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Tregjet dhe liria

Pyetje nxitëse: Sa e përforcojnë liria e shkëmbimeve dhe pasuria njëra-tjetrën në ekonomitë e

tregut?

Bashkëpunimi shoqëror që lind në ekonomitë e tregut lejon specializimin mbi të cilin

varet përparimi. Ne do të ishim shumë më të varfër pa specializimin që është i mundur vetëm

kur një numër i madh njerëzish mund të koordinojnë prodhimin dhe konsumin përmes

shkëmbimeve tregtare. Por, edhe më e rëndësishme se pasuria materiale që realizojmë nga

tregu është avantazhi i lirisë. Pa llogaridhënien dhe disiplinën që është e mundshme vetëm në

ekonomitë e tregut, ne shpejt do të mbeteshim pa një pjesë të madhe të lirisë sonë.

Është e lehtë që ta marrim lirinë si të mirëqenë, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara ku

kemi gëzuar atë që njerëzit në shumë vende të tjera të botës vetëm mund ta ëndërrojnë. Liria

është shumë e ngjashme me shëndetin e mirë: njerëzit nuk e vlerësojnë derisa e humbin. Ashtu

siç njerëzit e shëndetshëm mund ta shkatërrojnë shëndetin e tyre duke u dhënë pas kënaqësive

të çastit, ashtu edhe njerëzit e lirë mund ta shkatërrojnë lirinë duke zgjedhur avantazhe të

shkurtra politike që minojnë kushtet mbi të cilat varet liria.

Gjithashtu, megjithëse pasuria është e rëndësishme, ajo vjen pas shëndetit të mirë dhe

lirisë. Pasuria ka vlerë të kufizuar për ata që nuk kanë shëndet ose liri për ta gëzuar atë.

Gjithashtu, shëndeti i mirë dhe liria janë elemente të rëndësishme në prodhimin e pasurisë, ku

liria është absolutisht thelbësore. Të sëmurët mund të jenë produktivë, por pa lirinë,

bashkëpunimi produktiv i tregut është i pamundur.

Prandaj, do të diskutoj dy çështje të veçanta, por që kanë lidhje. Së pari, bashkëpunimi

produktiv i tregut varet nga liria, dhe së dyti, liria varet nga bashkëpunimi produktiv i tregut.

Ekonomistët zakonisht kanë detyrën e pakëndshme që të tregojnë se nga çfarë duhet hequr

dorë për shkak të pamjaftueshmërisë. Por me pasurinë dhe lirinë, nuk është nevoja të hiqet

dorë nga diçka, ato përforcojnë njëra-tjetrën në ekonomitë e tregut, dhe në përgjithësi është e

pamundur që të keni njërën pa tjetrën.(1) Përpjekjet për të rritur pasurinë me politika që

zvogëlojnë lirinë, sjellin si rezultat në mënyrë të pashmangshme zvogëlimin e të dyjave.
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Tregjet kërkojnë liri
Tregjet e realizojnë magjinë e tyre duke u lejuar njerëzve të komunikojnë përfitimet që

realizojnë nga përpjekjet e të tjerëve dhe kostot e përpjekjeve të tyre për përfitimin e të tjerëve.

Në fund, të gjitha përfitimet dhe kostot janë subjektive, në varësi të preferencave të njerëzve

dhe rrethanave të tyre, gjë që vetëm ata mund ta vlerësojnë saktë. Kjo është e qartë në rastin e

përfitimeve. Kush tjetër veç personit që konsumon një mall ose përdor një shërbim, mund të

gjykojë më mirë vlerën e përfitimeve të realizuara? Nëse përfitimet janë subjektive, atëherë të

tilla janë edhe kostot, të cilat nuk janë asgjë më tepër se vlera e përfitimeve të humbura. Dhe

duke qenë se janë subjektive, njerëzit mund t’i komunikojnë saktësisht kostot dhe përfitimet

njëri-tjetrit vetëm duke pasur lirinë për të hyrë ose për të dalë në tregje të ndryshme sipas

nevojës, dhe për të blerë dhe shitur me çfarëdo çmimi të rënë dakord reciprokisht. Kontrollet

qeveritare të çmimeve kufizojnë liritë tona si blerës dhe shitës, dhe shkatërrojnë pasurinë duke

censuruar komunikimin tonë me njëri-tjetrin.

Planifikimi qendror dështon sepse njerëzit nuk kanë lirinë të veprojnë mbi

informacione lokale që vetëm ata i zotërojnë. Kur drejtimi qendror i autoriteteve politike

zëvendësohet me zgjedhjet e tregut të prodhuesve dhe konsumatorëve individualë, vendimet

ekonomike detyrimisht bëhen në një vakum informacioni. Një ekonomi produktive kërkon

përdorimin e informacioneve që shpërndahen nëpër popullatë, dhe ky informacion nuk mund

të përdoret pa liri individuale. Shkatërroni lirinë dhe do të shkatërroni edhe qarkullimet e

informacionit që janë thelbi i ekonomive të tregut.

Liria kërkon tregje
Lidhja mes lirisë dhe tregjeve është e pandashme. Ashtu siç tregjet varen nga liria, edhe

liria varet nga tregjet. Prona private, e cila është thelbësore për të gjitha ekonomitë e tregut,

mbron lirinë individuale. Nëse shteti zotëron të gjithë auditorët dhe shtypshkronjat, sa liri do të

keni që të flisni kundër politikave qeveritare? Nëse shteti zotëron të gjitha mjetet e prodhimit,

sa liri do të keni që të nisni biznesin tuaj? Filloni të eliminoni pronën private dhe të minoni

tregun që varet prej saj, dhe do të filloni të eliminoni lirinë.
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Por tregu gjithashtu mbron lirinë duke përcaktuar rrethanat e vetme në të cilat mund të

tolerohet. Liria pa përgjegjshmëri është thjesht leje, favor dhe privilegj dhe nuk do të tolerohet

për shumë kohë. Liria e vërtetë dhe e vetmja liri që mund të mbijetojë, ushtrohet në mënyra të

përgjegjshme për interesat e të gjithëve. E vetmja liri që plotëson këtë kërkesë është ajo që i

nënshtrohet disiplinës së tregut. Eliminoni tregjet dhe do të eliminoni përgjegjshmërinë që

nevojitet që liria të mbijetojë.

Për shembull, problemet e ndotjes rezultojnë direkt nga mospasja e tregjeve në

përdorimin e mjedisit si vend për mbeturina. Nëse do të ekzistonin tregje të tilla, ndotësve do

t’u duhej të paguanin çmime që do të reflektonin kostot që ndotjet e tyre u sjellin të tjerëve.

Ndotësit do të ishin përgjegjës ndaj të tjerëve dhe ne do të mund të toleronim lirinë që të

shkarkoheshin produkte mbetjesh në mjedis. Por duke qenë se nuk kemi tregje për ndotjen, ne

pranojmë kufizimet qeveritare për aktivitetet e ndotjes që do të ishin të papranueshme në

shumicën e fushave të jetës sonë.

Liritë tona janë të brishta
Liritë rrallë merren të gjitha njëherësh. Ato zakonisht humbasin pak e nga pak, dhe

njerëzit rrallë e dallojnë humbjen. Edhe kur liria ulet direkt, si p.sh. kur qeveritë vendosin

rregulla për licencat profesionale në emër të mbrojtjes së konsumatorëve, shumë pak persona e

kuptojnë dhe madje edhe nëse e kuptojnë, ata nuk i shikojnë kufizimet sikur i prekin ata. Por,

siç thotë ekonomisti i shquar austriak F. A. Hajek, “Përfitimet që unë nxjerr nga liria janë ...

kryesisht rezultat i përdorimit të lirisë nga të tjerët”.(2) Për shembull, ata që vuajnë më shumë

kur njerëzit humbin lirinë e tyre për t’u bërë berberë pa qenë nevoja të kalojnë provimet

shtetërore rreth përbërjes kimike të flokut, nuk janë berberët aspirues, por njerëzit që kanë

nevojë të presin flokët.

Gjithashtu, ka një dinamikë të fshehtë ndaj humbjes së lirisë. Kufizimet direkte

gjithmonë zvogëlojnë lirinë më shumë sesa është e dukshme sepse çdo kufizim minon në

mënyrë të pashmangshme përgjegjshmërinë e tregut që e bën lirinë të mundshme.

Tomas Xhefersoni kishte të drejtë kur thoshte, “Çmimi i lirisë është vigjilenca e

përjetshme.” Njerëzit kanë më shumë mundësi të ushtrojnë vigjilencë për të mbrojtur lirinë e
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tyre kur kuptojnë lidhjen e pazgjidhshme mes saj dhe tregut.

Pyetje përmbyllëse: Si ndikojnë kufizimet tregtare dhe taksat në lirinë për të

shkëmbyer? Si ndikojnë ato në krijimin e pasurisë?

1. E kam përgatitur këtë deklaratë për të shpjeguar situatën ku një vend zotëron pasuri të mëdha për shkak të burimeve

natyrore dhe ka një regjim politik autokrat, që shtyp liritë e shtetasve të vet. Por edhe në këtë rast, mungesa e lirisë pengon që

vendi të realizojë përfitim të plotë nga burimet e veta dhe minon produktivitetin e nevojshëm për të shtuar ose madje edhe për

të ruajtur pasuritë e veta. ↩ 

2. Shikoni F.A. Hajek, “The Constitution of Liberty” (Chicago: University of Chicago Press, 1960), fq. 32. ↩ 
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