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KURSI I KËMBIMIT

Italia është partneri kryesor i Shqipërisë  në tregti ku sipas të dhënave të INSTAT zë 46 
% të eksporteve. Përsa i përket mënyrës së transportit të mallrave referuar të dhënave të 
INSTAT, në shtator 2020, Shqipëria ka eksportuar 10.6 miliardë lekë mallra, në një kohë që 
në shtator 2019 kjo vlerë ishte 9.1 miliardë lekë, duke u diferencuar kështu me 1.5 miliardë 
lekë nga një vit më parë. Kryesisht bëhet fjalë për mallra si veshje, materiale, ndërtimi, 
makineri etj.

LAZIM DESTANI PJESË E FORUMIT BALLKANIK MBI 
ANTISEMITIZMIN

STUDIMI: EMIGRANTËT VUAJTËN DYFISH NDIKIMIN E 
PANDEMISË

HISTORIA/ SHQIPTARJA NJË NDËR 10 
SIPËRMARRËSET MË ME NDIKIM NË AMERIKËN 

“ANGAZHIMI I DIASPORËS NË VENDIN AMË”, 30 EKSPERTË RIKTHEHEN 
NË VENDLINDJE

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Programi “Angazhimi i Diasporës në vendin amë” synon përfshirjen e sa më shumë 
ekspertëve nga Diaspora që të kthehen të punojnë në vendin e tyre. Aktualisht janë 15 
ekspertë që kanë nënshkruar marrëveshje me Shqipërinë dhe 15 të tjerë me Kosovën. 
Organizata “Germin”, që po zbaton këtë program, bashkon 250 organizata shqiptare 
kudo në botë në 24 vende të ndryshme. Qëllimi i hulumtimit është të zbulohen nevojat 
e administratës për ekspertë në Shqipëri dhe Kosovë dhe të ftohen në bashkëpunim 
profesionistë nga Diaspora si dhe të tërheqë investime.
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MONEDHA BLERJE SHITJE

ZVICËR/ NË LUCERN PËRUROHET OBJEKTI I PARË I AKSIONERËVE 
SHQIPTARË
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Në Kriens të kantonit Lucern në Zvicër, përmes një aktiviteti të “Degës së Zvicrës Qendrore 
të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër” dhe të “Unionit Invest AG” u inaugurua objekti 
i blerë nga 20 aksionerë shqiptarë. Për herë të parë, në historinë e emigrantëve shqiptarë 
në Zvicër, u bë një hap praktik, që ka munguar deri tani. Ky union bëri edhe hapin e parë 
praktik, duke blerë në mënyrë të përbashkët këtë objekt, që përveç se do të shërbejë për 
selinë e këtij subjekti. Po në këtë godinë dje u takuan mbi 30 shqiptarë si hap i parë i kësaj 
nisme që pritet të jetë mjaft bashkëpunuese.
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