
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
BQK TREGON CILËT SEKTORË U PREKEN MË SË SHUMTI NGA 
PANDEMIA

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Përballja me pandeminë COVID-19 dhe ndërmarrja e masave për menaxhimin e krizës 
shëndetësore ndikuan që aktiviteti ekonomik i bizneseve të bjerë në Kosovë. Kështu thotë 
Banka Qendrore e Kosovës në raportin “Vlerësimi tremujor i zhvillimeve makroekonomike, 
tremujori i tretë 2020“, duke shtuar se u godit sektori i hotelerisë, tregtisë e ndërtimtarisë. “Në 
baza sektoriale, në gjysmën e parë të vitit 2020, rënien më të lartë e shënuan sektori i hoteleve 
dhe restoranteve me 39%, ndërtimtarisë me 35.5 % transportit dhe magazinimit me 33.1%, 
aktiviteteve administrative dhe mbështetëse me 22.8 % dhe tregtisë me 5%. Ndërsa, rritje të 
aktivitetit ka pasur sektori i informimit, shëndetësisë dhe furnizimit me energji elektrike.

SHQIPËRI/ SA KA NDIKUAR PANDEMIA NË 
REMITANCAT E SHQIPTARËVE JASHTË VENDIT

SHBA/ AMBASADORJA FABER TAKIM VIRTUAL ME 
PËRFAQËSUES TË DIASPORËS

SHBA/ GERI ÇUPI, SIPËRMARRËSI SHQIPTAR 
NËN 30 VJEÇ I VLERËSUAR NGA FORBES

MEDIAT ITALIANE: ME “CONNECT ALBANIA” DIASPORA BËHET 
PROTAGONISTE E ZHVILLIMIT

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

“Tërheqja në Shqipëri e sipërmarrësve dhe investitorëve të pranishëm në Itali dhe nxitja 
e eksponentëve të Diasporës shqiptare në vendin tonë të jenë ‘agjentë të zhvillimit” të 
aftë për të mbështetur punësimin në komunitetet e vendit të Ballkanit”, shkruan agjencia 
kombëtare e lajmeve në Itali “Dire”. Ky është misioni i “Connect Albania”, një iniciativë 
e nisur si pjesë e një programi “Përfshirja e Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe 
ekonomik të Shqipërisë” të promovuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
(IOM). “Connect Albania” zbatohet për herë të parë në Shqipëri dhe testi i parë do të jetë 
me Italinë, duke pasur parasysh praninë e konsiderueshme të popullsisë shqiptare që 
banon në Itali, dhe që aktualisht numëron 500 mijë shqiptarë.
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MONEDHA BLERJE SHITJE

VOTIMI I DIASPORËS DHE EKONOMIA JONË

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Pse na nevojitet vota e Diasporës? Nuk ka asgjë politike e partiake në sfond. Është vetëm dhe 
vetëm ekonomia jonë! Mjafton të marrim sipërmarrjet shqiptare në Itali. Sipas burimeve të 
Bashkimit të Dhomave të Tregtisë së Italisë, , gjatë vitit 2019 ka patur 30,021 sipërmarrje 
të themeluara nga emigrantët shqiptarë në të gjithë Italinë. Në sektorin e ndërtimit kanë 
funksionuar 19,511 kompani. Bizneset shqiptare në këtë sektor zënë thuajse 72 për qind 
të totalit të gjithë sipërmarrjeve të shqiptarëve në Itali. Në sektorin e tregtisë me pakicë 
dhe shumicë, si dhe në sektorin e shërbimeve veprojnë rreth 16 për qind e kompanive të 
themeluara nga shqiptarët. Ky është një potencial i jashtëzakonshëm për të zhvilluar si 
ekonominë italiane dhe ekonominë shqiptare.
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https://telegrafi.com/banka-qendrore-hoteleria-tregtia-dhe-ndertimtaria-sektoret-qe-shenuan-renie-te-aktiviteteve-gjate-pandemise-covid-19/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/07/votimi-i-diaspores-dhe-ekonomia-jone/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/05/mediat-italiane-me-connect-albania-diaspora-behet-protagoniste-e-zhvillimit/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/06/shqiperi-sa-ka-ndikuar-pandemia-ne-remitancat-e-shqiptareve-jashte-vendit/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/04/shba-ambasadorja-faber-takim-virtual-me-perfaqesues-te-diaspores/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/06/shba-geri-cupi-sipermarresi-shqiptar-nen-30-vjec-i-vleresuar-nga-forbes/

