
NJË GUIDË E EKONOMISË BOTËRORE  
Tetëdhjetë e një koncepte ekonomike  

kryesore që do të ndryshojnë  

këndvështrimin tuaj ndaj botës 

 
Nëse ekonomistët duan të jenë të kuptueshëm, duhet të përdorin fjalë të thjeshta…(dhe) këto 

fjalë tua drejtojnë  më tepër njerëzve  të tjerë sesa politikanëve. Politikanët shqetësohen për atë 

çka mendojnë votuesit,veçanërisht ata në grupe dhe aspak për atë cka mendojnë ekonomistët. 

Pra, t’u flasësh politikanëve mbi ekonominë është humbje kohe. Mënyra e vetme për ti bërë 

qeveritë të sillen sikur ato marrin vesh nga ekonomia është ti përballësh ato me elektoratin e tyre. 
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HYRJE 

 

KU PO SHKON BOTA E SOTME? Në Seattle, policia arreston njerëz dhe i sulmon me gaz 

lotsjellës, ngaqë ata protestojnë kundër Organizatës Botërore të Tregtisë. Në Francë, një grua vritet, teksa 

terroristët “antiglobalistë” hedhin në erë një lokal McDonald’s. Një numër kompanish nëpër të gjithë 

botën po bojkotohen, ngaqë s’paguajnë siç duhet punëmarrësit e tyre të Botës së Tretë. Turma të 

egërsuara antiglobaliste pengojnë mbajtjen e summit-eve ekonomike në Washington, në Pragë, në Davos, 

në Melburn. 

Një ide interesante lidhur me faktin, se ku po na çon kjo lëvizje antiglobaliste, mund të krijohet në 

Portland të Oregon-it, ku së fundi, ulja e taksave për t’u ardhur sipas midesë votuesve i detyroi shkollat 

lokale të mbyllin veprimtaritë ekstra kurrikulare, përfshirë një numër programesh sportive të shkollave të 

mesme. Një prodhues lokal i këpucëve sportive, aktiviteti ekonomik i të cilit ishte global, vendosi t’i 

nxjerrë nga vështirësia këto shkolla nëpëmjet një donacioni prej disa milionë dollarësh. Nxënësit u 

entusiazmuan, por një nga anëtarët e bordit të shkollës refuzoi të pranonte paratë, ngaqë ato vinin nga një 

kompani, që po “shtrytëzonte” punëtorët e vendeve të varfëra. Unë u ndodha në Portland në atë kohë, dhe 

një grup qytetarësh të shqetësuar m’u qasën e më kërkuan të nënshkruaja një peticion, nëpërmjet të cilit 

donin të rrisnin taksat mbi – merret lehtë me mend – korporatat lokale, dhe kështu të mund të nxirrnin nga 

vështirësitë shkollat në nevojë për pará. “Ne nuk duam të taksojmë njerëzit”, më garantuan ata, “ne duam 

të taksojmë bizneset, sidomos ato biznese që fitojnë pará në mënyrë imorale duke i  paguar punëtorët e 

huaj me vetëm 1$/orë.” 

Mendimi ekonomik i paqartë dhe i hutuar edhe mund të falet, por kur ai shkakton pasoja të 

paparashikuara për të varfërit në anën tjetër të botës, mund të jetë shkatërrimtar. Përfytyroni për një çast 

një situatë, sipas së cilës ju bashkë me familjen jetoni në mjerimin e një qyteti të mbipopulluar të Botës së 

Tretë, dhe një ditë prej ditësh gjeni punë të paguar relativisht jo keq në një fabrikë të hapur nga një 

investitor i huaj; përfytyroni sikur boss-i juaj t’ju vijë e t’ju thotë, se do ta mbyllë fabrikën, ngaqë e ka të 

vështirë të bindë protestuesit e vendeve të pasura mbi faktin, që një dollar në orë është një goxhá pagesë 

për një vend, ku një familje e tërë mund të jetojë me vetëm pak dollarë në ditë. 

Nuk ka dyshim, se çdo pjesëmarrës në ekonominë botërore ka përgjegjësinë të jetë syçelët, në mënyrë 

që punëtorët dhe fëmijët të mos shfrytëzohen dhe që askush të mos jetë i shtrënguar të bëjë një punë, e 

cila është e papërshtashme për të. Dhe secili syresh lipset të verifikojë, nëse kompanitë respektojnë të 

drejtat bazë të punëtorve dhe mjedisin. Por të thuash që pagesa prej 1$/orë është “imorale”, pa marrë 

parasysh në këtë mes background-in ekonomik, është – në rastin më të mirë – një gjë krejt e pamend. A 

mos është gjë imorale që një mësues në Dakotën e Jugut paguhet me 29 000$/vit ndërsa një mësues në 

Connecticut paguhet me 52 000$/vit? 



Globalizimi …hendeku i të ardhurave midis të pasurve e të varfërve …luftrat tregtare … New 

Economy. Gjatë viteve të fundit, në ekonominë botërore ka ndodhur një shpërthim virtual kompleksiteti, 

dhe neve po na kërkohet ta kuptojmë atë tërësisht. Fjalë dhe fraza të llojit “hedge funds”, “OBT”, “stock 

options”, dhe “sanksione ekonomike” shfaqen rregullisht në ditarët informativë, dhe shumë prej nesh as 

që e kanë idenë se për çfarë është fjala. 

Por, nëse duam t’ia dalim mbanë në këtë “new economy” botërore, ne duhet të jemi të aftë – të paktën 

– të kuptojmë gjërat bazë. Kushdo qofshim – ambientalistë apo fermerë, nxënës të shkollave së mesme 

apo njerëz të biznesit, gra shtëpiake apo aktivistë sindikatash – nëse duam të jemi qytetarë e konsumatorë 

të përgjegjshëm, ne duhet të nxëmë gjërat fillestare në fushën e ekonomisë.  

E megjithatë, për shumëkënd prej nesh, studimi i ekonomisë ka qënë një ushtrim i kotë dhe i 

padobishëm, i mbushur me diagrama dhe ekuacione të paqarta, për të cilat as që kemi shpresuar se mund 

të kenë ndonjë lidhje me jetën tonë të përditshme. Por në fakt, nuk është tamam kështu. Realisht, 

ekonomia botërore nuk është më e komplikuar se sa ekonomia shtëpiake, me të cilën merremi ditë për 

ditë. Ne nuk është se mendohemi dy herë, kur vjen puna për të shkuar në anën tjetër të rrugës e për të 

depozituar paratë tona në një bankë, e cila ka norma interesi më të mira se sa banka ngjitur me derën e 

shtëpisë sonë. Në një ekonomi të shtrirë globale, nuk kemi pse të mendohemi dy herë, kur vjen puna për 

të kaluar kufirin me synimin për të investuar paratë apo për të shitur mallrat e shërbimet tona. 

Interneti dhe mundësi të tjera që lehtësojnë komunikimin e shpejtë ndërkufitar po e bëjnë të mundur që 

ekonomia botërore na prek jetët tona në ca mënyra, të cilat kanë qënë të panjohura deri pak vite më parë 

(duke filluar me vendet e reja të punës, mallrat, shërbimet e deri tek kërcënimet që i bëhen mirëqënies 

sonë ekonomike). Duke kuptuar bazat e ekonomisë botërore, ne do të jemi në gjendje të marrim vendime 

më të mira në funksion të përcaktimit të kursit të kësaj bote. Dhe nën trysninë e votuesve që kanë nxënë 

gjërat fillestare në fushë të ekonomisë, politikanët do të fillojnë të marrin gjithashtu vendime ekonomike 

më racionale, gjë që do ta bëjë botën e viteve të ardhshme më të mbrothët, e ndoshta, me një ndërgjegje 

më të mirë sociale e më të sigurtë në pikëpamje ambientale. Në këtë botim të ri të “Guidës së ekonomisë 

botërore për fillestarë”, unë kam përfshirë komente të shumta të lexuesve (mund të më shkruani në çdo 

moment në adresën elektronike RCEpping@aya.yale.edu.). Shumë lexues nga e gjithë bota, punëtorë që 

merren me programet e asistencës për Botën e Tretë, profesionistë të e-commerce-it, studentë, 

funksionarë, e kanë përmendur këtë libër si instrumentin e tyre ndihmës në përpjekjet për të hedhur hapat 

e para në lëmin e ekonomisë globale. Kushdo qofshim e kudo jetofshim, nëse do të gjendeshim të 

përfshirë në ekonominë botërore, ne do të kishim nevojë të kuptonim bazat e kësaj ekonomie. Dhe herët 

apo vonë, në një mënyrë apo në një tjetër, ne do ta gjejmë veten të përfshirë. 

Ju bëj me dije, se kjo s’do të thotë se kemi të bëjmë me një libër që të mëson se si “të bëhesh i pasur sa 

hap e mbyll sytë”; ky libër nuk do t’ju mësojë juve në cilën dot-com të huaj duhet të investoni paratë tuaja 

apo se si të bëni zap tregjet financiare ndërkombëtare. Çdo sulm në drejtim të tregut global duhet të 

shoqërohet me dije të hollësishme të parimeve, mbi të cilat tregjet globale janë ngritur. E përfytyroni dot 

veten, teksa përpiqeni të investoni në një ofertë të parë publike (IPO – initial public offering) të e-

commerce-it pa ditur fillimisht gjë prej gjëje lidhur me internetin? 

Unë shpresoj që ju ta shijoni këtë libër. Ka qënë argëtuese për mua, ndërsa e shkruaja, e duhet të jetë 

argëtuese për ju, ndërsa do ta lexoni. Unë nuk kam përdorur diagrama e ekuacione, dhe statistikat janë 

vazhdimisht të shoqëruara me shembuj, të cilët u japin kuptim numrave. 

Një Guidë e Ekonomisë Botërore për Fillestarë, siç e thotë dhe emri, do të merret vetëm me konceptet 

bazë, të cilat ju i hasni në jetën tuaj të përditshme. Me teori e parime të komplikuara ekonomike janë 

marrë e do të merren të tjerët. 

Nga t’ia nisësh? Edhe pse mund të jetë frutdhënëse t’ia nisësh me konceptet e përgjithshme 

ekonomike, të cilat gjenden në fillim të librit, secili kapitull mund të lexohet më vete. Libri mund të 



lexohet nga fillimi në fund apo nga fundi në fillim, por nga ana tjetër, kapitujt për t’u lexuar mund të 

zgjidhen edhe kuturú, në varësi të interesit të secilit. Fjalori në fund të librit mund të përdoret gjithashtu 

për referenca të shpejta, në rastet kur terma jo dhe aq familjarë shfaqen në rubrikat e lajmeve, në web, apo 

në bisedat e përditshme. 

Ekonomia botërore mund të kuptohet lehtësisht. Me të kuptuar bazat, ekonomia globale mund të 

shndërrohet në një aventurë të madhe, ku vende e njerëz të huaj ndërveprojnë në mënyrë magjepsëse. 

Mjafton që gjërat të shpjegohen thjesht. Shijojeni këtë libër! 

 
 
 
 
 
 


