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Tregjet dhe marxhinalizimi

Pyetje nxitëse: Teksa jeni duke lexuar këtë dokument, përcaktoni se si firmat maksimizojnë

prodhimin dhe bëjnë vlerësime duke barazuar njësitë shtesë pra në terma marxhinalë?

Për të marrë më të mirën nga aktivitetet tuaja personale, ju duhet të “barazoni në terma

margjinalë ose shtesë” që nënkupton ndarjen e kohës suaj në aktivitete të ndryshme në mënyrë

që vlera e një minute shtesë në secilin aktivitet të jetë e njëjtë. Rëndësia e barazimit në terma

margjinalë (pra në njësi shtesë) nuk është e rëndësishme vetëm për individët që duan të

përfitojnë sa më shumë të jetë e mundur; ky koncept është thelbësor në suksesin e ekonomisë

në përgjithësi. Informacionet dhe stimujt të transmetuara nëpërmjet çmimeve të tregut nxisin

njerëzit dhe bizneset që të bashkëpunojnë në mënyra që vazhdimisht i çojnë termat margjinalë

drejt barazisë në të gjithë ekonominë. Ky është një tjetër avantazh i komunikimit dhe

bashkëpunimit që nxiten nga çmimet e tregut.

Ekziston një numër i madh biznesesh në ekonomi të cilët janë të interesuar kryesisht në

rritjen e fitimit. Por vendimet që këto firma marrin ndikojnë tek të gjitha firmat e tjera. Për

shembull, sa më shumë mallra të prodhojë një firmë, aq më shumë burime do të duhet të

përdorë dhe rrjedhimisht firmave të tjera u mbetet të prodhojnë më pak. Në një situatë ideale,

çdo firmë do të prodhonte atë sasi mallrash që minimizon vlerën e sakrifikuar në degë të tjera

të ekonomisë. Arritja e kësaj situate ideale do të kërkonte një sasi shumë të madhe

informacioni mbi situata të tilla si kushtet e motit, zbulimin e burimeve, armiqësitë mes

vendeve, teknologjitë e prodhimit, rrethanat e veçanta dhe preferencat subjektive të miliona

punonjësve, zotëruesve të burimeve dhe konsumatorëve.

Asnjë agjenci qeveritare nuk mund të sigurojë, të përditësojë vazhdimisht dhe ta

përdorë siç duhet të gjithë këtë informacion. Fatmirësisht, ky informacion komunikohet

përmes çmimeve të tregut. Për shembull çmimet e lëndëve të para që firmat paguajnë,

reflektojnë vlerën marxhinale të këtyre lëndëve në përdorimin e tyre si alternativë më e mirë.

Pra, çdo firmë është e motivuar për të zgjedhur atë kombinim inputesh që minimizon koston e

prodhimit për një sasi të caktuar të prodhimit (e cila kërkon barazimin e produktivitetit
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marxhinal me koston e të gjithë inputeve(1)). Në mënyrë të pavullnetshme ky kombinim

inputesh zgjedhur nga firmat siguron gjithashtu të njëjtën sasi prodhimi me vlerën minimale të

sakrifikuar për aktivitete të tjera në ekonomi. Barazimi i vlerave marxhinale (vlerave të njësive

shtesë) reflekton një koordinim shumë të mirë, pasi çdo firmë merr në konsideratë vlerën që

firmat e tjera u japin këtyre inputeve.

Prodhimet dhe përshtatjet në terma
marxhinale

Por nuk është e mjaftueshme që çdo firmë të minimizojë vlerën e humbur (koston) nga

prodhimi i produkteve të saj për të përfituar sa më shumë nga burimet që janë të kufizuara. Çdo

firmë mund të prodhojë me kosto më të ulët krahasuar me gjithë firmat e tjera. Për shembull,

ne mund të prodhojmë mijëra pelena njëpërdorimshe në ditë për çdo amerikan duke përdoruar

atë kombinim inputesh që na siguron koston më të ulët. Kuptohet që bëhet fjalë për një numër

të madh pelenash njëpërdorimshe sepse kostot marxhinale të pelenave (megjithëse janë më të

ulëtat e mundshme) do të ishin shumë më të mëdha se përfitimi marxhinal prej tyre - vlera nga

e cila heqim dorë për të prodhuar një pelenë më shumë është më e madhe se vlera e vetë

pelenës. Prodhimi i atyre mallrave që sigurojnë krijimin e vlerës më të madhe për burimet e

përdorura kërkon jo vetëm që çdo mall të prodhohet me koston më të ulët, por edhe që çdo

mall të prodhohet në atë sasi që siguron barazimin e fitimit marxhinal me koston marxhinale.

Pra, barazimi i fitimit marxhinal me koston marxhinale (njësive shtesë të fitimit dhe

koston shtesë) lejon që të gjitha firmat të prodhojnë kombinimet më të vlefshme të produkteve.

Çdo firmë ka qasje në të gjithë informacionin e nevojshëm thjesht duke iu përgjigjur çmimeve

të tregut. Çmimi i produktit të një firme reflekton vlerën e tij marxhinale ndërsa çmimet e

inputeve përcaktojnë kostot marxhinale të prodhimit të firmës. Kur ky informacion

shfrytëzohet nga firmat për të maksimizuar fitimet, gjenerohet ai kombinim produktesh që

krijon vlerën më të madhe. Çdo firmë rrit fitimet e saj duke rritur prodhimin për sa kohë që

çmimi i produkteve të saj është më i lartë se kostoja e tyre marxhinale (vlera e sakrifikuar nga

ulja e sasive të prodhuara nga firmat e tjera).(2) Pra, kur të gjitha firmat prodhojnë atë sasi

mallrash për të cilin çmimi është i barabartë me koston marxhinale, atëherë çdo firmë po
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maksimizon jo vetëm fitimin e saj, por edhe vlerën totale të mallrave të prodhuara. Duke qenë

se çmimet e tregut drejtojnë vendimet mbi prodhimin, këto vendime që bazohen në barazimin

e termave marxhinalë (shtesave), janë të njëjta për të gjitha firmat, prandaj rezulton e

pamundur që të rritet vlera totale e mallrave të prodhuara duke zgjeruar prodhimin e disa

firmave dhe duke tkurrur prodhimin e disa të tjerave.

Avantazhi më i madh është liria
Deri tani kemi diskutuar për një nivel “perfeksioni” që në jetën e përditshme nuk mund

të arrihet. Margjinat nuk mund të jenë asnjëherë plotësisht të barabarta sepse numri i pafund i

preferencave, rrethanave dhe teknologjive që ndikojnë te vlera e inputeve dhe produkteve

finale ndryshon vazhdimisht. Çmimet e tregut ndryshojnë vazhdimisht për të siguruar

informacion mbi kushtet e reja te tregut dhe për të shpërblyer ato sjellje që çojnë termat

marxhinalë drejt barazisë. Kjo ul koston dhe rrit vlerën e produktit që është duke u prodhuar.

Këto përshtatje të tregut që sigurojnë maksimizimin e vlerës së vendimeve ekonomike, rrisin

përgjegjësinë e të gjithë vendimmarrësve kundrejt të tjerëve, më shumë se ç’do mund të bënin

edhe vetë qeveritarët.

Avantazhi më i madh i tregut është liria që ai mundëson. Njerëzit mund të ndjekin

dëshirat dhe interesat e tyre personale në vend që të shtyhen nga autoritetet qendrore drejt

interesave më të gjera dhe të udhëzohen si të sillen për hir të së mirës së përgjithshme. Për

shembull, një biznes mund të mos arrijë maksimizimin e fitimit, vetëm sepse pronari dëshiron

që të punësojë të rinj të shtresave në nevojë ose të marrë pushime për të bërë punë vullnetare.

Një punëtor mund të mos zgjedhë punën që i ofron pagën më të lartë, nëse kjo kërkon që ai të

shpërngulet dhe të braktisë prindin e sëmurë. Njerëzit i marrin këto lloj vendimesh çdo ditë dhe

vlerat e tyre nuk mund të reflektohen përmes proceseve politike apo të gjejnë përgjigje nga

autoritetet politike. Njerëzit mund t’i komunikojnë dëshirat dhe interesat e tyre nëpërmjet

efektit që zgjedhjet e tyre kanë mbi çmimet e tregut. Në këtë mënyrë të gjithë marrin në

konsideratë zgjedhjet e njëri-tjetrit. Rezultati i këtyre vendimeve të lira është një formë

përshtatjeje dhe koordinimi reciprok që krijon shumë më tepër pasuri dhe mundësi sesa mund

të arrihej nga qeverisja qendrore.
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Pyetje përmbyllëse: A arrijnë qeveritë të maksimizojnë prodhimin dhe vlerën? Jepni

shpjegimin tuaj.

1. Për shembull, nëse prodhimi marxhinal për 1$ material X është 2, ndërsa prodhimi marxhinal për 1 $ material Y është

vetëm 1, atëherë firma mund të rrisë përdorimin e materialit X për 1 $ (duke e shtuar prodhimin me 2 njësi) dhe të zvogëlojë

përdorimin e materialit Y me 2 $ (duke ulur prodhimin me 2 njësi), në mënyrë që të ruajë të njëjtën sasi prodhimi duke ulur

koston me 1 $. ↩ 

2. Ky pohim nuk është i vlefshëm nëse firma është monopol, sepse çmimi dhe të ardhurat marxhinale nuk barazohen, ashtu siç

shpjegohet në çdo tekst mikroekonomie. Nëse nuk nxitet nga qeveria, ky “shtrembërim” monopolist është i padëmshëm nëse

vihet re në kohë. Në të vërtetë, efiçenca e një ekonomie dinamike rritet kur firmat luftojnë dhe arrijnë përkohësisht fuqi

“monopoliste”. ↩ 
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