
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, mbështet Ministrinë e Brendshme si pjesë të programit të saj për qeverisjen

vendore dhe forcimin e autonomisë fiskale në fushën e menaxhimit të burimeve natyrore. Konkretisht, që prej

vitit 2021 Prezenca sëbashku me Ministrinë e Brendshme janë duke zhvilluar metodologjinë për vlerësimin e
potencialit të Kapitalit Natyror të bashkive (KNB) në Shqipëri. 
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Si kryhet testimi?

 



Kapitali natyror përbën …”elemente të natyrës që direkt ose indirekt prodhojnë vlera ose përfitime për
njerëzit. Kapitali Natyror janë stoqe të aseteve të natyrës që mund të rriten ose të shterojnë me kalimin

e kohës dhe duhet të mirëmbahen për të siguruar një rrjedhë të vazhdueshme të mallrave dhe

shërbimeve për komunitetin dhe ekonominë".
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ÇFARË ËSHTË KAPITALI NATYROR?

Elemente të
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Rritje ekonomike e vendit

Rritje e cilësisë së mjedisit

Burime natyrore të mirë shfrytëzuara
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ELEMENTE TË KAPITALIT NATYROR
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Konsultimi dhe
rishikimi me
Ministrinë e
Brendshme dhe
Agjencinë në
Mbështetje të
Vetëqeverisjes
Vendore.

Llogaritë funksionale 
në njësitë monetare

Analiza dhe llogaritë 
funksionale në njësitë fizike 

Bashkia krijon
grupin e punës 

Për grumbullimin e të
dhënave përdoren
statistikat zyrtare, të
dhënat
meteorologjike, të
dhënat hidrologjike,
dokumente dhe
statistika të vetë
bashkisë, planit të
përgjithshëm vendor,
kanalet zyrtare të
agjencive shtetërore,
etj.

Identifikimi i
potencialit ekonomik.
Miratimi i raportit nga
bashkia dhe këshilli
bashkiak.

Përgatitja e raportit
të vlerësimit të

kapitalit natyror
 
 

SI KRYHET VLERËSIMI I KAPITALIT NATYROR?

TESTIMI I KAPITALIT NATYROR

Grupi i punës
mbledh të

dhëna

Konsultimi dhe
validimi i raportit

 

Miratimi i raportit
nga bashkia

 

Bashkia krijon grupin
e punës me
specialistë nga fusha
të ndryshme të
bashkisë si mjedisi,
taksat, statistikat,
pyjeve, bujqësisë,
turizmit dhe
energjisë.

Krijimi i një regjistri të
pasurive të Kapitalit
Natyror të bashkisë.
Vlerësimin e nivelit
potencial të
shërbimeve të
ekosistemit të
siguruara nga Kapitali
Natyror.
Vlerësimi monetar i
përfitimeve të
ofruara nga
shërbimet e
ekosistemit të
bashkisë.
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Infrastruktura e të dhënave të 
nevojshme për kontabilitetin

Baza e të dhënave themelore

Prodhimi i llogarive
kryesore

Mbledhja e të dhënave referuese gjeografike dhe krijimi i bazës së të
dhënave të Njësive të Kontabilitetit të Ekosistemit.

Mbledhja, organizimi dhe përpunimi i të dhënave të grumbulluara në
grupe të ndryshme e të nevojshme për kontabilitetin.

Prodhimi i llogarive kryesore të Kapitalit Natyror të bashkisë dhe
elementëve të tij të zonës.

Kryerja e analizës funksionale të kapitalit dhe shërbimeve të
ekosistemit në njësitë fizike.

Analiza funksionale e kapitalit, e shërbimeve si edhe llogaritja e kapitalit
natyror në njësitë monetare: 1) shërbime 2) kosto 3) përfitimi.
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Për më shumë na ndiqni online


