
 



 

ECONOMICUS  Nr. 10 – FINANCIMI & MENAXHIMI I BIZNESIT 
 

Rregullimi administrativ i biznesit dhe rritja ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor 
Engjell Pere 

Hapësira të reja përdorimi të teknologjive të informacionit në biznes 
Tamara Luarasi 

Biznesi dhe konsumi: Çfarë duan femrat? 
Ermira Qosja 

Lider apo menaxher në përballjen e sfidave të shek XXI ? (Analizë e tregut të arsimit të lartë në Shqipëri) 
Edlira Gjuraj 

Rritja e huave me probleme dhe rrethi vicioz i bankave mbi kreditimin e ekonomisë në Shqipëri 
Sofika Nazaj – Dr. Elvin Meka 

Modelet e institucioneve buxhetore të aplikuara në Shqipëri: Arritjet dhe sfidat drejt së ardhmes 
Gelardina Prodani 

Motivet e përdorimit të financimit të projektit në vendet në zhvillim (Analizë krahasuese e rastit të 
Shqipërisë me vendet e rajonit) 

Ermela Kripa – Evis Gjebrea 
Financimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Cilat janë mundësitë? 

Enver Bajcinca 
Ndikimi i investimeve të huaja në zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë 

Fluturim Saliu - Arlinda Ballazhi 
Sa të lidhura janë normat e interesit të tregut ndërbankar dhe yield-et e bonove të thesarit me normën 
bazë?  - Rasti i Shqipërisë 

Ilda Malile 
Mundësi për investimet e huaja direkte që kanë të bëjnë me R&D në Shqipëri 

Ermir Hajdini 
Kreativiteti dhe inovacioni: Aspekte të përmirësimit të tyre dhe zbatimi i strategjisë në inspektoriatin qendror 
teknik 

Altin Uka 
Menaxhimi i duhur dhe efikas i administratës publike si sfidë për integrimin e Shqipërisë në BE 

Teuta Nunaj 
Marrëveshja e Tregtisë së Lirë Shqipëri-BE: Çfarë efektesh ka pasur në bizneset në Shqipëri? 

Kleida Dallto 
Kënaqësia konsumatore në bankat e nivelit të dytë 

Xhensila Abazi 
Emigracioni, emigrantёt, reformat e integrimit dhe tё drejtat e njeriut. (Analizё krahasuese e politikave tё 
emigracionit nё Kanada, Francё, Greqi) 

Leonora Zoto 
Shpërblimi i ekzekutivit me fokus SHBA-në, në kuadër të Qeverisjes së Korporatave, parë në 
këndvështrimin e krizës financiare 

Rezart Dibra - Jetmir Bodini 
Inovacioni si mjet për të menaxhuar krizën 

Genti Beqiri 
Sistemet ekonomike, klasifikime dhe performancë (Rasti i Shqipërisë) 

Oltjana Zoto 
Të mësuarit e shpërndarjes së zgjedhjes për mesataren 

Teuta Xhindi 
 Aksionerët dhe grupet e interesit, një bashkëvendimmarrje fitimprurëse 



 

Blerta Aliu 
Roli i aktorёve nё kёshillat e baseneve lumore, rasti i basenit Drin- Bunë 

Hermina Albunesa - Fatlum Nurja 
Tatimi i sheshtë: Reforma tatimore në Shqipëri dhe vendet në Europën Lindore 

Mimoza Kaci 
Efektet e politikave mbështetëse në rritjen e partneritetit të fermerëve me tregjet 

Bislim Ahmetaj - Maksim Meco 
“Cloud Computing” dhe mënyrat e reja për marketing 

Mimoza Durrësi – Tamara Luarasi 
 


	Hapësira të reja përdorimi të teknologjive të informacionit në biznes
	Tamara Luarasi
	Sa të lidhura janë normat e interesit të tregut ndërbankar dhe yield-et e bonove të thesarit me normën bazë?  - Rasti i Shqipërisë


