
Para së gjithash, dua të falënderoj organizatorët (Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, 

Akademinë e Shkencave dhe Bankën e Shqipërisë) për promovimin e librit "Paraja, bankat 

dhe shoqëria" të autorëve Prof. Aristotel Pano dhe Prof. Anastas Angjeli, si dhe për 

përzgjedhjen që më bënë si folës në këtë ceremoni. 

Veçanërisht ndjehem i nderuar që më jepet mundësia të bëj një vlerësim publik të punimit 

më të fundit shkencor të dy bashkautorëve, të cilët kanë një seri punimesh të përbashkëta 

deri më sot, për vetë raportin e veçantë që kam me këta dy autorë. Prof. Aristoteli, 

pedagogu im më i veçantë që ndoshta ka qenë modeli udhëheqës, shkencor e intelektual, 

asokohe kur unë isha veç 20 vjeç, por dhe më tej kur ishim kolegë e miq. Prof. Angjeli (Naçi 

për mua), bashkudhëtar i  një udhëtimi gati 40-vjeçar, i nisur që kur u ulëm për herë të parë 

në bankat e Fakultetit Ekonomik, më tej si kolegë pedagogë në po atë fakultet dhe akoma 

dhe më tej në karrierën gati 30-vjeçare në politikën tonë, sa nuk besoj se është vetëm 

rastësi që në disa prej hyrjeve të mija në zyrën ministeriale, stafetën duhej ta merrja 

pikërisht nga ai. Me këto fjalë të para shpreh veç respektin e nostalgjinë për dy njerëz me të 

cilët kam ndarë mjaft vite të jetës sime. 

Të vijmë tani tek konsiderata e ftohtë profesionale.  

Librin, me të dy volumet e tij, e lexova shpejt dhe në pak kohë, në ditët pasi mora ftesën. E 

lexova me lehtësi, kënaqësi e kuriozitet, duke më lehtësuar në këtë lexim dhe afërsia që 

kam me të dy dimensionet shkencore të këtij libri, si ekonomia ashtu dhe historia. 

Është pa asnjë mëdyshje një prodhim shkencor i mirëfilltë dhe mjaft cilësor, që përmban jo 

vetëm një volum tejet të madh literature të gjerë profesionale të shfletuar e të studiuar, por 

dhe një logjikë të saktë përzgjedhëse e konkluduese. Për më tepër është një vepër serioze 

shkencore e një periudhe jo shume të pasur të prodhimit shkencor në ambientin shqiptar. 

Kemi nevojë jo vetëm të lexojmë libra të mirë në shqip, por dhe për më tepër. Sot, kemi mall 

të lexojmë libra që na vijnë jo thjesht nëpërmjet përkthimit, por sidomos prodhime 

shkencore nga autorë shqiptarë. 

Në thelb, ky punim analizon e përshkruan historinë e njerëzimit nëpërmjet historisë së 

parasë, sepse paraja është një nga elementet më të rëndësishme të qytetërimit njerëzor në 

të gjitha moshat e tij. 

Paraja, kjo shpikje e madhe e njerëzimit! Do t’ua lë të tjerëve të gjykojnë me të drejtë në 

mund të quhet paraja, veç një shpikje e njeriut. Unë vetë përzgjedh ta krahasoj rëndësinë e 

shfaqjes së saj, veç me lindjen e diçkaje tjetër shumë thelbësore për njeriun, si të folurit apo 

gjuha. 

Kjo e fundit është kryesisht produkt i evolucionit natyror të qenies njerëzore, ndërsa paraja 

është më së shumti produkt i evolucionit artificial të krijuar nga njeriu i porsa shoqërizuar. 

Gjuha së pari e bëri njeriun të aftë për t’u shoqërizuar, paraja e bëri të aftë njeriun tashmë 

të shoqërizuar që të zhvillonte aktivitetin më të rëndësishëm për mbijetesën e tij, prodhimin 



e sendeve të cilat jo thjesht gjendeshin në natyrë e që ai veç i merrte prej saj, por sende që 

ai duhej t’i krijonte vetë, dhe për më tepër shkëmbimin e sendeve të nevojës së parë që jo 

kushdo mund t’i prodhonte por që kujtdo i nevojiteshin. Paraja qe gjuha e dytë e njeriut. 

Madje dhe sot është në sofistikimin maksimal të shoqërisë së tij. 

Duke lexuar këtë libër, reflekton shpejt, por dhe kupton lehtësisht faktin historik se zor se 

mund të ketë faktor tjetër më të qenësishëm që ka mundësuar avancimin e njeriut drejt 

qytetërimit dhe progresit sesa paraja. 

Hapat më transformuese të avancimit të qytetërimit, që historianët i përkufizojnë si 

revolucionet e mëdha të tij, - revolucioni bujqësor (në fillimet e qytetërimit sedentar), 

revolucioni industrial, që shënoi fillimin e epokës së re, apo revolucioni digjital të cilin po e 

përjetojmë ende pa e kuptuar mirë në dekadat e fundit, - kanë në parakusht të tyre paranë, 

mënyrën se si ajo është menaxhuar, sofistikimin e institucioneve më kryesore të saj (sistemit 

monetar apo atij fiskal). 

Këtë historik paralel e reciprokisht të kushtëzuar të shoqërisë njerëzore e të parasë, e sjell 

më së miri në shtjellim e konkluzione pikërisht ky libër. Prandaj dhe autorët me mjaft 

saktësi, shtjellimin e zhvillimit historik të parasë e prezantojnë si një ecuri të pashmangshme 

dhe mjaft të përputhur në kohë apo dhe në gjeografi me atë që e njohim sot si historinë e 

qytetërimeve të ndryshme njerëzore (që nga Lindja e Mesme, më tej Egjipti, Kina, Greqia e 

Lashtë apo qytetërimi evropian). 

Nëpërmjet njohjes së historisë së parasë kupton në një dimension e këndvështrim shumë 

më specifik, se qytetërimet njerëzore apo kombet, të cilat kanë qenë aq të përparuara sa 

për të lënë gjurmët përcaktuese të progresit, kanë prosperuar madje dominuar brenda 

hapësirave të planetit tonë, jo thjesht prej posedimit rastësor të pasurive natyrore apo 

njerëzore. Por më së shumti prej aftësisë që kishte kultura momentale e tyre, pse jo dhe 

gjenialiteti i tyre krijues, në përdorimin e parasë apo sidomos në modernizimin e 

institucioneve të saj. 

Qytetërimet apo kombet që kanë qenë më të afta të harmonizojnë zhvillimet e 

institucioneve politike e shoqërore me institucionet e menaxhimit të parasë e pasurisë, janë 

ato që kanë lënë gjurmët e pashuajtshme në zhvillimin historik të shoqërisë njerëzore. 

Pikërisht kjo aftësi e gjenialitet historik ka bërë të mëdha, të fuqishme e dominuese, kombe 

relativisht të vogla në popullsi (shpjegimet e autorëve për rastet e qyteteve tregtare të 

Italisë, të Anglisë së shek. 17 e 18, apo dhe të Holandës e Suedisë). Sikundër duhet theksuar, 

jo më pak, se pikërisht humbja e kësaj aftësie për të mbajtur të sinkronizuar përmirësimin e 

institucioneve politike me ato financiare e monetare, shpërbëri apo i bëri të vogla 

perandoritë e mëdha të Romës, Spanjës, Kinës së vjetër etj.). 

Paraja e vështruar në evoluimin e formave dhe institucioneve të saj, ka qenë aq sa bazike 

dhe katalizuese për zhvillimin e shoqërisë njerëzore saqë po aq natyrshëm, çdo humbje e 



kontrollit mbi këtë krijesë të shoqërisë njerëzore do të sillte pashmangshmërisht, erupsione 

shkatërruese të pasurisë apo fuqisë së kombeve, që për dëmin e tyre mund të 

krahasoheshin sot veç me vullkanet, goditjet e meteorëve apo epidemitë shfarosëse të 

rinisë së njerëzimit.  

Në ato pak fjalë që më lejonte ky vlerësim, unë sintetizova vetëm disa prej reflektimeve që 

të nxit leximi i këtij punimi me vlerë. Por jam i bindur se shumica e pjesëmarrësve në këtë 

ceremoni, mjaft më të specializuar se sa unë, si në shkencën e historisë apo në atë të 

ekonomisë, do të renditnin shumë më tepër konkluzione e përfundime cilësore si arritje të 

këtij punimi. 

Ky libër gjithashtu është jo i vështirë në të lexuar, por dhe i dobishëm për t’u lexuar nga 

studentë apo lexues edhe më modestë por kureshtarë për dijen njerëzore. 

Ju faleminderit, 

Urime për dy autorët dhe njëherazi dy miqtë e mi! 

 


