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KOMUNIKATË PËR SHTYP 

 

Qendra Shqiptare për Konkurrueshmërinë dhe Tregtinë Ndërkombëtare (ACIT), me 

mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, organizon tryezën 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. 

Projekti kërkimor ofron një analizë sistematike të bazuar në kombinimin e qasjes 

metodologjike sasiore dhe cilësore. Kështu projekti ndihmon në rritjen e informimit dhe 

ekspertizës vendase për çështjet e integrimit dhe fushat specifike. Kjo do të sjellë një 

përmirësim dhe orientim të debatit publik si dhe do të nxisë ritmin e reformave integruese.  

 

Kërkimi për analizën kosto-përfitime është realizuar nga një grup ekspertësh të asociuar me 

ACIT-in në periudhën nëntor 2013-maj 2014 duke u ndalur në fusha specifike si tregtia e lirë, 

konkurrenca, rritja ekonomike, bujqësia dhe siguria ushqimore si dhe në pikëpampjen 

politike dhe institucionale. Kërkimi përfshin një ndërthurrje të metodologjisë sasiore (modeli 

ekonomik i analizës së shkëmbimeve tregtare dhe investimeve të huaja direkte) dhe asaj 

cilësore (intervista të thelluara me përfaqësues të institucioneve qeveritare, sektorit privat dhe 

ekspertë të fushës) për të mbledhur edhe përshtypjet dhe perspektivat e aktorëve në procesin e 

integrimit.  

 

Dimensioni ekonomik i procesit të integrimit  

 

Analiza e realizuar në gjatë projektit tregon se:  

(i) gjejmë evidencë se flukset tregtare të Shqipërisë me vendeve të BE- së të prekura më pak 

ose aspak nga kriza janë rritur në përqindje të totalit. Ajo që duket më e rëndësishme është se 

kjo rritje dominon rritjet respektive të flukseve të tregtisë së Shqipërisë me secilën nga zonat 

e tjera të botës.  

(ii) Ne gjejmë gjithashtu evidencë se në rastin e Shqipërisë gjatë periudhës së pas hyrjes në 

fuqi të MSA-së (2009-2012) ka një rritje të ndjeshme të IHD-ve ndonëse periudha në fjalë 

koinçidon me ashpërsimin e krizës së borxheve sovrane në eurozonë, që është zona e 

origjinës së një pjese të konsiderueshme të IHD-ve për në Shqipëri. Gjithashtu, evidenca e 



                                                                

 

                                                                   

IHD-ve duhet marrë me rezervë sepse periudha 2009-2012 koinçidon edhe me futjen e 

Shqipërisë në NATO gjë që me të drejtë mendohet se ka ndikuar pozitivisht në rritjen e 

sigurisë dhe për pasojë edhe të IHD-ve në Shqipëri. 

(iii) Është e vështirë për tu përgjigjur pyetjes për ndikimin e procesit të integrimit në rritjen 

ekonomike. Teorikisht nuk ka dyshime se integrimi europian sjell, deri në terma afatmesme, 

një rritje më të lartë ekonomike për vendet që anëtarësohen në BE. Por, në fushën empirike 

rezultatet nuk janë aq bindëse. Gjithësesi, në përputhje me hipotezën e ngritur në këtë studim, 

ne nuk mendojmë se faza e tanishme, relativisht e hershme, e procesit të integrimit Shqipëri – 

BE ka lënë gjurmë  në rritjen ekonomike të Shqipërisë apo në zhvillimet e tregjeve të saj 

financiare. Këto mbeten drejtime për tu eksploruar në të ardhmen teksa Shqipëria të avancojë 

në fazën e integrimit europian.  

(iv) Analiza e flukseve tregtare do të pasurohej shumë nëse do të zbatohej edhe në nivel 

mikro, dmth. duke zbatuar të njëjtën metodologji për secilën kategori importesh dhe 

eksportesh. Ne gjithashtu mendojmë se efektet potenciale të integrimit europian në rritjen 

ekonomike dhe në fushën e integrimit financiar do të materializohen më tej teksa Shqipëria ti 

afrohet anëtarësimit të plotë në BE. Studime të mëtejshme është mirë të fokusohen në këto 

drejtime. 

 

Një analizë cilësore e perspektivave të aktorëve kyç të procesit të integrimit  

Kostot dhe përfitimet në aspektin politik dhe institucional nuk mund të shihen veçse në terma 

afatmesëm dhe afatgjatë në lidhje me atë që është tashmë ‘e vetmja lojë në qytet’ ose ndryshe 

‘alternativa e vetme e zhvillimit të Shqipërisë’─ integrimi në BE.  

 

Përfitimet: 

(i) Në terma formal, u vu re se aktorët e përfshirë në proces nënvizuan anën normative të 

procesit, sidmos përmirësimin e kuadrit legjislativ; vendosjen e standardeve të përbashkëta; 

asistencës financiare dhe ndërtimin e kapaciteteve për çështjet e brendshme dhe të sigurisë. 

Shembulli më konkret është ngritja e Ministrisë së Integrimit Europian dhe të gjithë 

strukturave që lidhen me integrimin në BE nëpër institucione të tjera si edhe i Autoritetit të 

Konkurrencës.  

(ii) Në terma përmbajtësor, analiza e të dhënave tregon se procesi i integrimit europian ka 

shërbyer si një shtysë e fortë për zhvillimin e institucioneve në vend; koordinimin 

ndërinstitucional; ngritjen e institucioneve të reja; hapjen e vendimmarrjes përkundrejt 

aktorëve të tjerë shoqërorë dhe rritjen e llogaridhënies; përmirësimin e burimeve njerëzore 

dhe shtimin e kapaciteteve përthithëse të fondeve. 

 

Kostot:  

(i) Sa i takon kostove të procesit të integrimit, studimi identifikon si koston më të lartë koston 

financiare të përafrimit të legjislacionit dhe përputhshmërinë me kontekstin shqiptar, ngritjen 

e instrumentave për zbatueshmërinë e legjislacionit dhe zhvillimin e kapacitetit njerëzor.  

(ii) Një kosto tjetër e identifikuar është krijimi i varësisë ndaj kushtëzimeve të BE-së duke 

cënuar kështu krijimin e një kulture qendrueshmërie dhe të qenësishme të hartimit të 

politikave dhe proceseve që burojnë nga brenda dhe jo të kushtëzuara nga presioni i jashtëm.  

 

Megjithatë, problematike më e madhe këtu nuk vjen nga kostot në vetvehte, sesa nga 

instrumentalizimi i procesit nga aktorët politik, komunikimi politik i personalizuar dhe në 

llogore të ndryshme, fitimi i një farë ‘imuniteti’ ndaj kushtëzimit të BE-së.  
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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 

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  

 

 


