
Tregtia ndërkombëtare 

 

Argumente pro tregtisë së lirë 

"Argumenti 1: Specializimi në produktet me avantazhe të krahasuara dhe tregtia rezulton në rritjen e 

prodhimit botëror dhe për pasojë edhe të konsumit botëror. 

Argumenti 2: Të gjitha vendet që angazhohen në tregti përfitojnë. Por që të ndodhë kjo, është e 

nevojshme që tregtia të jetë e drejtë. 

Argument 3: Tregtia e lirë krijon përfitime nga ekonomia e shkallës, pra përfitime që lidhen me një 

përmasë më të madhe tregu. 

Argumenti 4: Tregtia e lirë krijon kushtetpër zhvillimin e konkurrencës dhe krijimi i motiveve për 

inovacion. 

Argumenti 5: Në kushtet e tregtisë së lirë, mundësia e zgjedhjes për konsumatorët është më e madhe. 

Argumenti 6: Tregtia e lirë shmang përdorimin e kufizimeve tregtare nga interesa private" 

 

Argumente kundër tregtisë së lirë 

"Argumenti 1: Tregtia e lirë mund të shoqërohet me dëmtimin e prodhimit vendas, e për pasojë dhe 

me humbjen e vendeve të punës. 

Argumenti 2: Zvogëlohen të ardhurat tatimore që janë në dispozicion të qeverisë. 

Argumenti 3:Tregtia e lirë mund të zvogëlojë ndikimin e kulturave vendase. 

Argumenti 4: Degradimi i burimeve natyrore. Vendet e tregut në zhvillim shpesh nuk kanë shumë 

mbrojtje mjedisore. Tregtia e lirë çon në shterimin e drurit, mineraleve dhe burimeve të tjera natyrore. 

Argumenti 5: Vjedhja e pronësisë intelektuale. Shumë vende në zhvillim nuk kanë ligje për të mbrojtur 

patentat, shpikjet dhe proceset e reja. Ligjet që ata kanë nuk zbatohen gjithmonë në mënyrë strikte. Si 

rezultat, korporatat shpesh kanë vjedhur idetë e tyre. Ata pastaj duhet të konkurrojnë me çmime më 

të ulëta të dëmtimeve shtëpiake. 

Argumenti 6: Kushtet e dobëta të punës. Kompanitë shumëkombëshe mund të transferojnë vende 

pune në vendet në zhvillim pa mbrojtje adekuate të punës." 

 

Udhëzim: Janë paraqitur disa argumente pro dhe kundër tregtisë së lirë, e që ju jeni të lirë t"a 

shtjelloni, t"a mbështetni dhe t"a argumentoni qëndrimin e juaj në lidhje me temën. 
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