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Specializimi dhe pasuria

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

shkëmbimi i vullnetshëm dhe bashkëpunimi mund të çojnë në akumulimin e pasurisë.

Pjesa më e madhe e bashkëpunimit social vjen si rezultat i komunikimit tregtar. Le të

konsiderojmë disa avantazhe që burojnë nga ky bashkëpunim. Në përgjithësi këto avantazhe

janë të dukshme. Është e logjikshme që mund të prodhojmë më shumë, kur veprimet tona janë

në harmoni, sesa kur punojmë duke pasur qëllime të shumëfishta. Por për të kuptuar më mirë

ekonomiksin, duhet të konsiderojmë më hollësisht lidhjen midis bashkëpunimit dhe

produktivitetit.

Pasuria nuk pikon nga qielli. Ajo arrihet me anë të përpjekjeve, zgjuarsisë dhe

këmbënguljes njerëzore në përdorimin e burimeve natyrore, të cilat sigurohen me vështirësi.

Kjo duhet të jetë e qartë. Por një matës i suksesit të tregut në përmirësimin e fuqive prodhuese

është lehtësia me të cilën njerëzit hamendësojnë se pasuria është pjesë e rendit natyror të

gjërave. Akademikët dhe studiuesit e politikave e konsiderojnë shpërndarjen e pasurisë si

çështje kryesore, ndërkohë që nuk shqetësohen se vetë politikat e sugjeruara nga ata mund të

pengojnë prodhimin. Ata diskutojnë pafund për shkaqet e varfërisë (ose shpërndarjes së

“padrejtë” të pasurisë), me sa duket të pavetëdijshëm se sfida kryesore në fakt është përcaktimi

i shkaqeve të krijimit të pasurisë. Suksesi i kapitalizmit ka verbuar një numër të madh njerëzish

inteligjentë, të cilët mendojnë se shpërndarja është më e rëndësishme se prodhimi.

Roli i veçantë i specializimit
Në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë, me shfaqjen e shkencës së ekonomiksit si një

disiplinë e veçantë akademike, u duk qartë se cili ishte problemi ekonomik. Adam Smith e

titulloi librin e tij “Një analizë e natyrës dhe shkaqeve të pasurisë së kombeve” dhe synimi i tij

për të shpjeguar pasurinë është i dukshëm që në faqen e parë.

Smith fillon analizën e tij duke vënë në dukje se: “Përmirësimi më i madh në fuqitë
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prodhuese të punës... duket se janë pasojat e ndarjes së punës”. Ai ilustron rëndësinë e

specializimit ose ndarjes së punës, duke krahasuar avantazhin që sjell në një fabrikë gjilpërash

vendosja e çdo punëtori në stade të caktuara të procesit të punës, në vend të prodhimit të një

gjilpëre nga fillimi deri në fund nga një punëtor i vetëm. Nëpërmjet specializimit punonjësit

mund të bëhen më të aftë, të përdorin makineri që rrisin fuqinë prodhuese dhe të shmangin

humbjen e kohës duke kaluar nga një repart në tjetrin. Këto avantazhe janë të rëndësishme,

ndërsa rritja e produktivitetit është edhe më e rëndësishme nga sa mund të mendohet. Sipas

Smith, dhjetë prodhues gjilpërash, duke u specializuar në detyra të ndryshme, mund të

prodhojnë deri në dyzet e tetë mijë gjilpëra në ditë. Ndërsa, sipas Smith, nëse secili prej tyre do

të kryente vetë të gjitha stadet e procesit të prodhimit të gjilpërave, ata nuk do të prodhonin më

shumë se njëzet gjilpëra në ditë secili, ose më shumë se dyqind së bashku.

Por për të krijuar një rritje të dukshme të produktivitetit nevojitet më shumë sesa thjesht

rritje e prodhimit. Një prodhues i specializuar prodhon sasi më të mëdha produkti ose pjesë të

një produkti, sesa mund të konsumojë. Të prodhosh sasi të madhe produkti nuk do të thotë të

jesh produktiv nëse këto sasi produkti nuk përfundojnë në duart e atyre që e çmojnë atë. Pra,

avantazhi i specializimit vërehet kur njerëzit bashkëpunojnë, kur secili specializohet në

prodhimin e një malli që kërkohet edhe nga të tjerët, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësinë

të blejnë produktet që dëshirojnë nga njëri-tjetri. Mënyra e vetme që të ndodhë ky

bashkëpunim dhe rrjedhimisht, mënyra e vetme që specializimi të rrisë produktivitetin është

nëpërmjet shkëmbimit.

Adam Smith njohu lidhjen vendimtare që ekziston midis shkëmbimit dhe

produktivitetit kur vuri re se “ndarja [e punës] kufizohet gjithmonë nga... shtrirja e tregut”.

Nëse jetoni në një fshat të vogël dhe mund të shkëmbeni vetëm me banorët e tij atëherë aftësia

juaj për t’u specializuar në mënyrë produktive do të jetë shumë e kufizuar. Për shembull, sa

njerëz do të mund ta përballonin ndjekjen e një karriere për të shkruar romane, për të pikturuar

peizazhe apo për të mësuar instrumente muzikore, pa marrë parasysh talentin e tyre të madh,

nëse vetëm pak njerëz do t’i admironin dhe shpërblenin arritjet e tyre? Në kushte të tilla,

shumica e njerëzve tentojnë të bëhen “të dhënë për gjithçka por të zotë për asgjë”. Sa më i

kufizuar tregu, aq më i kufizuar është potenciali prodhues i specializimit.
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Zgjerimi i tregut
Lidhja mes specializimit dhe madhësisë së tregut ofron një tjetër shpjegim rreth

rëndësisë së bashkëpunimit në treg bazuar në pronën private dhe shkëmbimin e vullnetshëm.

Bashkëpunimi është i mundur edhe pa tregjet ose të paktën ashtu siç i mendojmë ne tregjet.

Anëtarët e familjes bashkëpunojnë me njëri-tjetrin gjatë përditshmërisë për të zgjidhur

shqetësime të përbashkëta. Firmat e vogla gjithashtu bashkëpunojnë, të nxitura nga një

objektiv i përbashkët dhe nga presioni i tregut. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për kishat,

klubet dhe organizatat e tjera relativisht të vogla të shoqërisë civile. Bashkëpunimi brenda

familjes, firmave dhe organizatave të shoqërisë civile vjen si rezultat i marrëdhënieve të

bazuara te shkëmbimi. (Shkrimet e Geri Bekerit (Gary Becker) për familjen dhe përkufizimin e

firmës si “ndërthurje kontratash” janë shembuj të mirë për të shpjeguar sa më lart). Por

marrëdhënie të tilla, duke qenë se bazohen në bashkëveprime personale dhe objektiva të

përbashkëta, mund të ndodhin vetëm brenda grupeve relativisht të vogla.

Një aspekt kyç i produktivitetit të tregut është se ai zgjeron shumë gamën e

bashkëpunimit, duke rritur kështu mundësinë për t’u specializuar në mënyrë produktive.

Sigurisht, zgjerimi i tregjeve varet nga përmirësimet në rrjetet e transportit dhe

komunikimit. Mirëpo, përmirësimet e transportit dhe komunikimit verbal e atij të shkruar nuk

do të ishin të mjaftueshme për të realizuar avantazhin e specializimit, pa informacionin e

komunikuar përmes çmimeve të tregut dhe bashkëpunimit të nxitur nga këto çmime.

Brazilianët mund të komunikojnë dëshirën e tyre për të patur më shumë veshje xhins përmes

një rrebeshi faksesh, emailesh dhe thirrjesh telefonike drejtuar prodhuesve të veshjeve në çdo

vend të botës, duke patur mundësinë për t’i marrë veshjet për një kohë të shkurtër nga çdo

vend i globit. Por pa informacionin e komunikuar përmes ndryshimeve të çmimeve relative në

treg, brazilianët do ta kishin të pamundur të motivonin prodhuesit e pambukut, të kimikateve

bujqësore, të bojërave, punonjësit e tekstileve, shoferët e kamionëve, pilotët e avionëve,

tregtarët dhe qindra punonjës të tjerë që të koordinonin përpjekjet e tyre për të siguruar

disponueshmërinë e veshjeve xhins në Brazil në sasinë dhe stilin e preferuar.

Tregu kolektiv
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Shpeshherë tregu përshkruhet si një ambient jopersonal. Mund të jetë e vërtetë, por kjo

është arsyeja pse gama e specializimit bashkëpunues është kaq e gjerë. Kur transaksionet

bëhen në përputhje me çmimet e tregut, njerëzit nuk kanë pse të njohin apo të interesohen për

palët me të cilat bashkëpunojnë ose për ata të cilëve u shërbejnë këto përpjekje bashkëpunuese.

E megjithatë, tregu arrin të kultivojë bashkëpunimin kulturor dhe harmoninë globale

më shumë sesa mund të arrijnë përpjekjet e diplomatëve. Është pikërisht bashkëpunimi e

harmonia në treg dhe specializimi që ai lejon ajo ç’ka shpjegon krijimin e pasurisë.

Pyetje përmbyllëse: A mund të shpjegoni përse bashkëpunimi dhe shkëmbimi i

vullnetshëm çojnë në rritje të dukshme të produktivitetit që vjen si rezultat i specializimit?

“Specializimi dhe pasuria” nga Duajt Li (Dwight Lee) është kortezi e Foundation for Economic Education, i përdorur me leje

nga "Creative Commons Attribution 4.0 International License".

https://fee.org/

