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Qëllimi i analizës cilësore  

Mbledhja e të dhënave të thelluara dhe cilësore mbi 
perspektivat e aktorëve kyç të procesit të integrimit në BE;  

 

Analizimi i mënyrës sesi perceptohen dhe shpjegohen 
efektet (kosto dhe përfitime) të procesit të integrimit në 
BE nga aktorët kyç;  

 

Ndërthurrja e gjetjeve të analizës sasiore të studimit me 
një analizë cilësore  për të reflektuar rreth kostove dhe 
përfitimeve të procesit të integrimit në BE ; 

 



Metoda  

Përfaqësues nga tre sektorë kryesorë të 
procesit të integrimit: 

 

Sektori publik: institucionet qeveritare; 
politikëbërëse; legjislativ; të pavarura;  

 

Sektori privat dhe organizatat 
përfaqësuese/ombrellë të biznesit dhe 
sipërmarrjeve në Shqipëri; 

 

Ekspertë të procesit të integrimit dhe/ose 
përfaqësues të shoqërisë civile dhe 
akademisë. 

 Intervista të 
thelluara me 
aktorët kyç 
sipas tre 
sektorëve  

 

 Kampionim i 
qëllimshëm  

 

 Madhësia e 
kampionit = 19  
intervista  

 

 Koha: Mars – 
Prill 2014  
 

 



Kampioni i intervistave të thelluara 

Sektori publik: të intervistuar  
 Ministria e Integrimit Europian;  

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik,  

 Tregtisë dhe Sipërmarrjes;  

 Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Ujrave;  

 Ministria e Mjedisit;  

 Komisioni për Integrimin Europian/Parlament; 

 Autoriteti i Konkurrencës;  

Sektori privat: të intervistuar  
 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë;  

 Bashkimi i Dhomave të Tregtisë,  

 Business Albania; 

 Dhoma e Fasonëve;  

Ekspertë: të intervistuar  
 ekspertë/shoqëri civile  

 



Perspektivat e sektorit publik  
Përfitimet e procesit të 

integrimit  

 Një shtysë e fortë për zhvillimin e 
institucioneve në vend dhe 
koordinimin ndërinstitucional; 

 
 Ngritjen e institucioneve të reja që 

sigurojnë ruajtjen e standardeve të 
përbashkëta me BE-në;  

 
 Përafrimin e legjislacionit; 
 
 Hapjen e vendimmarrjes përkundrejt 

aktorëve të tjerë shoqërorë dhe 
rritjen e llogaridhënies; 

 
 Përmirësimin  e burimeve njerëzore 

dhe shtimin e kapaciteteve 
përthithëse të fondeve; 

Kostot e procesit të integrimit  

 Kosto financiare e përafrimit të 
legjislacionit dhe përputhshmëra me 
kontekstin shqiptar; 

 
 Kosto për ngritjen e instrumentave 

për zbatueshmërinë e legjislacionit 

dhe zhvillimin e kapacitetit njerëzor; 
 
 Krijimi i varësisë ndaj kushtëzimeve 

të BE-së duke cënuar kështu krijimin 
e një kulture qendrueshmërie; 

 



Sektori publik 

Proces është i mirëpranuar si e vetmja 
alternativë për modelin politik dhe 
ekonomik në vend;  

 

Pranimi që mbart krahas përfitimeve 
edhe kosto; 

 

Procesi i integrimit europian ka pasur 
më shumë përfitime sesa kosto; 

 

Disa kosto janë mbuluar nga KE 
përmes programeve si:  

 PHARE, CARDS, EURALIUS, PAMECA dhe IPA 

 Aspekti normativ 
dhe formal ; 

 

 Kushtëzim për 
zhvillimin e vendit  



Perspektivat e sektorit privat 
 

Përfitimet e procesit të integrimit  
 

 Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe 
rregullues përmes përafrimit të 
legjislacionit dhe të njëjta 
standarde si në BE; 

 

 Rregullimi i funksionimit të tregut, 
liberalizimi dhe përcaktimi i 
politikës së konkurrencës së lirë si 
dhe mbrojtja e saj; 

 

 Përmirësim i komunikimit me 
institucionet qeveritare; 

 

 Gjetja e tregjeve të reja për 
eksportim dhe rritja e 
shkëmbimeve tregtare; 

 

 

Kostot e procesit të integrimit  

 
 Përballja me tregje më të avancuar e 

konsoliduar;  

 

  Lëvizshmëria e krahut të punës 
është e ulët gjatë procesit; 

 

 Ndërvarësia për sigurimin e kapitalit 
lidhet ngushtë me risqe të 
përbashkëta;  

 

 Sistemi jo-i-harmonizuar i taksimit;  

 

 Rritja e kostos së punës për 
kompanitë me detyrimin për rritjen e 
pagës minimale; 

 

 

 



Sektori privat 

Procesi i integrimit europian dhe 
perspektiva për anëtarësimin në BE 
merret si e vetmja alternativë zhvillimi; 

  

Kostoja e përafrimit të legjislacionit;  

 

Më shumë legjislacion i përshtatur nuk 
do të thotë domosdoshmërisht më 
shumë cilësi në standardet e jetës së 
qytetarëve;  

 

Mospërputhje mes përshtatjes së 
legjislacionit dhe vizionit për zhvillimin 
e shoqërisë shqiptare; 

 
 

 

 
 Plotësimi i kushteve të 

përcaktuara nga BE-ja 
shpejt, shpesh lë 
jashtë procesin e 
konsultimit me 
sektorin privat në 
vendimmarrje;  

 
 Përfitime konkrete 

financiare në 
zhvillimin e 
teknologjisë dhe 
inovacionit për 
sipërmarrjen të ulta në 
raport me 
pritshmëritë ; 

 
 Liberalizimi i tregut 

nuk lidhet vetëm me 
MSA-në dhe efektet e 
saj, por së pari me 
nënshkrimin e 
marrëveshjes me 
OBT-në në vitin 2000; 

 



Qasja kritike nën optikën e ekspertëve 
 

Përfitimet e procesit të integrimit  
 

 Përafrimit të legjislacionit; 

 

 Vendosjen e standardeve të 
përbashkëta;  

 

 Asistenca financiare dhe ndërtimin 
e kapaciteteve për çështjet e 
brendshme dhe të sigurisë; 

 

 Funksionimit të institucioneve në 
terma të: zhvillimit të kapaciteteve 
institucionale dhe njerëzore; 
koordinimin; shtysën për 
pavarësinë e insitucioneve;  

 

 

 

Kostot e procesit të integrimit  

 
 Kosto është ajo e përafrimit të 

legjislacionit dhe dinamika e 
zbatueshmërisë dhe përputhjes me 
kontekstin; 

 

 Komunikimi i brendshëm 
institucional është cënuar nën 
presionin e kryerjes së proceseve 
në mënyrë të përshpejtuar sipas 
kushteve të BE-së;  

 

 Kushtëzimi politik krijon varësi të 
aktorëve dhe institucioneve 
kundrejt atyre të BE-së; 

 

 



Ekspertët 

Qendrueshmëria e kapaciteteve njerëzore në 
institucione – qëndrueshmëria e investimit nga 
BE-ja ; 

 

Pa shtysën e procesit të integrimit, intensiteti 
dhe shpejtësia e reformave nuk do kishin qenë 
në të njëjtin ritëm, por do të kishte ndodhur; 

 

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; 

 

Vështirësia në ndryshimin e kulturës, sjelljeve 
dhe pratikave të punës - Hendeku midis 
pritshmërive, kërkesave dhe gadishmërisë për 
të vepruar si nga ana e qeverisë, elitës dhe 
qytetarisë; 

 

 
 

 

 Integrimi 
europian është 
tashmë ‘e 
vetmja lojë në 
qytet’ 

 

 Tablo më kritike 
dhe më të 
thellë; 

 

 Kufizime të 
brendshme të 
kontekstit 
politik, social, 
kulturor dhe 
ekonomik në 
Shqipëri; 



Linja të përbashkëta 

Informim i plotë për sektorin privat sa i takon 
kushtëzimit, standardeve dhe kostove që pritet me 
intensifikimin e procesit të asocimit, me statusin kandidat 
dhe më pas me anëtarësimin; 

 

Zhvillim i mëtejshëm i kapitalit njerëzor për përthithje 
fondesh;  

 

Përfshirrja e sektorit privat, shoqërisë civile, grupeve të 
interesit në një proces të qenësishëm për vendimmarrjen 
/politikëbërjes; 

 

 



Kërkimi i mëtejshëm 

Analiza e kostove dhe përfitimeve të procesit të integrimit 
duhet të përfshijë kontrollin për: 

 

rolin e aktorëve shtetërorë, jo shtetërorë dhe qytetarët; 

Funksioninim dhe manaxhimin e mekanizmave, instrumentat, 
fondet e BE-së;  

konteksti ekonomik, politik dhe socio-kulturor në Shqipëri; 

kostot e përafrimit të legjislacionit;  

ndikimi i liberalizimit me OBT-në, integrimi në NATO dhe 
kontrolli për efektet e globalizimit; 

Studim i thelluar në fusha specifike si psh bujqësia etj.  



FALEMINDERIT! 

 


