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PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare z.Ardian Lekaj, ka zhvilluar një takim 
me bashkëdrejtuesen e organizatës "Germin" Sihana Bejtullahu dhe drejtuesin e degës së 
"Germin" në Tiranë, Amarildo Çeka. Pika kryesore e diskutimit ishte  bashkëpunimi mes 
dy strukturave. "Germin" me një përvojë të konsiderueshme në çështjet e Diasporës mund 
të ofrojë një qasje me të shpejtë në komunitetet shqiptare në botë. Gjatë takimit u diskutua 
mbi mundësitë e projekteve të përbashkëta si dhe instrumentat e ndryshme për përfshirjen e 
Diasporës kryesisht në sektorin ekonomik.

BSH: EMIGRANTËT SJELLIN MË SHUMË PARA NË 
VERË, KANALE TË REJA NGA GJERMANIA

SIPËRMARRËSJA E SUKSESSHME NË NEW YORK QË 
PËRCJELL VLERAT MIRDITORE

ITALI/ AMBASADA E SHQIPËRISË NJOFTON 
MËNYRËN E RE TË APLIKIMIT PËR 
DOKUMENTA ID

LAZIM DESTANI NË KONFERENCËN MJEKËSORE NDËRKOMBËTARE: JENI 
HERONJTË E KËTIJ VITI

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Konferenca mjekësore ndërkombëtare multi-disiplinare, një bashkëpunim i Shoqatës së 
Mjekëve Shqiptarë në Gjermani me ACMS (Albanian Committee of Medical Students) dhe 
Shoqatën Mjekësore Shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar u zhvillua për tri ditë rresht me 
referues dhe të ftuar nga e gjithë bota.Pjesë e këtij paneli ishte edhe Presidenti i Nderit i 
Dhomës së Biznesit të Diasporës, z.Lazim Destani. Destani u shpreh se vitin 2020 e gjithë bota 
po e mbyll si një vit shumë të jashtëzakonshëm, që do të mbahet mend si viti i pandemisë së 
këtij shekulli, që po merr shumë jetë njerëzish dhe që e ka dëmtuar  shumë edhe ekonominë 
globale. Destani falenderoi mjekët për kontributin e tyre të vyer në luftën me COVID-19.
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10I.60
123.30
114.20

134.10
16.25

MONEDHA BLERJE SHITJE

SHQIPËRIA DHE POZICIONI NË TREGJET NDËRKOMBËTARE

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Moody’s, ka publikuar rishikimin periodik të saj 
për Shqipërinë, mbi pozicionin e vendit tonë. Pas renditjes më të fundit në vlerësimin 
me perspektivë “të qëndrueshme”në muajin Tetor të këtij viti, agjencia thekson përsëri 
pozicionimin e qëndrueshëm të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare, pavarësisht dy goditjeve 
të njëpasnjëshme, tërmetit dhe pandemisë. Në vlerësimin e saj të fundit, parashikon se 
ekonomia do  fillojë të ri-mëkëmbet, që prej vitit të ardhshëm ku parashikon një rritje pozitive 
prej 5%. Moody’s ka njohur efektet e pandemisë në ekonomi dhe ndikimin e pashmangshëm, 
por të përkohshëm negativ edhe në parametrat fiskalë. Megjithatë, kushtet ekonomike në 
vitet e fundit dhe përpjekja e përbashkët nga autoritetet për të luftuar ekonominë informale 
kanë dhënë rezultatet e para në tregun e punës.

102.40
123.90
115.20
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