
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
EKONOMIA E SHQIPËRISË, PARASHIKIMI I BERZH: RRITJA ME 4.5 
% KËTË VIT

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Ekonomia e Shqipërisë do të rritet me 4.5% këtë vit, sipas pritshmërive të reja të Bankës 
Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Parashikimet e BERZH mbeten të njëjtat 
si ato të vjeshtës 2020, por shumë më optimiste se parashikimet e fillimit të pandemisë, kur 
pritshmëritë ishin për rënie 9.5% në vitin 2020, teksa në të vërtetë, ekonomia ra 3.5%. BERZH 
përllogariti se, ekonomia e Shqipërisë do të arrijë nivelin e 2019-s që këtë vit, madje do ta 
tejkalojë atë me 1% që këtë vit, por gjithsesi do të rritet me ritme më të ulëta se mesatarja 
e Ballkanit Perëndimor me 5.1%. Në rajon, ritmin më të lartë të rritjes këtë vit do ta ketë 
ekonomia e Malit të Zi me 8.5%.

RINAS/ RIFILLOJNË FLUTURIMET ME OSLON NGA 
3 KORRIKU

MYKSAL, NJË PLATFORMË GJITHËPËRFSHIRËSE 
PËR BIZNESIN E KOSOVËS DHE SHQIPËRISË

KONSULLATAT SHQIPTARE TË MBYLLURA, JA 
ARSYEJA

SHIFRAT E INSTAT/ EKONOMIA NIS RIKUPERIMIN: JA KUSH PO INVESTON 
MË SHUMË

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Ekonomia shqiptare duket se ka filluar të rikuperohet pas goditjes nga pandemia gjatë 
vitit të shkuar edhe pse ritmet nuk janë ato të duhurat për të kapur kohën e humbur.
INSTAT publikoi sot të dhënat në lidhje me rritjen e ekonomisë duke theksuar se gjatë 
tremujorit të parë të këtij viti, Prodhimi i Brendshëm Bruto i Shqipërisë u rrit me 5.53 për 
qind. Biznesi ka besim se ekonomia do të ketë ecuri të mirë gjatë muajve në vijim duke 
bërë kështu edhe investime në drejtim të përmirësimin të teknologjisë apo zgjerimit të 
kapaciteteve.
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110.8
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16.22

MONEDHA BLERJE SHITJE

ORGANIZOHET “KONVENTA E BIZNESIT TË DIASPORËS SË KOSOVËS”

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

 Më datat 2 dhe 3 korrik do të zhvillohet “Konventa e Biznesit të Diasporës së Kosovës” ku do 
të marrin pjesë prodhues nga Kosova dhe Shqipëria dhe do të realizohen vizita tek bizneset 
kosovare, me pronarë nga Diaspora. Konventa ofron një platformë për krijimin e lidhjeve 
të biznesit, rritjen e eksporteve dhe mbështetjen e rritjes ekonomike të Kosovës. Ngjarja 
organizohet nga “USAID Kosovo dhe Kapitujt Evropianë të Rrjetit Global të Biznesit të 
Diasporës Shqiptare”.

105.2
123.5
111.6
144.4
16.62

https://diasporashqiptare.al/2021/06/30/ekonomia-e-shqiperise-parashikimi-i-berzh-rritja-me-4-5-kete-vit/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/30/organizohet-konventa-e-biznesit-te-diaspores-se-kosoves/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/29/shifrat-e-instat-ekonomia-nis-rikuperimin-ja-kush-po-investon-me-shume/
https://diasporashqiptare.al/2021/05/29/transfertat-nderkombetare-si-qarkullojne-parate-e-emigranteve/
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/

