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DREPTUL DE PROPRIETATE SI
MOTIVATIA ECONOMICA

INTRODUCERE
Capitalismul se bazeaza pe proprietatea
privata a indivizilor asupra resurselor de
productie si bunurilor produse. Garantarea
dreptului de proprietate creaza conditii pentru
utilizarea resurselor în modalitatile cele mai
eficiente.

CONCEPTE
- Dreptul de proprietate
- Economie de piata

OBIECTIVE
Elevii vor:
1. identifica atributele proprietatii
2. analiza efectele proprietatii asupra
alocarii resurselor.

MATERIALE
- Fisa de lucru nr. 1 Dreptul de proprietate,
un exemplar pentru fiecare elev
- Proiectia nr. 1: Caracteristicile dreptului de
proprietate, folie transparenta
- 50 de agrafe
- 50 de monede de 10 centi
- spatiu (o suprafata de podea de cel putin 2,5
m x 2,5 m)

PROCEDEE
1. Distribuiti Fisa de lucru nr. 1.
2. Proiectati folia transparenta
(Proiectia nr. 1: Caracteristicile dreptului de
proprietate) si discutati, pe rând, fiecare
caracteristica. Precizati faptul ca, daca toate

aceste caracteristici exista, atunci piata va
asigura alocarea eficienta a resurselor,
deoarece, în conditii de echilibru, cererea de
bunuri pe piata va indica aprecierea data de
societate bunurilor necesare, iar oferta,
costurile pe care aceasta este dispuna sa le
suporte pentru a dispune de bunurile
respective.
3. Explicati elevilor faptul ca aceasta
activitate reprezinta un exemplu care ne ajuta
sa întelegem modul în care motivatia
economica este determinata de dreptul de
proprietate.
Solicitati 10 voluntari, care sa iasa în fata
clasei si sa formeze un cerc cu diametrul
de cel putin sase picioare (preferabil
mai mare).
Runda 1:
Luati 50 de agrafe si împrastiati-le pe podea,
în interiorul cercului. Explicati elevilor ca
sarcina lor este sa adune agrafele. Pentru
aceasta vor avea la dispozitie doua intervale
de timp. În pr imul interval, vor fi platiti cu 10
centi pentru fiecare agrafa adunata, iar în a
doua cu 20 de centi, cu mentiunea ca în cel
de-al doilea interval se vor aduna numai
agrafele care nu au fost adunate anterior. Un
interval în care elevii pot aduna agrafe
dureaza 1 minut, timp în care trebuie
returnate si agrafele adunate.
4. Verificati daca toti elevii au înteles
sarcina de lucru, apoi începeti jocul. Elevii
vor începe sa adune agrafe, cât de repede pot,
chiar daca, initial, unii vor crede ca este mai
bine sa nu le adune în prima runda si sa
astepte runda a doua. Este suficient ca un
singur elev sa înceapa sa adune agrafe si,
imediat, si ceilalti se vor grabi sa faca la fel.
Toate agrafele vor fi adunate în prima runda.
Platiti elevilor sumele cuvenite pentru
agrafele pe care vi le returneaza.
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5. Apoi, desenati pe podea 10 patrate (puteti
sa desenati cu creta sau sa lipiti banda adeziva),
câte unul pentru fiecare elev si împrastiati
agrafele, astfel încât ele sa cada în interiorul
patratelor respective. Precizati elevilor ca jocul
se va repeta si ca veti plati, din nou, pentru
agrafele restituite 10 centi de agrafa, în prima
runda, 20 de centi în cea de-a doua.
6. Runda 2:
Elevii au voie sa adune doar agrafele din
interiorul unui singur patrat, cel în dreptul
caruia se afla. Începeti jocul. Sa nu va
surprinda faptul ca nu va fi ridicata nici o
agrafa. Treceti la runda a doua si platiti
elevii. Cereti-le, apoi, sa se întoarca în
bancile lor.
7. Întrebati clasa: Stiind ca scopul
societatii este sa valorifice cât se poate de
mult resursele limitate de care dispune,
când ar fi trebuit sa fie adunate agrafele
(resursele)?
Raspuns: În runda a doua, din moment ce
atunci se poate obtine mai mult din vânzarea
resurselor – de doua ori mai mult. Retineti ca
acest lucru nu s-a întâmplat de la început, ci
abia când jocul s-a reluat.
8. Întrebati: Ce a fost diferit a doua oara?
Raspuns: A doua oara a existat dreptul de
proprietate asupra agrafelor.
9. Întrebati: Ce efect a avut existenta
dreptului de proprietate asupra
comportamentului jucatorilor?
Comentati raspunsurile pe care le dau
elevii în felul urmator:
Pentru ca jucatorii au putut controla
activitatea, ei au preferat sa adune agrafele
în runda a doua. Asteptând, au obtinut
un beneficiu mai mare. În primul joc,
asteptarea i-a costat oportunitatea
de a nu aduna nici o agrafa.

10. Faceti analogie între acest joc
si vânatoarea de balene (podeaua este
“oceanul”, agrafele sunt “balenele”, iar elevii
sunt “vânatorii de balene”). Retineti
ca nimeni nu poate controla numarul
balenelor si nici împiedica accesul
altor persoane la ele. Dreptul de proprietate
nefiind clar definit în cazul balenelor,
ele pot fi exploatate în mod abuziv.
Cereti apoi elevilor sa se gândeasca
la cantitatea de carne de vaca si pui
care se consuma zilnic în S.U.A.
11. Întrebati: De ce nu ne facem griji în
legatura cu aceste animale, desi suntem
îngrijorati de soarta balenelor?
Raspunsuri posibile: Vacile si gainile se afla
în proprietatea cuiva. Daca un fermier se
asteapta ca în viitor numarul vitelor sa
scada, va cauta sa obtina avantaje de pe
urma acestui fapt: pastreaza vitele pentru a
le vinde un pret mai mare, la care se
asteapta în viitor. Astfel, proprietatea privata
determina proprietarii sa-si vânda resursele
atunci când acestea sunt cotate cel mai bine.
12. Întrebati: Ce alte resurse au acelasi
statut ca si balenele? (Puteti ajuta
elevii sa raspunda la acesta întrebare,
cu o întrebare suplimentara:
În proprietatea cui se afla
aerul dintr-o încapere?)
Raspunsuri posibile: aerul, nisipul,
animalele salbatice, - vulturii, coiotii,
caprioarele, pestii, ratele, tonul etc .
13. Întrebati: Ce sugereaza jocul
de azi despre felul în care aceste
resurse ar putea fi utilizate,
în absenta vreunei interventii exterioare?
Raspuns: Ele ar putea fi epuizate si/sau,
daca judecam lucrurile din perspectiva
unei alocari eficiente, ar fi consumate
prea repede.
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Fisa de lucru nr. 1

DREPTUL DE PROPRIETATE

Garantarea dreptului de proprietate într-o economie de piata reprezinta conditia utilizarii eficente
a resurselor
Caracteristicile dreptului de proprietate sunt urmatoarele:
- Universalitatea
Toate bunurile si serviciile, precum si resursele de productie pot fi obiect de
proprietate privata. Proprietarul are dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate sa,
de a ceda sau de a interzice altora utilizarea lor.
- Exclusivitate
Proprietarul are dreptul de a dispune de bunurile sale si de veniturile pe care
acestea le asigura.
- Posibilitatea de transfer
Dreptul de proprietate pot fi transferat de la un proprietar la altul.
- Garantare
Dreptul de proprietate este protejat de abuzuri si control din partea unor persoane
neautorizate

Proiectia nr. 1
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CARACTERISTICILE
DREPTULUI DE PROPRIETATE

Universalitatea
Toate bunurile si serviciile, precum si resursele de
productie pot fi obiect de proprietate privata. Proprietarul are
dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate sa, de a ceda
sau de a interzice altora utilizarea lor.

Exclusivitatea
Proprietarul are dreptul de a dispune de bunurile sale si
de veniturile pe care acestea le asigura.

Posibilitatea de transfer
Dreptul de proprietate pot fi transferat de la un
proprietar la altul.

Garantarea
Dreptul de proprietate este protejat de abuzuri si control
din partea unor persoane neautorizate
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Caracteristicile fundamentale
ale unei economii de piata

1. PROPRIETATE PRIVATA

2. LIBERA INITIATIVA SI
LIBERTATE DE ALEGERE

3. INTERES PERSONAL

4. CONCURENTA

5. PIATA SI PRETURI LIBERE

6. INTERVENTIE LIMITATA
A STATULUI
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Fisa de lucru nr. 1

CARACTERISTICILE UNEI ECONOMII DE PIATA
Numele ______________________________

PROPRIETATE PRIVATA

CONCURENTA

Resursele de munca, cele naturale si de
capital (de exemplu, echipamentele de
productie si cladirile unde se desfasoara
activitati economice), precum si bunurile si
serviciile produse în economie se afla în
proprietatea privata a unor indivizi sau
institutii. Exista si bunuri aflate în
proprietatea statului, însa ponderea
proprietatii private este mai mare decât a
proprietatii de stat. Proprietatea privata si
statutul legal de persoane fizice sau juridice
asigura oamenilor posibilitatea de a obtine
resurse si de a le utiliza asa cum vor.
Limitele puse liberei initiative sunt minime.

Concurenta sau rivalitatea economica exista
atunci când cumparatorii si vânzatorii au
libertatea de “a intra pe piata” sau de “a iesi
de pe piata” si de a actiona independent.
Concurenta, nu interventia statului, asigura
puterea economica si limiteaza posibilele
abuzuri de putere ale diferitilor agenti
economici, care actioneaza pentru a-si realiza
propriile interese.

LIBERA INITIATIVA
SI LIBERTATEA DE ALEGERE
Întreprinzatorii particulari au libertatea de
combina resursele pentru a produce bunuri si
servicii si de a vinde produsele pe piata, asa
cum hotarasc ei ca este mai bine.
Consumatorii au libertatea de a cumpara
acele bunuri si servicii care le satisfac în cea
mai mare masura trebuintele. Lucratorii au
libertatea sa caute orice slujba pentru care
sunt calificati.

MOTIVATI DE
INTERESUL PERSONAL
“Mâna invizibila”, adica forta care
guverneaza, într-o economie de piata este
promovarea de catre fiecare individ a
interesului personal. Consumatorii urmaresc
sa obtina satisfactia maxim posibila prin
cheltuirea venitului de care dispun;
întreprinzatorii încearca sa obtina profitul
maxim; lucratorii vor cele mai bune salarii;
iar proprietarii diferitelor resurse urmaresc sa
obtina cel mai bun pret în urma închirierii si
vânzarii resurselor lor.

PIATA SI PRETURILE LIBERE
Într-o economie de piata, mecanismele pietei,
nu diferite organe centrale ale statului cu
atributii de planificare, coordoneaza
activitatea economica. Piata este locul unde
se întâlnesc cumparatorii si vânzatorii unui
anumit bun sau serviciu. Ei sunt purtatori ai
cererii, respectiv ai ofertei pe diferite piete si,
în functie de deciziile lor, se formeaza
preturile produselor si resurselor. Preturile,
astfel formate, orienteaza cererea si oferta,
întrucât participantii la tranzactii se vor ghida
dupa acestea în actiunile prin care îsi
promoveaza interesele.

INTERVENTIA LIMITATA
A STATULUI
Economia de piata asigura utilizarea eficienta a
resurselor existente. Este o economie care se
autoregleaza, ceea ce face ca sa nu fie necesara
o interventie masiva a statului în economie.
Totusi, activitatea economica trebuie
reglementata din punct de vedere juridic. În
plus, într-o economie de piata exista si
fenomene nedorite, ale caror consecinte
negative asupra situatiei economice a oamenilor
trebuie controlate. De aceea, chiar si într-o
economie de piata statul trebuie sa joace un
anumit rol, însa unul limitat.
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