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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο : Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να κυκλώσετε     
το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 

α) Τα τέλη είναι µία πηγή εσόδων για το κράτος.      Σ        Λ    

β) Οι φόροι καταναλωτικών δαπανών ανήκουν στους άµεσους φόρους.   Σ        Λ    
 

γ) Αν το κράτος δανείζεται µε χρηµατικά κεφάλαια που προέρχονται από µία αλλοδαπή εµπορική 
τράπεζα, τότε έχουµε εσωτερικό δανεισµό.       Σ       Λ    
 

δ) Η φορολογική δήλωση είναι το ειδικό έντυπο στο οποίο δηλώνονται τα ετήσια εισοδήµατα. 
             Σ       Λ    
 

2. Να αναλύσετε τις κατηγορίες  στις οποίες διακρίνονται οι δηµόσιες δαπάνες.  
                          

3. Να κάνετε σύντοµη αναφορά στα συστήµατα του εισοδήµατος, ανάλογα µε τον τρόπο 
υπολογισµού του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε εισόδηµα. Ποιο από αυτά εφαρµόζεται συνήθως 
και ποιο σπάνια στις σύγχρονες κοινωνίες;  

 

4. Να αναφέρετε όσα γνωρίζετε για το δηµόσιο προϋπολογισµό. 
 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. 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 κ.τ.λ.) 
ή για κατασκευές δηµοσίων έργων (λιµάνια, δρόµοι, σχολικά κτίρια κ.τ.λ.) αποτελούν τη µία 
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 κ.τ.λ. 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 την Παιδεία, την 
Εθνική Άµυνα, την Υγεία, τη ∆ικαιοσύνη κ.τ.λ. 
 
3. - 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 αντιστρόφως 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. 



 
 
4. Ο ∆ηµόσιος Προϋπολογισµός καταγράφει µε λεπτοµέρεια όλες τις δαπάνες 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 ψηφιστεί, 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 στο δηµόσιο δανεισµό για να καλύψει το έλλειµµα. Όταν οι 
δαπάνες είναι µικρότερες από τα έσοδα, τότε ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός. 

 
 
 


