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Vrojtim mbi njohjen e programeve të BE-së për
sipërmarrjen nga të rinjtë
Nga Tefta Demeti

SHGPAZ në kuadër të zbatimit të
projektit “Nxitja e Sipërmarrjes dhe
Nga Tefta Demeti
të Mësuarit mbi Sipërmarrjen tek të
Rinjtë dhe Gratë në Shqipëri”, të
fnancuar nga BE-ja nëpërmjet CFCU
pranë MFE, zhvilloi gjatë vitit 2019
një vrojtim me të rinjtë në disa
Universitete dhe Shkolla të Mesme
by [Article Author]
në 9 rrethe të ndryshme të
Shqipërisë si në: Tiranë, Durrës,
Lezhë, Shkodër, Pukë, Fushë-Arrëz,
Pogradec, Fier dhe Vlorë.
Në vrojtim morën pjesë rreth 309
pjesëmarrës, të cilët iu përgjigjën 9
pyetjeve sipas pyetësorit të përgatitur nga stafi i SHGPAZ. Janë përgjigjur rreth 96% e pjesëmarrësve,
nga të cilët 76% ishin femra. Rreth
70% e tyre kishin dëgjuar për programet mbështetëse për të rinjtë.
Programi më i njohur i BE-së për të
rinj ishte Erasmus me rreth 50% e
të rinjve.
Studentët në qytetet e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës kanë më shumë
njohje të programeve të BE-së.

Qyteti i cili nuk kishte fare njohje për
programet e BE-së ishte ai i Pukës.
Programi Horizon 2020 njihet vetëm nga 11% e të rinjve pjesëmarrës. Programi që njihet më pak
nga të rinjtë ishte programi Marie
Skłodowska Curie (MSC) me rreth
5% të pjesëmarrësve. Kjo edhe për
arsyen se Programi Marie Curie i
dedikohet kërkuesve të rinj dhe
informacionet për këtë janë të
pakta, aplikimet nga Shqipëria edhe
më të pakta dhe përftimet pothuaj
të papërfillshme.
Rezultatet e këtij vrojtimi tregojnë
se njohuritë e të rinjve mbi programet e BE që mbështesin të rinjtë
janë të limituar kryesisht në programet e shkëmbimeve të studentëve
dhe pjesëmarrjes në shkolla ndërkombëtare. Ndërkohë që programet e tjera njihen pak ose aspak
duke nënvizuar domosdoshmërinë
për të rritur sensibilitetin dhe njohuritë ndaj programeve të BE-së për të
rinjtë.

NË KËTË NUMËR

Round table me sipërmarrëset e
Tiranës “Standardet krijojnë
besim”
Më datë 29 janar 2020, në Hotel
“Tirana International” në Tiranë u
mbajt me...
F.5

Workshop për forcimin e kapaciteteve të OJF-ve të grave në
Durrës

Më datë 8 shkurt 2020 në Durrës, në
ambjentin e biznesit të sipërmarrëses
Engjëllushe Spada...
F.4
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kreditimi i biznesit të
Ritmi i rritjes së
Kredia për biznese në tremujorin e fundit 20191 madh.
këtij portofoli shënoi 4.5%
Nga Erjona Rebi, PhD
ose 2.5 pikë përqindje më
Në tremujorin e fundit të vitit
periudhe
ka
reflektuar
shumë se një tremujor më parë.
2019, kredia për biznese u rrit me
përmirësimin
e
aktivitetit
Nga ana tjetër, rritja e kredive për
6.5 miliardë lekë, duke shënuar një
ekonomik, kuadrit ligjor dhe
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
përmirësim të lehtë të normës
kushteve financiare, uljen e
(NVM) shënoi ngadalësim, në
vjetore të rritjes, në mesatarisht
rrezikut nga luhatjet në kursin e
ndryshim nga ecuria përmirësuese
8%. Këto ritme rritjeje duket se
këmbimit, si dhe forcimin e
deri në tremujorin e tretë. Ecuria e
janë mbështetur nga lehtësimi i
marrëdhënieve bankë- biznes. Një
portofolit të kredive për NVM-të
standardeve të kreditimit prej
ndikim të rëndësishëm në këtë
është ndikuar pozitivisht nga
bankave, sikurse tregojnë edhe
ecuri ka pasur dhe nxjerrja jashtë
lehtësimi i standardeve të
rezultatet më të fundit të vrojtimit
bilancit të bankave, të kredive të
bankave, ndërkohë që kërkesa e
të aktivitetit kreditues. Rritja e
humbura.
tyre për financim është më e ulët

konkurrencës në sistemin bankar,
nxitur kryesisht nga riaktivizimi në
kredidhënie i bankave me
ndryshime pronësie, ka qenë një
prej faktorëve kryesorë që ka sjellë
lehtësimin e standardeve të
kreditimit. Gjithashtu, gjendja e
favorshme e likuiditetit dhe
mirëkapitalizimi i bankave i kanë
ndihmuar ato të ndjekin politika
më të lehtësuara kreditimi ndaj
bizneseve. Pozitivisht në politikat
e bankave në kreditim duket se ka
ndikuar edhe tkurrja e mëtejshme
e raportit të kredive me probleme
ndaj totalit. Në fund të vitit 2019,
kreditë me probleme të bizneseve
ndaj totalit ishin 10.7%, niveli më i
ulët i dhjetë viteve të fundit.
Reduktimi i këtij raportit me 16
pikë përqindje gjatë kësaj

Nga ana tjetër, rritja e kërkesës
për kredi e bizneseve akoma nuk i
është rikthyer një trajektoreje të
qëndrueshme,
por
shfaq
luhatshmëri nga një tremujor në
tjetrin. Në tremujorin e katërt,
kërkesa për kredi u raportua
lehtësisht më e ulët se në
tremujorin e tretë. Dobësimi i
kërkesës për kredi, i përqendruar
kryesisht tek segmenti i bizneseve
të vogla dhe të mesme dhe në
financimin e investimeve, i
atribuohet në një masë të madhe
perceptimit
mbi
situatën
makroekonomike e perspektivës
për të, si edhe rënies së besimit të
bizneseve.
Zhvillimet pozitive të portofolit të
kredisë për biznese në tremujorin
e katërt u mbështetën nga

Burimi: Banka e Shqipërisë

se një tremujor më parë. Për vetë
natyrën e brishtë të aktivitetit
ekonomik të NVM-ve, ndikimi i
tyre nga pasojat e tërmetit të
datës 26 nëntor 2019 mund të jetë
më i lartë. Në fund të vitit 2019,
kredia për SME-të përbënte 11.6%
të PBB-së, ose 0.7 pikë përqindje
më shumë se një vit më parë. Ky
raport për kredinë dhënë biznesit
të madh ishte 12.3%, pothuajse i
pandryshuar nga viti 2018.
1

Bazuar në materialin e publikuar të
Bankës së Shqipërisë: “Tendencat në
kreditim”- Banka e Shqipërisë shkurt
2020.
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bëhen
operacionale për kompanitë
nga rajoni (4.4
milion € të kontributit të BE-së).

Komisioni Evropian jep grant për promovimin e CEFTAs në Ballkan
Nga Albana Laknori

Gjatë javës së CEFTA-së, në
Tiranë,
Komisioni
Evropian
nënshkroi 10 milion euro grant të
BE-së për të nxitur integrimin e
mëtejshëm
ekonomik rajonal.
by [Article Author]
Komisioni Evropian e sheh
bashkëpunimin rajonal si një
element thelbësor për prosperitetin për Ballkanin Perëndimor
dhe një pjesë thelbësore të rrugës
së tij të pranimit në BE.
Një rajon i cili praktikon një fluks të
lirë të mallrave, shërbimeve,
njerëzve dhe kapitalit është një
rajon që demonstron përparim
drejt BE-së. Mbështetja e BE për
përpjekjet e Ballkanit Perëndimor
në këtë përpjekje rajonale është
përforcuar edhe më tej në Tiranë
me nënshkrimin e tri kontratave të
reja të financimit me Sekretariatin
e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë
të Evropës Qendrore (CEFTA),
Forumi i Investimeve të Dhomave
të Ballkanit Perëndimor 6 (WB6
CIF), dhe Agjensia Gjermane për
Bashkëpunim
Ndërkombëtar,
Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale Zusammen-arbeit
(GIZ) GmbH.
Kontrata u nënshkrua gjatë Javës
vjetore të CEFTA-s në Tiranë nga
Drejtoresha
për
Ballkanin
Perëndimor
në
Komi-sionin
Evropian, Znj. Genoveva Ruiz
Calavera, e cila e përshkruan si
"një moment i rëndësishëm për të
vlerësuar përparimin e bërë në
përmirësimin e tregtisë së rajonit.
Kjo javë e CEFTA, nën kryesinë e
Shqipërisë, ka qenë shumë e
suksesshme me miratimin e
angazhimeve të rëndësishme për të
liberalizuar tregtinë e shërbi-meve.

Kontratat që nënshkruam sot do të
kontribuojnë shumë për t'i
shndërruar ato në rezultate të
prekshme për përfitimin e biznesit
dhe operatorëve ekonomikë të
rajonit". Grantet e reja janë një
shenjë e prekshme e angazhimit të
gjatë të BE për të ndihmuar
Ballkanin Perëndimor për të
krijuar
një
zonë
rajonale
ekonomike. Objektivi kryesor i
grantit do të jetë:
• Mbështetja e agjendës së
CEFTA-s, veçanërisht në tregtinë e mallrave dhe shërbimeve,
duke ndihmuar në forcimin e
integrimit ekonomik rajonal (2.8
milion € të kontributit të BE-së).
Z. Emir Djikic, Drejtor i Sekretariatit të CEFTA: "Komisioni
Evropian ofron një mbështetje të
vlefshme për CEFTA për të
përparuar në agjendën e integrimit
rajonal dhe konvergjencën e tij
graduale të palëve të CEFTA në
agjendën e BE. Ky grant vjen në një
moment të rëndësishëm për të bërë
përparime në fusha të tilla si

lehtësimi i tregtisë në mallra dhe
shërbime, dhe tregtia elektronike ".
• Ndihmë administratave të shteteve të Ballkanit, për të zbatuar
marrëveshjet e CEFTA-s në lehtësimin e tregtisë dhe tregtinë e
shërbimeve në mënyrë që ato të

Znj. Sandra Schenke, Shefe e
Divizionit të Evropës Jug-Lindore
dhe Kaukazit të Jugut në GIZ:
"Eshtë nder të implementosh këtë
projekt, duke siguruar mbështetje të
vazhdueshme për të forcuar
bashkëpunimin rajonal dhe përpjekjet e përafrimit të BE-së.
Përpjekjet për lehtësimin dhe
liberalizimin e tregtisë CEFTA
ofrojnë një impuls të konsiderueshëm në integrimin ekonomik
rajonal”.
• Të sigurohet se zëri i bizneseve,
do të dëgjohet dhe që
kompanitë - veçanërisht ato të
vogla dhe të mesme - të jenë të
vetëdijshme për mundësitë e
reja që zona rajonale ekonomike
u ofron (2.5 milion € të kontributit të BE).
Z. Marko Cadez, President i Bordit
Drejtues WIF6 CIF - Chambers
Investment Forum (Forumi i
Investimeve të Unioneve të
Dhomave të Tregtisë: "Gjatë tre
viteve të ardhshme, ky projekt do të
mbështesë më shumë se 1200
ndërmarrje të vogla e të mesme,
nga gjithë Ballkani Perëndimor për
të përmirësuar potencialet e tyre të
eksportit, të hyjnë në tregje të reja,
të bëhen furnizues të kompanive
shumëkombëshe dhe tërheqjen e
investimeve të huaja ".
Burimi: www.cefta.int
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thoja që “Vazhdo
fort.
Shkencëtarja më e re shqiptare Arta Çika ëndërro
Asgjë nuk do të ndalojë që të arrish
synimet e tua”. Dhe ky është një
11 shkurt 2020. Në kuadër të Ditës
mesazh që dua t’ua them të gjitha
Ndërkombëtare të Grave dhe
vajzave të vogla në mbarë botën.
Vajzave në Shkencë, Presidenti i
Mos e konsideroni inxhinierinë si një
Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta
profesion “burrash”, dhe mos kini
zhvilloi një takim me pedagoge,
frikë nga e panjohura. Puna gjithnjë
studiuese, shkencëtare, inxhiniere
shpërblehet.
dhe vajza të talentuara në
Falë punës time 10-vjeçare dhe

shkencat ekzakte. Presidenti u
takua edhe me znj. Arta Çika si
shkencëtarja më e re shqiptare, e
cila ka fituar në Britaninë e Madhe
çmimin “TechWomen100” për
vitin 2019. Çika këtë vlerësim ia ka
dedikuar Shqipërisë dhe shqiptarëve, pasi sipas saj në këtë vend
mori edhe dijet e para. Ja fjalët e
saj:
“Ndjehem shumë e vlerësuar dhe
krenare që jam zgjedhur si një nga
100
fitueset
e
çmimit
“TechWomen100” për vitin 2019 në
Mbretërinë e Bashkuar. Dua të
falenderoj nga zemra Jurinë Teknike
që më zgjodhi, të gjithë publikun në
mbarë botën e veçanërisht atë
shqiptar që më votuan.
Kujtimet e mia shkojnë mbrapa tek
fëmijëria ime, kur isha një vajzë e
vogël që i pëlqente të lunate futboll
në rrugët e Kukësit po me ëndrra të
mëdha. Do doja shumë të
kthehesha mbrapa në kohë, të
takoja atë vajzë luftarake dhe t’i

mbështetjes së madhe nga familja,
që ka qenë gjithmonë krahu im i
djathtë, jam sot këtu e kjo më jep
forcë për të vazhduar përpara. Pa
mbështetjen e tyre, asgjë nuk do të
kishte qenë e mundur.
Në fund do të doja t’ia dedikoja këtë
çmim vendim tim të dashur,
Shqipërisë, ku linda, u rrita e mora
dijet e para dhe të gjithë njerëzve në
veçanti atyre të prekur nga tërmeti.
Siç thotë edhe shprehja: “Supet e
maleve dhe supet e shqiptarëve nuk
janë kërrusur kurrë”. Vazhdoni të
qëndroni të palëkundur. Jam pranë
jush. Jemi të gjithë shqiptarët
bashkë anembanë botës. Kjo na jep
forcë e na bën krenarë. Faleminderit
të gjithëve”.
http://www.tiranapost.al/arta-ngakukesi-fiton-cmimin-techwoman-neangli-nje-dedikim-emocionues-teprekurve-nga-termeti-jemi-bashkeanembane-botes/

Workshop për forcimin
e kapaciteteve të OJF-ve
të grave në Durrës
... u mbajt workshop-i për forcim
kapacitetesh të OJF-ve të grave në
Durrës, në kuadër të implementimit të projektit të financuar nga
BE nëpërmjet #CFCU pranë MFE

dhe që zbatohet nga SHGPAZ.
Gjatë këtij workshop-i u prezantuan website se ku mund të
gjendet informacioni i nevojshëm,
etapat për të shkruajtur një
projekt të suksesshëm si dhe u
prezantuan vështirësitë e hasura
që nga shkrimi i një projekt
propozimi e deri në implementimin e tij.

Takim në Bankën
Botërore
Më 6 shkurt 2020 në ambjentet e
BB në Tiranë u mbajt takimi i
misionit të BB me pronarë/
administratorë të kompanive private në vend, ku morën pjesë disa
sipërmarrëse nga SHGPAZ, në
lidhje me perceptimin e taksave,
besimit në institucione, barrës së
taksave, informalitetit etj.
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Round table me sipërmarrëset e Tiranës “Standardet krijojnë besim”
Nga Tefta Demeti

Më datë 29 janar 2020, në Hotel
“Tirana International” në Tiranë u
mbajt me Gratë Sipërmarrëse
tryeza e rrumbullakët “Standardet krijojnë besim”, si dhe
“Sfidat
e
biznesit
dhe
institucioneve publike në
procesin e integrimit në BE”.
Ky takim u organizua nga Shoqata Kombëtare e Gruas Profesioniste, Afariste & Zejtare
(SHGPAZ) në kuadër të implementimit të projektit “Nxitja e
sipërmarrjes tek të rinjtë dhe
gratë sipërmarrëse në Shqipëri”, i
cili financohet nga BE nëpërmjet
CFCU Tiranë.
Në këtë takim merrnin pjesë
edhe përfaqësues të Bashkisë
Tiranë si dhe të projektit të BE-së
“Për standardet e sigurisë ushqimore”, znj.Vanessa Cooling e cila
prezantoi këtë projekt të ri.

Gjatë kësaj tryeze u prezantuan
sfidat që paraqiten para biznesit
për përmbushjen e standardeve të
BE-së dhe ato kombëtare në çdo

aktivitet prodhues apo të shërbimeve. Gjatë këtij takimi nga përfaqësuesja e Drejtorisë së Përgjithshme të Standarteve, znj.Dea Nini
u prezantuan përfitimet e biznesit

Shërbimet online për biznesin
Që nga data 1 janar 2020 shumë
shërbime për biznesin do të
kryhen online, duke filluar që nga
regjistrimi i biznesit, pajisja me
liçensë për ushtrimin e aktivitetit
si dhe 112 shërbime të tjera të
ofruara nga Qendra Kombëtare e
Biznesit (QKB).
Kjo për t’i shërbyer më mirë e më
shpejt biznesit.
Por a është i përgatitur biznesi për
këtë lloj vetëshërbimi online në
https://e-albania.al ?
Sipas bizneseve që kanë dashur të

nga zbatimi i standardeve të BE-së
dhe ato kombëtare dhe u përqendrua kryesisht në standardet në fushën ushqimore, aq të nevojshme
sidomos
për
bizneset
që
eksportojnë.
Më tej u prezantuan edhe
standardet në fushën e ndërtimit
ku duhet të zbatohen standardet
ndërkombëtare ISO.
Tema hapi debate dhe interesimi
ishte i madh për njohjen dhe zbatimin e standardeve nga bizneset.
Nga përfaqësueset e grave sipërmarrëse në fushën ushqimore u
diskutua mbi nevojën e plotësimit
të gjithë zinxhirit të kontrollit dhe
certifikimit të prodhimit me
standarde.
Standardet kombëtare dhe të BE
për të gjitha llojet e produkteve
dhe teknologjive mund të gjenden
në web e Drejtorisë së Përgjithshme
të Standardeve: www.dps.gov.al

regjistrohen në QKB gjatë
periudhës janar-shkurt 2020
tregohet se u është dashur të
shkojnë disa herë pranë QKB,
njëhërë që i thonë se aplikimi
bëhet nga vetë ata online në
mënyrë individuale, më pas mbasi
bizneset provojnë që ta kryejnë
këtë shërbim vetë dhe kanë
vështirësi në aplikim kthehen
përsëri pranë QKB për të kërkuar
asistencë dhe shërbimi kryhet
pranë QKB me asistencë të stafit
të QKB. Pra bizneseve u duhet që
të drejtohen disa herë pranë QKB.
Le të shpresojmë se bizneset do të
aftësohen për të aplikuar online.
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Kalendari i aktiviteteve për muajin mars 2020, koordinuar nga
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Bizneset e interesuara,
dëshirojnë të marrin pjesë në

që

ndonjë nga aktivitetet e kalendarit
të kontaktojnë SHGPAZ-në në

adresën e e-mailit:
info.shgpaz@yahoo.com
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Programi “Gratë në
Biznes”
Është një program rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili
implementohet nga Bankat Intesa
SanPaolo dhe financohet nga Itali,
Luksemburgu, Suedia dhe Fondi
Special i Aksionerëve të BERZH.
Gjatë fundit të vitit 2019 ka filluar
faza e dytë e programit me një
fond prej 5 mln Euro, i cili do të
jetë aktiv deri në vitin 2023.

7

Kriteret për të përfituar:
- Të jetë regjistruar në QKB
- Të jetë grua administratorja
apo pronarja
- Të ketë një xhiro vjetore më të
vogël se 50 mln Euro
- Deri në 249 të punësuar
- Për më shumë:
http://www.ebrdwomeninbusiness.com/

Seminar në Durrës
“Programet e BE-së/
Kombëtare me grante për
gratë sipërmarrëse”
Nga Tefta Demeti

Nga përfaqësues të Bankës Intesa
San Paolo u prezantuan 2 paketat,
e produkteve dhe e shërbimeve
për gratë në biznes, të cilat janë
rreth 65% më të lira se ato
standarde dhe përfshijnë llogari
rrjedhëse,
internet
banking,
pagesat automatike të faturave
utilitare, pagesat në mbërritje/
dalje nga bankat e tjera etj.
Si dhe 2 llojet e kredive për gratë
sipërmarrëse:
-Kredi afatshkurtër deri në 50,000
Euro për kapital punues deri në 3
vjet, pjesëmarrja e bankës deri në
100% dhe
-Kredi afatgjatë deri në 500,000
Euro për investime deri në 5 vjet
dhe pjesëmarrja e bankës deri në
80%.
Periudha grace (ku paguhet vetëm
interesi) deri në 24 muaj.
Interesat e kredisë në lek 5,5%-7%
dhe në Euro 4,5%-6%, që janë
rreth 1,5% më të ulta se ato
standarte që jep banka.

Më datë 7 shkurt 2020, në
ambjentet e qëndistarisë së Znj.
Valbona Sina, u mbajt Seminari
me Gratë Sipërmarrëse “Programet
e BE-së/
by [Article
Author] Kombëtare dhe
grante për gratë sipërmarrëse” .
Ky takim u organizua nga Shoqata
Kombëtare e Grave Profesioniste,
Afariste & Zejtare (SHGPAZ) në

kuadër të implementimit të
projektit “Nxitja e sipërmarrjes tek
të rinjtë dhe gratë sipërmarrëse në

Shqipëri”, i cili financohet nga BE
nëpërmjet CFCU Tiranë.
Gjatë këtij seminari u prezantua
programi më i ri për mbështetjen e
grave sipërmarrëse nga banka
Intesa San Paolo, e cila mbështet
me kredi të buta për kapital
punues dhe investim. Programi i ri
do të mbështesë gratë sipërmarrëse me kredi me një fond prej
5 milion euro për periudhën 20202023.

SHGPAZ në Vjenë
23-25 Janar 2020, Vjenë, Austri. Dy
takime të rëndësishme, të
SHGPAZ me dy ambasadorë fuqiby [Article Author]

plotë në Vjenë, Z. Roland Bimo
dhe Z. Igli Hasani, të Ambasadës
tonë dhe të misionit të përhershëm pranë OSBE. Shumë
aktivitete dhe oportunitete këtë
vit të Shqipërisë në OSBE, për
SHGPAZ dhe Dhomën e Tregtisë&
Industrisë Tiranë. Të dy ambasadorët dhanë fjalën e përfshirjes
në agjendat e tyre të sektorit të
biznesit, si dhe të aktiviteteve të
përbashkëta për të promovuar
Shqipërinë! Sfidat janë të
përbashkëta!
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FAKTE

25.7%
Biznese aktive të drejtuara/ pronare
gra, për vitin 2018 në Shqipëri
rezultojnë 25.7% me një ulje  prej 4
pikë % krahasuar me 2017 (29.7%).
(INSTAT, qershor 2019)
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Koronavirus pritet të ndikojë në dërgesat e
industrisë elektronike
Duke marrë parasysh faktin se
shumica
e
kompanive
të
teknologjisë elektronike mbështeten shumë në prodhimin dhe
pjesët përbërëse kineze, atëherë
nga shpërthimi i COVID-19 në Kinë
parashikohet që do të sjellë ndikim
negativ në rezultatet e tremujorit
të parë dhe në vijim sidomos në
industritë e mëdha si Apple,
Xiaomi dhe Huawei si në figurë.
www.statista.com

Ekonomia kineze

7.5% (e re)
Kredia për vitin 2019 rezulton me një
rritje të ndjeshme prej 7,5%
krahasuar me një vit më parë dhe zë
36,5% ndaj PPB, por përsëri më e
ulët me 1 pikë përqindje krahasuar
me 2016. (Banka e Shqipërisë,
shkurt 2020)

Kina është ekonomia e dytë më e
madhe në botë dhe vendi kryesor
tregtar, kështu që pasoja
ekonomike nga koronavirusi
kërcënon
gjithashtu
rritjen
globale.
Parashikohen që pasojat negative

në zhvillimin ekonomik të Kinës
do të jenë më të rënda se në rastin
e përhapjes së virusit SARS apo
krizës financiare.
Ekonomistët e anketuar nga
Reuters midis 7-13 Shkurt 2020

thanë se ata prisnin që rritja
ekonomike e Kinës të binte në
4.5% në tremujorin e parë të vitit
2020, nga 6% në tremujorin e
kaluar - ritmi më i ngadaltë që nga
kriza financiare.
Sidoqoftë,

ekonomistët

ishin

optimistë se Ekonomia e Kinës do
të shërohej shpejt nëse virusi do të
mund të izolohej dhe të ndërpritej
përhapja e mëtejshme e tij.
www.statista.com
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Coronavirus 2019: COVID-19
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

Organizata Botërore e Shëndetit
(OBSH) njoftoi në 30 janar 2020 se
shpërthimi i një lloji koronavirusi
që është vdekjeprurës dhe me
përhapje të shpejtë përbën një
Urgjencë Shëndetësore Globale
dhe ë 11 shkurt 2020 njoftoi emrin
për sëmundjen e re Coronavirus
2019: COVID-19.
"Gjatë javëve të fundit, ne kemi
qenë dëshmitarë të shfaqjes së një
patogjeni të panjohur më parë, i
cili është përshkallëzuar në një
shpërthim serioz dhe i cili ka marrë
një përgjigje serioze," tha drejtori i
Përgjithshëm i OBSH-së Tedros
Adhanom Ghebreyesus para
gazetarëve
në
Gjenevë.
Sidoqoftë, Tedros shprehu bindjen se arsyeja kryesore pse u bë
deklarata nuk është për shkak të
asaj që po ndodh në Kinë, por për
shkak të asaj që po ndodh në
vendet e tjera. Ai tha se OBSH
është thellësisht e shqetësuar për
atë që do të ndodhë nëse virusi
fillon të përhapet në vendet me
sisteme shëndetësore të dobëta
dhe qëllimi i deklaratës është të
ndihmojë pikërisht këto vende.

Situata ndërkombëtare sipas
Qendrës
Evropiane
për
Parandalimin dhe Kontrollin e
Sëmundjeve
Që prej 31 janarit 2020 deri më 23
shkurt 2020, në nivel global, janë
raportuar në total 78,833 raste të
konfirmuara me COVID – 2019
dhe 2,464 të vdekur.
Azi: 78,009 raste të konfimuara,
2,460 vdekje.
Afrikë: 1 rast i konfirmuar.
Amerikë: 44 raste të konfirmuara,
35 nga SHBA-të dhe 9 nga
Kanada-ja.
Australi: 22 raste të konfirmuara
Europë: 122 raste të konfirmuara,
Italia (79 të konfirmuara, 3 vdekje),
Gjermania (16), Franca (12 të
konfirmuara, 1 vdekje), Mbretëria
e Bashkuar (9), Spanja (2), Rusia
(2), Belgjika (1), Finlanda (1), dhe
Suedia (1).
Të tjera: 634 raste të konfimuara,
2 vdekje në një mjet transporti
ndërkombëtar në Japoni.

OBSH këshillon:
• Lani duart sa hyni në shtëpi!
• Lani duart para gatimit!
• Lani duart pas përdorimit të
tualetit!
• Lani duart sa herë teshtini apo
kolliteni!
• Teshtini mbi shami apo bërryl
dhe jo mbi duart tuaja!
• Gatuajini mirë ushqimet!
• Mos frekuentoni ambiente të
mbyllura dhe me shumë
njerëz!
• Pini shumë ujë dhe lëngje!
• Pajisini të moshuarit që
frekuentojnë transport publik
me maska!
• Në udhëtime konsumoni
ushqime të paketuara!
• Evitoni përdorimin e tualeteve
publike!
Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale e Shqipërisë
rekomandon të gjithë qytetarët
që kanë udhëtuar nga vendet e
prekura, të telefonojnë në numrin
e Urgjencës Kombëtare 127 në
rast të shfaqjes së çdo shqetësimi
apo shenje klinike.

Numër 97
7062

KONSULENCË LIGJORE PËR PRONËSINË INTELEKTUALE:
MARKAT TREGTARE, PATENTAT E SHPIKJEVE, E DREJTA E AUTORIT, ETJ.
Ofrojmë mbrojtje, konsulence teknikoshkencore dhe ligjore, si për personat
fizike, si për bizneset që operojnë në
Shqipëri dhe jashtë saj:
Në fushën e Pronësisë Intelektuale:
-Zgjidhje të problemeve tuaja në lidhje
me:
➢
Markat tregtare dhe të shërbimit, logot tregtare
-Konsulencë në hartimin e logos së
biznesit tuaj.
-Konsulencë në krijimin e logos tuaj të re.
-Kërkim për marka ndërkombëtare.
-Si të aplikojmë për marka të Madridit.
-Si të bëjmë një kontratë license market
e huaj
➢
Patentat e shpikjeve
➢
Konsulencë në formulimin e
një patente shpikjeje
-Si të mbrojmë atë që kemi krijuar apo
shpikur.
-Si të aplikojmë për një patente shpikjeje
evropiane.
-Si të aplikojmë për një patente PCT (në
ËIPO), Zvicër.

me

-Si të sjellim në Shqipëri patentat e
huaja?
➢
Modelet e përdorimit
-Çfarë është një model përdorimi?
-Si të dallojmë një patentë shpikjeje nga
një model përdorimi.
-Si të mbrojmë një model përdorimi.
➢
Emërtimet gjeografike
-Çfarë është një emërtim gjeografik?
-Si të bashkangjisim një emërtim
gjeografik produktin.
➢
Dizenjot industriale
-Çfarë është një dizenjo industrial?
-Sa dimesnione (përmasa) ka nje dizenjo.
-Si mund të mbrohet një dizenjo.
➢
Të drejtën e Autorit
-Kuptimi i Copyright (të Drejtës së
Autorit)
-Si mund të mbrojmë një produkt artistik
të ri.
-Si mund të përdorim një produkt artistik
te ri duke respektuar të drejtën e autorit.
Mbrojmë të Drejtat e Pronësisë
Intelektuale në të gjitha Gjykatat e të
gjitha niveleve

-Në ju përfaqësojmë në Bordin e Apelit të
Drejtorisë së Patentave dhe Markave.
-Ju përfaqësojmë në Dhomën e
Arbitrazhit pranë Dhomës së Tregtisë
dhe Industrisë.
-Në Gjykatën e Faktit Tiranë, të Apelit /
Administrative.
-Në Gjykatën e Lartë.
➢
Konsulencë të specializuar për
shpikjet në Unversitetet publike
dhe private
-Në fushën e legjislacionit të IP.
-Në fushën e ligjeve ndërkombëtare të IP.
-Në fushën e patentave të shpikjeve,
markave tregtare.
-Si të kthejmë një diplomë në një aset të
Pronës Intelektuale.
-Si mund të përshtaten në këto asete në
një biznes.
Na kontaktoni në çdo kohë në:
PhD Candidate. Albana Laknori
mobile+355 693410000
E-mail:, albanalaknori@gmail.com
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