STATUL {I ECONOMIA. FUNC}IILE ECONOMICE ALE STATULUI
Valerica Mih`il`, Colegiul Na]ional „Costache Negruzzi“, Ia[i

INTRODUCERE

OBIECTIVE

Într-o economie de pia]`, statul intervine în
modalit`]i multiple în desf`[urarea activit`]ii
economice. Ac]iunile autorit`]ilor publice trebuie
s` se ghideze dup` un anumit set de principii
economice care s` se aplice, în primul rând, în
luarea deciziilor. Speciali[tii, care sus]in c`
interven]ia statului în economie este limitat`,
sunt de p`rere c` oamenii trebuie s` cunoasc` cât
[i cum trebuie s` intervin` statul în rezolvarea
problemelor ecomonice [i sociale ale unei
na]iuni.

Elevii vor:
1. identifica cele 6 func]ii economice ale
statului;
2. analiza motivele care determin` adoptarea
unor decizii economice;
3. estima costurile [i beneficiile diferitelor
decizii economice;
4. analiza consecin]ele unor decizii adoptate.

Elevii au nevoie de informa]ii despre rolul
statului în economie pentru a r`spunde la
întrebarea urm`toare: Cine va pl`ti pentru
rezolvarea problemelor economice [i sociale cu care se
confrunt` societatea [i cu ce bani?

În aceast` lec]ie elevii sunt pu[i în situa]ia de a
adopta decizii pentru rezolvarea unor probleme
de importan]` major` pentru o na]iune, precum
epidemiile, invaziile sau poluarea mediului.

DESCRIEREA LEC}IEI

TIMPUL NECESAR: 2 ore

CONCEPTE
•
•
•

Rolul statului în economie
Decizii economice
Bunuri [i servicii publice

MATERIALE
• Fi[a de lucru nr. 1: Când trebuie s` intervin`
statul în economie?
• Folia transparent`: Func]iile economice ale
statului
• Fi[e de lucru în grup: Problemele autorit`]ilor
publice - câte una de ficare grup

STANDARDE DE CON}INUT
Într-o economie de pia]` statul are un rol foarte
important, îndeosebi la nivel macroeconomic.
Statul:
1. creeaz` cadrul juridic necesar desf`[ur`rii
activit`]ilor economice,
2. intervine pentru men]inerea concuren]ei,
3. ofer` bunuri [i servicii publice,
4. redistribuie veniturile,
5. corecteaz` externalit`]ile,
6. adopt` m`suri pentru stabilizarea economiei.

PROCEDEE
1. Anun]a]i elevii c` tema lec]iei este
„Func]iile economice ale statului”.
Cere]i-le s` spun` ce cred ei c` ar trebui s` fac`
statul într-o economie de pia]`. Nota]i la tabl`
p`rerile exprimate.

Deciziile adoptate de autorit`]ile publice trebuie
judecate din perspectiva beneficiilor [i a
costurilor pe care le presupun. Este de dorit s`
fie adoptate acele decizii care aduc beneficii mai
mari decât costurile implicate.

2. Proiecta]i Folia transparent`: Func]iile
economice ale statului [i explica]i fiecare func]ie
în parte. Totodat`, cere]i elevilor s` le
exemplifice.
7

b. Cu ce func]ii economice ale statului se
coreleaz` solu]ionarea problemelor
men]ionate? (R`spuns: Asigurarea bunurilor [i
serviciilor publice, men]inerea stabilit`]ii
economice, corectarea externalit`]ilor,
redistribuirea veniturilor.)

3. Distribui]i Fi[a de lucru nr. 1:
Când trebuie s` intervin` statul în economie? [i
cere]i elevilor s` o completeze, stabilind dac`, în
situa]iile prezentate, se impune sau nu interven]ia statului. Recomanda]i-le s` lucreze în
perechi. Numi]i elevii care s` prezinte clasei
concluziile la care au ajuns [i s` le justifice.

c. Cât de eficiente sunt solu]iile propuse?
(R`spuns: Depinde de raportul dintre beneficiile
[i costurile fiec`reia. O solu]ie este eficent` dac`
beneficiile ob]inute sunt mai mari decât
costurile.)

4. Sublinia]i faptul c`, în mod curent, autorit`]ile
publice trebuie s` adopte decizii pentru
solu]ionarea problemelor cu care se confrunt`
oamenii. Cere]i elevilor s` se pun` în situa]ia
acestora. Împ`r]i]i-i în 5 grupuri [i distribui]i-le
fi[e de lucru, câte una de grup. Explica]i-le c`
sarcina lor este de a propune solu]ii eficiente
pentru o anumit` problem`, pe care o g`sesc
prezentat` în fi[a de lucru. Anunta]i-i c` au la
dispozi]ie 10 minute. Cere]i fiec`rui grup s`
desemneze o persoan` care va prezenta clasei
decizia adoptat`, analizând-o din perspectiva
beneficiilor [i a costurilor implicate.

d. Cine suport` costurile deciziilor adoptate
de autorit`]ile publice? Cine ob]ine
beneficii de pe urma lor? (R`spuns: Depinde
de tipul de costuri [i beneficii. Cheltuielile de la
bugetul statului sunt suportate, de obicei, de
contribuabili.)

EVALUARE

Dup` expirarea timpului alocat discu]iilor [i
adopt`rii deciziilor cere]i elevilor delega]i de
grupuri s` prezinte, pe rând, problema cu care
s-au confruntat [i solu]ia pe care au propus-o.
Aminti]i-le s` precizeze beneficiile [i costurile
implicate.
Obs. Pute]i nota beneficiile [i costurile solu]iilor
propuse de elevi pe folii transparente [i s` le
folosi]i pentru a aprecia oportunitatea fiec`rei
decizii adoptate.

Reveni]i la p`rerile exprimate ini]ial de elevi
referitor la rolul statului în economie. Citi]i-le
una câte una. Cere]i elevilor s` precizeze cu care
dintre acestea sunt de acord [i cu care nu [i,
totodat`, s`-[i justifice p`rerea.

ÎNCHEIERE
Încheia]i lec]ia dând elevilor drept tem` pentru
acas` s` monitorizeze activitatea guvernului
timp de o s`pt`mân` [i s` identifice func]iile
economice exercitate de acesta. Indica]i-le s`
foloseasc` informa]iile din pres`.

5. Discuta]i cu elevii despre activitatea
desf`[urat` pe baza urm`toarelor întreb`ri:
a. Ce probleme a]i avut de solu]ionat în
calitate de autoritate public`? (R`spuns:
Foamete, epidemie, invazie, depresiune
economic`, primirea unui num`r mare de
refugia]i.)
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Folie transparent`

FUNC}IILE ECONOMICE ALE STATULUI
Crearea cadrului juridic necesar desf`[ur`rii activit`]ilor economice:
Se refer` la elaborarea legilor necesare bunei func]ion`ri a economiei
de pia]`;
Men]inerea concuren]ei:
Statul vegheaz` ca între produc`tori s` existe concuren]` corect`,
confom legilor în vigoare; totodat`, el reglementeaz` monopolurile
naturale;
Asigurarea bunurilor [i serviciilor publice:
Statul produce [i ofer` bunuri [i servicii publice de care pia]a nu este
interesat`: armata, protec]ia social`;
Redistribuirea veniturilor:
Organizeaz` [i pune în aplicare un sistem adecvat de protec]ie
social`, de asisten]` medical`, de asigur`ri sociale prin perceperea
unor taxe [i impozite pe veniturile ob]inute;
Corectarea externalit`]ilor:
Statul intervine pentru a limita externalit`]ile negative, precum
poluarea sau, dup` caz, pentru a amplifica externalit`]ile pozitive,
precum educa]ia.
Stabilizarea economiei:
Statul elaboreaz` [i pune în aplicare politici fiscale, bugetare [i
monetare pentru stabilizarea economiei.
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Fi[a de lucru nr. 1

CÂND TREBUIE S~ INTERVIN~ STATUL ÎN ECONOMIE?
Numele elevului ___________________________________
Citi]i cu aten]ie cazurile prezentate mai jos. Discuta]i cu colegul de banc` [i stabili]i în care dintre ele se
impune interven]ia statului. Preg`ti]i-v` s` explica]i celorlal]i colegi punctul dvs. de vedere.
Cazul

Da/ Nu

Motivul

Doamna Popescu are 52 de ani. Ea sufer` de o
boal` grav` care nu-i permite s` munceasc` [i este
pensionat` medical.
Bazinul cu de[euri toxice depozitate de
întreprinderea „Aurul“ din Baia Mare s-a rev`rsat
[i a poluat apele Tisei.
Unii patroni angajeaz` lucr`tori f`r` s` încheie cu
ace[tia un contract de munc`.
Pentru a elimina [omajul statul oblig`
întreprinderile s` aib` cel pu]in 50 de angaja]i.
ROMTELECOM este singura societate de telefonie
fix` din ]ar`. De curând, aceasta a decis majorarea
tarifelor la serviciile telefonice.
De la bugetul statului s-au alocat 5 miliarde lei
pentru repararea autostr`zii Bucure[ti-Pite[ti.
Ministerul Muncii [i Protec]iei Sociale finan]eaz`
cursuri de recalificare pentru [omerii din zonele
defavorizate.
(dup` Maria Liana L`c`tu[, George-Paul L`c`tu[, Economie, manual pentru clasele a X-a [i a XI-a, Ed. Corint, 2002)
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Fi[` de lucru în grup

Grupul nr. 1

Problema: FOAMETE
O serie de erup]ii vulcanice masive au aruncat atât de mult` cenu[` în atmosfera, încât
întunericul a luat locul zilei. F`r` lumina de rigoare, fotosinteza nu poate avea loc. Oamenii
de [tiin]` apreciaz` ca vor trece cel pu]in doi ani pân` atmosfera s` se cure]e. La nivelul
consumului actual, rezervele de hran` se vor epuiza în cel mult un an.
Sarcina voastr` este s` propune]i o solu]ie de supravie]uire în situa]ia de criz` creat`.
Care sunt beneficiile [i costurile acestei solu]ii? Nota]i-le în tabelul de mai jos.

Beneficii

Costuri
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Fi[` de lucru în grup

Grupul nr. 2

Problema: INVAZIE
O na]iune ostil` a lansat un atac surpriz` la frontiera sudic`. Frontul de la grani]` s-a
pr`bu[it în urma asaltului tancurilor, solda]ilor [i avioanelor inamice. Au fost raportate
acte de sabotaj, iar serviciul na]ional de informa]ii avertizeaz` c` inamicul poate avea
agen]i infiltra]i în armat` [i economie. Armata duce lipsa de arme [i oameni. Bombe
inamice cad asupra capitalei.
Sarcina voastr` este s` propune]i o solu]ie de supravie]uire în situa]ia de criz` creat`.
Care sunt beneficiile [i costurile acestei solu]ii? Nota]i-le în tabelul de mai jos.

Beneficii

Costuri
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Fi[` de lucru în grup

Grupul nr. 3

Problema: EPIDEMIE
Acum câ]iva ani un virus necunoscut a ap`rut [i s-a r`spândit rapid în toate ]`rile. Oamenii
de [tiin]` cred c` modul de propagare este contactul cu o persoan` care a intrat în ap` de
mare. Infestarea cu acest virus este fatal` la pu]ini ani dup` contact [i, în prezent, nu exist`
nici un antidot. Boala a fost contactat` de zeci de mii de persoane.
Sarcina voastr` este s` propune]i o solu]ie de supravie]uire în situa]ia de criz` creat`.
Care sunt beneficiile [i costurile acestei solu]ii? Nota]i-le în tabelul de mai jos.

Beneficii

Costuri
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Fi[` de lucru în grup

Grupul nr. 4

Problema: DEPRESIUNE ECONOMIC~

Ca rezultat al unor falimente bancare spectaculoase, sistemul monetar a ajuns \n situa]ie de
colaps. Drept urmare, comer]ul încetine[te pân` la stagnare, cursurile titlurilor de valoare
scad rapid, infla]ia ruineaz` economiile populatiei, [omajul atinge cote incredibile.
Sarcina voastr` este s` propune]i o solu]ie de supravie]uire în situa]ia de criz` creat`.
Care sunt beneficiile [i costurile acestei solu]ii? Nota]i-le în tabelul de mai jos.

Beneficii

Costuri
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Fi[` de lucru în grup

Grupul nr. 5

Problema: PRIMIREA UNUI NUM~R MARE DE REFUGIA}I
Drept urmare a foametei, r`zboaielor [i epidemiilor recente, o ]ar` vecin` se confrunt` cu
probleme economice [i sociale grave. Locuitorii acesteia se refugiaz` în ]ara voastr`, în
c`utare de lucru, siguran]` [i s`n`tate. A]i avut mult timp rela]ii de prietenie cu ]ara vecin`.
Cu toate acestea, refugia]ii sunt privi]i cu ostilitate de popula]ia autohton`, care se simte c`
trebuie s` fac` sacrificii. Totu[i nu se pune problema foametei, deoarece ]ara dispune de
rezerve de hran` suficiente.
Sarcina voastr` este s` propune]i o solu]ie de supravie]uire în situa]ia de criz` creat`.
Care sunt beneficiile [i costurile acestei solu]ii? Nota]i-le în tabelul de mai jos.

Beneficii

Costuri
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