
  

                                                           

FTESË 
 
 

Qendra Shqiptare për Konkurrueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT), me 
mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ka kënaqësinë t’ju ftojë 
në një event për prezantimin e gjetjeve të projektit kërkimor për:  

 
NJË ANALIZË E KOSTOVE DHE PËRFITIMEVE TË PROCESIT TË INTEGRIMIT 

TË SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EUROPIAN  
 
 

Ditën e Premte, 26 Shtator 2014 
         Nga 10:00 - 12:00 

 
Salla Illyria 3, Hotel Sheraton, Tirana 

 
 

Të ftuarit nga sektorë të ndryshëm, publikë e privatë, si dhe kërkues shkencorë, 
media, shoqëria civile dhe përfaqësi të sektorit të biznesit, do të kenë mundësinë të 
njihen me prezantime nga ekspertët e ACIT-it, mbi rezultatet e projektit kërkimor për 
kostot dhe përfitimet e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.  
 

Ky projekt synon të kontribuojë në një dimension të munguar deri më tani, pra në 
debatin e mirëfilltë dhe të stukturuar mbi analizën e kostove dhe përfitimeve të 
procesit të integrimit. Kërkimi për analizën kosto-përfitime është realizuar nga një 
grup ekspertësh të asociuar me ACIT-in në periudhën nëntor 2013-maj 2014. 
Kërkimi përfshin një ndërthurrje të metodologjisë sasiore dhe asaj cilësore për të 
mbledhur edhe përshtypjet dhe perspektivat e aktorëve në procesin e integrimit. 
Kërkimi ndalet në fusha specifike si tregtia e lirë, konkurrenca, rritja ekonomike, 
bujqësia dhe siguria ushqimore si dhe në pikëpampjen politike dhe institucionale të 
procesit të integrimit.  
 
 
Lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresen e-mailit: acit@acit.al ose 
teuta.tavanxhi@acit.al  
 
 
Me konsideratë, 
 
ACIT 

P.S. Bashkëngjitur lutemi të gjeni Programin e Aktivitetit 
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Programi i aktivitetit 

NJË ANALIZË E KOSTOVE DHE PËRFITIMEVE TË PROCESIT TË INTEGRIMIT 
TË SHQIPËRISË NË BASHKIMIN EUROPIAN  

 

09:30-10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve  

10:00-10:40 Mirëseardhja nga 

Z. Andi Dobrushi, Drejtor, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë 

Znj. Klajda Gjosha, Ministër për Integrimin Europian  

Z. Clive Rumbold, Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë 

Moderimi nga: Z. Besart Kadia, ACIT 

10:40-11:00 Dimensioni ekonomik i procesit të integrimit: Analiza kosto dhe 

përfitime    

                        Prof. Dr. Arjan Kadareja, Ekspert i asociuar, ACIT  

 
11:05-11:20     Analizë cilësore e procesit të integrimit europian: Perspektivat e  
   sektorit privat e publik 
                         Dokt. Blerjana Bino 
 
11:20-12:00     Pyetje – Përgjigje – Diskutime   

                        Komentet përmbyllëse  

 
12:00              Dreka  


