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DIASPORËS SHQIPTARE 
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TYRE NË ZHVILLIMIN EKONOMIK

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Dërgesat e parave dhe kontributet e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë në vendlindjen 
e tyre vazhdojnë të mbështesin dhe të vënë në lëvizje ekonominë e vendit. Para këto të 
orientuara drejt investimeve dhe ekonomisë prodhuese ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
në jetën e secilit shqiptar. Gjatë vitit pandemik fluksi i remitancave ka ndryshuar për mirë 
dhe për keq, është përshtatur dhe ka ndikuar.Për të diskutuar mbi Remitancat, dhe ndikimin 
e tyre në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit ditën e mërkurë më 16 qershor, (Dita 
Ndërkombëtare e Remitancave), ora 10:30 Agjencia Kombëtare e Diasporës, me mbështetjen 
e Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe Bankës së Shqipërisë do të organizojnë aktivitetin 
“Dita Ndërkombëtare e Remitancave”.

BANKA E SHQIPËRISË HEDH NË QARKULLIM DY 
KARTËMONEDHA TË REJA

GREQI/ KONSULLATA SHQIPTARE NË SELANIK 
NJOFTON MBËRRITJEN E DOKUMENTAVE

NJË TJETËR PERSONALITET AUSTRALIAN 
MBËSHTET KOMUNITETIN SHQIPTAR

KOMISIONI SHQIPËRI-KOSOVË/ JA KUR NIS APLIKIMI PËR TEKSTET 
MËSIMORE TË DIASPORËS

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Komisioni i Përbashkët i Shqipërisë dhe i Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore 
për Diasporën, në ditën e dytë të takimit që u mbajt në Durrës, diskutoi mbi procedurën 
e përzgjedhjes së recensuesve për vlerësimin e teksteve të përbashkëta për Diasporën 
dhe për përmbylljen e procesit të teksteve të përbashkëta nga Komisioni i Përbashkët i 
Shqipërisë dhe i Kosovës. Në përfundim të këtij takimi komisioni miratoi kalendarin e punës 
për përzgjedhjen e recensentëve dhe miratimin e thirrjes për aplikim të recensentëve 
të teksteve të përbashkëta për Diasporën. Sipas vendimit të ditës së sotme thirrja për 
aplikime për tekstet e përbashkëta do të çelet më 14 qershor 2021  dhe do të zgjasë deri 
në 9 korrik 2021. 

USD
EUR
CHF
GBP
DKK

104.6
122.9
110.8
143.4
16.22

MONEDHA BLERJE SHITJE

VITI I COVID-19/TË ARDHURAT NGA EMIGRANTËT ARRIJNË NË NIVELIN 
MË TË LARTË

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Paratë që emigrantët dërgojnë tek të afërmit e tyre në Shqipëri (remitancat) arritën 
në 169 milionë euro në tremujorin e parë të vitit, duke arritur në nivelin më të lartë që 
nga viti 2010, sipas statistikave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Në krahasim me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur sapo kishin filluar të ndiheshin pasojat e 
krizës pandemike, remitancat u rritën me 11.2%. edhe në raport me janar-mars 2019, 
zgjerimi është pothuajse në të njëjtat nivele. Aktorët e tregut pohojnë se një faktor që 
ka ndikuar lidhet me faktin që si rrjedhojë e shpenzimeve të rritura të familjeve për të 
përballuar pasojat që dha në shëndet Covid-19, fëmijët nga jashtë kanë dërguar më tepër 
mbështetje se zakonisht.

105.2
123.5
111.6
144.4
16.62

https://diasporashqiptare.al/2021/06/14/takimi-dita-nderkombetare-e-remitancave-ndikimi-i-tyre-ne-zhvillimin-ekonomik/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/11/viti-i-covid-19-te-ardhurat-nga-emigrantet-arrijne-ne-nivelin-me-te-larte/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/09/komisioni-shqiperi-kosove-ja-kur-nis-aplikimi-per-tekstet-mesimore-te-diaspores/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/12/banka-e-shqiperise-hedh-ne-qarkullim-dy-kartemonedha-te-reja/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/14/nje-tjeter-personalitet-australian-mbeshtet-komunitetin-shqiptar/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/15/greqi-konsullata-shqiptare-ne-selanik-njofton-mberritjen-e-dokumentave-9/

