Az állam feladatai
„közös” szükségletek ¨ társadalmi szükségletek

Az állam alapvető feladata a belső rend megteremtése, meghatározott társadalmi és gazdasági
viszonyok fenntartása, a külső védelem biztosítása, a társadalom szervezése, vezetése.
Az államnak kiemelkedő szerepe van a gazdaság irányításában is.

 Befolyással bír a termelésre, elosztásra, forgalomra, fogyasztásra.
Továbbá az állam fontos feladata a piaci kudarcok kivédése.
• szociális problémák
• monopólium
• kartell
• közjavak előállításának problémája
• recesszió
• munkanélküliség
• gyors ütemű infláció

+

minél gyorsabb, eredményesebb legyen a gazdasági fejlődés

1. Közjavak előállítása
Az állam egyik alapvető feladata, hogy az állampolgárok közös érdekeit szolgálja, biztosítsa
számukra a közjavak előállítását, a közösségi szükségletek kielégítését.

 pl.: rend- és jogbiztonság, egészségügy, oktatás

ªª
A közjavakat gyakran nem képesek kifizettetni azokkal, akik használják azokat. ¨ pl.: nem tudjuk
kifizettetni a járda használatát
Æ
A közjavak előállítása és működtetése gyakran profitvesztéssel jár, ami a nyereségérdekelt
vállalatoknak elfogadhatatlan.

 Nonprofit szemlélet. ¨ Profitszerzés helyett önfenntartó elv (No free lunch!)
A nonprofit intézmények azok az intézmények, amelyeket vállalati formában hoznak létre, de
céljuk nem a vagyon gyarapítása, hanem valamilyen közfunkció ellátása.
• közszolgáltató vállalat ¨ az állam társadalmi kényszerből vállalkozik a magántőke helyett
• kommunális

 (tiszta víz, utak, rend, járványügy)
vállalat

¨

az

állam

a

magántőke

megsegítése

céljából

 (áram, közlekedés, termelő infrastruktúra)

vállalkozik

Az infrastruktúra a társadalmi, gazdasági újratermelés zavartalanságát biztosító háttér, mindazon
javak összessége, amelyek a termelésben közvetlenül nem vesznek részt, de jelentősen
befolyásolják annak színvonalát.
Termelő infrastruktúra
Nem termelő infrastruktúra
• lakásállomány
• közlekedési hálózat
• kereskedelmi és szolgáltatási hálózat
• hírközlési hálózat
• egészségügy
• közművek
• szociális ellátás
• energiaellátás
• oktatás
• kulturális ellátás

2. A jövedelem újraelosztása
A piac által megvalósított jövedelemelosztás nem szükségszerűen esik egybe azzal, ami a
társadalom számára igazságos, tisztességes, vagy még elfogadható.
A jövedelmi aránytalanságok csökkentését az adórendszer és a támogatások rendszere szolgálja.
ª
Az adórendszer megítélése szempontjából fontos, hogy ki fizeti az adót és milyen alapon.
• adó alanya (munkavállaló, háztartás, vállalkozás, tulajdonos)
• adó tárgya (jövedelem, tevékenység, tőke)
Az így elvont jövedelmeket az állam saját céljainak megfelelően felhasználja, visszaáramoltatja a
társadalom, illetve a gazdaság azon szereplőihez, akik helyzetüknél, tevékenységüknél vagy
feladatuknál fogva támogatásra szorulnak.
(kismama, időskorú, gyermek, stb.)
Æ
Az állam az adórendszer kiépítésével és a költségvetés felhasználásával hatásosan képes
megváltoztatni a társadalom tagjainak jövedelmi viszonyait.

3. Kiegyensúlyozott fejlődés biztosítása
Egy ország gazdaságpolitikáját az államnak a gazdaság fejlesztésére vonatkozó elképzelései és az
ezek megvalósítását szolgáló eszközök jelentik.
• munkanélküliség elleni harc
• infláció elleni harc
• gyorsabb gazdasági növekedés elérése
• stabilitás biztosítása
• növekvő és magas színvonalú jólét

