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I nderuar profesor Pano,  

I nderuar akademik Angjeli,  

I nderuar zoti Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë,  

Të nderuar të pranishëm,  

Vepra “Paraja, bankat dhe shoqëria” që po e prezantojnë autorët sot, është 

një enciklopedi e plotë dhe e thelluar, është një kontribut i ri shkencor që e 

trajton dhe e zgjeron, në mënyrë të plotë me kritere historike shkencore, 

zhvillimin e parasë dhe të bankave të lidhura me zhvillimin e shoqërisë. 

Nisur nga veprimtaria e gjerë dhe cilësorë e botuesve, profesorëve Pano 

dhe Angjeli, nga përmbajtja e librit, nga trajtimi i parasë (veprimtarisë 

monetare) dhe bankave në vështrimin historik shkencor, të lidhur dhe në 

harmoni me epokat e zhvillimit të shoqërisë, domethënë që nga fillesat, 

format e para, deri në ditët tona, e kam shfletuar librin me kënaqësitë të 

veçantë, me bindjen se leximi i thelluar do të ishte me shumë vlerë edhe 

për mua si "lexues i kualifikuar". 

Për historianin dhe ekonomistin, këndvështrimi i punës në studimet e tyre, 

përfundimet e arritura janë më solide në bashkërendimin e tyre. E theksoj 

këtë aspekt sepse në shumë trajtesa e studime, qoftë të historianëve apo të 

ekonomistëve, vihet re njëanshmëria në këndvështrimin e periudhave 

historike. Ndërsa në  këtë botim, ky këndvështrim është më se i arrirë. 

Prandaj dëshiroj të theksoj në fillim, se është meritë e autorëve Angjeli e 

Pano që procesin e lindjes e zhvillimit të parasë, e kanë parë e shtjelluar në 

kontekstin historik e shoqëror të çdo epoke. 

Libri është ndërtuar mbi një strukturë të saktë e të logjikshme. Prandaj 

“udhëtimi” në faqet dhe rreshtat e tij, është sa i veçantë dhe tërheqës, dhe 

vlen të studiohet dhe të thellohet nga këndvështrime të ndryshme. 

Nëntitulli i këtij libri “Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët 

moderne” i përmbahet kriterit tematik e kronologjik, duke i dhënë procesit 

të lindjes e zhvillimit të sistemit monetar dhe atij bankar në epoka të 

ndryshme dhe të zhvillimit të historisë dhe kështu merr kontekstin historik 

mbështetës të çdo argumenti. Gjithashtu, siç theksojnë dhe vetë autorët në 
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parathënie, në studim pasqyrohen jo vetëm ndryshimet materiale të llojit të 

monedhave, por edhe ndryshimet në funksionet e tyre në secilën nga këto 

etapa e cila është një mbështetje dhe këndvështrim i plotë i ndryshimeve të 

epokave historike. Një tjetër vlerë e shtuar e veprës është dhe aparati i 

gjerë bibliografik i shoqëruar me citime e me literaturë bashkëkohore dhe 

me statistika, të cilat ndihmojnë për të kuptuar çdo epokë dhe çdo problem 

të trajtuar.  

Pa u ndalur më tej në detaje dhe në vlerën e këtij botimi, të cilat ekspertët i 

vënë më në dukje sepse unë jam anësor në këtë, por në këtë 

këndvështrimin historik ato kombinohen me njëra-tjetrën, siç është 

ekonomisti dhe historiani, të cilët së bashku krijojnë tablonë e plotë të 

epokës. Në fund do të shtoj se ky botim është vlerë edhe për faktin e 

thjeshtë se pasi e lexon, njihesh me historinë 3-mijëvjeçare të parasë dhe të 

bankave. Natyrshëm të lind pyetja për këdo që e lexon: “Po në të ardhmen, 

si do të jetë ecuria e parasë dhe e bankave?”, për të cilat vetë autori 

profesor Anastas Angjeli dha mendimet e tij.  

Në historinë e lindjes së monedhës, parasë, të bankave, ky botim për 

mendimin tim është një kontribut i ri shkencor, që ndihmon në radhë të 

parë studiuesit e kësaj fushe dhe ndihmon për të krijuar një tablo të qartë të 

zhvillimit ekonomiko-shoqëror.  

Para se ta mbyll, më lejoni të lexoj një këndvështrim të parasë 150 vjet më 

parë nga Hasan Zyko Kamberi, shkrimtar popullor nga Berati i shekullit të 

XVIII dhe të fillim shekullit XX. 

“Kadiut ti rrëfesh paratë terse verdit sheryan 

për para sa se shet tanë 

Ja di kimenë parasë. 

Edhe foshnja qeshte në djep 

Zgjat dorën të thotë ''nep'' 

ta marrë ta verë në xhep 
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O paraja murdare 

Që bën botën avare 

që gjesdis porai zagare.” 

 

Këto thënie të Hasan Zyko Kamberit vlejnë edhe për sot për ata që merren 

me paranë në kuptimin e pistë të fjalës. Unë dëshiroj të falënderoj këtu 

edhe në emër të akademisë autorët e veprës, të cilët dhanë një kontribut të 

ri në këtë fushë e cila duket se është e thjeshtë por autorët vetë e dinë sesa 

punë shumëvjeçare kanë bërë dhe na kanë dhënë në mënyrë të 

përmbledhur një vepër që vlen për të gjithë brezat. 

Faleminderit! 

 

 


