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Flutura Xhabija: Suksesi im, kur mbeta pa punë dhe
thashë: Tani secili për vete
Nga Dhoma e Tregtisë Tiranë

Si e ka nisur Flutura Xhabija rrugën e saj në biznes dhe sot në
drejtimin e një nga shoqatat më
by
Author]
të[Article
mira në
mbrojtje të gruas sipërmarrëse? Kur ishte ai moment që vendosi të ndjekë rrugën e saj në privat dhe cila është
kauza që ajo mbron?
Të gjithë e njohin Fluturën. Është
një njeri që përpiqet të gjejë kohë
për gjithçka dhe mbrojtjen e gruas
në sipërmarrje, sidomos ato që
kanë më shumë nevojë në biznesin
e vogël e ka kthyer në kauzën e
jetës së saj. Është e vështirë ta
gjesh të lirë, më shumë është
nëpër rrethe apo jashtë vendit….
gjithnjë në përpjekje për të bërë
më të mirën për shoqatën që
drejton.

Si ka nisur puna juaj dhe prej sa
kohësh merreni me shoqatën e
grave?
Në vitin 1991, fillova punë si përkthyese ligjore private dhe krijova
firmën Instituti Privat i Përkthimeve “Flutura & Sons”. Në vitin
1992 themelova edhe Shoqatën
Kombëtare të Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare, duke u
përkushtuar për afro tri dekada në
fushën e sipërmarrjes femërore.
Kjo shoqatë në fillim u shtri vetëm
në Tiranë dhe pas 5 viteve në 6
rrethe e pastaj arriti të ketë grupin
përfaqësues në të gjitha prefekturat, pra sot ka degët e saj në 12
rrethe. Në vitin 2010 u përfshin 10
gra ambasadore në rrjetin evropian të grave sipërmarrëse
europiane;…
F.3

NË KËTË NUMËR

Këshilli Evropian për Inovacionin
Më 23 korrik 2019 në ambjentet e
“Europa House” në Tiranë u mbajt një
sesion informues për "Turneu i
Këshillit Evropian të Inovacionit”
(KEN):... P.5

Marrëveshje bashkëpunimi midis
grave në biznes të Pogradecit dhe
Bitolës

Më 2 gusht 2019 në ambjentet e
Bashkisë Bitola, u nënshkrua
marrëveshja e bashkëpunimit midis
SHGPAZ dega Pogradec dhe
shoqatës homologe në Bitola… P.5
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Tendencat në kreditimin e SME-ve në 6/m

Irë

2019

Nga Tefta Demeti

Sektori bankar po shfaq prej disa
vitesh një përqasje më favorizuese
ndaj SME-ve, si një segment i
ekonomisë më pak i kredituar dhe
me potencial për zhvillimin
ekonomik në të ardhmen.
Gjithashtu, madhësia relativisht e
ulët e kredisë që karakterizon këtë

edhe të ofertës për këtë grup, një
tendencë e nisur që nga viti 2016.
Përtej përmirësimeve afatshkurtra, në një këndvështrim më
afatgjatë, rritja e kredisë për
biznese e vogla dhe te mesme
(SME) gjatë gjashtëmujorit të parë
të vitit 2019, më shumë se sa një
rimëkëmbje e qëndrueshme e
kredisë për këtë sektor, paraqet

Kredia për SME nga sektori bankar
ka qenë në rritje në 6 muajt e parë
të vitit. Në qershor 2019 ky
portofol është rritur me rreth 6
miliardë lekë nga niveli i fundvitit
2018, e ndikuar më së shumti nga
rritja në tremujorin e dytë të vitit.
Zhvillimet
pozitive të këtij
portofoli kanë
reflektuar
në
veçanti rritjen e
kredisë
për
biznesin
e
vogël, rritja e
ndjeshme
të
cilit
ka
kompensuar
tkurrjen
e Burimi: Banka e Shqipërisë. *Në grafikun majtas, te dhënat e kredisë për “SME reale” janë te rregulluar për
kredisë në nën lëvizjet e kursit. Në grafikun djathtas është paraqitur balanca neto sipas vrojtimit te aktivitetit kreditues të
segmentet
e bankave.
tjera. Në raport
edhe
ndikimin
pozitiv
të
më PBB është vërejtur një rritje e
segment, përbën një avantazh për
konsolidimit të sektorit bankar
lehtë e kredisë për SME në 10.9%,
përfshirjen
e
bankave
në
dhe përfshirjes së aktorëve të rinj
krahasuar me 10.4% një vit më
kreditimin e këtij segmenti. Ky
në këtë treg. Mungesa e një rritje
parë. Këto zhvillime kanë
fakt ka marrë veçanërisht me
të qëndrueshme të kërkesës për
reflektuar përmirësimin e balancës
shumë rëndësi në vitet e fundit, ku
financim nga ky segment dhe
mes kërkesës dhe ofertës për kredi
bankat janë treguar të kujdesshëm
përmirësimi i brishte i kushteve të
nga SME-të, sikurse tregon
në evitimin e ekspozimeve të
ofertës nuk sinjalizojnë ende një
vrojtimi i aktivitetit kreditues.
mëdha ndaj një klienti. Po kështu
rimëkëmbje afatgjatë të balances
Rezultatet e këtij vrojtimi tregojnë
edhe përdorimi i levës financiare
së kërkesë - ofertës. Nga ana
se bankat kanë lehtësuar
në këtë segment të biznesit është
tjetër dobësia e aktivitetit
standardet e kreditimit dhe
relativisht më i ulët se sa ai
ekonomik dhe e besimit të
kushtet jo çmim për këtë grup
korporatave- e si e tillë i mundëson
agjentëve ekonomikë, ndryshimet
gjatë dy tremujoreve të parë të
bankave hapësira për të kredituar.
strukturore të bizneseve se bashku
vitit 2019. Në trend përmirësues
Nga ana tjetër nevoja për rritje dhe
me gatishmërinë e pakët të
ka qenë edhe kërkesa për kredi
zhvendosje më aktive/ më të
bankave për të akomoduar këtë
nga ky grup.
shpeshtë të këtij segmenti në
kërkesë, mbeten faktorë rreziku
sektorët ekonomisë, mundëson
Zhvillimet afatshkurtra kanë
për poshtë për zhvillimet në të
një bazë të mirë për të rritur
konfirmuar sinjalet për një
ardhmen të kredisë në këtë
kërkesën për financim nga vet
rigjallërim të kredisë për biznese e
segment.
SME-të. Të dhënat e vrojtimit të
vogla dhe të mesme e mbështetur
aktivitetit kreditues konfirmojnë
kryesisht nga bizneset e vogla.
trendin pozitiv si të kërkesës ashtu
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Flutura Xhabija: Suksesi im, kur mbeta pa punë dhe thashë: Tani secili për vete
Nga Dhoma e Tregtisë Tiranë

…në vitin 2011 u përfshimë në rrjetin 400 anëtarësh, edhe 10 ambasadorë dhe 10 mentore të tjera në
by [Article Author]
këtë rrjet: në vitin 2012 botova
studimin me suportin e ILO-s
“Situata e gruas sipërmarrëse në
Shqipëri” dhe hap pas hapi kemi
mbërritur këtu ku jemi sot. Jam
presidentja e parë e unionit Ballkanik zejtar, dhe bashkë themeluese
e forumit të grave të AIC, bashkëthemeluese e Dhomës së Tregtisë
Shqiptare-Amerikane, Anëtarë e
bordit e AFFAEME, grupim i madh
i sipërmarrjes femërore në Barcelonë, pjesë e UFM dhe së fundmi
anëtare e Bordit të Dhomës së
Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.
Si është të jesh sot një grua në
biznes?
Vetëbesim, bashkëpunim, dije dhe
aftësi. Një balancë punë, familje,
shoqëri. Këto janë elementët kryesorë e bëjnë një femër në biznes të
jetë e vlerësuar në atë çfarë bën.
Nëse do të ishit kthyer disa vite
më parë do të bënit sërish të
njëjtën gjë?
Patjetër që po. Është e vetmja gjë
që të jep pavarësi dhe personalitet.
Si është të jesh nënë, si e menaxhon kohën e saj dhe a mendoni
që keni qenë mjaftueshëm prezente për fëmijët e tu kur ata kanë patur nevojë? Sa ke ndikuar
në formimin e tyre?
Puna në këtë formë është shkollë
për gjithë familjen, një përvojë dhe

përgatitje për ekonomi tregu të të
gjithë familjes.
Cili ka qenë një moment suksesi
që ka vendosur të ardhmen tuaj
në sipërmarrje dhe a keni patur
raste kur keni thënë mjaft nuk
mund të vazhdoj më?
Kur ngela pa punë dhe për një çast
mendova, Zoti për të gjithë secili
për veten. Mjerë ai/ajo që nuk
mendon për një biznes të vogël,
mikro apo më tej.
Ndryshe nga fillesat tuaja të biznesit, çfarë politikash nxitëse
mendoni se duhet të ndërmarrë
qeveria për mbështetjen e gruas
sipërmarrëse, a do të mund të
bëhej diçka më mirë?
Politika të dedikuara dhe një diskriminim pozitiv në shumë nisma
shtetërore e politike; pjesëmarrje
në tavolinat vendimmarrëse lokale
dhe kombëtare; strategji afatmesme dhe afatgjata për sipërmarrjen
femërore urbane dhe rurale.
Çfarë është SHGPAZ?
Shoqata e Grave Profesioniste
Afariste dhe Zejtare përfaqëson
atë grup të grave dhe vajzave që e
konsiderojnë biznesin e tyre si,
humanizëm, emancipim të kulturës dhe ekonomisë. SHGPAZ
është një nga shoqatat më të
vjetra në Shqipëri, e cila është
krijuar në vitin 1992 dhe është e
njohur në shkallë kombëtare dhe
ndërkombëtare. Misioni i këtij grupi është emancipimi i grave
shqiptare nëpërmjet rritjes së
autoritetit të tyre në të gjitha
profesionet, mjeshtëritë dhe sipërmarrjet. Fokusi themelor i saj
mbetet mbështetja, inkurajimi në

aktivitetin e tyre ekonomik, profesional e artizanal. Strategjia e këtij
grupi është suporti real i zhvillimit
të ndërmarrjeve mikro, të vogla
dhe të mesme të drejtuara nga
gratë në Republikën e Shqipërisë.
Është e vetmja shoqatë në fushën
ekonomike me jetëgjatësi 24
vjeçare, e vetmja shoqatë grash në
biznes, me 40 partnerë të huaj dhe
me tituj ndërkombëtar dhe certifikime e vlerësime të panumërta
nga institucione serioze në botë.
SHGPAZ, ka zhvilluar një sërë
shërbimesh për gratë shqiptare në
biznes nëpërmjet informimit,
trajnimeve, organizimit të forumeve tregtare dhe B2B, ekspozitave, seminareve, konferencave
dhe bisedave televizive brenda
dhe jashtë vendit duke qenë pjesë
e rrjetit me organizatat e shumta
rajonale dhe ndërkombëtare edhe
në fushën e sipërmarrjes rozë.
Shoqata ka në përbërje biznese të
ndryshme, shërbime dhe prodhime, ndërtim dhe ligjshmëri, turizëm dhe artizanat, shitblerje dhe
IT, imobiliare dhe arkitekturë, mobileri dhe mjekësi private etj. Ndër
pikat e forta të shoqatës është
lidershipi i saj vizionar, bashkëpunues dhe tolerant, duke u bërë
një guidë e mirë edhe për shoqatat
e tjera të cilat kërkonin dhe kërkojnë edhe bashkëpunim, bashkëveprim, konsulencë, advokasi
dhe rrjetëzim. Sot, ShGPAZ mbulon rrjetin e gruas në ekonomi, i cili
edhe pse joformal vepron cilësisht
në grupin e madh të shoqatave që
marrin pjesë në të.
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•

Indeksi i Varfërisë Shumëdimensionale
Nga Kujtime Stefani

•

Indeksi i Varfërisë Shumëdimensionale (MPI) 2019 dhe
raporti ”Mbi Pabarazitë" të
publikuara më 11 korrik 2019 nga
UNDP dhe Oxford ofron të dhëna
për 101 vende, duke mbuluar 76
për qind të popullsisë globale.
MPI Index: Përqindja e popullsisë
që është e varfër ne mënyrë
shumëdimensionale edhe sipas
intesitetit të privimeve.
Indeksi shqyrton privimet e
një personi në 10 tregues:
•

•

•

në
shëndetësi
(të
ushqyerit, vdekshmëria
tek fëmijët);
arsim (vitet e shkollimit,
mosha e ndjekjes së
shkollës); dhe

•

•

2/3 e njerëzve në varfëri
shumëdimensionale jetojnë
në vendet me të ardhura të
mesme.
Gjysma e njerëzve në varfëri
shumëdimensionale janë
fëmijët nën moshën 18 vjeç.
Incidenca e varfërisë
shumëdimensionale varion
ndërmjet rajoneve në zhvillim
- nga 1.1% në Evropë dhe
Azinë Qendrore në 57.5% në

•

Edhe vendet e pasura me
burime po përballen me sfida
për diversifikimin e
ekonomive të tyre, pjesërisht
nga karakteristikat e tregut të
punës. Pagat e ulëta dhe
vështirësia e tërheqjes së
njerëzve të kualifikuar për
këto funksione të reja janë
evidente
Njerëzit e kualifikuar po
largohen nga rajoni ose nëse
nuk migrojnë, shesin
shërbimet e tyre në nivel
global. Për këtë arsye, rritja e

Kontributi i privimit ne
dimensionin e pegjith te
varferise
shumedimensionale

Popullsia
Nr
Vendet
vulnerabile nga
varfëria
shumëdimensi
onale
Shendëtsi Edukimi
%
%
%
1 Shqipëri
5
28.3
55.1
2 Bosnje&Herzegovinë
4.1
79.7
7.2
3 Maqedonia e Veriut
2.9
62.5
17
4 Serbia
3.4
20.6
42.7
5 Mali i Zi
4.3
24.4
46

standardi i jetesës
(energjia për gatim,
kanalizimet,
uji
i
pijshëm,
energjia
elektrike, banesat, asetet) dhe
ofron një pasqyrë të detajuar
për të identifikuar kush është i
varfër dhe sa ata janë të varfër
(% e popullsisë dhe intesitetin
e varfërisë).

Megjithëse shpesh përcaktohet
sipas të ardhurave, varfëria mund
të përkufizohet në aspektin e
privimeve që njerëzit përballojnë
në jetën e tyre të përditshme.
Gjetjet kryesore të raportit
Bota
• Në 101 vende, me 1.3 miliardë
njerëz - 23.1 % - janë në varfëri
shumëdimensionale.

Afrikën Sub-Sahariane.
Rajoni i Evropës dhe Azisë
Qendrore
• Vendet në rajon kanë një
perspektivë unike në pabarazi
nga e kaluara e tyre si shoqëri
komuniste. Ndërsa vendet
janë në tranzicion drejt
ekonomisë së tregut, është
rritur pabarazia në aksesin
ndaj shërbimeve dhe
mundësive.
• Rajoni karakterizohet
gjithashtu nga bashkëjetesa e
sektorëve modernë dhe atyre
tradicionale, gjë që krijon
ekonomi të dyfishta që çojnë
më tej drejt pabarazive

•

•

Popullsia me te
ardhura nen nivelin
e varferise

Niveli
Standardi i kombëtar PPP
jetesës
i varfërisë 1.9 $ /ditë

%

%
16.7
13.1
20.5
36.8
29.7

%
14.3
16.9
22.2
25.7
24

1.1
0.1
5.2
0.1
0

aftësive dhe ulja e pabarazisë
është kritike.
Duhen politika të kujdesshme
që mbrojnë punën (si paga
minimale) dhe taksimit
progresiv, sepse mund të
shkaktojë rritjen e tregut
informal të punës.
Pabarazia gjinore është një
sfidë e madhe dhe e
vazhdueshme.
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Këshilli Evropian për Inovacionin
Nga Tefta Demeti

Më datë 23 korrik 2019 në
ambjentet e “Europa House” në
Tiranë
u mbajt një sesion
informues për "Turneu i Këshillit
Evropian të Inovacionit” (KEN)
lidhur me instrumentet më të reja
në mbështetje të kërkuesve
shkencorë dhe novatorëve dhe me
fokus të veçantë tek aktorët e
sektorit privat (si startup-et, NVMtë etj.).”
Programi i punës i Këshillit
Evropian për Inovacionin (KEN)
parashikon
një
mbështetje
financiare prej rreth 2 miliardë
Euro për vitin 2019-2020.
Instrumentët
kryesorë
për
mbështetje janë “Pathfinder”, i cili
synon promovimin e bashkëpunimit në kërkimin ndërdisiplinor, si dhe “Accelerator”
drejtuar startup- eve dhe

sipërmarrësve, të cilët duan të
ndërmarrin iniciativa për biznese
novatore me rrezikshmëri të lartë.
Pjesë e panelit të diskutimit në
këtë aktivitet ishin Ministri i
Shtetit
për
Mbrojtjen
e
Sipërmarrjes Eduard Shalsi, Zv.
Ministrja e Financave dhe
Ekonomisë Dajna Sorensen,
përfaqë-suese e AKKSHI-t
Znj. Marsela Robo, Assist.
Prof. Dr. Albana Halili,
hulumtuese e përfituese
në Programin Horizon
2020 dhe Dr. Luisa Prista,
Drejtuese e Departamentit të EASME në Bruksel.

Për më shumë informacion rreth
Këshillit Evropian të Inovacionit
vizitoni: https://ec.europa.eu/research/
eic/index.cfm;
http://challengefund.euforinnovation.al

Ky aktivitet u mundësua
nga Komisioni Evropian në
bashkëpunim me

Marrëveshje bashkëpunimi midis grave
në biznes të Pogradecit dhe Bitolës
Nga Shpresa Blaceri

Delegacionin Evropian në Shqipëri
dhe me mbështetjen e projektit
“BE për Inovacionin", i cili synon të
forcojë ekosistemin e novacionit
dhe të promovojë e nxisë krijimin e
startup-eve në Shqipëri.

Më 2 gusht 2019 në ambjentet e
Bashkisë Bitola patëm kënaqësinë të
takohen znj. Flutura Xhabija
Presidente e SHGPAZ Shqipëri me
Kryetaren e Bashkisë së Bitolës znj.
Natasha Petrovska, Kryetaren e
Forumit të Grave znj. Svetlana
Petkovska dhe të nënshkruhej një
marrëveshje bashkëpunimi afatgjatë.
Problemet e pjesëmarrjes në
vendimmarrje, punësimi i tyre,
dhuna, mbrojtja e Mjedisit, bashkëpunimi ndërkufitar në fusha me
interes të përbashkët si promovimi i
traditave në ushqime, Turizmi etj. do
të jenë objekt i këtij bashkëpunimi.
Bitola ashtu si Pogradeci prej vitit
2014 gëzon statusin "Rezervë
Biosfere Ndërkufitare" nga UNESCO,
status që hap mundësi të mëdha
bashkëpunimi.
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Siguria në Ushqim si Destinacion Turistik
Nga Esmeralda Ballesha*

Shqipëria është e bekuar nga një
numër i madh bukurish natyrore.
Nga plazhet e kristalta në jug, tek
fshatrat tradicional në Alpet
Shqiptare, është bërë një
destinacion shumë i kërkuar jo
vetëm nga turistët vendas por dhe
ata të huaj.
Vitet e fundit ka pasur një
tendencë në rritje për të investuar
në sektorin e agroturizmit, kjo
në përgjigje të kërkesës së
madhe të turistëve për të
konsumuar produkte lokale,
por edhe për ti shtuar vlerën
prodhimeve bujqësore duke i
intensifikuar kështu bukuritë
natyrore të vendit.
Ushqimi lokal kontribuon në
joshjen e udhëtarëve dhe i jep
vlerë përvojës turistike, duke
treguar në këtë mënyrë fuqinë
që ka marketingu në industrinë
e mikpritjes, turizmit dhe
zhvillimit
rajonal.
Për
gastronominë një nga elementët
integral është ‘higjena e ushqimit’
e cila është një nga faktorët
kryesorë
për
përmirësimin,
qëndrueshmërinë
dhe
konsolidimin e destinacioneve
turistike.
Në ditët e sotme është rritur
rëndësia që i kushtojmë sigurisë
në ushqim kur planifikojmë
udhëtime ose kur zgjedhim të
vizitojmë një destinacion. Turistët
tanimë nuk vlerësojnë vetëm
bukurinë e vendit, por gjithashtu
kontrollojnë në lidhje me risqet e
sëmundjeve që vijnë nga ushqimi,

si dhe interesohen para se të
ndërmarrin një udhëtim për
përvojat e udhëtarëve të tjerë të
cilat lidhen me eksperiencat që
mund të kenë me sigurinë e
ushqimit.
Ndërsa ka afërsisht 200 shtete dhe
rreth 2 milion destinacione
turistike për tu përzgjedhur nga
turistët, imazhi që mund të ketë
destinacioni turistik mund të

ndikojë në tërheqjen ose të
frenojnë turistët të vizitojnë një
vend. Kjo është arsyeja themelore
pse një biznes duhet ta vlerësojë
sigurinë e ushqimit jo si një kosto,
por si një investim që mund të çojë
në një vlerë të shtuar dhe në një
mundësi për rritjen e biznesit.
Konkurrenca gjithnjë e në rritje
midis destinacioneve turistike ka
çuar në përdorimit të ushqimit si
burim për të tërhequr vëmendjen
e turistëve.
Atëherë si mund ta kthejmë në
një avantazh bekimin e natyrës
duke e pasuruar atë me ushqime
të cilat jo vetëm janë të shijshme

por dhe që kanë një siguri më të
lartë?!
Ndoshta zgjidhja është krijimi i
një avantazhi konkurrues, i cili jo
vetëm do të rivendosë besimin e
turistëve shqiptarë, por edhe do
të rrisë vëmendjen e atyre
ndërkombëtarë.
Bizneset mund ta përdorin
sigurinë ushqimore si një formë
identitetifikuese dhe të ndërtojnë
një markë e cila mund të tërheqë
turistët, të cilët mund të
përmirësojnë imazhin e vendit
dhe të mbështesin strategji të
përshtatshme
të
menaxhimit
të rrezikut.
Kjo do të
rezultojë në
një përfitim të
ndërsjellë si
për industrinë
e turizmit dhe
të përthithjes
së turistëve të
huaj e
vendas.
Në dekadën e
ardhshme siguria ushqimore
mund të kthehet në një
komponent të rëndësishëm i cili
mund të përdoret për të siguruar
një vlerë të shtuar e cila do të rrisi
konkurueshmërinë e vendit si një
destinacion i preferuar turistik.
* Esmeralda Ballesha
Këshilltare Teknike
Mbështetje për Standardet e Sigurisë
Ushqimore, Veterinare dhe Fitosanitare
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Kompetenca Europiane e të mësuarit për
sipërmarrjen
Nga Tefta Demeti

U mbush një vit që Komisioni
European ka botuar guidën për
Kompetencën Europiane të
Sipërmarrjes si një nga
kompetencat kryesore për
edukimin e të
rinjve dhe jo
vetëm. Ata kanë
ndërmarrë
nismën e
edukimit të një
qytetari
European
Sipërmarrës. Kjo
kompetencë
përmban 3 fusha
kryesore duke
filluar që nga
“idea &
mundësitë”,
“burimet” dhe
deri në “vënien
në veprim”; pra
gjithsej 15
kompetenca njësoj të
rëndësishme, që përmbajnë 60
tema të ndryshme.
SHGPAZ,
në
kuadër
të
implementimit të projektit “Të
mësuarit për sipërmarrjen tek të
rinjtë dhe gratë në Shqipëri” të
financuar nga BE-ja nëpërmjet
CFCU pranë Ministrisë së
Financave & Ekonomisë, ka
realizuar fazën e pare të projektit
duke prezantuar kompetencën
Europiane të sipërmarrjes midis
371 maturantëve të gjimnazeve në

5 rrethe dhe studentëve të
universiteteve të ndryshme në 4
qytete të vendit. Kjo shifër është
54% më e lartë nga sa e kishim
parashikua.
Interesimi nga nxënësit dhe

studentët ka qenë i madh dhe
përfitimi mjaft i rëndësishëm për
të edukuar të rinjë me aftësi
sipërmarrëse, për të marrë
vendime sa më racionale për të
ardhmen e tyre dhe për të pasur
përfitime si për vehte ashtu edhe
për familjet e tyre.

Mbi shown veror policor
kundër ekonomisë
informale
Eshtë fillimi i gushtit, pika
kulminante e sezonit të turizmit e
sidomos atij bregdetar dhe të
gjitha institucionet qeveritare që
nga kryeministria, Ministria e
Financës, Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve, Ministria e Turizmit e
ministri te tjera janë shpërndarë
gjatë gjithë bregdetit për të
kontrolluar bizneset nëse kryejnë
veprimtari të rregullt biznesi duke
na dhënë një show veror policor,
pra turizëm nën një presion
policor.
Gjatë periudhës një javore janë
mbyllur dhjetra biznese për mos
lëshimin e kuponit tatimor, apo
mos regjistrimin e të gjithë
punonjësve.
Natyrsiht që biznesi kërkon të
ushtroj aktivitetin në një mjedis
me konkurrence të ndershme, por
a ishte momenti i përshtëm në
mesin e sezonit turistik???
Po me klientët që kanë rezervuar
pushimet e tyre çfarë bëhet?? Po
sa shijojnë këto pushime në prani
të forcave policore????
Ekonomia informale nuk luftohet
me show, propagandë e dhunë
policore, por me një sistem
politikash, taksa e tatime të ulta,
të arsyeshme, si dhe një kontroll
funksional i vazhdueshëm dhe jo
me fushata për të siguruar një
konkurrencë të ndershme për të
gjitha bizneset dhe klientët për të
shijuar pushimet e tyre në një
mjedis të sigurtë e të paqtë dhe
jo me demostrime policore!!!!
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FAKTE

25.7%

(e re)

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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Takim midis SHGPAZ dhe projektit për
sigurinë ushqimore
Më datë 15 korrik 2019 në
ambjentet e zyrës së SHGPAZ
u zhvillua takimi midis
përfaqësuesve të SHGPAZ me
z. Michael Parker, drejtues i
projektit të financuar nga BE
për sigurinë ushqimore dhe
znj. Esmeralda Ballesha
këshilltare teksnike.
U
diskutua për bashkëpunimin
në
fushën
e
sigurisë
ushqimore.

Christine Lagarde kandidate për në krye të
BQE, një moment historik për të gjitha gratë
Nga Tefta Demeti

3.2%
Kredia për vitin 2018 rezulton me një
rritje të moderuar me vetëm 2%
krahasuar me një vit më parë dhe zë
35,2% ndaj PPB, me një ulje prej 2,2
pikë përqindje krahasuar me 2016.
(Banka e Shqipërisë, 2019)

Kandidatura e Christine Lagarde
për të kryesuar Bankën Qendrore
Europiane (BQE) shënon një
moment historik për të gjitha
gratë. Liderja aktuale e Fondit
Monetar Ndërkombëtar do të
përballet me sfida të shumta në
postin e drejtueses së Bankës
Qendrore Europiane, ndër të cilat
mund të përmendim rigjallërimin
e ekonomisë së Eurozonës. Ajo
është gruaja e parë që u zgjodh në
postin e ministres franceze të
Financave dhe më pas liderja e
FMN-së që prej 2011. Një
mbrojtëse e flaktë e të drejtave të
grave, Liderja e FMN ka deklaruar
edhe më parë se rritja e numrit të
grave në sistemin bankar dhe atë
rregullator do të ndikonte në
ruajtjen e stabilitetit të sektorit
financiar.

Nëse ajo do të zgjidhet në këtë
pozicion, do të thyejë një prej
barrierave më të mëdha gjinore në
BQE, e cila dominohet nga burrat.
Në një prej deklaratave e fundit,
63-vjeçarja Lagarde ka thënë se
kriza e shkaktuar rreth një
dekadë më parë nga Vëllezërit
Lehman mund të ishte shmangur
nëse Vëllezërit Lehman, do të
kishin qenë Motrat Lehman dhe
bota do të kishte pasur me siguri
një zhvillim tjetër sot.
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Gruaja dhe Shëndeti
Ushqyerja me Gji
Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti

Java Botërore e Ushqyerjes me Gji
festohet çdo vit nga 1 deri në 7
gusht për të inkurajuar ushqyerjen
me gji dhe për të përmirësuar
shëndetin e foshnjeve në të gjithë
botën. Kjo javë përkujton “Deklaratën Innocenti” të nënshkruar në
gusht 1990 nga politikëbërësit,
OBSH, UNICEF dhe organizata të
tjera për të mbrojtur, promovuar
dhe mbështetur ushqyerjen me
gji. Këtë vit, OBSH po punon me
UNICEF dhe partnerët për të promovuar rëndësinë e politikave familjare për të mundësuar ushqyerjen me gji dhe për të ndihmuar
prindërit të kujdesen dhe të lidhen
me fëmijët e tyre që në fillimet e
jetës, kur kjo ka më shumë rëndësi. Kjo përfshin miratimin e lejes së
lindjes të paguar për një minimum
prej 18 javësh, dhe lejen e atësisë
të paguar për të inkurajuar ndarjen e përgjegjësisë për t'u kujdesur
për fëmijët e tyre në mënyrë të
barabartë. Nënat gjithashtu kanë
nevojë për një vend pune miqësor
për prindërit për të mbrojtur dhe
mbështetur aftësinë e tyre për të
vazhduar ushqyerjen me gji pas
kthimit në punë duke pasur mundësi të bëjnë pushime për të ushqyer me gji; të kenë një hapësirë
të sigurt, private dhe higjienike
për ruajtjen e qumështit të gjirit;
dhe shërbime të kujdesit për fëmijët të përballueshme ekonomikisht. Ushqyerja me gji promovon
një shëndet më të mirë si për nënat ashtu dhe për fëmijët. Rritja e
ushqyerjes me gji në nivele gati
universale mund të shpëtojë më
shumë se 800 000 jetë çdo vit, ku
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shumica janë fëmijë nën 6
muaj. Ushqyerja me gji zvogëlon rrezikun e nënave për të
zhvilluar kancer të gjirit, kancer
të vezores, diabetin tip 2 dhe
sëmundje të zemrës. Vlerësohet se rritja e ushqyerjes me gji
mund të shmangë 20 000 vdekje
të nënave çdo vit për shkak të
kancerit të gjirit.
OBSH rekomandon ushqyerjen
vetëm me gji duke filluar brenda
orës së parë pas lindjes, deri sa fëmija të jetë 6 muajsh. Ushqimet
plotësuese ushqyese duhet të
shtohen, ndërkohë që vazhdohet
ushqyerja me gji deri në 2 vjeç ose
dhe më tej.

1) Fokusi tek Fëmijët. Leja e
lindjes e paguar i bën fëmijët më
të shëndetshëm:
• Ndihmon për krijimin dhe
mbajtjen e ushqyerjes vetëm me
gji.
• Lejon që prindërit të ushqejnë
dhe të ofrojnë kujdes cilësor për
fëmijët
• Mbështet zhvillimin e hershëm
të foshnjës

2) Fokusi tek Nënat. Leja e lindjes
e paguar është e rëndësishme për
nënat:
• Mbështet zgjedhjen e nënave
për të ushqyer me gji
• Ushqyerja me gji zvogëlon
rrezikun e kancerit të gjirit dhe
vezores
• Përmirëson shëndetin, shërimin
dhe mirëqenien mendore të
nënave
3) Fokusi te Punëdhënësit.
Punëdhënësit përfitojnë duke
siguruar lejen e lindjes të paguar:
• Ushqyerja me gji zvogëlon
mungesën në punë të të
punësuarit
• Rrit pjesëmarrjen e grave në
fuqinë punëtore
• Motivon stafin dhe rrit
produktivitetin

Numër 90
7062

Shqipëria bashkohet me Aktin e Gjenevës të Marrëveshjes së Lisbonës të WIPO
Nga Tefta Demeti

Shqipëria u bashkua me Aktin e
Gjenevës të Marrëveshjes së
Lisbonës pas depozitimit të
instrumentit të saj të pranimit në
Drejtorin e Përgjithshëm të
Organizatës Botërore të Pronës
Intelektuale WIPO të Mërkurën,
26 Qershor. Instrumenti ishte nga
Ambasadori Ravesa Lleshi,
Përfaqësuesi i Përhershëm i
Shqipërisë në Kombet e
Bashkuara në Gjenevë.
Çfarë do të thotë kjo?
WIPO administron Marrëveshjen
e Lisbonës, një traktat i vitit 1958
që ofron një mënyrë për të
siguruar më mirë mbrojtjen për
Emërimet e Origjinës (AO).
Marrëveshja u ndryshua përmes
Aktit të Gjenevës në maj 2015 dhe
zgjeroi fushën e tij përtej AO në
të gjitha Indikacionet Gjeografike
(GI). Akti i Gjenevës u siguron
prodhuesve të produkteve me

cilësi të origjinës qasje më të
shpejtë dhe më të lirë në
mbrojtjen ndërkombëtare.
GI caktojnë një produkt me
origjinë nga një zonë specifike
gjeografike siç është çaji
Darjeeling ose Cheese Roquefort.
Prandaj, GI bëjnë të mundur që
cilësia dhe karakteristikat të
lidhen fort me origjinën
gjeografike, faktorët njerëzorë
dhe natyrorë të përfshirë.
Çfarë është GI?
"Një tregues gjeografik është një
shenjë e përdorur në produktet që
kanë një origjinë gjeografike
specifike dhe posedojnë cilësi ose
reputacion që i përket asaj
origjine."

GI fuqizojnë komunitetet lokale
të vazhdojnë komercializimin e
produkteve të tyre pa pasur frikë
nga zhvendosja nga prodhimi
masiv. Kështu, vetëm njerëzit që
jetojnë në rajonin e Tropojës
mund të bëjnë Mjaltin e
Gështenjës së Tropojës. Dikush
tjetër që jeton në një rajon tjetër
që pretendon të ofrojë të njëjtin
produkt nuk mund ta bëjë këtë
sepse nuk do të ketë asnjë shenjë
GI në produktin e tyre.
Aktualisht, një listë e produkteve
dhe racave të dhive nga malësitë
shqiptare janë regjistruar si marka
unike. Sipas Drejtorisë së
Përgjithshme të Patentave dhe
Markave, në listën e produkteve
përfshihen mjalti nga Malësi e
Madhe, Mjalti i Gështenjës nga
Tropoja, Mjalti i Gështenjës nga
Malësi e Madhe, Boronicat e
Tropojës & Blueberry të Kuksit,
Jufka Dibre dhe produkte të
tjera.
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