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Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι :  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ …  :  2,4,12,14 
 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ   :  5,9 
 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΙΣΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ … :  3,6,10 
 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   :  8,15 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ :  1,7,11,13,16 
 

 
 
 
 

Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι :  
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  :  1,2,5,8,9,12,14,16 
 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   :  3,6,13,17 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   :  4,7,10,11,15 
 
 

 
 
 

Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι :  
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   :  1,5,6,7,10,11,14 
 

ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   :  3,4,8,9 
 

ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  :  2,12,13 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις – ασκήσεις του τετραδίου εργασιών 
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ΑΣΚΗΣΗ  6 

 
 
 
 

6.1 • 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 τη δηµόσια 
υγιεινή, ώστε να µην υπάρξουν πιθανότητες επιδηµιών. Φροντίζει για την κατασκευή και για τη 
συντήρηση δρόµων, λιµανιών και αεροδροµίων. 
• ∆εύτερη µορφή παρέµβασης του κράτους είναι η αντιµετώπιση των ανισοτήτων στα εισοδήµατα και 
στον πλούτο. 
• Τρίτη µορφή παρέµβασης του κράτους είναι να πετύχει τη µέγιστη δυνατή παραγωγή από τους 
υπάρχοντες πόρους. 
• 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. 
 

6.2 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 κ.τ.λ.) ή προσφέρει δωρεάν ή σε χαµηλή τιµή διάφορα αγαθά 
(εκπαίδευση, συγκοινωνίες, παιδικούς σταθµούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµειακή περίθαλψη 
κ.τ.λ.) που συχνά ονοµάζονται κοινωνικός µισθός. 
 

6.3- 6.4 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. 
 

6.5 Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, ο φόρος εισοδήµατος και 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 στην τιµή του 
εµπορεύµατος που αγοράζει ο φορολογούµενος και πληρώνεται στον πωλητή του εµπορεύµατος, ο οποίος 
υποχρεώνεται να τον αποδώσει στην εφορία. 
 

6.6 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 ανάλογα µε την οµάδα εµπορευµάτων. 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. 
 


