit të tre licensave për blloqjet e 

kërkimit: 

A-B: D-E dhe 2-3. Dështimi i kompanisë për plotësimin e angazhimeve të punës dhe 

financiare shoqërohet edhe me përfundimin e të drejtës së kërkimit nga kontrata 

specifike. 

Sapo kompania të plotësoi anagzhimet e punës ajo fiton interesat e saj të punës të 

cilat përfshijnë: 
Tabela 1 

Emertimi Totali Titullimi I qeverisë 
Titullimi i 

kompanisë 

Totali  në % A   

Minus rentë minerare 10% A1 10% 0 

Totali I mbetur B=A(1-0.1)   

Mbulim kostoje deri 100% Rastet   

Rasti kur kostoja është mbi totalin e 

mbetur 

Kosto>B 0 90% 

Rasti kur kostoja është  sa nafta e mbetur 

pas marjes se rentës minerare 

Kosto=B 0 90% 

Rasti kur kostoja është nën 90% e mbetur Kosto<B  X % 

Ndarja qeveritare C C= B*(0-5%)  

Ndarja e fitimit të qeverise D D=F*(0-15%)  

Nafta e fituar E=B-X   

Ndarja e naftes F=E/2 0.5(90-X) 0.5(90-X) 

Totali  Kompanisë G  Kosto+F-(C-D) 

Totali I Qeverisë H G=A1+C+D+F  

Bonuset e prodhimit do të përcaktohen në KNP, ndërsa shpenzimet për blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve nga importi janë të përjashtura nga  TVSH për fazën e 

këkimit. 

Në shkurt 2012 Petromanas hyri në një marëveshje përfundimtare  farm out me  

filialin  e SHELL (pra Petromanas i jep interesa pune të vetat në këmbim të 

zhvillimit dhe operimit, pra ndan riskun ) në blloqjet e kërkimit 2dhe 3. Nën termat e 

kësaj marëveshje  Shell i njihet 50% interes  pune . Kjo në këmbim të një pagese 

prej 50.3 milion $. Petromanas në  Qershor 2013 kryen edhe një  marëveshje farm 

out  me SHELL me 25% interesa shtesë në blloqjet 2 dhe 3 për një shumë prej 6.25 

milion $. Në qershor 2014 ka hyrë në fazën e dytë. Angazhimi i saj i punës është 8.3 

milion $, me një afat dyvjeçar.Pra shell ka 75% interesa pune dhe Petromanas 25%. 

Në fund të  qershorit 2013 përfundoi  kompania shpoi  pusin Shpiragu  2 në thellësi 

6000m. (blloku 2-3). Bazuar mbi testimin e pusit kompania njoftoi zbulimin e vb tek 
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qeveria Shqiptare. (pra përfundoi fazën e kërkimit dhe hyri në fazën e vlerësimit, pra 

të fazës së marrjes së vendimit nëse me kushtet fiskale ,që ka kontrata aktuale, 

Përmasave të vb, investimeve për zhvilllimi e vb dhe kostove operative për nxjerrjen 

e rezervave dhe të transportit në pikën e shitjes si dhe të cilësisë së naftës).Për shkak 

të këtij fakti kompania ka hyrë në fazën e vlerësimit. Kjo periudhë s’mund të zgjasë 

më shumë se 6 muaj. Faze e vlerësimit përmban planin e vlerësimit, që përbëhet nga 

puse shpimi shtesë, punime sizmike shtesë, studime të vazhdueshme të kollonës dhe 

studimin e infrastrukturës së testimit të gjërë. 

Në fillim të dhjetorit 2013  shpoi pusin e dyte  Juban 1 , (blloku A-B). Informacioni 

i grumbulluar nga ky pus  tregonte që rezultatet e shpimit ishin negative. Petromanas  

vendosi abandonimin e pusit Juban-1.Në qershor 2013, Petromanas  pasi plotësoi 

angazhimet e punës  braktisi blloqjet. 

Aktualisht është në proces shpimi i  pusit Molisht  1(Shpiragu 3) si pusi i dytë  në 

bllokun 2-3 , 3 km në jug të Shpiragut 2 në kuadrin e vlerësimit  të potencialit të vb. 

Blloku D-E është  1050km
2
 dhe ka tre faza për 7 vjet dhe me një buxhet anagazhimi 

minimal  prej 12.3milion $. Për shkak të vonesave për plotësimin me lejet e 

nevojshme kjo periudhë është shtrirë edhe për një vit për fazën e dytë. Për shkak të 

pamundësisë për të plotësuar angazhimet kompanisë ju morr nga AKBN si  

kompesim, angazhimi financiar, e cila nuk u plotësua. Kjo pagesë është përfshirë si 

pasuri e paprovuar dhe në fund të vitit 2013, duke qënë se nuk vërtetohej me asnjë 

pasuri kaloi në shpenzime të periudhës.Kështu që në 2014 kompania hyri në fazën e 

tretë me një buxhet të reduktuar.Nqs qeveria shqiptare nuk miraton hyrjen në fazën e 

tretë me këtë buxhet, atëhere kompania do të braktisë interesat e saj të punës në këto 

blloqje. 

Sipas kontratave KNP midis qeverisë shqiptare dhe Petromanas Albania GmbH 

investimet minimale në programet e punës janë si më poshtë: 
Tabela 2 

Liçensa Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 1 Faza 2 Faza 3 

Periudha 

sipas fazave 

Viti 

2010 

Vitet  

2011-12 

Vitet  

2013-14 

1 Gusht 2010-

31-Korrik 

2012 

1 Gusht 2013-

31-Korrik 

2014 

1 Gusht 2014-

31-Korrik 

2016 

Blloku 

A&B 

0 6,300,000 6,300,000    

Blloku 

D&E 

0 6,300,000 6,300,000    

Blloku 2&3    8,500,000 8,300,000 8,300,000 

Risqet e kësaj kompanie janë të lidhura me operacinet e kërkimit dhe të zhvillimit. 

Këto risqe janë të lidhura edhe operacionet aktuale dhe të ardhshme . Kompania ka 

identifikuar risqe të lidhura  me biznesin e saj: 
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A-Risku i biznesit: 

1. Riskun e kërkimit dhe të rezervave. Kërkimi, vlerësimi dhe zhvillimi i 

rezervave të naftës dhe gazit janë spekulative dhe përfshijnë një shkallë të lartë 

risku. Nuk ka asnjë siguri vëren kompania, që kërkimi apo vlerësimi i pasurive 

do të jenë të sukseshme. 

2. Risku i shpimit dhe operacioni. Aktivitetet e kërkimit dhe të zhvillimit mund 

të vonohen ose mund të preken nga faktorë tej kontrollit të kompanisë. Kjo 

përfshin kushtet klimaterike, cilësinë e materialeve dhe punët kompetente për 

të realizuar  shërbimet dhe pranimin e rregullimeve aktuale dhe të ardhshme 

qeveritare. Shpimi mund të rezultoj negative dhe kjo mund të mos prodhojë 

një prodhim komercial. Vonesat në shpim rrisin kostot e shpimit. Kompania 

Petromanas ka rezultuar me pusin negativ dhe abandonimin e zonës së 

kërkimit në blloqjet . Asaj për vonesa i janë sukestruar nga AKBN  kompesimi 

financiar I vitit përkatës. 

3. Kostot e cilësisë së materialeve dhe shërbimeve në Shqipëri. 

4.  Risku mjedisor. Kompania beson në ligjet egzistuese , por ajo nuk mund të 

parashikoj ndonjë ndryshim dhe impaktin që ato mund të kenë  mbi 

kompaninë. 

5. Tregu i kapitaleve dhe kërkesat për kapital shtesë. Burimi kryesor I kompanisë 

ka qënë nëpërmjet tregut të kapitaleve. Kompania ka akses për kapital efektiv 

për të financuar operacionet e ardhshme, megjithatë ajo nuk ka siguri.Kjo e ka 

detyruar kompaninë të hyjë në marëveshje farm Out me SHELL, duke shitur 

75% të interesave të saj të punës. 

6. Humbje e, ose ndryshimet  e  KNP-ve ose MOP-eve. Kompania është subjekt 

për të ndryshuar KNP-të apo MOP-et dhe kjo mund të ketë impakt pozitiv ose 

negative.  

7. Risku ekonomik, politik dhe ligjor. I gjithë ky paragraph i referohet Shqipërisë 

po të kemi parsysh që ajo kompani  operon vetëm në tre vënde , ku vetëm 

Shqipëria është më e pasigurta. 

8. Risku i tregut. Rasti Shqiptar është rasti ku mungon tërësisht infrastruktura 

dhe tregu I gazit. 

9. Paqëndrueshmëria e çmimeve të ardhshme të naftës dhe gazit. 

10. Risku i monedhës së huaj 

11. Besimi mbi personelin kyç.  

B- Risku financiar i cili përbëhet: 

a. Risku i normës së interesit(Ka bler[ instrumentë ASH financiar) 

b. Risku i kredisë. Cilësia e saj është e lidhur me instucionet financiare ku kanë 

depozituar Cash-in e kufizuar (Parate e ngurtësuar me një drejtim përdorimi të 

caktuar) 
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c. Risku i tregut financiar.. Kompania është e ekspozuar ndaj fluktuacionit të  

USD, Euros dhe CAD. Në fund të vitit 2013 impakti I këtij faktori llogaritej 

1.4 milion USD, ndërsa në dhjetor 2012 ky impakt ishte 2 milion USD. 

d. Risku i likujditetit. Në fazën e parë të kërkimit kompania ka burime të 

mjaftueshme , por me kalimin e kohës është i domosdoshëm financimi shtesë. 

Kjo sepse kërkimi mund ti tejkalojë këto plane dhe ky tejkalim sasie i kërkuar 

nga programet e punës bëhet për të mbajtur liçensën, duhet për të aranzhuar 

Farm-out dhe sigurimin e Aksioneve dhe borxheve të reja.Pra me gjëndjen 

aktuale Petromanas është në një fazë kritike. 

e. Risku i vlerës së drejtë. Instrumentat financiar , që janë vlerësuar pas në 

mënyrë pasuese pas vlerësimit fillestar janë grupuar në tre nivele në të vilat 

vlera e drejtë  kontrollohet. 

Kompania Bankers dhe Stream oil janë dy kompani tipike që janë në fazën e 

zhvillimit dhe të përpunimit të vb. 

Aktiviteti i bankers petroleum nisi në vitin 2004. Kjo kompani aktualisht  ka hyrë në 

MOP me albpetrol sha dhe manaxhon  2 Vb më të mëdha të naftës të Shqipërisë. Vb 

i Patos Marinëz dhe Vb e Kuçovës. Kompania  Stream oil e ka nisur aktivitetin në  6 

mujorin e dytë të vitit 2008.  Dhe ka në operim 4 vb( Ballsh, Mollaj-Cakran, Gorisht 

Kocul dhe Delvinë)Të dy kompanite vlerësojnë vetëm riskun financiar. 

1- Risku i kredisë.Ky risk lidhet me kleintët dhe kompanitë vlerësojnë se nuk 

ka problem me debitë e krijuara.Klientet mbi 90 ditë kanë ulje në dy  firmat. 

Firma Stream oil ka 43% e klientëve mbi 90 ditë. 

2- Risku i likujditetit .Risku I likujditeti. Për këtë kompania siguron 

paraprakisht nevojat Cash për një periudhe 30 ditore, që pasqyrojnë  

kërkesën për shërbimet e shpenzimeve operacionale dhe kryen monitorimin 

e saj. Për të lehtësuar programin e saj Bankers  ka lehtësi kreditimi nga tre 

banka ndërkombëtare. Aktualisht kompania Bankers paraqitet me këtë 

rrjedhje detyrimesh bankare: 

Tabela 3 

OOO/$ 
Vlera me 

31/12/2013 
Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 

Viti 2017e 

më pas 

DASH 33,812 33,812 0 0 0 

Hua operacionale 0 0    

Hua me afat 5,096 1,496 1,200 1,200 1,200 

Hua qarkulluese 100,000 0 0 0 100,000 

Totali 139,908 35,308 1,200 1,200 101,200 

Huaja Operacionale përfundin në vitin 2014, huaja me afat përbëhet nga dy 

hua, një që përfundon në 2014 dhe një që vijon deri me 2017 dhe që është me 

kushtet mjedisore.Huaja qarkulluese do të jete me katër transhe dhe interesat 

e saj rriten nga transhi në transh. Kthimi i transheve do të bëhet pas viti 2017 

në katër vitet e njëpasnjëshme me një shumë prej 25 miljon euro cdo 
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vit.Transhi i parë dhe i dytë janë përdorur ( I pari 50 mil $ dhe i dyti 20mil $. 

Transhi I trete prej 80 miljon është i vlefshëm dhe vlera e interesit është 

libor+4.5%. Një kuotë  për pjesën e papërdorur të kredisë  është 1.8% për 

këtë transh dhe 0.9% për transhin e katërt. Kompania mund ta përdorë 

transhin e katërt, kur çmimi brent mbetet mbi 70$/bbl. Për transhin e katërt 

kompania paguan për kredinë e papërdorur 0.9% interes. 

Sipas bilancit të vitit 2013 Stream Oil kishte një humbje neto rreth 5.5 milion 

dhe për pasojë nuk respektoi  kontratat  në lidhje me huanë  bankare  të 

pagueshme dhe  lehtësirat e parapagimit e saj. Kompania  kishte detyrime 

40,077,678$  dhe një hua bankare të pagueshme prej 9,139,713$ 

(13,012,766$- viti 2012).  Kompania është duke konsideruar burime të tjera 

financimi si aksione dhe borxhe, me qëllim të plotësojë kapitalin e punës që i 

mungon. 

3- Risku i tregut.është risku që ndryshimet në çmimet e tregut si kursi i 

këmbimit, normat e interesit dhe cmimet e mallrave të konsumit do të 

prekin të ardhurat e kompanisë ose vlerën e instrumentave të saj financiarë. 

Konkluzione. 

Risku në industrinë e naftës është mjaf i lartë, si në asnjë industri tjetër. Fakti që 

shteti nuk mund të marrë përsipër risk, i gjithe risku i kërkimit u ka kaluar 

operatorëve privat nëpërmjet KNP-ve dhe MOP-eve. 

Siç rezulton të tre kompanitë e marra nës tudim , problem kryesor ishte likujditeti 

dhe mungesa e burimeve financiare.Kompanit[ e futura në fazën e kërkimit  shohin 

si burim financimi , aksionet, obligacionet dhe shitjen e intereve ekonomike t[ reja. 

Petromanas i ka shitur SHELL-it 75% të interesave të punës, për të përballuar  

kostot edhe angazhimet e saj financiare, dhe kjo në bllokun më të mirë të vlerësuar 

deri tani. 

Risqet e kompanisë janë dy llojesh: risqe biznesi dhe risqe financiare ku përparësi ka 

risku i biznesit, për fazën e kërkimit.Risku financiar merr përparësi në fazën e 

zhvillimit dhe përpunimit të vb. 

Të dy kompanitë e future  në fazën e zhvillimit , problem kryesor ishte financimi 

dhe zgjidhjet kanë qënë pothuaj identike, duke marre hua nga bankat dhe duke 

shtuar dhe shitur aksione dhe të drejta. 

Ajo që konstatohet[sht[,qe situata në Stream Oil nuk është e mirë dhe kompania 

ndodhet përballë një risku të lartë edhe për shkak të mos shlyerjes së detyrimeve 

bankare. 

Duke u nisur nga kjo kjo analizë e rastit shqiptar  rekomandojmë: 

Forcimin e kapaciteve manxhuese të shtetit dhe  instuticioneve  liçensuese  për të 

parashkiuar dhe lejuar dhënien e sipërfaqjeve të tilla të mëdha  për kërkime , 

kompanive pa burime financiare të shëndosha dhe të sigurta. Rasti i Petromanas 
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GMBH  është shëmbulli, si ajo nuk realizon investimin e saj.Në këtë situatë është 

edhe Stream Oil, në pamundësi burimesh financiare. 

Po kështu analiza e riskut kërkon, që ky vlerësim, që jep siptomat e një pamundësie, 

të jetë i kujdesshëm dhe sinjifikativ për vlerësimin e potencialit të çdo  investitori 

potencial. 

Shkurtime.:  

KNP-Kontrata me ndarje prodhimi (PSC) 

MOP- Marëveshje e operacioneve të përbashkëta. 

Farm out- shitje e një pjese të interesit ekonomik tek një kompani tjetër. Farm –in 

blerje e interesit tek një firmë tjetër. 

Upstream- operacionet e rrjedhës së sipërme ku përfshihen kërkimi deri në 

prodhimin. Ndonjëherë përfshihet edhe transporti i naftës dhe gazit. 
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