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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το δέκατο κεφάλαιο αποσκοπεί να περιγράψει ένα µεγάλο τµήµα των παρεµβάσεων του 

κράτους στην οικονοµική ζωή, ιδιαίτερα εκείνες που ο µαθητής και ο πολίτης συναντά στην 

καθηµερινή του ζωή. Ο µαθητής αποκτά µια εικόνα για τα αίτια των παρεµβάσεων του κράτους 
και τους στόχους που επιδιώκει το κράτος, όπως και τα µέσα που χρησιµοποιεί για  να πετύχει 

τους στόχους του. 
Θα συζητήσουµε το ρόλο και τις κατηγορίες των δηµόσιων δαπανών και τις πηγές των 

δηµόσιων εσόδων. Θα δούµε τις διάφορες κατηγορίες φόρων και θα µιλήσουµε για το δηµόσιο 

δανεισµό ως πηγή χρηµατοδότησης των δηµόσιων δαπανών. Θα δούµε τη θεσµική και 
οικονοµική σηµασία του δηµόσιου προϋπολογισµού και το ρόλο των δηµόσιων επιχειρήσεων.  
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10.1 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

Κάθε µέρα παρακολουθούµε στην τηλεόραση και διαβάζουµε στις εφηµερίδες ειδήσεις, 

συζητήσεις, οµιλίες και άρθρα. Λίγα, ίσως, από αυτά καταλαβαίνουµε, αλλά γνωρίζουµε ότι 

αντικείµενο όλων αυτών είναι ο τρόπος και η έκταση της παρέµβασης του κράτους στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

 Παρακολουθούµε συζητήσεις µε θέµατα όπως η αύξηση των δαπανών για την εθνική 

άµυνα, ώστε να προστατεύσουµε τα σύνορα της χώρας, η κατάσταση του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος, η κατασκευή του νέου αεροδροµίου και του υπόγειου σιδηρόδροµου, τα αιτήµατα 

των αγροτών για να αυξηθεί η επιδότηση των προϊόντων τους, οι διαµαρτυρίες των 

συνταξιούχων για το ύψος των συντάξεων, οι διαµαρτυρίες των εµπόρων για το σύστηµα 

φορολογίας, η ανάγκη να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες που αποσκοπούν στο να 

αντιµετωπισθεί η ανεργία, να µειωθεί η µόλυνση του περιβάλλοντος, να αυξηθούν οι 

επενδύσεις, να βρεθούν νέοι τόποι ταφής και τρόποι διαχείρισης των απορριµµάτων, να 

γίνουν νέοι, ασφαλέστεροι, δρόµοι, να βελτιωθούν οι δηµόσιες συγκοινωνίες, να γίνουν 

καλλίτερες οι συνθήκες στις φυλακές. Κοιτάζοντας τις εφηµερίδες της τελευταίας εβδοµάδας 

µπορούµε να σταχυολογήσουµε πλήθος άλλων σχετικών θεµάτων. 

 Το κράτος διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην οργάνωση της καθηµερινής µας ζωής σε 

όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Σε όλη µας τη ζωή, σχεδόν σε κάθε στιγµή της, συναντάµε το 

ρυθµιστικό και παρεµβατικό ρόλο του κράτους. 

 

10.2 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Γιατί όµως παρεµβαίνει το κράτος; Ήδη στα παραδείγµατα που δώσαµε πιο πάνω φαίνονται 

οι τοµείς παρέµβασης του κράτους στην οικονοµική ζωή. 

 Πρώτον, το κράτος παρεµβαίνει για να εξασφαλίσει ορισµένες υπηρεσίες στους 

πολίτες που µόνο αυτό θα µπορούσε να δώσει. Μας εξασφαλίζει την άµυνα της χώρας 

έναντι πιθανών εχθρικών ενεργειών άλλων κρατών. Προστατεύει τη ζωή και την περιουσία µας 

από κακοποιούς. Φροντίζει για την δηµόσια υγιεινή, ώστε να µην υπάρξουν πιθανότητες 

επιδηµιών. Φροντίζει για την κατασκευή και για τη συντήρησή δρόµων, λιµανιών και 

αεροδροµίων.  

Οι υπηρεσίες αυτές είναι τόσο απαραίτητες για όλους µας, αλλά καθ’ ένας µας 

χωριστά δεν έχει την οικονοµική άνεση να δηµιουργήσει τον ιδιωτικό του στρατό, την ιδιωτική 

του αστυνοµία, τα δικαστήρια και τις φυλακές, το δικό του σύστηµα αποκοµιδής των 

απορριµµάτων.  
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Όµως, ακόµα και στην υποθετική περίπτωση που επιτρεπόταν στον καθένα µας να 

έχει τον δικό του στρατό, τη δική του αστυνοµία, το δικό του δικαστή και τη δική του φυλακή, 

δεν θα βρισκόµαστε σε µια δηµοκρατική και ισόνοµη κοινωνία, αλλά θα ζούσαµε σε µια 

κοινωνία που βρίσκεται µονίµως σε κατάσταση εµφυλίου πολέµου και ανασφάλειας και 

αυθαιρεσίας από την πλευρά των ισχυρών. Μια κοινωνία που θα ήταν φεουδαλική. 

Με τον τρόπο αυτό το κράτος επιτελεί µια ουσιώδη λειτουργία στην οικονοµική 

ζωή: Εξασφαλίζει το δικαίωµα στην ατοµική ιδιοκτησία και στην ελευθερία των 

συναλλαγών, εξασφαλίζει, δηλαδή, τις προϋποθέσεις για την παραγωγή των 

εµπορευµάτων.  

 Ακόµα το κράτος φροντίζει για την µόρφωση και εκπαίδευση του πληθυσµού, 

δηµιουργεί δηµόσιες συγκοινωνίες µε χαµηλό κόµιστρο, οργανώνει δηµόσιες βιβλιοθήκες, 

µουσεία, επιδοτεί την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και το επιτόκιο των στεγαστικών 

δανείων, χορηγεί νέες κατοικίες σε εργαζόµενους, οργανώνει και λειτουργεί δηµόσια 

νοσοκοµεία, παρέχει κοινωνική ασφάλιση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αυτές οι 

παρεµβάσεις γίνονται από το κράτος γιατί, εκφράζοντας το κράτος τις κοινωνικές 

ανάγκες, θεωρεί ότι αν αυτές οι υπηρεσίες ή τα αγαθά προσφέρονταν µόνο από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, µερικοί πολίτες θα αποκλείονταν τελείως από τη χρήση ορισµένων 

βασικών αγαθών και οι άλλοι θα πλήρωναν υψηλότερες τιµές και θα απολάµβαναν 

µικρότερες ποσότητες, µικρότερες από το κοινωνικά επιθυµητό. 

 Τα αγαθά αυτά, που έχουµε αναφέρει ως εδώ, λέγονται δηµόσια αγαθά για δύο 

λόγους: αφενός επειδή η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της κοινωνίας στο 

σύνολό της και, αφετέρου, γιατί η χρήση τους είναι κοινή από όλους, ανεξαρτήτως αν 

πληρώνει ή όχι για ορισµένες υπηρεσίες. 

Παράδειγµα δηµόσιου αγαθού αποτελεί η Παιδεία. Αν αφήνονταν µόνο στους 

ιδιωτικούς φορείς, θα µορφώνονταν µόνο όσοι είχαν υψηλό εισόδηµα, ενώ η πλειονότητα του 

πληθυσµού θα ήταν αγράµµατη ή θα είχε πρόσβαση σε χαµηλές βαθµίδες εκπαίδευσης, µε 

όλες τις συνέπειες που θα είχε αυτό στην εξέλιξη της κοινωνίας στο οικονοµικό και στο 

πολιτισµικό επίπεδο. Το Κράτος ανέλαβε όχι µόνο την παροχή δωρεάν παιδεία αλλά και τη 

δηµιουργία σχολείων σε αποµακρυσµένες περιοχές µε ελάχιστο πληθυσµό που κανένας 

ιδιώτης δεν θα αναλάµβανε αφού θα είχε  σίγουρη ζηµιά. 

 Από την άλλη πλευρά, το κράτος µπορεί να παρεµβαίνει για να αποθαρρύνει 

δραστηριότητες που ενοχλούν τους πολίτες ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Οι φόροι στη 

βενζίνη, στα τσιγάρα και στα ποτά, εκτός του ότι αυξάνουν τα έσοδα του κράτους, καθιστούν 
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τα εµπορεύµατα αυτά ακριβότερα και, µ’ αυτόν τον τρόπο, ελπίζεται ότι θα µειωθεί η χρήση 

τους. Το ίδιο συµβαίνει µε τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος που επιβάλλονται 

στις ρυπογόνες βιοµηχανίες. Επιβάλλει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (φίλτρα, µέτρα 

ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων) ή πρόστιµα σε περίπτωση που οι κανόνες αυτοί 

παραβιάζονται, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση του κόστους παραγωγής των βιοµηχανιών 

αυτών και, ενδεχοµένως, στη µείωση της παραγωγής τους. 

 Έτσι, η πρώτη κατηγορία των παρεµβάσεων του κράτους αναφέρεται στον τρόπο 

µε τον οποίο κατανέµονται οι παραγωγικοί πόροι σε διαφορετικές χρήσεις. Με την 

παρέµβασή του αυτή το κράτος έχει ως στόχο να αυξήσει την παραγωγή κοινωνικά αναγκαίων 

ή κοινωνικά επιθυµητών αγαθών και να αποθαρρύνει την παραγωγή κοινωνικά βλαπτικών 

προϊόντων, αλλά και να επιτρέψει σε µεγαλύτερες οµάδες του πληθυσµού να µορφώνονται, να 

ζουν σε ευπρεπή σπίτια, να τρωνε φθηνότερα τρόφιµα.  

 ∆εύτερη µορφή παρέµβασης του κράτους είναι η αντιµετώπιση των ανισοτήτων στα 

εισοδήµατα και στον πλούτο. Τα εισοδήµατα που κερδίζουµε κάθε χρόνο και ο πλούτος 

(σπίτια, γη, αυτοκίνητα, κοσµήµατα, µετοχές κλπ) δεν διανέµονται εξ ίσου σε όλους τους 

πολίτες. Το σύστηµα παραγωγής εµπορευµάτων δηµιουργεί συνεχώς ανισότητες και επιτείνει 

τις υπάρχουσες. Κάποιες οµάδες του πληθυσµού ζουν πολύ φτωχικά και σε κακές συνθήκες, 

ενώ άλλες οµάδες έχουν ό,τι επιθυµούν. Η άνιση διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου 

έχει επιπτώσεις όχι µόνο στην ευηµερία των οµάδων του πληθυσµού, αλλά και στην αύξηση 

της συνολικής παραγωγής και στις πολιτικές διεργασίες και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις. 

 Η παρέµβαση του κράτους έχει ως στόχο να αµβλύνει την ανισότητα µεταξύ των 

οµάδων του πληθυσµού. Συχνά οι παρεµβάσεις αυτής της µορφής δηλώνονται ως 

προσπάθεια για µια δίκαιη διανοµή του εισοδήµατος. Έτσι το κράτος δίνει συντάξεις, διάφορα 

βοηθήµατα µε τη µορφή επιδοµάτων (ανεργίας, οικογενειακών, πολυτέκνων κλπ.) ή προσφέρει 

δωρεάν ή σε χαµηλή τιµή διάφορα αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνίες, παιδικούς σταθµούς, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµειακή περίθαλψη, κλπ) που συχνά ονοµάζονται κοινωνικός 

µισθός.  

 Τρίτη µορφή παρέµβασης του κράτους είναι να πετύχει τη µέγιστη δυνατή 

παραγωγή από τους υπάρχοντες πόρους. Όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο, στις 

κοινωνίες που βασίζονται στην παραγωγή εµπορευµάτων εµφανίζονται συχνά οικονοµικές 

δυσλειτουργίες και κρίσεις. Η αντιµετώπιση των αιτίων που δηµιουργούν αυτά τα φαινόµενα 

και η άµβλυνση των συνεπειών τους αποτελεί λόγο για την παρέµβαση του κράτους.  
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Αυτό σηµαίνει ότι το κράτος στοχεύει στην πλήρη απασχόληση της εργασίας, στην 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην αξιοποίηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού των 

επιχειρήσεων, των κτιρίων, των µηχανηµάτων, των εργαλείων). Στοχεύει επίσης να 

διευκολύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις περισσότερο αποτελεσµατικές τεχνικές 

παραγωγής, αλλά και να επινοηθούν νέες αποτελεσµατικότερες τεχνικές (τεχνολογική έρευνα 

και διάχυση των τεχνολογικών καινοτοµιών).  

 Τέλος, το κράτος µεριµνά για το µέλλον. Προβλέπει τις µελλοντικές ανάγκες και τα 

πιθανά µελλοντικά προβλήµατα και επεξεργάζεται λύσεις, ενισχύει τους ρυθµούς ανάπτυξης, 

υποβοηθά στην ανεύρεση νέων τεχνικών παραγωγής. Με άλλα λόγια, το κράτος παρεµβαίνει 

για να ενισχύσει την αναπτυξιακή διαδικασία της κοινωνίας.  

 

 

 

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Το κράτος είναι η κυριότερη θεσµοθετηµένη 

µορφή εξουσίας µέσα στη κοινωνία. Σκοπός 
του κράτους είναι η διατήρηση της 

υφιστάµενης κοινωνικής ισορροπίας και η 
επίλυση προβληµάτων, τα οποία τα άτοµα και 

οι κοινωνικές οµάδες είτε δεν είναι σε θέση να 

επιλύσουν µόνες τους είτε τα συµφέροντά 
τους είναι τόσο αντιτιθέµενα που επιβάλλεται 

η κρατική παρέµβαση για τον µετριασµό της 

αντιπαράθεσης. Για να πετύχει αυτή την 
ισορροπία παρεµβαίνει σε όλους τους τοµείς 

της κοινωνικής δραστηριότητας, 
επιβάλλοντας πρότυπα και κανόνες (νόµους) 

στους οποίους οφείλουν να συµµορφώνονται 

όλα τα µέλη της κοινωνίας. Παρεµβαίνει, 
επίσης, µε άµεσο τρόπο στην οικονοµική 

δραστηριότητα, απορροφώντας πόρους και 

πραγµατοποιώντας δαπάνες. 
Η πολιτική φιλοσοφία την εποχή της 

συγκρότησης των σύγχρονων κρατών, 
δηλαδή τον 17ο - 18ο αιώνα, είδε στο κράτος 

είτε τον απρόσωπο µηχανισµό που είναι 

πάνω από τα αντιµαχόµενα ιδιωτικά 
συµφέροντα, επιβάλλοντας στα άτοµα 

πρότυπα συµπεριφοράς σύµφωνους προς το 

δίκαιο (το κράτος - Λεβιάθαν του Hobbes), 
είτε το κράτος που προκύπτει από τον 

συµβιβασµό µεταξύ των αντιτιθέµενων 

ιδιωτικών συµφερόντων (το κράτος - 

κοινωνικό συµβόλαιο του Rousseaux). 
 Σε κάθε περίπτωση, το κράτος πρέπει 

να διαθέτει τη δύναµη να υποτάσσει τα 
ιδιωτικά συµφέροντα (κρατική εξουσία), ενώ 

αυτή η δύναµη θα πρέπει να γίνεται δεκτή 

από τα ιδιωτικά συµφέροντα ως νόµιµη και η 
κρατική παρέµβαση ως ορθή και δίκαιη 

(νοµιµοποίηση της κρατικής παρέµβασης). 

 Για να µπορεί το κράτος να διαθέτει 
τόσο την εξουσία, όσο και τη νοµιµοποίηση 

της εξουσίας πρέπει να συγκεντρώνει τρεις 
διακριτές και ανεξάρτητες εξουσίες: τη 

νοµοθετική εξουσία, η οποία ασκείται από 

τη Βουλή των εκπροσώπων των πολιτών και 
των ιδιωτικών συµφερόντων, την εκτελεστική 

εξουσία, η οποία ασκείται από την 

κυβέρνηση και τον κρατικό µηχανισµό, 
δηλαδή τις δηµόσιες υπηρεσίες, και την 

δικαστική εξουσία, η οποία ασκείται από 
τους δικαστές.   

 Η Βουλή νοµοθετεί λαµβάνοντας υπ’ 

όψη τα αντιτιθέµενα συµφέροντα, 
εναρµονίζοντάς τα, συµβιβάζοντας ή 

επιβάλλοντας την άποψη της πλειοψηφίας επί 

της µειοψηφίας. Με τον τρόπο αυτό οι 
αποφάσεις - νόµοι της Βουλής διαθέτουν την 

αναγκαία νοµιµοποίηση, εφ’ όσον έχουν 
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ληφθεί από τους εκπροσώπους του ίδιου του 

λαού.  
 Οι νόµοι που θεσπίζει η Βουλή 

αποτελούν τα αυστηρά πλαίσια των 

πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ η 
δικαστική εξουσία ελέγχει την εφαρµογή 

των νόµων. 
 Οι αποφάσεις που λαµβάνονται 

από το κράτος διαφέρουν από τις 

αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων, τόσο 
στον τρόπο, όσο και στη λογική µε την  

οποία λαµβάνονται. 

 Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
αποφασίζουν αν πρέπει να παράγουν ένα 

αγαθό και σε ποιες ποσότητες, µε κριτήριο 
πάντα το κέρδος που θα τους εξασφαλίσει 

αυτή η παραγωγή. ∆ηλαδή δεν τους 

ενδιαφέρει ποια άτοµα επιθυµούν να 
αποκτήσουν το αγαθό, αλλά µόνο τα άτοµα 

που µπορούν (έχουν το εισόδηµα) για να 

το αποκτήσουν. Οι ιδιώτες, εξ άλλου, ως 
καταναλωτές, ενδιαφέρονται κυρίως για 

την ικανοποίηση των προσωπικών τους 

αναγκών και των αναγκών της οικογένειάς 
τους, παρά για τις συνολικές κοινωνικές 

ανάγκες. 
 Οι δηµόσιοι φορείς (Κράτος) 

αντίθετα αποφασίζουν συλλογικά και οι 

αποφάσεις τους είναι πολιτικές. Π.χ. η 
Βουλή και η κυβέρνηση είναι όργανα που 

εκλέγονται από όλα τα µέλη της κοινωνίας 

χωρίς διακρίσεις εισοδήµατος. Οι 
αποφάσεις τους λαµβάνονται όχι µε το 

κριτήριο του κέρδους, αλλά σύµφωνα µε το 
όφελος του κοινωνικού συνόλου και την 

ανάπτυξη της οικονοµίας. 

 

 
Ο ρόλος που διαδραµατίζει το κράτος στις κοινωνίες που βασίζονται στην παραγωγή 

εµπορευµάτων είναι πολύ διαφορετικός από το ρόλο του κράτους σε άλλες µορφές κοινωνικής 

οργάνωσης. Το κράτος-πόλη της αρχαίας Ελλάδας, το φεουδαλικό κράτος, όπως και το κράτος 
της αρχαίας Κίνας ή των Ίνκας δεν αντιστοιχούν µόνο σε διαφορετικές µορφές οργάνωσης της 

πολιτικής εξουσίας, αλλά αποτελούν διαφορετικές µορφές οργάνωσης των κοινωνιών. 

Το σύγχρονο κράτος σχηµατίζεται µε την ανάπτυξη των απολυταρχικών κρατών στον 15ο – 
17ο αιώνα, τη σύγκρουση µεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της αριστοκρατίας των 

φεουδαρχών. Οι οικονοµικές λειτουργίες του απολυταρχικού κράτους συνίστανται στην 
προσπάθεια να προστατευτεί η εσωτερική παραγωγή, να αυξηθούν οι εξαγωγές εµπορευµάτων 

και η εισαγωγή χρυσού και να µειωθούν οι εισαγωγές εµπορευµάτων από άλλες χώρες. Οι 

αστικές επαναστάσεις του 18ου και 19ου αιώνα είχαν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση του κράτους 
δικαίου, του εγγυητή των ατοµικών ελευθεριών. Η οικονοµική πολιτική στην περίοδο αυτή 

χαρακτηρίζεται από το φιλελεύθερο δόγµα, την πλήρη απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου 

και την περιορισµένη παρέµβαση του κράτους µε άµεσο τρόπο στην οργάνωση της οικονοµικής 
ζωής. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο αναπτύσσεται το κράτος πρόνοιας που αναλαµβάνει 

εκτεταµένο παρεµβατικό και ρυθµιστικό ρόλο στην οικονοµική οργάνωση. Ο ρόλος αυτός του 
κράτους αµφισβητήθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα από την επικράτηση του 

δόγµατος του νεο-φιλελευθερισµού. Στις χώρες που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ο 

ρόλος του εθνικού κράτους περιορίζεται, καθώς κρίσιµοι τοµείς αποφάσεων – κυρίως στα 
οικονοµικά ζητήµατα – µεταφέρεται στα υπερεθνικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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10.3 ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

10.3.1 Ο Κρατικός Μηχανισµός 

Για να παρέµβει στην οικονοµική δραστηριότητα το κράτος, όπως και για να παρέµβει σε 

οποιαδήποτε άλλη κοινωνική διαδικασία, και για να πετύχει τους σκοπούς που αναφέραµε, έχει 

ανάγκη από έναν µηχανισµό, ένα εργαλείο. Το εργαλείο αυτό είναι το σύνολο των δηµοσίων 

υπηρεσιών και οργανισµών. 

 Στο µηχανισµό αυτόν ανήκουν τα υπουργεία µε τις επιµέρους υπηρεσίες τους, οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νοµαρχίες - ∆ήµοι - Κοινότητες), οι Οργανισµοί 

Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως, παραδείγµατος χάρη, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), 

ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) κλπ, τα διάφορα νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου όπως είναι τα νοσοκοµεία, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας (∆ΕΗ) κλπ. Κάθε τµήµα αυτού του µηχανισµού έχει µια κύρια αποστολή, στην οποία 

οφείλει την ύπαρξή του και την οποία καλείται να εκπληρώσει. 

 Έτσι, ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν στους πολίτες συγκεκριµένες 

υπηρεσίες ή άλλα αγαθά - όπως, λόγου χάρη, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

παρέχουν στους πολίτες εκπαίδευση, τα ιατρεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και τα δηµόσια 

νοσοκοµεία παρέχουν θεραπεία από τις ασθένειες. 

 Άλλες δηµόσιες υπηρεσίες φροντίζουν για την τήρηση και την εφαρµογή των νόµων. 

Παραδείγµατος χάρη, η ατµοσφαιρική ρύπανση της πόλης των Αθηνών και το κυκλοφοριακό 

πρόβληµα επιβάλλουν την εκ περιτροπής κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης. 

Καθήκον της Τροχαίας είναι να επιβλέψει την εφαρµογή αυτής της ρύθµισης και να επιβάλει 

κυρώσεις στους παραβάτες.  

 Τέλος, ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες δίνουν χρηµατικά ποσά σε µερίδες του 

πληθυσµού. Τέτοιες παροχές κάνει ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

που δίνει επιδόµατα στους ανέργους, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί που παρέχουν συντάξεις, το 

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας που επιδοτεί τµήµα των νέων επενδύσεων κλπ. 

 

10.3.2 Τα Μέσα Παρέµβασης του Κράτους 

Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών απαιτεί την ύπαρξη οικονοµικών πόρων. Οι οικονοµικοί 

αυτοί πόροι είναι απαραίτητοι,  

• Πρώτον, για να βρεθούν τα κατάλληλα οικήµατα, γραφεία, έπιπλα, συσκευές και 

µηχανήµατα (πάγιος εξοπλισµός των δηµόσιων υπηρεσιών). 
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• ∆εύτερον, για να πληρωθούν οι αµοιβές των εργαζοµένων στις υπηρεσίες αυτές.  

• Τρίτον, για να παραχθούν διάφορα αγαθά (βιβλία για τους µαθητές, φάρµακα, κλπ).  

• Τέταρτον για να µπορέσει το κράτος να πληρώσει τα χρηµατικά ποσά που έχει αναλάβει να 

διαθέσει στους δικαιούχους (επιδόµατα, συντάξεις, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις κλπ). 

 Οι οικονοµικοί πόροι, δηλαδή τα χρηµατικά ποσά, που διατίθενται για την κάλυψη των 

αναγκών και υποχρεώσεων των δηµοσίων υπηρεσιών και οργανισµών ονοµάζονται δηµόσιες 

δαπάνες.   

 Για να καλύψει τις δαπάνες αυτές, το κράτος έχει ανάγκη από έσοδα. Τα δηµόσια 

έσοδα προέρχονται κυρίως από διάφορες µορφές φορολογίας που επιβάλει το Κράτος στα 

άτοµα και τις επιχειρήσεις. Έσοδα µπορεί επίσης να υπάρχουν από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες του Κράτους και από εκµετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. Στα 

δηµόσια έσοδα συµπεριλαµβάνεται και ο δηµόσιος δανεισµός  

  Ο τρόπος µε τον οποίο χρηµατοδοτεί το κράτος τις δαπάνες του έχει επίσης σηµαντικές 

συνέπειες στην οικονοµική δραστηριότητα.  

 Οι παρεµβάσεις του κράτους που γίνονται µέσω των δηµοσίων δαπανών και των 

δηµοσίων εσόδων ανήκουν στη δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους και τα µέσα που 

χρησιµοποιούνται ονοµάζονται δηµοσιονοµικά µέσα του κράτους. 

 Επίσης το κράτος παρεµβαίνει, µέσω της κεντρικής τράπεζας, και ρυθµίζει την 

ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί, τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές, το ύψος του επιτοκίου, την ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος µε τα άλλα νοµίσµατα, 

κλπ. Οι παρεµβάσεις αυτές ανήκουν στη νοµισµατική πολιτική του κράτους και τα µέσα που 

εφαρµόζονται ονοµάζονται νοµισµατικά µέσα.  

 Τέλος, το κράτος παρεµβαίνει µε διοικητικά µέσα, επιβάλλοντας συγκεκριµένους 

κανόνες και ελέγχοντας την εφαρµογή τους.  

 Στα διοικητικά µέσα (ρυθµίσεις) περιλαµβάνονται αποφάσεις και ενέργειες του Κράτους 

που ρυθµίζουν τις οικονοµικές σχέσεις µέσα στη χώρα, καθώς και τις σχέσεις µε τις οικονοµίες 

άλλων χωρών. Παραδείγµατα διοικητικών µέσων είναι οι έλεγχοι  

α)  Των τιµών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

β)  Της καταλληλότητας ορισµένων εµπορευµάτων (φάρµακα, τρόφιµα).  

γ)  Των συνθηκών εργασίας και του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

δ)  Του όγκου των εισαγωγών και εξαγωγών από άλλες χώρες και προς άλλες χώρες. Η 

επιβολή δασµών στα εισαγόµενα εµπορεύµατα είναι είδος διοικητικού ελέγχου, όπως και η 

εφαρµογή ποσοστώσεων. 
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ε)  Το κράτος επιβάλλει επίσης κανονισµούς που διευκολύνουν τις συναλλαγές, όπως ο 

προσδιορισµός µονάδων µέτρησης του βάρους και του όγκου κλπ. 

 Αυτά τα µέσα επεµβάσεων δίνουν στο Κράτος τη δυνατότητα να ασκήσει οικονοµική 

πολιτική µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

 

∆ΑΣΜΟΣ:  Επιβάρυνση της τιµής των εισαγοµένων εµπορευµάτων κατά την είσοδό τους 

στην χώρα. Οι δασµοί προσδιορίζονται βάσει συντελεστών αναλόγως του είδους του 

εµπορεύµατος και της αξίας του. Οι συντελεστές ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών και 

συνιστούν το δασµολόγιο. Παλαιότερα οι δασµοί στα εισαγόµενα προϊόντα αποτελούσαν τµήµα 

των εσόδων του κράτους (δηµόσια έσοδα). Με την ευρωπαϊκή ενοποίηση οι δασµοί αποτελούν 

έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού και το δασµολόγιο (για εισαγόµενα προϊόντα που 

προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι ενιαίο για όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται από τα όργανα της Ένωσης. Οι δασµοί για τις εισαγωγές 

εµπορευµάτων από χώρες τις Ένωσης έχουν καταργηθεί. 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ: Σύστηµα διοικητικών ελέγχων των εισαγωγών. Με τις ποσοστώσεις 

απαγορεύεται η εισαγωγή µεγαλύτερης ποσότητας συγκεκριµένων εµπορευµάτων από µια ή 

περισσότερες χώρες πέραν ενός ορίου. Με τις ποσοστώσεις, όπως και µε τους δασµούς, 

επιδιώκεται η προστασία κλάδων εγχώριας παραγωγής από το διεθνή ανταγωνισµό.  
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10.4 ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Το Κράτος για να λειτουργήσει και να πετύχει τους σκοπούς του, όπως τους γνωρίσαµε 

παραπάνω, διενεργεί δαπάνες. 

 Οι δαπάνες που προορίζονται για αγορές διαφόρων υλικών προϊόντων και υπηρεσιών 

(π.χ. από τη γραφική ύλη, τα θρανία, τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, τα γραφεία, τη 

θέρµανση, το φωτισµό κτιρίων και δηµόσιων χώρων, µέχρι τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, τους 

πυραύλους κλπ.) ή για κατασκευές δηµοσίων έργων (λιµάνια, δρόµοι, σχολικά κτήρια κλπ.)  

αποτελούν τη µια κατηγορία δαπανών την οποία αποκαλούµε δηµόσιες δαπάνες για αγαθά 

και υπηρεσίες.  

 Όσες από τις δαπάνες αυτές γίνονται για την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών µε σκοπό 

να ικανοποιήσουν ανάγκες για πολλά χρόνια τις αποκαλούµε δηµόσιες δαπάνες για 

επενδύσεις, ενώ τις υπόλοιπες δηµόσιες δαπάνες κατανάλωσης. 

 Μια δεύτερη κατηγορία δηµοσίων δαπανών είναι αυτές που γίνονται για ενίσχυση 

ατόµων ορισµένων κατηγοριών, όπως τα επιδόµατα ανεργίας, οι συντάξεις των δηµοσίων 

υπαλλήλων, οι υποτροφίες των σπουδαστών, κλπ., Οι δαπάνες αυτές ονοµάζονται 

µεταβιβαστικές πληρωµές. 

 Η περισσότερο όµως γνωστή σε όλους µας, διάκριση των δηµοσίων δαπανών, είναι 

αυτή που γίνεται ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετούν. ∆ηλαδή έχουµε τις δαπάνες για τη 

Παιδεία, την Εθνική Άµυνα, την Υγεία, τη ∆ικαιοσύνη κλπ.  



 132 

 

 

Πίνακας: ∆απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού  κατά υπουργείο (σε εκατ. Ευρώ) 

2004 2005 2006 Μεταβολή % Υπουργεία -φορείς 

Πραγµ/σεις Προϋπ/σµός Εκτιµ. 

Πραγµ. 

Προβλέψεις 2005/04 2006/05 

Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας 

6.259 6.979 6.919 7.446 10,5 7,6 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων 

5.294 5.496 5.692 6.093 7,5 7,0 

Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

4.704 4.909 4.972 5.244 5,7 5,5 

Εθνικής Άµυνας 3.348 3.526 3.502 3.715 4,6 6,1 

Εσωτερικών ∆ηµ. ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρ. 

2.761 2.987 3.092 3.351 12,0 8,4 

∆ηµόσιας Τάξης 1.740 1.822 1.850 1.953 6,3 5,6 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων 

926 1.031 1.103 1.201 19,1 8,8 

Επιδοτήσεις Γεωργίας554 573 643 681 16,0 5,9 

Εµπορικής Ναυτιλίας 941 1.017 1.019 1.097 8,3 7,6 

 Επιχ. ΝΑΤ-ΕΚΑΣ733 790 790 853 7,8 8,0 

Οικονοµίας και Οικονοµικών 808 801 823 838 1,9 1,8 

∆ικαιοσύνης 474 499 502 528 5,8 5,2 

Εξωτερικών 364 405 404 416 10,9 3,1 

Μεταφορών -Επικοινωνιών 312 331 329 345 5,4 4,7 

Συγκοινωνιακοί 
φορείς 

203 213 213 220 4,9 3,3 

Πολιτισµού 266 281 284 297 6,8 4,4 

ΠΕΧΩ∆Ε 185 191 192 202 3,9 5,5 

Ανάπτυξης 162 165 174 185 7,5 6,4 

Γ.Γ. Επικοινωνίας και 

Ενηµέρωσης 

76 87 87 90 14,2 3,4 

Τουριστικής Ανάπτυξης 41 70 65 70 61,1 7,5 

Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής 

25 28 28 31 11,5 12,9 

Μακεδονίας -Θράκης 13 17 16 19 21,1 16,7 

Προεδρία ∆ηµοκρατίας 4 4 4 4 17,4 7,5 

Βουλή 145 160 160 174 10,3 8,9 

Γενικές Κρατικές ∆απάνες 6.799 6.970 6.697 7.232 -1,5 8,0 

∆απάνες Εκλογών 197 1 3 60   

       

Ι. Σύνολο πρωτογενών 

δαπανών  Τ.Π. 

36.025 37.777 38.154 40590 59 6,4 

ΙΙ. Τόκοι 9.464 9.800 9.730 9.600 2,8 -1,3 

IV. Χρεολύσια 20.356 21.78 21.767 18.136 6,9 16,7 

V. Εξοπλιστικά 

προγράµµατα Υπ. Εθνικής 

Άµυνας 

826 1.600 1.400 1.500 69,5 7,1 
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10.5 ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α 

10.5.1 Οι Πηγές Εσόδων 

Το κράτος για να πραγµατοποιήσει τις δαπάνες που αναφέρθηκαν πιο πάνω χρειάζεται να έχει 

έσοδα. Τα έσοδα του κράτους προέρχονται από τις εξής πηγές: 

1. Τους Φόρους 

2. Τα Τέλη και τα Πρόστιµα 

3. Την Απόδοση της ∆ηµόσιας Περιουσίας, τα Κέρδη ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων κλπ. 

 

Οι κυριότερες πηγές χρηµατοδότησης των κρατικών δαπανών είναι οι φόροι και ο δηµόσιος 

δανεισµός. Με τις πηγές αυτές θα ασχοληθούµε αναλυτικά πιο κάτω. Θα πούµε εδώ δύο λόγια 

για τις άλλες πηγές εσόδων του δηµοσίου. 

 Τα τέλη είναι, κατά κάποιο τρόπο, η τιµή που επιβάλλει το δηµόσιο για ορισµένες 

υπηρεσίες που προσφέρει. Για να έχουµε το δικαίωµα να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό µας και 

να σταθµεύσει στους δηµόσιους δρόµους πρέπει να πληρώνουµε τέλη κυκλοφορίας. Για τη 

λειτουργία της κρατικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου έχουµε να πληρώσουµε ειδικό τέλος 

που εισπράττεται µαζί µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ. Τα γραµµατόσηµα είναι το τέλος που 

εισπράττουν τα ταχυδροµεία για τη διακίνηση της αλληλογραφίας.  

 Τα πρόστιµα είναι χρηµατικές ποινές που επιβάλλει το δηµόσιο για διάφορες 

παραβάσεις νόµων και κανόνων.  

 Το δηµόσιο είναι ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας. Αυτή είναι η δηµόσια περιουσία και 

αποτελείται από εδαφικές εκτάσεις, δάση, κτήµατα, κατοικίες κλπ. Το δηµόσιο διαχειρίζεται 

αυτή την περιουσία (πωλεί ή ενοικιάζει) και αποκτά από αυτή την διαχείριση, έσοδα. 

 Τέλος, το δηµόσιο ασκεί επιχειρηµατική δράση µέσω των δηµοσίων επιχειρήσεων. Τα 

έσοδα και κέρδη των επιχειρήσεων αυτών σε σπάνιες περιπτώσεις εµφανίζονται ως δηµόσια 

έσοδα. 

 

10.5.2 Οι Φόροι 

Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι πολίτες µιας 

χώρας στο κράτος, ανεξαρτήτως των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος σε καθ’ έναν 

από αυτούς ατοµικά. Οι φόροι καλύπτουν τις δαπάνες εκείνες που χρηµατοδοτούν τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να επιµερίζονται αυτές σε 

επιµέρους άτοµα. 
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Υπάρχουν τρεις βασικές µορφές φόρου: 

1.  Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. 

2.  Ο φόρος περιουσίας. 

3.  Ο φόρος καταναλωτικών δαπανών. 

 

Οι φόροι εισοδήµατος και περιουσίας ονοµάζονται και άµεσοι φόροι, επειδή ο φορολογούµενος 

έρχεται σε άµεση επαφή µε την εφορία για τον προσδιορισµό και την πληρωµή του φόρου, ενώ 

οι φόροι καταναλωτικών δαπανών ονοµάζονται έµµεσοι φόροι, γιατί ο φόρος περιλαµβάνεται 

στη τιµή του εµπορεύµατος που αγοράζει ο φορολογούµενος και πληρώνεται στον πωλητή του 

εµπορεύµατος, ο οποίος υποχρεώνεται να τον αποδώσει στην εφορία.  

 

α. Ο Φόρος Εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος είναι φόρος που επιβάλλεται στα φυσικά και στα νοµικά πρόσωπα κάθε 

χρόνο µε κριτήριο το ετήσιο εισόδηµά τους. Τα ετήσια εισοδήµατα δηλώνονται σε ειδικό έντυπο 

που είναι η φορολογική δήλωση. Τη φορολογική δήλωση είναι υποχρεωµένοι να 

συµπληρώσουν όλοι όσοι είναι πάνω από 25 ετών, ανεξαρτήτως ύψος εισοδηµάτων. 

 Ο φόρος εισοδήµατος διακρίνεται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων και σε 

φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων (επιχειρήσεων). Η διάκριση αυτή γίνεται µε κριτήριο 

ποιος υποχρεώνεται να πληρώσει τον φόρο.  

 Το εισόδηµα που φορολογείται ονοµάζεται φορολογητέο εισόδηµα. Στο φορολογητέο 

εισόδηµα των φυσικών προσώπων περιλαµβάνεται κάθε εισόδηµα που αποκτήθηκε (από 

εργασία, κέρδη, τόκους ή ενοίκια) ή µεταβιβαστική πληρωµή που έγινε προς το πρόσωπο αυτό 

στη διάρκεια του χρόνου. 

 Στο φορολογητέο εισόδηµα των νοµικών προσώπων περιλαµβάνονται τα κέρδη που 

αποκτήθηκαν στη διάρκεια του χρόνου. 

 Το φορολογητέο εισόδηµα φορολογείται αναλόγως του µεγέθους του. Υπάρχουν τρία 

συστήµατα φορολόγησης του εισοδήµατος ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού του φόρου που 

αντιστοιχεί σε κάθε εισόδηµα: 
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• Το σύστηµα της αναλογικής φορολογίας, σύµφωνα µε το οποίο το ποσό του φόρου είναι 

ανάλογο µε το ύψος του εισοδήµατος. 

• Το σύστηµα της προοδευτικής φορολογίας, σύµφωνα µε το οποίο όσο µεγαλύτερο είναι το 

εισόδηµα, τόσο µεγαλύτερη είναι η φορολογία 

• Το σύστηµα της αντίστροφα προοδευτικής φορολογίας, σύµφωνα µε το οποίο ο φόρος 

επιβαρύνει αναλογικά περισσότερο τα χαµηλότερα εισοδήµατα. 

 

Στις σύγχρονες κοινωνίες για τους φόρους εισοδήµατος εφαρµόζεται συνήθως το σύστηµα της 

προοδευτικής φορολογίας και, σπανιότερα, το σύστηµα της αναλογικής φορολογίας. Στην 

Ελλάδα έχουµε προοδευτική φορολογία για το εισόδηµα των φυσικών προσώπων και 

αναλογική φορολογία για το εισόδηµα των νοµικών προσώπων. 

 Πώς υπολογίζεται ο προοδευτικός φόρος εισοδήµατος; Το φορολογητέο εισόδηµα 

χωρίζεται σε κλιµάκια και για κάθε κλιµάκιο υπάρχει ένας φορολογικός συντελεστής που 

δίνει την αναλογία του φόρου προς το αντίστοιχο εισόδηµα του κλιµακίου. 

 

Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Ας δούµε τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Οικονοµικών µε ειδικό νόµο έχει 

καθορίσει τα κλιµάκια στα οποία χωρίζεται το φορολογητέο εισόδηµα και τους φορολογικούς 

συντελεστές που αντιστοιχούν σε κάθε κλιµάκιο. Αυτά φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ:Κλίµακα φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων Οικονοµικού Έτους 2002 

 

Κλιµάκιο 

Εισοδήµατος 

(i) 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

(ii) 

Φόρος Κλιµακίου

(iii) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος 

(iv) 

Σύνολο Φόρου 

 

(v) 

8400∈ 0 0 8400 0 

5000∈ 15% 750 13.400 750 

10.000∈ 30% 3.000 23.400 3.750 

υπερβάλλον 40%    

Για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους το αφορολόγητο ποσό φθάνει το 18.400 ευρώ 
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Ας δούµε πιο αναλυτικά αυτόν τον Πίνακα. Το συνολικό εισόδηµα ενός φορολογούµενου (στήλη 

iv) χωρίζεται σε κλιµάκια εισοδήµατος (στήλη I), έτσι ώστε το συνολικό εισόδηµα να προκύπτει 
ως άθροισµα των αντίστοιχων κλιµακίων.  

 Σε κάθε κλιµάκιο αντιστοιχεί ένας φορολογικός συντελεστής (στήλη ii). Ο φορολογικός 

συντελεστής κάθε κλιµακίου µας δίνει το ποσοστό του φόρου στο εισόδηµα αυτού του 
κλιµακίου. Ο φορολογικός συντελεστής 30 µας δείχνει ότι για κάθε 100 ευρώ εισόδηµα πλέον 

των 13.400 θα πληρώνουµε τα 30 ευρώ για φόρο εισοδήµατος. 
 Όπως βλέπουµε ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται, καθώς αυξάνεται το εισόδηµα 

(στήλη iv). Για εισοδήµατα ως 8.400 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι µηδέν. Αυτό 

σηµαίνει ότι δεν πληρώνουµε φόρο για εισοδήµατα µέχρι 8.400 ευρώ. Αν το συνολικό µας 
εισόδηµά µας ξεπεράσει τα 8.400 ευρώ και µέχρι τα 13.400 ευρώ πληρώνουµε το 15% του 

επιπλέον εισοδήµατος για φόρο. 

 Ας δούµε ένα πρακτικό παράδειγµα υπολογισµού του φόρου. 
 Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο φορολογούµενους, τον Α και τον Β µε φορολογητέο 

εισόδηµα ο Α = 14.000 και ο Β = 30.000 
 Ο φόρος που αναλογεί στον Α υπολογίζεται ως εξής: 

8.400 Χ 0%  = 0 

5.000 Χ 15% = 750 
600Χ30%=180 

 

Σύνολο Εισοδήµατος = 8.400 + 5.000 +600 = 14.000 
Σύνολο Φόρου = 0 + 750 + 180 = 930 

 
 Ο φόρος που αντιστοιχεί στον Β υπολογίζεται ως εξής: 

8.400 Χ 0%  = 0 

5.000 Χ 15%  = 75010.000 Χ 30% = 3.000 
6.600 Χ 40% = 2.640 

Σύνολο Εισοδήµατος = 8.400+5.000+10.000+6.600= = 30.000 

Σύνολο Φόρου = 0+750+3.000+2.640=6.930 
 

 Η φορολογική επιβάρυνση κάθε φορολογουµένου από τον φόρο εισοδήµατος 
προκύπτει από το πηλίκο µεταξύ του συνολικού φόρου προς το συνολικό του εισόδηµα. Έτσι, 

για τον φορολογούµενο Α η φορολογική επιβάρυνση είναι  

930/14.000=6,64% 
ενώ για τον φορολογούµενο Β η φορολογική επιβάρυνση είναι 

6.390/30.000=21,3% 

Αυτό σηµαίνει ότι ο φορολογούµενος Α πληρώνει κατά µέσο όρο για κάθε 100 ευρώ εισόδηµα 
που κερδίζει τα 6,64 ευρώ ως φόρο εισοδήµατος, ενώ ο φορολογούµενος Β πληρώνει κατά µέσο 

όρο 21,3 ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην προοδευτική φορολογία και στην παραδοχή ότι 
όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήµατα πρέπει να συνεισφέρουν αναλογικώς περισσότερα στους 

κοινωνικούς στόχους που επιδιώκει το κράτος. 

 
 

 

β. Ο Φόρος Περιουσίας 

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στη συνολική αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει είτε σε 

φυσικό είτε σε νοµικό πρόσωπο. Συνήθως, ο φορολογικός συντελεστής είναι αναλογικός και 

∆ιαγράφηκε: ¶

∆ιαγράφηκε: ¶
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πολύ χαµηλός. Παραδείγµατα τέτοιων φόρων είναι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, ο φόρος 

οικοδοµών, κλπ. Ορισµένοι από τους φόρους αυτούς εισπράττονται από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, µαζί µε τους λογαριασµούς των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ).  

Φόρος Περιουσίας στην Ελλάδα επιβάλλεται και κατά τη µεταβίβαση ενός ακινήτου 

(κατοικίας, οικοπέδου, κτήµατος κλπ.), όταν η αξία αυτής της συναλλαγής υπερβαίνει ένα ποσό 

που ορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Η µεταβίβαση µπορεί να είναι αγορά, δωρεά ή 

γονική παροχή. Τον φόρο τον πληρώνει ο αγοραστής ή ο αποδέκτης της δωρεάς ή της γονικής 

παροχής. 

 Μια άλλη µορφή φόρου περιουσίας είναι ο φόρος κληρονοµιάς, δηλαδή ο φόρος που 

πληρώνουν οι κληρονόµοι για να αποκτήσουν τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας στην περιουσία του 

θανόντος. Ο φόρος κληρονοµιάς είναι προοδευτικός και ο συντελεστής του εξαρτάται και από το 

βαθµό συγγένειας µεταξύ του θανόντος και του ή των κληρονόµων. 

 

γ. Οι Φόροι Καταναλωτικής ∆απάνης (Έµµεσοι Φόροι) 

Οι φόροι καταναλωτικής δαπάνης ή απλώς φόροι κατανάλωσης λέγονται έτσι γιατί τους 

πληρώνει ο καταναλωτής, όταν αγοράζει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. 

 ∆ύο είναι οι κυριότεροι φόροι κατανάλωσης στην Ελλάδα: Ο Ειδικός Φόρος 

Κατανάλωσης και ο Φόρος Προστιθεµένης Αξίας (ΦΠΑ). 

  Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Αν προσέξουµε ένα πακέτο τσιγάρα ή ένα µπουκάλι 

µε οινοπνευµατώδες ποτό, θα δούµε επάνω του ένα χαρτάκι µε το εθνόσηµο που γράφει “ταινία 

ελέγχου” ή “φόρος καπνού”. Το χαρτάκι αυτό σηµαίνει ότι το ποτό και τα τσιγάρα υπόκεινται σε 

έναν ειδικό φόρο κατανάλωσης και ότι ο καταναλωτής πληρώνει αυτόν τον φόρο τη στιγµή της 

αγοράς. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη βενζίνη. Αυτοί οι φόροι είναι ειδικοί φόροι, γιατί 

φορολογούν την κατανάλωση συγκεκριµένων προϊόντων.  

 Παλαιότερα υπήρχαν πολλοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Σήµερα οι περισσότεροι 

έχουν αντικατασταθεί από τον φόρο προστιθεµένης αξίας. 

 

 Ο Φόρος Προστιθεµένης Αξίας. Ο φόρος προστιθεµένης αξίας είναι επίσης ένας 

φόρος που επιβαρύνει την κατανάλωση των εµπορευµάτων. Ο φόρος αυτός είναι γενικός και 

επιβαρύνει κάθε αγορά, αν και οι συντελεστές φορολόγησης διαφέρουν αναλόγως της οµάδας 

εµπορευµάτων που φορολογούν. 
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 Ο φόρος ονοµάζεται έτσι γιατί υπολογίζεται ως ποσοστό της προστιθεµένης αξίας της 

επιχείρησης που επεξεργάζεται ή παράγει µια µονάδα του εµπορεύµατος. Τον φόρο τον 

πληρώνει κάθε φορά ο αγοραστής του προϊόντος, µέχρι να φθάσει στον τελικό καταναλωτή. 

 Οι φόροι κατανάλωσης είναι σηµαντική πηγή εσόδων για το κράτος. Θεωρούνται, όµως, 

ως κοινωνικά άδικοι φόροι, γιατί τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα επιβαρύνονται µε το ίδιο ποσό 

φόρου, όπως και τα άτοµα µε υψηλό εισόδηµα.   

 

10.6 Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Τα έσοδα του κράτους από τους φόρους πολλές φορές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 

δαπάνες. Αυτό συµβαίνει ιδιαιτέρως όταν το κράτος είναι υποχρεωµένο να αυξήσει τις δηµόσιες 

δαπάνες για να κατασκευάσει σηµαντικά έργα υποδοµής (οδικό δίκτυο, αποχετεύσεις, 

εγγειοβελτιωτικά έργα, σχολεία, νοσοκοµεία) ή για να ενισχύσει την εθνική άµυνα.  

 Για να καλύψει τη διαφορά µεταξύ δαπανών και εσόδων το κράτος συνάπτει δάνεια, 

δανείζεται δηλαδή χρηµατικά ποσά και αναλαµβάνει την υποχρέωση να τα επιστρέψει στο 

µέλλον µαζί µε έναν τόκο. 

 Τα δάνεια αυτά µπορεί να είναι βραχυχρόνια (συνήθως µε διάρκεια ενός έτους ή ως 

τρία χρόνια) ή µεγαλύτερης διάρκειας (µακροχρόνια δάνεια). Το σύνολο των δανείων αποτελεί 

το δηµόσιο χρέος, ενώ το σύνολο των δανείων και των τόκων που πρέπει να πληρωθεί κάθε 

χρόνο αποτελεί την ετήσια τοκοχρεολυτική δαπάνη. 

 Πηγές δανεισµού είναι: 

• Οι ιδιώτες αποταµιευτές, στους οποίους απευθύνεται το κράτος µε την έκδοση οµολογιακών 

δανείων (κρατικά οµόλογα) 

• Η Κεντρική Τράπεζα, η οποία δανείζει το κράτος µε την έκδοση νέου χρήµατος, δηλαδή 

τυπώνει και κυκλοφορεί επιπλέον αριθµό χαρτονοµισµάτων µε συνολική αξία όση το δάνειο. 

• Οι εµπορικές τράπεζες. 

 

 Αν το δάνειο καλύπτεται από χρήµατα που υπάρχουν στην ίδια τη χώρα, τότε λέµε ότι 

έχουµε εσωτερικό δανεισµό. Αν τα δάνεια καλύπτονται µε χρηµατικά κεφάλαια που 

προέρχονται από το εξωτερικό (οµολογιακό δάνειο σε ξένο νόµισµα ή δάνειο από αλλοδαπή 

εµπορική τράπεζα) τότε έχουµε εξωτερικό δανεισµό. Το σύνολο των δανείων που έχουν γίνει 

µε εξωτερικό δανεισµό αποτελεί το εξωτερικό δηµόσιο χρέος, ενώ το σύνολο των δανείων που 

έχει γίνει µε εσωτερικό δανεισµό αποτελεί το εσωτερικό δηµόσιο χρέος. 
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10.7 Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ∆ηµόσιος Προϋπολογισµός καταγράφει µε λεπτοµέρεια όλες τις δαπάνες και τα έσοδα του 

κράτους που προβλέπονται για το επόµενο έτος. Συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονοµικών 

(πριν αρχίσει το οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται - π.χ., το 2002 συντάσσεται ο 

προϋπολογισµός για το 2003) και αποτυπώνει τις ανάγκες  και τις πολιτικές προτεραιότητες - 

επιλογές της κυβέρνησης για τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών. Ο Προϋπολογισµός 

κατατίθεται στη Βουλή και ψηφίζεται από τους βουλευτές. Αφού ψηφισθεί, γίνεται νόµος του 

κράτους και δεσµεύει την κυβέρνηση και τη δηµόσια διοίκηση για τον τρόπο που θα χειριστεί το 

δηµόσιο χρήµα.  

 Όταν οι προβλεπόµενες δαπάνες είναι ίσες µε τα προβλεπόµενα έσοδα (στα οποία δεν 

περιλαµβάνονται τα δάνεια που θα γίνουν στη διάρκεια του έτους) τότε ο προϋπολογισµός είναι 

ισοσκελισµένος. 

 Όταν οι δαπάνες είναι µεγαλύτερες από τα έσοδα, τότε ο προϋπολογισµός είναι 

ελλειµµατικός, και η κυβέρνηση πρέπει να καταφύγει στον δηµόσιο δανεισµό για να καλύψει το 

έλλειµµα. Όταν οι δαπάνες είναι µικρότερες από τα έσοδα, τότε ο προϋπολογισµός είναι 

πλεονασµατικός. 

 Την εκτέλεση του Προϋπολογισµού, δηλαδή τη µέριµνα και την ευθύνη για τη 

συγκέντρωση των εσόδων και την διαχείριση των δαπανών έχει το Υπουργείο Οικονοµικών. Τη 

συγκέντρωση των εσόδων την αναλαµβάνουν οι Εφορίες, ενώ τον έλεγχο των δαπανών και του 

προϋπολογισµού έχει µια άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους. Τέλος, τη νοµιµότητα των δαπανών και τον έλεγχο ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 Προϋπολογισµό είναι υποχρεωµένα να κάνουν κάθε χρόνο και τα επιµέρους Υπουργεία 

και οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί. Τα έσοδα στους προϋπολογισµούς αυτούς προέρχονται, κυρίως, 

από τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενώ οι δαπάνες τους εντάσσονται στις 

δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού. Οι προϋπολογισµοί των Υπουργείων και των 

∆ηµόσιων Οργανισµών εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών πριν από την κατάθεση του 

κρατικού προϋπολογισµού. Για να γίνει µια δαπάνη από ένα υπουργείο ή δηµόσιο οργανισµό, 

πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πίστωση της δαπάνης στον προϋπολογισµό του. Ο έλεγχος για 

τη νοµιµότητα αυτής της δαπάνης γίνεται από µέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ονοµάζεται 

Πάρεδρος. 
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10.8 ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το κράτος συχνά δηµιουργεί δηµόσιες επιχειρήσεις ή µικτές επιχειρήσεις µε δηµόσια και 

ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά υπό τον κρατικό έλεγχο. Στόχος των δηµοσίων επιχειρήσεων είναι να 

εξυπηρετήσουν το δηµόσιο συµφέρον και να βελτιώσουν την κοινωνική ευηµερία σε τοµείς 

παραγωγής, στους οποίους οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να µη µπορούν ή να µη θέλουν 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα εµπορεύµατά τους. 

 Για να αποκτήσουµε τις υπηρεσίες των δηµοσίων επιχειρήσεων πληρώνουµε αντίτιµο, 

όπως και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το αντίτιµο αυτό πρέπει να καλύπτει το κόστος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και να επιτρέπει ένα µικρό κέρδος, ώστε να διευκολύνει τον 

εκσυγχρονισµό και την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών στο µέλλον. 

 Μερικές φορές η κυβέρνηση θεωρεί ότι το κόστος λειτουργίας µιας δηµόσιας 

επιχείρησης είναι πολύ υψηλό και η τιµή που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές είναι 

ακριβή. Ενδέχεται στην περίπτωση αυτή να ζητήσει περιορισµό της τιµής καλύπτοντας τα 

σχετικά ελλείµµατα από το ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό. 

 Μερικοί από τους λόγους που οδηγούν στη δηµιουργία δηµοσίων επιχειρήσεων είναι: 

• Η παραγωγή εµπορευµάτων ζωτικής ανάγκης για όλους τους κατοίκους της χώρας σε 

συνδυασµό µε το υψηλό κόστος γεωγραφικής κάλυψης της προσφοράς. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της ενέργειας, των 

επικοινωνιών και των µεταφορών. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις του δικτύου διανοµής 

ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ, του δικτύου του ΟΤΕ, κλπ. 

• Η παραγωγή δαπανηρών πολιτιστικών προϊόντων, χωρίς υψηλή κοινωνική ζήτηση που να 

επιτρέπει την κάλυψη των δαπανών, αλλά τα οποία θεωρούνται ως αναγκαία για τη 

βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου - Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο, Κρατική 

Τηλεόραση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες κλπ. 

• Η εξασφάλιση της εθνικής άµυνας - τηλεπικοινωνίες, βιοµηχανίες παραγωγής οπλικών 

συστηµάτων, κλπ. 

 

Ο ρόλος των δηµοσίων επιχειρήσεων ήταν σηµαντικός κατά την περίοδο που ακολούθησε τον 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο σ’ όλες τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις 

είχαν θεωρηθεί ως σηµαντικό µέσο της επιδιωκόµενης προγραµµατισµένης ανάπτυξης. Τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει µια τάση περιορισµού του ρόλου των δηµοσίων επιχειρήσεων και 
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µετατροπής τους σε ιδιωτικές. Αυτή η κατεύθυνση έχει δηµιουργήσει έντονες πολιτικές 

αντιπαραθέσεις.  

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Το κράτος παρεµβαίνει σε πολλούς τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής και 
διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην οργάνωση της καθηµερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. 

• Η πρώτη κατηγορία παρεµβάσεων αφορά στον τρόπο µε τον οποίο κατανέµονται οι πόροι 

σε διάφορες χρήσεις. Το κράτος µε τις παρεµβάσεις του ενισχύει την παραγωγή ορισµένων 

αγαθών ή αποτρέπει από την παραγωγή ορισµένων άλλων. 

• Η δεύτερη κατηγορία παρεµβάσεων αφορά την αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων 
στα εισοδήµατα και στον πλούτο. 

• Η τρίτη κατηγορία παρεµβάσεων αφορά την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής παραγωγής 

από τους διαθέσιµους πόρους. 

• Η τέταρτη κατηγορία παρεµβάσεων αφορά την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι δαπάνες που γίνονται για να λειτουργήσει ο κρατικός µηχανισµός είναι οι δηµόσιες δαπάνες. 
Τα δηµόσια έσοδα προέρχονται από τους φόρους, τα τέλη, την απόδοση της δηµόσιας 

περιουσίας και τα κέρδη των δηµόσιων επιχειρήσεων. 

Η φορολογία αποτελεί τη σπουδαιότερη µορφή δηµοσίων εσόδων. Το σύστηµα φορολόγησης 
µπορεί να είναι αναλογική φορολογία, προοδευτική φορολογία ή αντιστρόφως προοδευτική 

φορολογία.. 

Το δηµόσιο χρέος διακρίνεται αναλόγως της πηγής από την οποία προέρχεται ο δανεισµός σε 
εσωτερικό και σε εξωτερικό δηµόσιο χρέος. Επίσης, διακρίνεται αναλόγως της περιόδου µέσα 

στην οποία πρέπει να γίνει η αποπληρωµή σε βραχυχρόνιο και σε µακροχρόνιο χρέος. 
Ο ∆ηµόσιος Προϋπολογισµός είναι νόµος του κράτους και ψηφίζεται από τη Βουλή κάθε χρόνο. 

Περιλαµβάνει ανάλυση των προβλεποµένων δηµοσίων εσόδων και δηµοσίων δαπανών και η 

εφαρµογή του είναι υποχρεωτική για τη δηµόσια διοίκηση. Ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι 
ισοσκελισµένος, ελλειµµατικός ή πλεονασµατικός. 

Οι παρεµβάσεις του κράτους που αναφέρονται στις δηµόσιες δαπάνες και στα δηµόσια έσοδα 

και συνοψίζονται στον δηµόσιο προϋπολογισµό αποτελούν τη δηµοσιονοµική πολιτική του 
κράτους. 

Το κράτους ασκεί επίσης νοµισµατική πολιτική µέσω της κεντρικής τράπεζας, ελέγχοντας την 
ποσότητα του χρήµατος, το ύψος των επιτοκίων και την τιµή του συναλλάγµατος. Ασκεί επίσης 

άµεσους διοικητικούς ελέγχους επιβάλλοντας κανόνες και επιβλέποντας την τήρησή τους. 

 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
∆ηµόσια Αγαθά 
Κατανοµή Παραγωγικών Πόρων 
Κοινωνικός Μισθός 
∆ηµοσιονοµική Πολιτική 

Νοµισµατική Πολιτική 
∆ιοικητικά Μέτρα 
Κρατικός Μηχανισµός 
Μεταβιβαστικές Πληρωµές 
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Τέλη 
∆ηµόσια Περιουσία 
Φόρος Εισοδήµατος 
Αναπτυξιακή ∆ιαδικασία 
∆ηµόσιες ∆απάνες 
∆ηµόσια Έσοδα 
Φόρος Περιουσίας 
Φόρος Καταναλωτικών ∆απανών 
Άµεση Φορολογία 
Έµµεση Φορολογία 
Φορολογητέο Εισόδηµα 
Αναλογική Φορολογία 
Προοδευτική Φορολογία 

Αντιστρόφως Προοδευτική Φορολογία 
Φορολογικός Συντελεστής 
Φόρος Κληρονοµιάς 
Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ηµόσιο Χρέος 
Τοκοχρεολυτική ∆απάνη 
∆ηµόσιος Προϋπολογισµός 
∆ηµόσιος ∆ανεισµός 
Ισοσκελισµένος Προϋπολογισµός 
Ελλειµµατικός Προϋπολογισµός 
Πλεονασµατικός Προϋπολογισµός 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

1. Τι ονοµάζουµε «δηµόσιο αγαθό»; ∆ώστε µερικά παραδείγµατα δηµόσιων αγαθών. 

2. Για ποιους λόγους το κράτος παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή; 

3. Τι είναι και από τι συγκροτείται ο κρατικός µηχανισµός; 

4. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι κρατικές δαπάνες; 

5. Τι είναι ο φορολογικός συντελεστής; 

6. Τι είναι οι φόροι καταναλωτικής δαπάνης; Αναφέρατε τις κυριότερες µορφές τους στην 

Ελλάδα. 

7. Τι είναι η ετήσια τοκοχρεολυτική δαπάνη; Ποια τµήµατα την αποτελούν; 

8. Γιατί οι έµµεσοι φόροι θεωρούνται ως «κοινωνικά άδικοι»; 

9. Τι είναι ο ∆ηµόσιος Προϋπολογισµός; Ποια όργανα του κράτους είναι αρµόδια για την 

έγκρισή του και ποια για την εφαρµογή του; 

 

 
 

 


