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Bashkëpunimi social dhe tregu

Pyetje nxitëse: Ndërsa lexoni këtë përzgjedhje, mendoni rreth sa vijon: a e nxisin

bashkëpunimin social tregjet e lira dhe të hapura?

Njohuritë kryesore të ekonomiksit vijnë nga shpjegimi se si individët që ndjekin

interesat e tyre bëjnë zgjedhje që u japin mundësinë më të mirë të tjerëve të ndjekin edhe ata

interesat e tyre. Ky bashkëpunim social nuk është i pashmangshëm. Ai kërkon rregulla që i

motivojnë njerëzit të marrin në konsideratë shqetësimet e të tjerëve. Rregullat që kryejnë një

arritje kaq të mahnitshme përcaktojnë ekonominë e tregut të lirë.(1)

Ekonomitë e tregut të lirë ndryshojnë në veçantitë e tyre sipas dallimeve kulturore. Por,

rregullat themelore mund të deklarohen në terma të pronës private. Prona zotërohet privatisht

dhe pronarët privatë kanë të drejtën, brenda limiteve të gjera, ta përdorin pronën e tyre si të

dëshirojnë; të drejtat mbi pronën janë të transferueshme sipas kushteve të rëna dakord në

mënyrë reciproke. Përpara se të shqyrtojmë se si këto rregulla motivojnë bashkëpunimin

social, le të shohim sa mbresëlënëse është kjo arritje.(2)

Duket e pamundur
Bashkëpunimi i plotë social do të kërkonte që çdo person të kishte informacion rreth

preferencave të secilit që preket nga vendimet e tij dhe rreth kushteve që ndryshojnë

vazhdimisht dhe ndikojnë në pamjaftueshmërinë e burimeve. Për shembull, të gjithë që

mendojnë të përdorin produkte pambuku duhet të informohen nëse moda në Brazil rrit

preferencat e adoleshentëve për veshje xhinsi, ose nëse furnizimi me pambukun që nevojitet

për të prodhuar xhinse është zvogëluar nga moti i keq në Misisipi, ose nëse provat e reja

sugjerojnë se puna në fushat e pambukut mund të shkaktojë probleme me rrugët e

frymëmarrjes. Njerëzit duhet të dinë tekstualisht miliona gjëra që ndikojnë në konsumin dhe

prodhimin e mijëra produkteve për të ditur mjaftueshëm që t’i përshtatin vendimet e tyre në

mënyra reciprokisht të përshtatshme. Dikush mund të dorëzohet në këtë pikë dhe ta
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konsiderojë këtë kërkesë si të pamundur të plotësohet.

Transmetimi i informacionit është vetëm një pjesë e problemit. Edhe nëse

komunikohet, njerëzit duhet ende që të motivohen për të vepruar sipas tij në mënyrën e duhur,

për të reaguar sikur të ishin të shqetësuar për mirëqenien e të gjithë të tjerëve si për veten e

tyre.

Por përpara se të arrijmë në konkluzionin se bashkëpunimi social kërkon një rrjet

informacioni shumë më superior se gjithçka që mund të disponohet ndonjëherë, dhe një nivel

krahasimi që rrallë praktikohet nga njerëzit e zakonshëm, duhet të merrni në konsideratë faktin

se ne përfitojmë pikërisht nga ai lloj bashkëpunimi social. Në fakt, është shumë e zakonshme

që shumica e njerëzve ta marrin këtë si të mirëqenë.

Si ndodh kjo?
Çfarë i harmonizon përpjekjet e miliarda njerëzve që kanë shumë pak informacion apo

interes të drejtpërdrejtë për rrethanat e dikujt tjetër? Përgjigjja gjendet në informacionin dhe

stimujt që lindin kur njerëzit ndjekin objektivat e tyre në përputhje me rregullat e tregut të

pronës private dhe shkëmbimeve të vullnetshme.

Kur prona është në zotërim privat dhe transfertat janë me vullnet të plotë, çmimet që

lindin nga bashkëveprimi i blerësve dhe shitësve komunikon një sasi të jashtëzakonshme

informacioni. Çmimi që shikoni për një produkt, reflekton se sa vlerë ka një njësi shtesë e tij

për klientët e tjerë. Nëse vlera që adoleshentët brazilianë u japin veshjeve prej xhinsi rritet,

blerjet shtesë do ta komunikojnë këtë informacion nëpër botë në formën e çmimeve pak më të

larta për produktet e pambukut. Të gjithë ata që mendojnë t’i blejnë këto produkte do të jenë

menjëherë të ndërgjegjshëm për vlerën e rritur te të tjerët. Çmimet gjithashtu tregojnë

disponueshmërinë relative të produkteve të ndryshme, dhe koston e prodhimit të më shumë

prej tyre.

Çmimet e tregut i motivojnë njerëzit të reagojnë njësoj si të ishin të shqetësuar për

interesat e të tjerëve si për të vetat. Konsumatorët do të reagojnë ndaj çmimeve më të larta të

shkaktuara nga adoleshentët brazilianë, njësoj sikur konsumatorët të mendonin, “Adoleshentët

në Brazil na thonë se e vlerësojnë më shumë pambukun në veshjet prej xhinsi sesa i vlerësojmë
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ne produktet prej pambuku që përdorim; prandaj do të ulim konsumin tonë që brazilianët të

rrisin konsumin e tyre.” Ose në rastin e provave të dëmeve shëndetësore te punonjësit e

pambukut, konsumatorët do të reagojnë ndaj çmimeve më të larta njësoj si të mendonin, “Ne

do të ulim konsumin e produkteve të pambukut me qëllim uljen e numrit të personave që

ekspozohen ndaj rrezikut në fushat e pambukut, dhe do të paguajmë pak më shumë për të

kompensuar ata që janë të gatshëm ta marrin përsipër atë rrezik.”

Sigurisht, është interesi kryesor vetjak që motivon konsumatorët të reagojnë në këtë

mënyrë, dhe jo shqetësimi për njerëzit që nuk i kanë takuar asnjëherë. Në fakt, çmimet më të

larta nuk u komunikojnë konsumatorëve asgjë rreth arsyes pse produktet janë bërë më të

vlefshme. (Përmes çmimeve më të ulëta komunikohet gjithashtu informacion i rëndësishëm).

Çmimet e tregut janë efiçente pikërisht sepse ato nuk i mbingarkojnë konsumatorët me

informacione të parëndësishme.

Çmimet gjithashtu i motivojnë furnitorët që t’u përgjigjen interesave të të tjerëve.

Sigurisht, çmimet më të larta u komunikojnë furnitorëve se konsumatorët duan më shumë nga

ai produkt. Furnitorët janë shumë të motivuar që të përgjigjen në mënyrën e duhur. Por,

konsumatorët gjithashtu komunikojnë informacion të papëlqyeshëm për furnitorët kur ata

vendosin se duan më pak nga ai produkt.

Konsumatorët u komunikojnë furnitorëve indirekt përmes çmimeve për punën, tokën,

makineritë, mallrat gjysmë të gatshme dhe lëndët e para (inputet). Çmimet që prodhuesit e

tekstileve, për shembull, paguajnë për inputet reflektojnë vlerën që konsumatorët vendosin mbi

produktet që mund të prodhohen me ato inpute. Nëse ato produkte bëhen më të vlefshme për

konsumatorët, prodhuesit e tekstileve do ta marrin këtë informacion përmes çmimeve më të

larta për inputet e tyre, për të cilat jepet më shumë ofertë nga industritë e tjera. Prodhimi i

tekstileve do të zvogëlohet dhe disa prodhues tekstilesh mund të falimentojnë. Kur një furnitor

zvogëlon prodhimin e tij ose falimenton, është njësoj si të thotë, “Konsumatorët më

komunikojnë se burimet që po përdor janë më të vlefshme në përdorime të tjera, prandaj do të

përdor më pak prej tyre në mënyrë që të tjerët të mund t’i shfrytëzojnë më mirë.”

Fajësimi i tregut për suksesin e tij
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Bashkëpinimi social që rezulton nga informacioni dhe stimujt e komunikuar përmes

tregut nuk është i përkryer. Por, asnjë sistem tjetër ekonomik nuk mund t’i afrohet aspak tregut

për t’u lejuar atyre të arrijnë objektivat që kanë në bashkëpunimin produktiv me njëri-tjetrin.

Tregu kritikohet më shumë për suksesin e tij, sesa për dështimin e tij. Atij zakonisht i hidhet

faji se jep lajme rreth pamjaftueshmërisë. Askujt nuk i pëlqen pamjaftueshmëria, por kjo nuk

shkaktohet nga tregjet. Në fakt, mrekullia e tregjeve është se ato thërrasin në veprim ata që

janë në pozicionin më të mirë për të reaguar. Fajësimi i tregut për pamjaftueshmërinë nuk ka

më shumë kuptim se fajësimi i alarmeve të zjarrit për zjarret.

Problemin e pamjaftueshmërisë do ta kemi gjithmonë. Por bashkëpunimi social që

realizohet vetëm përmes tregut, na lejon të shtyjmë limitet e pamjaftueshmërisë edhe më tej

sesa do të ishte e mundur me ndonjë sistem tjetër.

Pyetje përfundimtare: A i inkurajojnë çmimet njerëzit të bashkëpunojnë me njëri-

tjetrin? A e minon interesi personal funksionimin e tregjeve? A është bashkëpunimi social

përmes tregjeve i rëndësishëm nëse do të marrim maksimumin nga burimet tona? Shpjegoni.
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