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Fjala e Ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko në takimin e nivelit të 
lartë për remitancat 
 
Të nderuar pjesëmarrës, 
 
Takimi i sotëm tejkalon paraqitjen. Ai për nga përmbajtja flet me aktin se sa me fjalët. 
 
Vendimi që Banka e Shqipërisë të ushtrojë protagonizëm në ndryshimin e politikave 
shtetërore në marrëdhënie me diasporën i përgjigjet një realiteti për të cilin nuk ka 
diskutime. Më lejoni që jashtë trajtimit semplist të protokollit të falenderoj 
Guvernatorin e Bankës dhe stafin e saj drejtues për angazhimin e posaçëm në këtë 
drejtim. 
 
Firmosja e Memorandumit të Mirëkuptimit midis Bankës dhe qeverisë është pjesë e 
krijimit të një instrumenti të dobishëm që do t'i vijë në ndihmë publikut dhe aktorëve 
të tjerë për të përmirësuar politikat në drejtim të marrëdhënies me   diasporën. 
 
Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe statusi i ri ndërkombëtar që 
shqiptarët i dëshirojnë vetes kalon natyrshëm në rrugën e organizimit të lidhjeve të 
saj me Diasporën e vjetër dhe të re. 
 
Banka është institucioni ku parashikimi dhe planifikimi strategjik të çojnë drejt të 
kuptuarit të rreziqeve kryesore të së ardhmes. 
 
Angazhimi bankar do të ndihmojë për nivelin e ri të marrëdhënies të politikës 
shtetërore me diasporën. Ai do ti shërbejë krijimit të një vlerësimi më të plotë të 
politikëbërjes dhe krijimit të një dialogu profesional në këtë drejtim. 
 
Diaspora shqiptare po bëhet më e organizuar, e arsimuar dhe e gatshme të mbajë 
kontaktet me vlerësimin bankar. 
 
Analizat mbi gjendjen aktuale të diasporës shqiptare tregojnë për rolin e 
rëndësishëm që mund të luajë    ajo në zhvillimin ekonomik të vendit. Niveli aktual i 
remitancave të saj është i debatueshëm, por interesi kryesor ka të bëj edhe me të 
ardhmen e këtyre të ardhurave. 
 
Ekonomia dhe paratë e  dërguara  nga  migrantët  gjatë viteve të tranzicionit e kanë 
ndihmuar nivelin e jetës familjare shqiptare, por nuk kanë ndikuar në zhvillimin e 
strukturuar të vendit. Ato kanë mbuluar mungesën e politikave efektive zhvillimore 
nën ndikimin e rregullave konservative të familjes tradicionale  shqiptare. 
 
Shqipëria pavarësisht nivelit të lartë të remitancave nuk i ka përdorur ato për të 
siguruar rritje të strukturuar ekonomike. 
 
Memorandumi i sotëm është një hap i cili do të koordinojë institucionet shtetërore me  
tregun  bankar që investimet e diasporës të drejtohen në objektiva   që kanë 
rezultate të qëndrueshme në  ekonomi. 
Të dashur miq 
 
Shqipëria është rast interesant për analizimin e çështjes së remitancave. Ato në disa 
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aspekte sfidojnë rrjedha të tjera kapitale në vend, si  investimet  e  huaja direkte apo 
ndihma zhvillimore zyrtare. 
 
Remitancat përbëjnë një mundësi tregu me bazë fitimprurjeje.  Tërheqja  e  nivele  të  
rritura  të tyre nëpërmjet promovimit transfertave me kosto më  të ulët do të 
lehtësonte shfrytëzimin e rrjedhave hyrëse  të parave. Në këtë cështje roli i bankave 
është i pazëvendësueshëm. 
 
Vlerësimi për të patur një aktivitet të përvitshëm të kësaj natyre si ky i sotmi në 
Bankën e Shqipërisë dëshiron të nxisë që bankat të dalin nga roli i "dëgjuesit" drejt 
një statusi të natyrshëm partneriteti. 
 
Tregu bankar është krenaria e Shqipërisë për stabilitetin e vet. Kjo tryezë është 
vetëm vlerësim dhe besoj të shërbejë në një dialog që i shërben atij dhe forcimit të 
tij. 
 
Tregu Bankar është fillimi dhe fundi i konkluzionit të krijimit të një ambienti të 
favorshëm në vendlindje për diasporën shqiptare. Ofrimi i informacionit për 
mundësitë e investimeve në vendlindje dhe shërbimet bankare janë ftesa për një të 
ardhme të ndryshme ekonomike. 
 
Anëtarët e diasporës duhet të jenë në gjendje të investojnë në Shqipëri nën këshillat 
e “ftohta” të sistemit bankar. Qeveria nuk mund ta zëvendësojë partneritetin e 
përkohshëm të saj me këshillën gjakftohtë dhe afatgjatë që vjen nga tradita bankare. 
 
Takimi i sotëm fillon në dukje si takim i Bankës së Shqipërisë dhe përfaqësuesve të 
qeverisë me sistemin bankar. Jam shpresëplotë se në të ardhmen ky takim do të 
ndryshojë  drejtim.  Dëgjimi  dhe  dialogu janë dy cilësi që gjuha bankare i njeh dhe     
për të cilat ajo ka çfarë mëson   politikën. 
 
Jam i nderuar të jem pjesë e kësaj tryeze. Ajo është vetëm një fillim. Një fillim i 
mbarë në Bankë, flet më shumë se çdo deklaratë. 
 
Ju faleminderit! 


