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BUNURI SI SERVICII PUBLICE

INTRODUCERE

STANDARDE DE CONTINUT

Cele mai multe bunuri si servicii existente
pe piata sunt bunuri si servicii private.
Asemenea bunuri sunt cumparate de cei
care vor si îsi permit sa plateasca pretul
cerut de vânzator si sunt consumate numai
de catre cumparatorul respectiv sau
de catre persoanele care au acordul acestuia.
Exista însa si bunuri si servicii produse
în sectorul public sau de stat. Cheltuielile
antrenate de producerea acestor bunuri
si servicii se acopera din impozite.
Ele pot fi consumate de toata lumea,
chiar si de cei care nu platesc taxe si
impozite. Rezulta de aici ca contribuabilii
au interesul sa consume multe bunuri si
servicii publice, mutând povara impozitelor
asupra altora. Este ca si când am câstiga
o “excursie gratuita”.

Bunurile si serviciile publice sunt oferite
numai de stat, care va asigura accesul liber
si nelimitat la aceste produse.

Accesul la bunurile si serviciile publice
este liber, nelimitat. Este nelimitat
în sensul ca ar fi foarte dificil de controlat
consumatorii acestora si, mai ales, de interzis
celor care nu platesc impozite sa le consume.
Accesul este liber pentru ca, poate în mod
paradoxal, cantitatea disponibila din bunul
sau serviciul respectiv nu scade, atunci
când acesta este consumat de catre un individ
oarecare; ramâne tot atât de mult si pentru
consumul altora. Desi exista multe bunuri
si servicii produse în sectorul public sau
de stat, nu toate sunt bunuri “publice”;
au acest statut numai acele bunuri
si servicii care îndeplinesc cele doua
caracteristici mentionate mai sus:
acces liber si nelimitat.

Elevii vor:
- explica de ce producerea bunurilor si
serviciilor publice este de competenta
statului, folosind conceptele de consum
(acces) liber si nelimitat.

CONCEPTE
- Bunuri si servicii publice
- Impozite
- Principial nelimitat
- Consum (acces) liber
- Problema “excursiei gratuite”

Produsele la care accesul este liber (sau fara
restrictii) sunt acele bunuri care pot fi folosite
simultan de mai multe persoane, fara ca
prin aceasta cantitatea de produse disponibile
pentru consumul altora sa scada.
Un produs la care accesul este nelimitat
este acela care, odata produs, va putea fi
consumat de oricine, indiferent daca plateste
sau nu pentru el. Practic, nici o persoana nu
poate interzice alteia sa îl consume.

OBIECTIVE

DESCRIEREA LECTIEI
Elevii iau parte la un experiment care
presupune consumarea unor bunuri private
si publice. Rezultatele acestui experiment
sunt folosite pentru a stabili caracteristic ile
bunurilor private si publice.
Apoi vor face o cercetare în rândul
contribuabililor si vor stabili ce motive
îi determina pe oameni sa suporte cheltuieli
antrenate de producerea unor bunuri
pe care le vor obtine chiar daca
nu vor plati pentru ele.

TIMP NECESAR
2 ore: în prima ora se parcurg secventele 1-6,
iar în cea de-a doua secventa 7 si evaluarea.
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MATERIALE
- O folie transparenta (Proiectia nr. 1).
- Fisele de lucru 1 si 2, câte un exemplar
pentru fiecare elev.
- Câte doua bucatele de hârtie de elev.

PROCEDEE
1. Anuntati clasa ca astazi vor avea un test
surpriza cu 4 întrebari. Proiectati, pentru
foarte scurt timp (imediat acoperiti) folia care
contine întrebarile si raspunsurile respective
(Proiectia nr. 1) si precizati ca intentionati sa
le vindeti la pretul de 1 USD bucata. Nu veti
permite ca elevul (elevii) care au cumparat
întrebarile si raspunsurile sa le arate si
celorlalti.
2. Dati fiecarui elev câte doua bucatele mici
de hârtie. Pe o bucatica, elevii se semneaza si
mentioneaza daca vor sau nu sa cumpere
raspunsurile la întrebari. Pe cealalta o
pastreaza pentru Runda 2. Adunati hârtiile si
consemnati preferintele exprimate. Scrieti
rezultatul pe tabla.
3. Spuneti clasei ca sunteti de parere ca
textul sa fie proiectat. Asa este mai usor
pentru dvs. si, totodata, se consuma mai
putina hârtie – de care scolile duc lipsa.
Proiectati folia transparenta în asa fel încât
toti elevii sa poata vedea cu usurinta.
4. Spuneti elevilor ca doriti în continuare sa
vindeti informatiile proiectate. Cereti elevilor
sa-si scrie numele pe cea de-a doua bucata de
hârtie si un DA, în cazul în care vor sa
cumpere raspunsurile la întrebari, sau un NU,
în caz contrar. Adunati aceste hârtii
si stabiliti rezultatele.
Scrieti rezultatele la tabla.
5. Discutati cu întreaga clasa pe baza
urmatoarelor întrebari:
A. Cum se explica faptul ca în prima
runda au fost mai multi elevi
interesati sa cumpere raspunsurile
la întrebari? (Raspuns: În runda 1,
au avut acces la informatii doar acei
elevi care le -au cumparat. În runda 2,

daca o persoana plateste pentru a
intra în posesia raspunsurilor, atunci
ele vor fi proiectate pe ecran si
profesorul nu va avea cum sa-i
împiedice pe ceilalti elevi sa le
citeasca .)
B. Explicati ca sunt private acele bunuri
si servicii care sunt cumparate
si consumate în mod individual, de
persoane care pot interzice celorlati
accesul la bunurile respective. Cereti
elevilor sa dea exemple de bunuri
private. (Hamburgerii, pizza,
masinile, biletele la cinematograf
si aproape oricare dintre lucrurile
pe care obisnuiesc elevii
sa le cumpere). Când au fost
raspunsurile la întrebarile
din test bunuri private? (Raspuns :
În runda 1.)
C. Explicati elevilor ca sunt publice
acele bunuri si servicii care, odata
puse la dispozitia cuiva, pot fi
consumate de numeros i alti indivizi,
în acelasi timp, fara ca acest fapt sa
determine scaderea cantitatii de
bunuri pe care le-ar putea consuma si
alte persoane. Deci, bunurile publice
nu pot fi interzise celor care nu
platesc pentru ele. Deseori, indivizii
nu sunt dispusi sa plateasca pentru un
bun public pe care îl apreciaza, un
pret pe masura valorii recunoscute,
pentru ca ar putea beneficia de acea
“calatorie gratuita”, adica ar putea sa
îl consume gratuit chiar daca alti
indivizi platesc pentru acesta. Cereti
elevilor sa explice de ce, în urma
proiectarii, raspunsurile au devenit
bunuri publice. Pretindeti-le sa
exemplifice si alte bunuri publice.
(Elevii sunt gata sa ofere asemenea
exemple: drumuri, constructii
publice, apararea tarii, educatia
publica, sistemul judecatoresc,
iluminatul public, paza contra
incendiilor, protejarea rezervatiilor
naturale, a padurilor.) Subliniati
faptul ca nu toate bunurile si serviciile
produse în sectorul de stat sunt bunuri
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publice, accesul la multe dintre ele
fiind reglementat prin pret. La
bunurile cu adevarat publice accesul
este liber si nelimitat.
D. Ati fi interesati sa cumparati
raspunsurile la întrebarile testului,
daca acestea sunt puse la dispozitia
tuturor? (Raspuns : Elevii nu sunt
motivati sa plateasca – aceasta este
problema “calatoriei gratuite”.)
E. Ar fi motivati consumatorii sa
plateasca pentru bunuri si servicii
publice, precum cladirile
monumentale, aparare, drumuri sau
politie, în conditiile în care pot
consuma aceste bunuri, indiferent
daca platesc sau nu? (Raspuns: Nu
exista motive pentru a plati.)
F. Daca interesul consumatorilor
pentru anumjite bunuri si servicii
este scazut, cum este atunci
cantitatea de bunuri si servicii
produsa? (Raspuns: Exista o motivatie
relativ mica, chiar daca unele persoane
pot dori cu adevarat sa le cumpere.)

16R2-3

G. Cine va plati pentru aceste
produse, în conditiile în care
consumatorii nu sunt dispusi sa
plateasca ei? (Raspuns: Statul.)
G. Cum reuseste statul sa faca acest
lucru? (Raspuns: Statul percepe
impozite sau îi poate obliga pe
cetateni sa le plateasca. În acest caz,
problema “calatoriei gratuite” poate
fi rezolvata sau, cel putin, optimizata.)
6. Distribuiti fiecarui elev câte
un exemplar din Fisa de lucru nr. 1.
Cereti elevilor sa lucreze în grupuri mici si
apoi sa prezinte concluziile si generalizarile
în fata întregii clase.

EVALUARE
Distribuiti Fisa de lucru nr. 2. Explicati
elevilor ca sunt rugati sa selecteze doua
articole din ziare si, pentru fiecare articol sa
raspunda la 6 întrebari.
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16L2-1

Fisa de lucru nr. 1

BUNURILE SI SERVICIILE PUBLICE
Numele

În grup, discutati despre opiniile pe care le împartasiti si notati în tabelul de mai jos

Bunuri si servicii
publice

Coloana 1
Platesti pentru ceea ce
ai consumat

Coloana 2
Platesti prin impozite
si alte taxe.

Apararea nationala
Scolile (publice)
Drumuri si autostrazi
Cladiri publice
Protectie din partea
politiei
Universitatiile de stat
Padurile
Prognozele meteo

Folositi aceste informatii pentru a raspunde la urmatoarele întrebari:
1. Cum se simt, în general, cei care platesc pentru bunurile si serviciile publice pe care le
utilizeaza, comparativ cu cei care asteapta ca platile sa se faca de la buget? Comparativ cu
altii, sunt ei mai dornici sa plateasca decât ceilalti? Care anume? Cum va explicati acest
comportament?
2. Ce s-ar întâmpla daca bunurile si serviciile de pe lista mentionata ar fi produse si distribuite
conform cu rezultatele cercetarii dvs.?
3. De ce ar fi dificila producerea anumitor bunuri si servic ii în sectorul privat si asigurarea
accesului la bunuri doar pentru cei care platesc pentru ele?

Copyright © 1989 National Council on Economic Education, New York, SUA. Toate drepturile rezervate.

CREE - Centrul Român pentru Educatie Economica

16R2-5
16L2-2

Fisa de lucru nr. 2

ACTIVITATE CU ZIARE
Numele

Selectati doua articole din presa referitoare la bunurile si serviciile publice. Atasati-le acestei
pagini. Pentru fiecare articol, raspundeti la cele sase întrebari de mai jos:

1. Despre ce bun sau serviciu public este vorba în articol?

2. Este acesta un bun cu adevarat public sau este ceva produs de stat dar care poate
fi produs si vândut si de catre firmele private.

3. De ce se produce acest bun cu cheltuieli de la bugetul statului?

4. Ce autoritati publice sunt implicate în producerea bunurilor si serviciilor?

5. Ce beneficii are comunitatea sau voi, personal, de pe urma acestui bun sau
serviciu?

6. Ce s-ar întâmpla daca statul ar hotari sa suspende cheltuielile bugetare destinate
producerii de bunuri si servicii? Cum va fi afectata comunitatea si cum veti fi
afectati dvs personal?
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16R2-6
16T2-1

Proiectia 1

TEST

1. Cine a spus: “În aceasta lume, sigure sunt doar
moartea si impozitele”?
(B. Franklin)

2. Cine a scris lucrarea “Bogatia natiunilor”?
(A. Smith)

3. Cine a scris lucrarea ”Teoria generala a folosirii
mâinii de lucru, a dobânzii si a banilor”?
(John Maynard Keynes)

4. Ce înseamna NNEG?
(Nimic nu este gratuit)
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16R2-7
16T-2

Proiectia nr. 2

INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE

Sectoare economice majore
Gospodariile populatiei
Întreprinderile
Statul
Exteriorul

Cerere agregata
Consum
Investitii
Consum guvernamental
Exportul net

Oferta agregata: Produs intern brut
Real-nominal
Crestere economica

Dezechilibre economice
Somaj
Inflatie
Stabilitatea economica si efectele de multiplicare
Politica fiscala
Politica monetara
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