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Politikat dhe tregtia e jashtme

Pyetje nxitëse: Përse qeveritë vendosin taksa dhe kufizojnë tregtinë?

Argumentet për tregti të lirë janë të shumta, si nga aspekti teorik ashtu edhe empirik,

kur dikush aplikon konceptet e kostos oportune dhe përparësive krahasuese. Edhe nëse

qytetarët e një shteti kanë një avantazh absolut në prodhimin e gjithçkaje, ata përsëri përfitojnë

nga tregtia e jashtme, sepse ata nuk mund të kenë përparësi krahasuese në prodhimin e

gjithçkaje.

Fakte të shumta empirike i mbështesin argumentet teorike në favor të tregtisë së lirë. Sa

më shumë që shtetet e lejojnë tregtinë ndërkombëtare për t’i drejtuar përpjekjet e tyre

prodhuese krahas përparësive të tyre krahasuese, aq më shumë zhvillohen në krahasim me ato

shtete që e kufizojnë tregtinë. Pavarësisht kësaj prove, pothuajse asnjë vend nuk e ka zbatuar

politikën e tregtisë së lirë. Me pritshmëri të rralla dhe zakonisht jetëshkurtra, qeveritë e ulin

produktivitetin ekonomik dhe prosperitetin e qytetarëve të tyre qoftë përmes taksave ose duke

vendosur kuota mbi importet. Pse? Qëllimi i kësaj eseje është t’i japë përgjigje kësaj pyetjeje.

Bashkëpunimi kundrejt Konfiskimit
Duke pasur parasysh avantazhet e tregtisë së lirë, asnjë qeveri nuk do të paraqiste

pengesa ndaj importeve nëse procesi politik do të lejonte të njëjtën shkallë bashkëpunimi

shoqëror sikurse procesi tregtar. Kur kufizimet tregtare eliminohen, konsumatorët fitojnë, por

disa punëtorë dhe investitorë humbasin, kryesisht përkohësisht, por disa të tjerë përgjithmonë.

Madje edhe ata që do të humbnin përgjithmonë nga eliminimi i mbrojtjes tregtare të industrisë

së tyre, do të ishin akoma më mirë financiarisht në një ekonomi me tregti plotësisht të lirë, sesa

në atë ekonomi ku të gjitha industritë vendase do të ishin të mbrojtura. Edhe pse individët

mund të përfitojnë nga mbrojtja e industrisë së tyre, ata do të humbnin shumë më tepër si

konsumatorë nga mbrojtjet e të tjerëve.

Ata që janë në atë industri dhe i nënshtrohen konkurrencës së huaj intensive, do të duan
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që qeveria t’i mbrojë nëse nuk duhet të marrin në konsideratë kostot që u imponon të tjerëve.

Por proteksionizmi nuk do të ndodhte nëse një industri do të duhej të paguante këto kosto,

sepse barra për konsumatorët është gjithnjë më e madhe sesa përfitimet për industrinë e

mbrojtur.

Për fat të keq, kur njerëzit marrin përfitime nga qeveria, ata nuk duhet të paguajnë

çmimet që pasqyrojnë kostot e tyre, ashtu siç bëjnë me përfitimet nga tregu. Bashkëpunimi i

tregut buron nga aftësia e tregut për të mbledhur, grumbulluar dhe komunikuar kostot që janë

gjerësisht të shpërndara tek shumë njerëz, në mënyrë që të merren në konsideratë nga ata që

janë përgjegjës për to. Për dallim të madh, kur kostot nga përfitimet e ofruara në mënyrë

politike janë të shpërndara te shumë njerëz, ato kosto zakonisht shpërfillen. Pra, qeveria

zakonisht shndërrohet në mjet me të cilin njerëzit mund të përfitojnë avantazh individual

nëpërmjet konfiskimit, e jo nëpërmjet bashkëpunimit.

Dobësia e të shumtëve
Një kufizim tregtar i përqendron përfitimet te disa në industritë e mbrojtura me kosto që

janë të shpërndara në shuma të papërfillshme në të gjithë publikun konsumator. Me koston e

një kufizimi tregtar të shpërndarë në miliona konsumatorë, pak, nëse ndonjë, do të jenë të

vetëdijshëm rreth asaj shume fare të vogël shtesë që janë duke paguar për produktin e mbrojtur.

Në fund të fundit, konsumatorët blejnë me qindra produkte të ndryshme dhe një rritje e vogël e

çmimit të një produkti zakonisht ka pak ndikim në mirëqenien e secilit prej tyre. Edhe nëse një

konsumatore është në dijeni të kostos shtesë, ajo rrallë do të dijë që kjo është shkaktuar për

shkak të një kufizimi tregtar. Dhe nëse rastësisht ajo e di arsyen për koston shtesë, ajo nuk ka

motivimin e duhur për të reaguar politikisht. Edhe nëse ajo mund të eliminojë kufizimin

tregtar, përpjekja mund të ketë kosto të njëjtë ose më shumë sesa vet kufizimi. Përderisa

përfitimi total nga eliminimi i kufizimit është shumë i madh, pjesa më e madhe e tij do të

shkonte tek konsumatorët e tjerë pavarësisht se a do të ndërmerrnin veprime politike apo jo.

Por reagimi i saj politik ka të ngjarë të mos sjellë ndonjë ndryshim nëse ajo vepron vetëm.

Sigurisht, nëse një përqindje e madhe e konsumatorëve veprojnë në unitet, ata me

siguri do të kenë një ndikim vendimtar politik. Por për shkak se numri i konsumatorëve është
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kaq i madh, duke qenë se ata kanë shumë pak për të humbur ose fituar, është pothuajse e

pamundur t’i organizosh ata të ndërmarrin veprime politike. Siç ndodh shpesh, sa më i madh të

jetë numri i njerëzve të dëmtuar nga një politikë, aq më i dobët është ndikimi i tyre politik.

Pushteti i të paktëve
Në anën tjetër, për shkak se vetëm disa përfitojnë nga një kufizim tregtar, ata do të jenë

efektivë në mbështetjen e këtij kufizimi. Përfitimi për secilin prej tyre do të jetë i rëndësishëm,

dhe secili do të jetë i vetëdijshëm edhe për fitimin e tij edhe për burimin e atij fitimi.

Gjithashtu, për shkak të numrit të vogël të përfituesve, organizmi i tyre për të ndërmarrë

veprime politike do të jetë relativisht i lehtë. Në të vërtetë, ata në përgjithësi do të organizohen

tashmë përmes industrisë dhe shoqatave profesionale. Pra, kur merret në konsideratë një

kufizim tregtar, politikanët do të dëgjojnë shumë nga ata që janë në favor të kufizimit dhe pak

ose aspak nga ata që janë dëmtuar prej tij. Rezultati do të anojë ndaj ofrimit të përfitimeve të

përqendruara te disa dhe shpërfillja e kostove më të larta, por të shpërndara. Prandaj, ndodh

shpesh që sa më i vogël të jetë numri i njerëzve që përfitojnë nga një politikë, aq më i fuqishëm

ndikimi i tyre politik në favor të tij.

Me grupe të vogla dhe të organizuara që janë në gjendje të përfitojnë në kosto të

publikut nëpërmjet kufizimeve tregtare (dhe shumë politikave të tjera me interesa të ngushta), i

vogël është bashkëpunimi social që arrihet përmes procesit politik. Për këtë arsye, qeveria

është një kërcënim i vazhdueshëm ndaj bashkëpunimit social që vjen nga veprimtaria e tregut

të lirë.

Konsiderimi i disa kostove
Kostot e kufizimeve tregtare janë më të vështira për t’u identifikuar, sesa tregohen më

lart. Merrni në konsideratë kufizimet mbi importet e çelikut. Pak janë ata që blejnë çelik

drejtpërdrejt. Përkundrazi, shumica paguajnë për të në mënyrë indirekte kur blejnë produkte të

bëra prej çeliku. Gjithashtu, kur për shkak të një kufizimi importesh çmimet e çelikut rriten,

mundësitë e punësimit zvogëlohen në industritë që varen nga çeliku si lëndë e parë. Ata që nuk



4

përfitojnë vendet e punës për shkak të kufizimit tregtar rrallëherë do të mund ta dinë arsyen.

Është vlerësuar se kufizimi i importeve të çelikut në 15 për qind të tregut amerikan do t’u

kushtonte konsumatorëve amerikanë 189 000 dollarë në vit për çdo vend pune të siguruar në

sektorin e çelikut, dhe se për çdo vend pune të siguruar në këtë sektor mbi 3,5 vende pune në

SHBA do të shkatërroheshin për shkak të çmimeve më të larta të çelikut.(1)

Pyetje përmbledhëse: Cilat mundësojnë më shumë bashkëpunimin social? Tregjet apo

veprimet qeveritare? A ndikon shkalla e bashkëpunimit social në progresin ekonomik dhe në

standardet e jetesës së njerëzve? Jepni përgjigjen tuaj.

1. Shikoni Arthur Denzau, “American Steel: Responding to Foreign Competition,” Center for the Study of American Business,

Washington University, St. Louis, Mo., Shkurt 1985. ↩ 
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