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Mundësitë dhe Kostot

Pyetje nxitëse: Teksa jeni duke lexuar këtë dokument, mendoni se pse pamjaftueshmëria na

shtyn për të bërë zgjedhje.

Tregjet funksionojnë duke lehtësuar bashkëpunimin shoqëror. Ato u sigurojnë njerëzve

informacionin dhe motivimin për të kërkuar më të mirën për ta në ato mënyra që krijojnë më së

miri mundësi për të tjerët. Theksi im vihet në të kuptuarit ekonomik në tërësi ashtu si shihet një

pyll pa vështruar secilën pemë në veçanti. Tani, le të shikojmë disa nga konceptet kryesore që

janë thelbësore në zbatimin e arsyetimit ekonomik në të gjithë aktivitetin njerëzor. Fillojmë me

koston oportune.

Ekonomiksi i kufijve dhe mundësive
Është quajtur ndryshe “shkenca e skamjes”, sepse ajo studion problemin më themelor

nga të gjithë, pra pamjaftueshmërinë. Për shkak të pamjaftueshmërisë ne përballemi me

realitetin e trishtueshëm se çdo gjë që ne mund të bëjmë ka një kufi. Pavarësisht se sa

produktivë mund të bëhemi, asnjëherë nuk do të mund të arrijmë apo të gëzojmë aq sa do të

donim. E vetmja gjë që mund të bëjmë pa qenë të kufizuar është të dëshirojmë më shumë. Për

shkak të pamjaftueshmërisë, sa herë që bëjmë diçka, detyrimisht duhet të heqim dorë nga diçka

tjetër që dëshirojmë. Pra, ekziston një kosto oportune për çdo gjë që ne bëjmë dhe kjo kosto

shprehet në formën e alternativës më me vlerë nga e cila heqim dorë.

Por të hasurit gjithkund të kostove sugjeron që realiteti i skamjes prej kufizimeve është

vetëm njëra anë e medaljes, ajo më e mira. Kufizimet e pamjaftueshmërisë krijojnë kosto

vetëm atëherë kur ka mundësi për të zgjedhur. Eliminoni mundësinë e zgjedhjes mes

alternativave dhe atëherë nuk do të ketë kosto. Nëse unë për shembull jam i detyruar të jetoj në

një shtëpi të caktuar, të punoj në një punë të caktuar, të martohem me një grua të caktuar, të

konsumoj një shportë të caktuar mallrash, unë nuk has asnjë kosto kur marr këto vendime. Pra,

e mira e kostove janë mundësitë që i krijojnë ato. Nëse mundësitë tona zgjerohen, atëherë edhe

nga Duajt Li (Dwight Lee)



2

kostoja e çdo vendimi që ne bëjmë rritet.

Edhe pse ne zakonisht e shohim koston si diçka që duhet ta shmangim, në fakt ne jemi

më mirë nëse jetojmë në një ekonomi ku jemi të detyruar të përballemi me kostot e çdo gjëje

që bëjmë. Unë personalisht jam më mirë nëse do të mund të konsumoja produkte pa marrë

parasysh kostot e tyre, sepse do të mund t’ua kaloja ato të tjerëve. Por, çdo avantazh që unë do

të realizoja do të ishte i pakrahasueshëm me kostot që të tjerët do të m’i kalonin mua, duke

mos marrë parasysh kostot e aktiviteteve të tyre. Si rezultat, ne të gjithëve do të na mungonte

informacioni dhe motivimi për të zgjedhur me mençuri. Vetëm atëherë kur kostot e zgjedhjeve

imponohen mbi ata që bëjnë këto zgjedhje, ne mund të shfrytëzojmë më mirë mundësitë e

disponueshme.

Kjo është një mënyrë për të shpjeguar avantazhin e çmimeve të tregut. Çmimet që

njerëzit paguajnë në treg pasqyrojnë kostot oportune të zgjedhjeve të tyre. Në përgjithësi nuk

mund të paguani një mall ose shërbim në tregun e lirë më pak sesa të tjerët janë të gatshëm të

paguajnë për të ose më pak sesa vlera e shpenzuar për ta bërë atë të disponueshëm, e cila është

një pjesë e rëndësishme e bashkëpunimit shoqëror që del në pah nga shkëmbimet tregtare.

Interesat e ngushta nuk kërkojnë që kostot të
merren parasysh

Fatkeqësisht shumë vendime ekonomike nuk merren në bazë të kushteve së tregut si

përgjigje ndaj çmimeve të tregut, por merren nga qeveritë si përgjigje ndaj konsideratave

politike. Kjo krijon mundësi që nëpërmjet të ndikuarit politik të merren përfitime në kurriz të

publikut të gjerë. Vazhdimisht ata që kërkojnë përfitime politike i minimizojnë kostot me

shpresën për të justifikuar shpenzime më të mëdha; zakonisht ata argumentojnë se ka disa gjëra

që janë kaq të rëndësishme sa kostot e ofrimit të tyre nuk duhet të merren në konsideratë.

Arsimtarët argumentojnë se edukimi nuk duhet të diskutohet në terma të kostos për

shkak të rëndësisë së madhe që ka; ambientalistët argumentojnë se ruajtja e planetit është kaq e

domosdoshme kështu që programet mjedisore duhet të zbatohen pavarësisht kostove të

zbatimit; përfituesit e granteve për kërkime mjekësore argumentojnë se shëndeti i njeriut

tejkalon çdo konsideratë për kostot; dhe njerëzit që mbështeten nga Fondi Kombëtar për Artet
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pretendojnë se vlera e “artit gjendet në thelbin e asaj çka do të thotë të jesh qenie humane” dhe

se si i tillë “ndotet kur krahasohet me dollarë dhe centë”. (Ky është një parafrazim i përafërt i

një deklarate mbi financimin për artin që dëgjova në Radion Kombëtare Publike).

Të gjitha këto deklarata kuptohen më mirë si përpjekje e disa grupeve të organizuara

për të përfituar sa më shumë para publike. Të marrësh në konsideratë kostot është diçka që nuk

ka të bëjë fare me ekzagjerimin e rëndësisë së parasë. Paratë janë një mënyrë e përshtatshme

për të shprehur kostot, por ato nuk janë kostoja e asgjëje. Kur unë nxjerr një kartëmonedhë

dhjetë dollarëshe për të paguar drekën, paraja duket të jetë kostoja, por kostoja e vërtetë është

kostoja oportune – vlera subjektive nga e cila duhet të heq dorë duke shpenzuar paratë për

ushqimin në vend që t’i shpenzoj ato për alternativën më të vlefshme.

Pretendime të marra
Të pretendosh që nuk duhet të marrim parasysh koston e të bërit të disa gjërave, është

njëlloj si të pretendosh se ne duhet t’i bëjmë ato gjëra pa marrë parasysh alternativat. Ky

pretendim haptazi jashtë çdo arsyetimi vazhdon të përdoret në kërkesat e motivuara dhe

ilustron fuqinë e mashtrimit mbi logjikën në debatin politik. Të mos marrësh parasysh

alternativat e të bërit të diçkaje do të ishte e logjikshme vetëm nëse ato do të ishin gjithmonë

më të vlefshme se çdo alternativë tjetër. Por, kjo do të thotë se ne duhet t’ia kushtojmë të gjitha

burimet tona kësaj gjëje të vetme. Nëse do të ishte e vërtetë që muzika e bukur orkestrale, për

shembull, do të ishte aq e vlefshme sa kostot e saj nuk do të merreshin parasysh, atëherë të

gjithë do të ktheheshin në të pastrehë dhe të uritur dhe ashtu të zbathur e rreckosur do të

kalonin gjithë kohën e tyre duke dëgjuar muzikë orkestrale. Duket qartë se ky gjykim është i

marrë, e i tillë është edhe pretendimi se kur diçka është shumë e rëndësishme, është e

papranueshme të marrësh parasysh kostot e saj.

Në momentin kur dy ose më shumë grupe deklarojnë se programi i tyre duhet të

financohet pa marrë parasysh kostot, atëherë rëndësia e llogaritjes së kostos bëhet më se e

dukshme. Arsimimi i rinisë dhe kurimi i të sëmurëve nuk mund të jenë të dyja aq të

rëndësishme sa të mos merren parasysh kostot e tyre, të paktën jo në këtë botë me burime të

pamjaftueshme. Kostoja e një arsimimi më të mirë për rininë do të thotë të bësh më pak për
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kurimin e të sëmurëve dhe anasjelltas. Të mos marrësh parasysh koston e njërës është sikurse

ta trajtosh tjetrën si të padenjë në krahasim me të.

Sigurisht, realiteti i pamjaftueshmërisë dhe kostot oportune që rezultojnë prej saj,

ndërhyjnë në procesin politik pavarësisht nga retorika e interesit të veçantë që nënçmojnë

konsideratat për kostot. Krahasimi duhet bërë gjithmonë midis alternativave konkurruese, në

mënyrë që kostot oportune të merren parasysh në procesin politik. Fatkeqësisht, mangësitë dhe

njëanshmëritë në procesin politik e pengojnë marrjen në konsideratë të kostos oportune të

veprimeve të qeverisë ashtu siç duhet. Rezultati është ajo çka mund të pritet kur alternativat

nuk konsiderohen siç duhet. Humbja ndodh atëherë kur vendimet i mënjanojnë burimet nga

aktivitetet më të vlefshme drejt atyre më pak të vlefshme dhe shpesh në aktivitete aspak

produktive në krahasim me objektivat e paracaktuara.

Çmimet e tregut nuk pasqyrojnë në mënyrë të përsosur kostot oportune, por dikush

mund të vlerësojë se sa i afrohen ato këtij pasqyrimi nëse marrim parasysh çoroditjet që lindin,

si rrjedhojë e vendimeve politike që shpesh injorojnë shumicën e kostove pasuese.

Pyetje përmbyllëse: Atëherë, cilat janë disa nga disavantazhet që vijnë si pasojë e

injorimit të kostove oportune nga ana e qeverisë gjatë përpjekjes për të edukuar të rinjtë tanë,

për të ofruar shërbime shëndetësore për të sëmurët tanë dhe për të siguruar pensionet për të

moshuarit?
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