
 

 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : Η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

 
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) Σήµερα το σύστηµα ενοικίασης περιορίζεται µόνο στην ακίνητη ιδιοκτησία.  Σ        Λ    
 

β) Ο τρόπος που το εισόδηµα µοιράζεται στα άτοµα µιας κοινωνίας ονοµάζεται διανοµή τον 
εισοδήµατος.            Σ       Λ    

γ) Στις σύγχρονες κοινωνίες το σύνολο του εισοδήµατος είναι χρηµατικό.   Σ       Λ    

δ) Η ανισότητα στα εισοδήµατα εξαρτάται από την άνιση διανοµή του πλούτου, από το βαθµό 
απασχόλησης και από την ανισότητα στις αµοιβές.      Σ       Λ    
 

2. Μια από τις βασικές µορφές εισοδήµατος που συνδέεται µε την παραγωγική διαδικασία είναι ο 
µισθός. Να την περιγράψετε. Ποιες είναι οι υπόλοιπες µορφές (ονοµαστικά);  
                          

3. Να αναλύσετε τα δύο επίπεδα φτώχειας.  
 

4. Ποια είναι η έννοια του όρου «εισόδηµα» στην Οικονοµική Επιστήµη και σε τι διαφέρει από τον 
όρο «εισόδηµα» όπως τον χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή;  

 

5. Ποια εισοδήµατα λέγονται µεταβιβαστικές πληρωµές; Να αναφέρετε παραδείγµατα.  
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. Ο µισθός είναι η αµοιβή του µισθωτού ως αντάλλαγµα για την παροχή της εργασίας του στον 
εργοδότη, για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ο µισθός σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος είναι 
ιδιοκτήτης της ικανότητάς του να εργάζεται και, εποµένως, για να προσφέρει αυτή την ικανότητά 
του πρέπει να πάρει ένα τµήµα του προϊόντος που παράγεται ως αµοιβή. 
Ο µισθός συνήθως είναι σε χρήµα (ωροµίσθιο, ηµεροµίσθιο, µηνιαίος µισθός), ενώ τµήµα του 
µπορεί να είναι και σε είδος, όπως η έκπτωση που γίνεται στους υπαλλήλους της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ 
για την κατανάλωση ορισµένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος ή για την πραγµατοποίηση 
αριθµού τηλεφωνηµάτων κ.τ.λ. 
Όλοι οι εργαζόµενοι (µισθωτοί) δεν παίρνουν τον ίδιο µισθό γιατί αυτός εξαρτάται από το 
επάγγελµα που ασκούν, από τα χρόνια υπηρεσίας, από το επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτος 
Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ), από τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχία της επιχείρησης (προϊστάµενος, 
διευθυντής, απλός υπάλληλος κ.τ.λ.), από το µέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και το 
ιδιοκτησιακό της καθεστώς και πολλούς άλλους παράγοντες. 
Πολλές φορές οι διαφορές στους µισθούς αντανακλούν την ύπαρξη κοινωνικών προκαταλήψεων. 
Π.χ. οι αµοιβές για τις γυναίκες είναι µικρότερες από τις αµοιβές για τους άνδρες, ακόµη και όταν 
δουλεύουν στις ίδιες εργασίες. Το ίδιο συµβαίνει µε τις έγχρωµες µειονότητες στις HΠΑ και σε 
άλλες χώρες, µε τους µετανάστες, τις θρησκευτικές µειονότητες οε πολλές χώρες σήµερα. Στην 
Ελλάδα οι αµοιβές για τους εργαζόµενους που ήλθαν µετά το 1990 στη χώρα µας από την Αλβανία, 
την Πολωνία και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής είναι 
χαµηλότερες από τις αµοιβές των Ελλήνων που κάνουν τις ίδιες δουλειές. 
Οι υπόλοιπες µορφές είναι το κέρδος, ο τόκος και το ενοίκιο. 



 

 

3. Πρώτον, την απόλυτη φτώχεια, που ορίζεται ως το επίπεδο εισοδήµατος που είναι τόσο µικρό, 
ώστε δεν επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες επιβίωσης τον ατόµου ή της οικογένειας. 
∆εύτερον, τη σχετική φτώχεια, που ορίζεται ως το επίπεδο του εισοδήµατος που, ενώ επιτρέπει την 
κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών, δεν επιτρέπει την ικανοποίηση των συνηθισµένων 
αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται από το πρότυπο κατανάλωσης της κοινωνίας, το οποίο 
επικρατεί τη συγκεκριµένη περίοδο. 
4. Στις καθηµερινές συζητήσεις συχνά συναντούµε εκφράσεις όπως «Οι γιατροί έχουν µεγάλο 
εισόδηµα», «Αυτός είναι εισοδηµατίας», «Το εισόδηµά µου δε µου επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες», 
«Πρέπει να υποβάλω στην Εφορία το δήλωση εισοδήµατος» κ.ο.κ. 
Είναι προφανές ότι οι προτάσεις αυτές αναφέρονται στα χρήµατα που κερδίζει κάποιος ή κάποια 
µέσα σε µια ορισµένη χρονική περίοδο, που, συνήθως, είναι το έτος (ετήσιο εισόδηµα) ή ο µήνας 
(µηνιαίο εισόδηµα). Αναφέρονται επίσης και στον τρόπο που κάποιος αποκτά αυτά τα χρήµατα. 
Στην Οικονοµική Επιστήµη η έννοια του «εισοδήµατος» διαφέρει κάπως από την καθηµερινή 
σηµασία της λέξης. Ως εισόδηµα εννοούµε το σύνολο των αµοιβών που λαµβάνει κάποιος για τη 
συµµετοχή του στην παραγωγική διαδικασία. 
Ο ορισµός αυτός απαιτεί κάποιες διευκρινίσεις. 
♦ Πρώτον, η έννοια ταυ εισοδήµατος αναφέρεται σε αµοιβές που δηµιουργούνται κατά την 
παραγωγική διαδικασία. Αυτός ο ορισµός αποτελεί τη βάση διάκρισης µεταξύ εισοδήµατος και 
µεταβιβαστικής πληρωµής κάτι στο οποίο θα επανέλθουµε αναλυτικά πιο κάτω. 
♦ ∆εύτερον, συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία δε σηµαίνει αναγκαστικά εργασία. Κάποιος 
µπορεί να συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία χωρίς ο ίδιος να εργάζεται, αλλά µε τη διάθεση 
ιδιόκτητων περιουσιακών του στοιχείων: γης, κτισµάτων, µηχανηµάτων κ.τ.λ. 
5. Οι µορφές εισοδήµατος που είδαµε µέχρι τώρα προκύπτουν ως αµοιβές από τη συµµετοχή σε µια 
παραγωγική διαδικασία. Υπάρχουν, όµως, και µορφές εισοδήµατος για ορισµένα άτοµα που δεν 
οφείλονται στο γεγονός ότι αυτά διαθέτουν την ιδιοκτησία τους για την παραγωγική διαδικασία. Τα 
ατοµικά εισοδήµατα που δε σχετίζονται µε κάποια παραγωγική διαδικασία λέγονται 
µεταβιβαστικές πληρωµές. 
Παραδείγµατα µεταβιβαστικών πληρωµών υπάρχουν πολλά, όπως το «χαρτζιλίκι» που δίνουν οι 
γονείς στα παιδιά τους, το συνάλλαγµα που στέλνει ο µετανάστης στην οικογένεια του, η 
«ελεηµοσύνη» που δίνουµε στους ζητιάνους, το προαιρετικό φιλοδώρηµα στους σερβιτόρους κ.ά. 
Αυτές οι µεταβιβαστικές πληρωµές γίνονται µεταξύ ιδιωτών και έχουν ένα χαρακτήρα 
οικειοθελούς µεταβίβασης. 
Όµως υπάρχουν και µεταβιβαστικές πληρωµές µεταξύ του δηµοσίου και των ιδιωτών. Το δηµόσιο 
µέσα στα πλαίσια της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής πραγµατοποιεί διάφορες 
µεταβιβαστικές πληρωµές, όπως είναι τα επιδόµατα ανεργίας στους ανέργους, οι υποτροφίες στους 
σπουδαστές, οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, τα επιδόµατα πολυτέκνων 
κ.ά. Η σηµαντικότερη κατηγορία µεταβιβαστικών πληρωµών που πραγµατοποιεί το δηµόσιο είναι 
η πληρωµή των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των µεταβιβαστικών πληρωµών του δηµοσίου 
(π.χ. τα επιδόµατα ανεργίας) χρηµατοδοτούνται από την παρακράτηση εκ µέρους του δηµοσίου 
ενός ποσοστού των µισθών µε τη µορφή ασφαλιστικών εισφορών. 
 

 
 
 


