
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής ; Ποια 
θέματα εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας 
Οικονομικής ;
Η Δ.Ο. ασχολείται με τους σκοπούς και τα μέσα που επιδιώκει το κράτος. 
Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο της Δ.Ο. :
1.1 Οικονομικές λειτουργίες του κράτους
(α) ποιους στόχους επιδιώκει το κράτος με την οικονομική του δράση και που 
αποσκοπεί η πραγματοποίηση τους ; - άνοδο ευημερίας του κοινωνικού συνόλου 
ή εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας τάσης
(β) ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις για τους οικονομικούς σκοπούς και με 
ποια κριτήρια και διαδικασίες λαμβάνονται οι αποφάσεις;
1.2 Περιγραφή και ανάλυση των μέσων οικονομικής πολιτικής του κράτους 
Κρατικού προϋπολογισμού , των δημοσίων δαπανών , των φόρων , του δημόσιου 
δανεισμού , της δημόσιας επιχείρησης
1.3 Ανάλυση των οικονομικών επιδράσεων που ασκούν τα μέσα οικονομικής 
πολιτικής (αξιολόγηση για το αν καταφέρνει το κράτος να υλοποιήσει τους 
στόχους του)
(α) Βαθμός Αποτελεσματικότητας για την πραγματοποίηση ενός στόχου (β) 
Ανεπιθύμητες Συνέπειες σε άλλους στόχους
1.4 Συσχέτιση οικονομικών στόχων και μέσων, δλδ αξιολόγηση της οικον. 
Πολιτικής του κράτους
 
2. Τι εννοούμε με τον όρο «οικονομικές λειτουργίες του 
κράτους» ; Οι οικονομολόγοι συμφωνούν ως προς το 
περιεχόμενο των οικον. Λειτουργιών του κράτους; Ποιο είναι το 
περιεχόμενο του μαθήματος;
Οικον. Λειτουργίες: στόχοι και σκοποί του κράτους.
3 διαφορετικές απόψεις: (α) η 1η γενιά - νεοκλασική - ευδοκία της κοινωνίας 
χωρίς την επέμβαση του κράτους , (β) η 2η γενιά - κεϋνσιανή, παρεμβατιστές 
-υποστηρίζουν την παρέμβαση του κράτους για προβλήματα ανεργίας και 
πληθωρισμού που υπάρχουν και (γ) η άποψη των μαρξιστών πρεπει να 
διασφαλίζει την αναπαραγωγή το εργατικού δυναμικού, εθνική αμυνα, διεθνεις 
σχέσεις κλπ…
3. Πότε επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της οικον. 
ευημερίας; Ποιά είναι τα βασικά οικον. προβλήματα μιας 
κοινωνίας σύμφωνα με τη νεοκλασική δημόσια οικονομική; Και 
τι ονομάζουμε συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας;
Για νάχω μεγιστοποίηση της οικον. ευημερίας πρέπει να κατανέμονται άριστα οι 
σπάνιοι παραγωγικοί συντελεστές που έχουμε στη διάθεση μας με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος.
Τα κύρια οικον. προβ. είναι : η ανεργία, ο πληθωρισμός (νομισματική 
σταθερότητα), η διανομή των προϊόντων μέσα στην κοινωνία και η οικον. 



ανάπτυξη ( αν υπάρχει και πώς επιτυγχάνεται)
Συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας είναι μια συνάρτηση που έχει ως εξαρτημένες 
μεταβλητές τους στόχους της κοινωνίας ποσοτικά προσδιορισμένους και ως 
ανεξάρτητες την οικονομική μεγέθυνση, την νομισματική σταθερότητα, την 
ανεργία, την ανεκτή διανομή εισοδήματος και την άριστη κατανομή των μέσων 
παράγωγης.
 
4. Τι γνωρίζετε για την πλουραλιστική αντίληψη για την 
κατανομή της εξουσίας στην κοινωνία; Αναφέρατε τις 
νεότερες πλουραλιστικές απόψεις για την κατανομή της 
εξουσίας.
Η ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ: (α) η εξουσία είναι επιμερισμένη και διάσπαρτη 
σε μεγάλο αριθμό ατόμων ή ομάδων με αντιτιθέμενα συμφέροντα. Θεωρούν ότι έχουν 
ίδια δύναμη και θα υπάρχει μια ισορροπία συμφερόντων.
(β) ο ανταγωνισμός μεταξύ των ατόμων και ομάδων είναι πρωταρχικός 
παράγοντας που συντελεί στη διασπορά της εξουσίας στην κοινωνία.
(γ) η κρατική εξουσία είναι: ι) η συνισταμένη των εξουσιών όλων των ατόμων 
και ομάδων, ιι) και έχει σαν γενικό σκοπό να κατοχυρώνει, να εγγυάται τον 
ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής (οικονομική, ιδεολογική, 
πολιτική). ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ: (α) υπάρχουν πολλές 
ομάδες συμφερόντων (ελίτ) με σημαντική δύναμη - (διαφορά με τις παλαιότερες 
αντιλήψεις - όχι ίση).
(β) οι ελίτ συγκροτούν μια πολλαπλότητα εξουσίας με αποτέλεσμα την 
αντιστάθμιση της δύναμης μιας ομάδας από την άλλη.
(γ) με την ύπαρξη των ανταγωνιστικών ελίτ εξασφαλίζεται στις μάζες μια 
επιλογή και ένας έλεγχος πάνω στους αρχηγούς τους και έτσι διασφαλίζονται 
τα συμφέροντα των μαζών. ( δλδ αφού δεν επικρατεί μια ομάδα συμφερόντων 
εξασφαλίζονται τα συμφέροντα της κοινωνίας)
(δ) στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης, αποκλείεται η εξουσία του κράτους να 
χρησιμοιποιηθεί από μια ομάδα σε βάρος άλλων ομάδων.
 
5. Ποιες είναι οι βασικές νεοκλασικές παραδοχές για την 
οικονομική και πολιτική οργάνωση της κοινωνίας;
(α) Η πλουραλιστική αντίληψη για την κατανομή της εξουσίας στην κοινωνία (β) 
Ο οικονομικός ανταγωνισμός
Διασφαλίζεται βασικά με τους θεσμούς της ελεύθερης συναλλαγής και της 
ελεύθερης επιχείρησης και οικονομικής δράσης. Επίσης με τον θεσμό της 
ατομικής ιδιοκτησίας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέγει το είδος, τον τόπο 
και το χρόνο της οικονομικής του δράσης. Επίσης είναι ελεύθερος να επιλέγει τα 
προϊόντα που προτιμάει να καταναλώσει. Οι συναλλαγές ανάμεσα στους ιδιώτες 
διεξάγονται ελεύθερα και «επί ίσοις όροις» . Η ατομική ιδιοκτησία αναγνωρίζεται 
και προστατεύεται από το κράτος. Θεωρητικό υπόδειγμα τέλειου ανταγωνισμού, 
(γ) Ο πολιτικός ανταγωνισμός
Στις αστικές κοινωνίες ο πολιτικός ανταγωνισμός διασφαλίζεται με τους 
θεσμούς της πολιτικής δημοκρατίας και κυρίως με το θεσμό της ελεύθερης και 
καθολικής ψηφοφορίας, πολλές ομάδες συμφερόντων σε όλες τις σφαίρες της 
κοινωνικής ζωής, που η καθεμία διαθέτει σημαντική δύναμη ( τα συνδικάτα 



που τα συμφέροντα τους τα εκφράζει η συνδικαλιστική ηγεσία, τα διάφορα 
μονοπωλιακά συγκροτήματα με εκπροσώπους τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, 
τα πολιτικά κόμματα με εκφραστές τα ηγετικά και καθοδηγητικά τους όργανα, η 
κρατική γραφειοκρατία κτλ ) .
 
6. Ποιες είναι οι λειτουργίες του κράτους σύμφωνα με της 
1ης γενιάς νεοκλασικούς;
(α) άριστη κατανομή των διαθέσιμων μέσων παραγωγής (β) άριστη ή κοινωνικά 
επιθυμητή διανομή (γ) πλήρη απασχόληση και νομισματική σταθερότητα (δ) 
κοινωνικά επιθυμητό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης
 
7. Ποιες συνθήκες θα πρέπει να επικρατούν στην οικονομία 
για να λέμε ότι ο ανταγωνισμός είναι τέλειος;
το θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει την ελεύθερη οικον. δράση και κατοχυρώνει την 
ατομική ιδιοκτησία
υπάρχει μεγάλος αριθμός παραγωγών και καταναλωτών
η συμπεριφορά των παραγωγών και των καταναλωτών είναι ορθολογική
η ατομική ευημερία του καταναλωτή και το κέρδος του παραγωγού εξαρτάται 
από τις δικές του αποκλειστικά αποφάσεις και ενέργειες και όχι από παράγοντες 
έξω από την αγορά ή από τις επιλογές άλλων ατόμων
οι παραγωγοί και οι καταναλωτές έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς
η πληροφόρηση γίνεται χωρίς καθόλου κόστος
τα προϊόντα είναι απολύτως διαιρετά - δλδ μπορώ να πάρω μια συγκεκριμένη 
ποσότητα από ένα αγαθό και δεν ανήκει σε κανέναν άλλο (στην πραγματικότητα 
δεν ισχύει) . με αυτή την υπόθεση όλα τα αγαθά μπορούν να τα προσφέρουν οι 
επιχειρήσεις και αποκλείται να παρέμβει το κράτος
η κινητικότητα των μέσων παραγωγής από κλάδο σε κλάδο και από περιοχή σε 
περιοχή είναι πλήρης
 
κάθε όφελος από την κατανάλωση ή κάθε κόστος από την παραγωγή 
ενσωματώνεται ολόκληρο στις τιμές της αγοράς (όχι εξωτερικό όφελος/
επιβάρυνση)
Ο παραγωγός μπορεί να αποκλείει από την κατανάλωση του προϊόντος όσους δεν 
πληρώνουν τιμή για την αγορά του
 
-8. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του μηχανισμού των 
τιμών στην τελείως ανταγωνιστική αγορά;
Στην τελείως ανταγωνιστική αγορά εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της 
κοινωνικής ευημερίας και επιλύονται όλα τα βασικά οικονομικά προβλήματα.
 
9. Πως επιτυγχάνεται η άριστη κατανομή των μέσων 
παραγωγής, σύμφωνα με την 1η γενιά νεοκλασικών; Ποιος είναι 
ο βασικός αντίλογος των παρεμβατιστών οικονομολόγων, ως 
προς αυτό το θέμα;
(α) Στόχος κάθε νοικοκυριού: μεγιστοποίηση της συνολικής του ικανοποίησης 
από τα αγαθά που αγοράζει.
(β) Με βάση τις προτιμήσεις του κατανέμει στην αγορά χρηματικό εισόδημα 



ανάμεσα στα διάφορα καταναλωτικά αγαθά.
(γ) Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβιβάζονται στους παραγωγούς μέσω 
της μεταβολής της ζήτησης και των τιμών.
(δ) Οι επιχειρήσεις παίρνουν τα μνμτ των νοικοκυριών μέσα από τις μεταβολές 
των τιμών.
(ε) Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τις πληροφορίες της αγοράς και να παράγουν τα αγαθά εκείνα 
που προτιμούν τα νοικοκυριά, με την καλύτερη τεχνική μέθοδο(μικρότερο 
κόστος) . Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο όλες οι επιχειρήσεις συντελούν στην 
πραγματοποίηση της άριστης κατανομής των μέσων παραγωγής.
 
10. Πως γίνεται η διανομή του εισοδήματος σύμφωνα με τους 
νεοφιλελεύθερους οικονομολόγους; Γιατί στις τελείως 
ανταγωνιστικές αγορές η διανομή του εισοδήματος δε 
παρουσιάζει ανισότητες;
Ο μηχανισμός των τιμών καθώς επιτελεί την κύρια λειτουργία που είναι η 
άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής κάνει ταυτόχρονα και τη διανομή του 
εισοδήματος ανάμεσα στα νυκοκυριά. Πώς;
Τα νοικοκυριά παρέχοντας στις επιχειρήσεις τα μέσα παραγωγής παίρνουν το 
καθένα μία ορισμένη αμοιβή για αυτό. Η αμοιβή αυτή είναι το μερίδιο του κάθε 
νοικοκυριού στην διανομή του εισοδήματος.
Δεν παρουσιάζει ανισότητες γιατί δεν υπάρχουν νοικοκυριά με σημαντικά 
μεγαλύτερες ποσότητες μέσων παραγωγής και γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
παραγωγών τείνει να περιορίζει και να εξισώνει τα εισοδήματα.
 
11. Πως επιτυγχάνεται η πλήρης απασχόληση και η 
νομισματική σταθερότητα, σύμφωνα με την 1η γενιά 
νεοκλασικών; Με τις απόψεις αυτές συμφωνούν οι κεϋνσιανοί 
οικονομολόγοι;
(α) Όταν η οικονομία λειτουργεί απρόσκοπα δεν μπορεί να παρουσιαστεί ούτε 
μακροχρόνια ανεργία ούτε πληθωρισμός.
(β) Οι κινήσεις των τιμών εξασφαλίζουν ισορροπία τόσο στην αγορά μέσων 
παραγωγής όσο και στην αγορά καταναλωτικών αγαθών.
(γ) Τα νοικοκυριά με βάση τις τιμές που σχηματίζονται στην αγορά έχουν 
συμφέρον να αξιοποιούν και την τελευταία μονάδα των μέσων παραγωγής που 
διαθέτουν (πλήρης απασχόληση)
(δ) Με το εισόδημα που παίρνουν αγοράζουν το σύνολο των αγαθών που 
παράγονται Οι κεϋνσιανοί δεν παραδέχονται ότι μπορεί να υπάρχει οικον. κρίση. 
Αν θα υπάρξει πιστεύουν ότι θάναι λόγω τυχαίου γεγονότος.
12. Ποιοί οι παράγοντες που καθορίζουν την οικον. ανάπτυξη 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού; Μπορούν 
να υπάρξουν οικον. Διαταραχές σύμφωνα με τους 
νεοφιλελεύθερους;
Η άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής εξασφαλίζεται μέσα από την αγορά 
προϊόντων. Η Διανομή του εισοδήματος γίνεται μέσα από ποσότητα των 
παραγωγικών συντελεστών. Οι επενδύσεις καθορίζονται μέσα από την αγορά 



χρήματος.
Οικονομικές Διαταραχές δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε μακροχρόνια βάση, 
αρκεί να μην επεμβαίνει το κράτος.
 
13. Ποιες είναι οι λειτουργίες του κράτους σύμφωνα με τους 
1ης γενιάς νεοκλασικούς οικονομολόγους;
(α) θέσπιση νόμων που θα διασφαλίζουν ατομική ιδιοκτησία εξασφαλίζουν τον 
ανταγωνισμό
(β) αστυνομία η οποία θα διασφαλίζει την μέριμνα για την τήρηση των νόμων, 
φυλακές κτλ
(γ) στρατός που θα προστατεύει τη χώρα από τους εξωτερικούς κινδύνους 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: η πραγματοποίηση του γενικού καλού και η κατοχύρωση και 
διασφάλιση του οικονομικού και πολιτικού ανταγωνισμού.
 
14. Τι γνωρίζετε για την αντίληψη του κοινωνικά ουδέτερου 
κράτους; Τι σημαίνουν οι ουδέτεροι φόροι;
Οι νεοκλασικοί αναγνωρίζουν το δόγμα του laisser-faire σε άρθρο πίστης. Τα 
έσοδα του κράτους θα πρέπει να προέρχονται με την επιβολή ουδέτερων φόρων 
-δλδ δεν επηρεάζουν τη διανομή του εισοδήματος - δεν βελτιώνουν την θέση 
κανενός εις βάρος κάποιου άλλου.
 
15. Η θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού επιβεβαιώνεται από 
την ιστορία; Αν όχι ως προς ποια σημεία δεν επιβεβαιώνεται;
Καμία θεωρία από τον τέλειο ανταγωνισμό δεν επιβεβαιώνεται από την ιστορία, 
(α) Επικρατούν μονοπώλια από το 1980 και μετά
(β) Υπάρχουν έντονες οικονομικές διαταραχές με αποκορύφωμα την κρίση του 
1930 (γ) Υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας
(δ) Οι επιχειρήσεις παίρνουν τα μνμτ των νοικοκυριών μέσα από τις μεταβολές 
των τιμών.
(ε) Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τις πληροφορίες της αγοράς και να παράγουν τα αγαθά εκείνα 
που προτιμούν τα νοικοκυριά, με την καλύτερη τεχνική μέθοδο(μικρότερο 
κόστος). Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο όλες οι επιχειρήσεις συντελούν στην 
πραγματοποίηση της άριστης κατανομής των μέσων παραγωγής.
 
10. Πως γίνεται η διανομή του εισοδήματος σύμφωνα με τους 
νεοφιλελεύθερους οικονομολόγους; Γιατί στις τελείως 
ανταγωνιστικές αγορές η διανομή του εισοδήματος δε 
παρουσιάζει ανισότητες;
Ο μηχανισμός των τιμών καθώς επιτελεί την κύρια λειτουργία που είναι η 
άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής κάνει ταυτόχρονα και τη διανομή του 
εισοδήματος ανάμεσα στα νοικοκυριά. Πώς;
Τα νοικοκυριά παρέχοντας στις επιχειρήσεις τα μέσα παραγωγής παίρνουν το 
καθένα μια ορισμένη αμοιβή για αυτό. Η αμοιβή αυτή είναι το μερίδιο του κάθε 
νοικοκυριού στην διανομή του εισοδήματος.
Δεν παρουσιάζει ανισότητες γιατί δεν υπάρχουν νοικοκυριά με σημαντικά 
μεγαλύτερες ποσότητες μέσων παραγωγής και γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 



παραγωγών τείνει να περιορίζει και να εξισώνει τα εισοδήματα.
 
11. Πως επιτυγχάνεται η πλήρης απασχόληση και η 
νομισματική σταθερότητα, σύμφωνα με την 1η γενιά 
νεοκλασικών; Με τις απόψεις αυτές συμφωνούν οι κεϋνσιανοί 
οικονομολόγοι;
(α) Όταν η οικονομία λειτουργεί απρόσκοπα δεν μπορεί να παρουσιαστεί ούτε 
μακροχρόνια ανεργία ούτε πληθωρισμός.
(β) Οι κινήσεις των τιμών εξασφαλίζουν ισορροπία τόσο στην αγορά μέσων 
παραγωγής όσο και στην αγορά καταναλωτικών αγαθών.
(γ) Τα νοικοκυριά με βάση τις τιμές που σχηματίζονται στην αγορά έχουν 
συμφέρον να αξιοποιούν και την τελευταία μονάδα των μέσων παραγωγής που 
διαθέτουν (πλήρης απασχόληση)
(δ) Με το εισόδημα που παίρνουν αγοράζουν το σύνολο των αγαθών που 
παράγονται Οι κεϋνσιανοί δεν παραδέχονται ότι μπορεί να υπάρχει οικον. κρίση. 
Αν θα υπάρξει πιστεύουν ότι θάναι λόγω τυχαίου γεγονότος.
12. Ποιοί οι παράγοντες που καθορίζουν την οικον. ανάπτυξη 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού; Μπορούν 
να υπάρξουν οικον. Διαταραχές σύμφωνα με τους 
νεοφιλελεύθερους;
Η άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής εξασφαλίζεται μέσα από την αγορά 
προϊόντων. Η Διανομή του εισοδήματος γίνεται μέσα από ποσότητα των 
παραγωγικών συντελεστών. Οι επενδύσεις καθορίζονται μέσα από την αγορά 
χρήματος.
Οικονομικές Διαταραχές δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε μακροχρόνια βάση, 
αρκεί να μην επεμβαίνει το κράτος.
 
13. Ποιες είναι οι λειτουργίες του κράτους σύμφωνα με τους 
1ης γενιάς νεοκλασικούς οικονομολόγους;
(α) θέσπιση νόμων που θα διασφαλίζουν ατομική ιδιοκτησία εξασφαλίζουν τον 
ανταγωνισμό
(β) αστυνομία η οποία θα διασφαλίζει την μέριμνα για την τήρηση των νόμων, 
φυλακές κτλ
(γ) στρατός που θα προστατεύει τη χώρα από τους εξωτερικούς κινδύνους 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: η πραγματοποίηση του γενικού καλού και η κατοχύρωση και 
διασφάλιση του οικονομικού και πολιτικού ανταγωνισμού.
 
14. Τι γνωρίζετε για την αντίληψη του κοινωνικά ουδέτερου 
κράτους; Τι σημαίνουν οι ουδέτεροι φόροι;
Οι νεοκλασικοί αναγνωρίζουν το δόγμα του laisser-faire σε άρθρο πίστης. Τα 
έσοδα του κράτους θα πρέπει να προέρχονται με την επιβολή ουδέτερων φόρων 
-δλδ δεν επηρεάζουν τη διανομή του εισοδήματος - δεν βελτιώνουν την θέση 
κανενός εις βάρος κάποιου άλλου.
 
15. Η θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού επιβεβαιώνεται από 
την ιστορία; Αν όχι ως προς ποια σημεία δεν επιβεβαιώνεται;



Καμία θεωρία από τον τέλειο ανταγωνισμό δεν επιβεβαιώνεται από την ιστορία, 
(α) Επικρατούν μονοπώλια από το 1980 και μετά
(β) Υπάρχουν έντονες οικονομικές διαταραχές με αποκορύφωμα την κρίση του 
1930 (γ) Υπάρχουν υψηλά επίπεδα ανεργίας
(δ) Σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες
 
16. Τι εννοούν οι 2ης γενιάς νεοκλασικοί με τον όρο «ατελή 
ανταγωνισμό» ; ποιες υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισμού δεν 
επαληθεύονται;
Ατελής ανταγωνισμός: (α) η αγορά δε μπορεί να εξασφαλίσει την άριστη 
κατανομή των μέσων παραγωγής, (β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια σχετικά 
ίση διανομή εισοδήματος. Άρα υπάρχουν έντονες εισοδηματικές ανισότητες , 
(γ) υπάρχει ανεργία και πληθωρισμός, (δ) μπορεί να υπάρχει μια περίοδος που 
η οικον. μεγέθυνση να είναι μικρότερη από τις δυνατότητες που έχει για να 
αναπτυχθεί μια οικονομία.
 
17. Τι σημαίνουν «αποκλίσεις από την άριστη κατανομή των 
μέσων παραγωγής»; Ποιά μέτρα προτείνουν σε περίπτωση 
αποκλίσεων  από την άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής 
οι παρεμβατιστές;
Αποκλίσεις από την άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής σημαίνει ότι η 
αγορά αδυνατεί να παράγει τα προϊόντα που θέλει η κοινωνία (μπορεί ωστόσο 
κάποια αγαθά συλλογικής κατανάλωσης) . Το κράτος δε πρέπει να παρέμβει. Οι 
παρεμβατιστές προτίνουν ότι το κράτος είναι φορές που πρέπει να παρέμβει, 
όπως με τα ημιδημόσια αγαθά (πχ παιδεία, υγεία, δρόμοι κτλ)
 
18. Αναφέρατε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων από την 
άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής.
(α) Δημόσια αγαθά - είναι τα αγαθά που παρουσιάζουν σοβαρή απόκλιση 
από την άριστη κατανομή, (β) Υπηρεσίες και αγαθά κοινής ωφέλειας (φυσικά 
μονοπώλια) , (γ) Εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις, (δ) Μονοπωλιακές 
παρεκκλίσεις.
 
19. Σε ποιες περιπτώσεις παρεμβαίνει το κράτος για να 
εξασφαλίσει την άριστη 
κατανομή των μέσων παραγωγής;
Όταν κάποια αγαθά έχουν αδυναμία αποκλεισμού και αδιαιρετότητα στην 
κατανάλωση. Επίσης όταν το κόστος είναι μεγάλο, όταν υπάρχουν εξωτερικές 
οικονομίες και επιβαρύνσεις και τέλος όταν υπάρχουν μονοπώλια.
 
20. Οι 2ης γενιάς νεοκλασικοί παραδέχονται ότι υπάρχει 
άνιση διανομή; Ποιος 
είναι ο σκοπός του παρεμβατικού κράτους σχετικά με τη 
διανομή;
ΣΚΟΠΟΣ: η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου στην αναγκαία 



έκταση, ώστε να επιτευχθεί η άριστη ή κοινωνικά επιθυμητή διανομή.
 
 
21. Τι υποστηρίζουν οι 2ης γενιάς νεοκλασικοί για τις 
οικονικές διαταραχές;
Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν οικον. διαταραχές και ότι το κράτος θα πρέπει 
να παρεμβαίνει για να μειώση την ανεργία και τον πληθωρισμό, μέσα από την 
αύξηση της ενεργούς ζήτησης όταν έχω ανεργία και τη μείωση της ενεργούς 
ζήτησης όταν έχω πληθωρισμό.
 
22. Από τι εξαρτάται κυρίως η διάθεση για επένδυση 
σύμφωνα με τον Κέυνς; Θα συμφωνούσε με μια πολιτική 
μείωσης των πραγματικών μισθών;
Στην ύφεση θα πρέπει να στηρίζεται η ενεργός ζήτηση των μισθών στο δημόσιο. 
Διαφωνία για τη μείωση γιατί δε συμβαδίζει με την οικον. μεγέθυνση. Οδηγεί σε 
πτώση των εργατικών μισθών, εξασθενίζει την ενεργό ζήτηση ακόμα περισσότερο, 
γιατί μειώνει τα εισοδήματα άρα και την κατανάλωση των εργατών.
 
23. Πότε κατά την άποψη του Keynes μια οικονομία βυθίζεται 
σε ύφεση και πότε γνωρίζει πληθωριστικές πιέσεις;
Όταν η ενεργός ζήτηση παρουσιάζει πτώση, η οικονομία βυθίζεται σε ύφεση 
που μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις ή και να οδηγήσει σε εκτεταμένη 
ανεργία, χωρίς η αγορά να μπορεί μόνη της να θέσει σε κίνηση δυνάμεις που 
να επαναφέρουν την οικονομία στην πλήρη απασχόληση, (παρέμβαση του 
κράτους επιβεβλημένη) Ο πληθωρισμός μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις 
όταν οι δυνάμεις της αγοράς αφεθούν να δράσουν ανεξέλεγκτες. Συγκεκριμένα, 
μια αρχική ύψωση των τιμών θα προκαλέσει αντιδράσεις από μέρους των 
εργατών με τα οργανωμένα συνδικάτα. Οι εργάτες θα απαιτήσουν αύξηση 
των ονομαστικών μισθών για να διατηρήσουν αμείωτα τα πραγματικά τους 
εισοδήματα. Η αύξηση μισθών θα διογκώσει το κόστος της παραγωγής. Αν μετά 
την αύξηση του κόστους οι τιμές μείνουν στο ίδιο ύψος θα μειωθεί αναγκαστικά 
το ποσοστό του επιχειρηματικού κέρδους. Προκειμένουν όμως οι επιχειρήσεις 
να διατηρήσουν αμείωτο το ποσοστό κέρδους θα προχωρήσουν σε αύξηση των 
τιμών των προϊόντων τους και μάλιστα αναλογικά μεγαλύτερη από την αύξηση 
του κόστους παραγωγής. Η νέα αυτή ύψωση τιμών θα εγείρει νέα απαίτηση των 
εργατών για αύξηση μισθών, αυτή η αύξηση σε περαιτέρω ύψωση τιμών κοκ. 
Μια σπειροειδής πληθωριστική διαδικασία τιμών - μισθών - κερδών μπαίνει 
έτσι σε κίνηση, που μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε υπερπληθωρισμό. 
(παρέμβαση του κράτους αναγκαία)
 
24. Ποιά μέτρα πολιτικής προτείνουν οι παρεμβατιστές 
οικονομολόγοι για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
υπανάπτυξης;
(α) εφοδιάζει την κοινωνία με δημόσια αγαθά στις επιθυμητές ποσότητες
(β) καθώς και με αγαθά και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στις επιθυμητές 
ποσότητες
(γ) επέκταση των δραστηριοτήτων που δημιουργούν «εξωτερικά οφέλη» και



περιορισμός των εξωτερικών επιβαρύνσεων
(δ) θέτει φραγμούς και ελέγχει τα μονοπώλια
 
25. Ποιες είναι οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους 
σύμφωνα με τους παρεμβατιστές;
(1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(α) Ο εφοδιασμός της οικονομίας με δημόσια αγαθά στις επιθυμητές ποσότητες
(β) ο εφοδιασμός της οικονομίας με αγαθά και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στις
επιθυμητές ποσότητες
(γ) η επέκταση των δραστηριοτήτων που δημιουργούν εξωτερικές οικονομίες 
και ο περιορισμός των εξωτερικών επιβαρύνσεων (δ) οι φραγμοί και έλεγχοι στα 
μονοπώλια
(2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(ε) η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου στην αναγκαία έκταση για 
την πραγματοποίηση της άριστης ή της κοινωνικά επιθυμητής διανομής.
(3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
(στ) η σταθεροποίηση της οικονομίας και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της 
ύφεσης 
και η καταπολέμηση του πληθωρισμού
(ζ) η ανακατανομή των μέσων παραγωγής στην έκταση που απαιτεί η 
πραγματοποίηση της κοινωνικά επιθυμητής οικονομικής ανάπτυξης
 
26. Ποια είναι τα μέσα οικονομικής πολιτικής του 
παρεμβατικού κράτους;
(1) ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(α) δημόσιες δαπάνες: οι δαπάνες που κάνει το κράτος και οι ελεγχόμενοι από 
αυτό οργανισμοί για τον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημοσία αγαθά ή για 
άλλους σκοπούς. ( Δημόσιες Δαπάνες για: αγαθά και υπηρεσίες, μεταβιβαστικές 
πληρωμές, μεταβιβάσεις εισοδήματος, μεταβιβάσεις κεφαλαίου, επιδοτήσεις 
επιχειρήσεων). (β) φόροι : από νομική άποψη ορίζονται ως υποχρεωτική 
παροχή του ιδιώτη στο κράτος χωρίς ειδική αντιπαροχή του κράτους στον 
ιδιώτη. Η σημαντικότερη διάκριση με κριτήριο τη φορολογική βάση στην οποία 
επιβάλλονται, είναι σε φόρους εισοδήματος (φόροι εισοδήματος νομικών 
προσώπων, φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων) , φόρους κατανάλωσης 
( έμμεσοι φόροι κατανάλωσης - γενικοί και ειδικοί - ) και φόρους περιουσίας 
( γενικοί - ειδικοί, φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος κληρονομιάς, φόρος 
μεταβίβασης ακινήτων) .
(γ) ο δημόσιος δανεισμός και η ρύθμιση του δημόσιου χρέους (δάνεια που 
συνάπτει το κράτος με διάφορες μορφές από τους ιδιώτες, τις εμπορικές 
τράπεζες, την κεντρική τράπεζα κτλ)
ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Περιλαμβάνονται όλα 
τα μέσα που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση δανειακών κεφαλαίων και 
μέσω αυτών άλλα μεγέθη της οικονομίας. Τα κυριότερα: η ρύθμιση του επίσημου 
προεξοφλητικού τόκου, η πολιτική της ανοιχτής αγοράς χρεωγράφων, η 
ρύθμιση του ταμειακού αποθέματος των εμπορικών τραπεζών, οι άμεσοι έλεγχοι 
των επιτοκίων της πιστωτικής αγοράς και οι άμεσοι ποσοτικοί και ποιοτικοί 
έλεγχοι των πιστώσεων.



ΜΕΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Περιλαμβάνει κάθε μέσο που επηρεάζει άμεσα τις εισαγωγές και εξαγωγές 
αγαθών, τους άδηλους συναλλαγματικούς πόρους, την κίνηση κεφαλαίων και 
τη μετανάστευση και έμμεσα άλλα μεγέθη της οικονομίας. Κυριότερα: οι δασμοί, 
η υποτίμηση και υπερτίμηση του συναλλάγματος, οι συναλλαγματικοί έλεγχοι, 
οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγώγες/εξαγωγές, τα μέσα περιορισμού ή 
διευκόλυνσης της μετανάστευεσης κ.α.
(4) ΜΕΣΑ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιλαμβάνει όλες τις πράξεις της πολιτικής εξουσίας (νόμους, διατάγματα, 
υπουργικές αποφάσεις, κανονισμούς) που καθορίζουν απευθείας τα ανώτατα 
ή κατώτατα όρια των οικονομικών μεγεθών ή υποχρεώνουν στην τήρηση 
ορισμένων προδιαγραφών. ( άμεσοι πιστωτικοί έλεγχοι, ποσοτικοί περιορισμοί 
στις εισαγωγές κ.α.) Κυριότερα: (α) μέσα ελέγχου τιμών και εισοδημάτων όπως 
έλεγχος τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, έλεγχος μισθών και ημερομισθίων, 
έλεγχος μερισμάτων, έλεγχος κερδών κ.α. (β) μέσα ελέγχου προσφοράς και 
ζήτησης αγαθών και μέσων παραγωγής όπως είναι οι περιορισμοί στην 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων, ο έλεγχος των επενδύσεων, οι κανονισμοί 
εργασίας, οι έλεγχοι ποιότητας των αγαθών κ.α. (5) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΣΜΟΥΣ
Περιλαμβάνει μεταβολές που επιφέρει η πολιτική εξουσία στην οικονομική 
και κοινωνική οργάνωση της χώρας. Πχ. Μεταρρυθμίσεις του φορολογικού, 
νομισματικού και πιστωτικού συστήματος, μεταβολές στους θεσμούς της 
ιδιοκτησίας, αγροτικές μεταρρυθμίσεις, κ.α.
 
27. Να ορίσετε το καθαρά δημόσιο αγαθό και το καθαρά 
ιδιωτικό αγαθό. Αναφέρετε παραδείγματα καθαρών δημόσιων 
αγαθών και Καθ. Ιδιωτικών.
Δημόσιο αγαθό 1ος ορισμός: είναι το αγαθό το οποίο από τη στιγμή που υπάρχει 
σε μια κοινωνία ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να αποκομίζει συγχόνως υπηρεσία 
ίσης ποσότητας και ίδιας ποιότητας με τη συνολικά παρεχόμενη από το αγαθό. 
Αν μια κοινωνία αποτελείται από τους Α και Β η συνολική ποσότητα ενός αγαθού 
είναι το Χ. Το αγαθό είναι δημόσιο όταν : ΧΑ = ΧΒ = Χ , πχ. Εθνική Άμυνα Δημόσιο 
αγαθό 2ος ορισμός: είναι το αγαθό το οποίο από τη στιγμή που υπάρχει σε μια 
κοινωνία όλα τα μέλη του μπορούν συγχρόνως να το χρησιμοποιήσουν και να 
ικανοποιούνται εξίσου από αυτό, χωρίς η ικανοιποίηση του ενός να μειώνει του 
άλλου. Πχ αντιπλημμυρικό έργο
Καθαρό Ιδιωτικό Αγαθό: είναι το αγαθό όπου ο κάθε καταναλωτής μπορεί να 
αποκομίσει μέρος από την συνολική ποσότητα ενός αγαθού, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις του. ΧΑ+ΧΒ = Χ
Είναι ένα αγαθό που δε μπορούν πολλοί συγχρόνως να καταναλώσουν την ίδια 
φυσική μονάδα του αγαθού.
Τα περισσότερα αγαθά είναι ιδιωτικά και τα προσφέρουν οι επιχειρήσεις με 
άριστο τρόπο.
 
 
28. Με ποιά κριτήρια ορισμένα αγαθά χαρακτηρίζονται ως 
δημόσια αγαθά;



Με 2 : (α) αδυναμία αποκλεισμού και (β) αδιαιρετότητα στην κατανάλωση
 
29. Τι εννοούμε όταν λέμε «αδυναμία εφαρμογής της αρχής 
του αποκλεισμού»; Εξηγείστε την έννοια της «απόλυτης 
αδυναμίας της αρχής του αποκλεισμού», καθώς επίσης τους 
λόγους αποτυχίας της αγοράς, αναφέροντας παραδείγματα.
Αδυναμία εφαρμογής της αργής του αποκλεισμού: όταν ένα άτομο απολαμβάνει 
την υπηρεσία μιας μονάδας αγαθού και δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός των 
άλλων από την ίδια ακριβώς υπηρεσία με οποιοδήποτε σύστημα εκούσιων 
συμφωνιών και τιμών. Πχ. Εθνική άμυνα, δημόσια υγεία, αντιπλημμυρική 
προστασία Αποτυγία της αγοράς: αδυνατεί να εφοδιάσει την κοινωνία έστω και 
με ελάχιστες υπηρεσίες των αγαθών αυτών.
Πχ. Αν αναλάμβανε μια επιχείρηση την κατασκευή φράγματος, όχι μόνο δεν θα 
είχε κέρδος αλλά θα έχανε και το κεφάλαιο της γιατί οι κάτοικοι θα απέφευγαν 
να πληρώσουν.
 
30. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποια αγαθά 
παρουσιάζουν «τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής της αρχής του 
αποκλεισμού»; Σε τι συνίσταται η «ατέλεια του αγοραίου 
μηχανισμού»; Γιατί το κράτος θα πρέπει να επεμβαίνει σε αυτή 
τη περίπτωση;
Εννοούμε ότι είναι δυνατή ως ένα βαθμό η είσπραξη τιμής μέσω του 
μηχανισμού της αγοράς. Πχ. Δρόμοι, φάροι, φωτεινοί σηματοδότες, 
τηλεόραση,υπηρεσίες αστυνόμευσης
Η αποτυχία της αγοράς είναι μερική γιατί δεν γίνεται άριστος εφοδιασμός 
(οριακό κόστος = 0 ) της κοινωνίας, σύμφωνα με το κριτήριο αριστοποίησης 
κατά Pareto, Ο μηχανισμός της αγοράς είναι ελάχιστα αποδοτικός (μεγάλο 
κόστος και τιμή, ταλαιπωρία καταναλωτών).
 
31. Να εξηγήσετε τον όρο «μερική αδυναμία της αρχής του 
αποκλεισμού»; Πως ονομάζουμε τα αγαθά που παρουσιάζουν 
μερική αδυναμία εφαρμογής της αρχής του αποκλεισμού; Σε τι 
συνίσταται η αποτυχία της αγοράς;
Μερική αδυναμία της αρχής του αποκλεισμού παρατηρείται στην περίπτωση 
που υπάρχουν εξωτερικές οικονομίες. Ο αποκλεισμός είναι αδύνατος ή δύσκολος 
μόνο για ένα μέρος του οφέλους που παρέχουν ενώ για ένα άλλο μέρος η 
είσπραξη τιμής είναι απόλυτα δυνατή. Πχ. Εκπαίδευση, νοσοκομειακή και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συγκοινωνίες, επιστημονική έρευνα.
Τα αγαθά αυτά ονομάζονται ημιδημόσια κι η τάση τους σήμερα είναι να γίνουν 
ιδιωτικά.
Στις περιπτώσεις μερικής αδυναμίας, η αγορά προσφέρει σε μικρότερες 
ποσότητες τα αγαθά από εκείνες τις ποσότητες που επιθυμεί η κοινωνία. Γιαυτό 
έχουμε αποτυχία της αγοράς με μη αποδοτική λειτουργία σύμφωνα με Pareto.
 
32. Δώστε κάποια παραδείγματα αγαθών τα οποία 



παρουσιάζουν ιδιομορφίες ως 
προς την εφαρμογή της αρχής του αποκλεισμού.
Η είσπραξη τιμής είναι δυνατή για μικρό αριθμό καταναλωτών κι όχι για μεγάλο. 
Τέτοιο παράδειγμα είναι ο δρόμος.
 
33. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα αγαθό παρουσιάζει 
αδιαιρετότητα στην κατανάλωση; Ορίστε τις περιπτώσεις 
αδιαιρετότητας (απόλυτη, μερική) , δίνοντας δικά σας 
παραδείγματα. Που έγκειται εδώ η αποτυχία της αγοράς;
Εννοούμε ότι η ίδια η φυσική μονάδα του αγαθού μπορεί να εξυπηρετεί πολλούς 
συγχρόνως.
Απόλυτη αδιαιρετότητα: η ίδια φυσική μονάδα του αγαθού παρέχει συγχρόνως 
υπηρεσίες ίσης ποσότητας και ποιότητας σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της 
κοινωνίας. Έχει περισσότερο την έννοια της απόλυτης αδιαιρετότητας 
στην κατανάλωση. Μερική αδιαιρετότητα: αγαθά που παρουσιάζουν 
αδιαιρετότητα στην κατανάλωση ως ένα ορισμένο σημείο από ένα όριο όμως 
και πέρα η πρόσθετη κατανάλωση από κάποιον συνεπάγεται την ανάγκη της 
αντίστοιχης μείωσης της κατανάλωσης των άλλων. Αυτά τα αγαθά επίσης 
θεωρούνται δημόσια.
Αποτυχία της αγοράς: MC=0 και μπορεί να έχω άνοδο οφέλους χωρίς να 
αυξηθεί το κόστος. Άρα μη αποδοτική λειτουργία σύμφωνα με το κριτήριο 
αριστοποίησης του Pareto. Μικρότερ επίπεδο ευημερίας. Γιαυτό έχω δημόσια 
πανεπιστήμια, δημόσια ταχυδρομεία, δημόσια άρδευση κτλ.
 
34. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό, το οποίο 
παρουσιάζει μερική αδιαιρετότητα στην κατανάλωση, και είναι 
δυνατόν να εφαρμοστεί η αρχή του αποκλεισμού ( πχ 
τηλεόρασης). Γιατί ο εφοδιασμός της κοινωνίας με αυτού του 
είδους τα αγαθά από την αγορά δεν είναι άριστος σύμφωνα με 
Pareto;
Πχ: υπηρεσίες τηλεθέασης
(α) αδιαιρετότητες στην κατανάλωση και (β) τεχνικλα δυνατός ο αποκλεισμός 
ΥΠΟΘΕΣΗ: παροχή των υπηρεσιών από ιδιωτική επιχείρηση
Σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τα άλλα ιδιωτικά αγαθά: (α) ίδιο το 
συνολικό κόστος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τηλεθεατών . (β) το οριακό 
κόστος = 0 Αν η επιχείρηση επιβάλλει ενιαία τιμή σε όλους με σκοπό να καλύψει 
το κόστος παραγωγής δεν εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της ευημερίας. Η τιμή 
θα πρέπει να προσεγγίζει το μηδέν και στην ανταγωνιστική αγορά δε μπορεί 
να συμβεί αυτό. Για να υπάρξει άριστος εφοδιασμός θα πρέπει οι καταναλωτές 
να πληρώνουν διαφορετική τιμή ανάλογα με τη χρησιμότητα τους και ένας 
τέτοιος διαφορισμός τιμών είναι αδύνατος και πρέπει το άθροισμα των τιμών να 
καλύπτει το κόστος παραγωγής.
 
35. Η «αδυναμία αποκλεισμού» θα μπορούσε να ταυτιστεί 
εννοιολογικά με εκείνη των εξωτερικών οικονομιών; Και αν ναι, 



γιατί;
Οι 2 έννοιες αυτές είναι ταυτόσημες. Είναι 2 διαφορετικοί όροι που εκφράζουν 
την ίδια έννοια. Πράγματι η αδυναμία του αποκλεισμού που χαρακτηρίζει τα 
δημόσια αγαθά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ακραία περίπτωση εξωτερικών 
οικονομιών, δλδ ένα όφελος που η αγορά αδυνατεί να ενσωματώσει στην 
τιμή και έτσι μπορεί να απολαμβάνεται από όλους χωρίς πληρωμή. Πολλοί 
οικονομολόγοι αντί να ορίζουν ως δημόσιο το αγαθό που παρουσιάζει αδυναμία 
αποκλεισμού, ορίζουν ως δημόσιο το αγαθό που δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλες 
εξωτερικές οικονομίες.
 
36. Ποια αγαθά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά 
περιορισμένες αδιαιρετότητες στην κατανάλωση; Πως 
ονομάζουμε αυτά τα αγαθά; Θεωρείτε απαραίτητη την κρατική 
παρέμβαση; Αν ναι με ποιο τρόπο;
Αγαθά με πολύ περιορισμένες αδιαιρετότητες παρουσιάζουν αρκετά όταν 
πρόκειται
για περιορισμένο αριθμό καταναλωτών. Πχ γήπεδο, θέατρο, συναυλία κτλ
Αυτά τα αγαθά ονομάζονται ιδιωτικά αγαθά συνολικής κατανάλωσης.
Λόγω αποτυχίας της αγοράς δεν εξασφαλίζεται η κοινωνικά επιθυμητή 
ποσότητα,
γιαυτό το λόγο πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος με επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις 
και
με ίδρυση κρατικών θεάτρων.
 
37. Ποιους τύπους αγαθών διακρίνουμε χρησιμοποιώντας τα 
κριτήρια της διαιρετότητας της κατανάλωσης και της 
δυνατότητας αποκλεισμού; Δώστε δικά σας παραδείγματα και 
εγηγείστε αν χρειάζεται παρέμβαση του κράτους.
Δυνατός αποκλεισμός | Αδύνατος αποκλεισμός
Αδιαίρετη 
κατανάλωση

Καθαρά Ιδιωτικά Αγαθά
Πχ. Μποτιλιαρισμένοι δρόμοι 
με διόδια, παγωτά, ρούχα

Κοινοτικοί Πόροι
Πχ. Μποτιλιαρισμένοι δρόμοι χωρίς 
διόδια,    ψάρια    στον    ωκεανό, 
βοσκοτόπια

Διαιρετή 
κατανάλωση

Φυσικά Μονοπώλια
Πχ.  Προστασία  από  φωτιά, 
τηλεόραση    καλωδιακή,    μη 
μποτιλιαρισμένοι   δρόμοι   με 
διόδια

Καθαρά Δημόσια Αγαθά
Πχ. Εθνική άμυνα, φράγματα, μη 
μποτιλιαρισμένοι    δρόμοι    χωρίς 
διόδια

 
 
38. Σε τι συνίσταται το πρόβλημα του «άριστου εφοδιασμού 
της κοινωνίας με δημόσια αγαθά» . Ποια είναι η νεοκλασική 
πρόταση για την επίλυση του προβλήματος αυτού;
Το πρόβλημα: (α) τι και πόσο θα παραχθεί από τα δημόσια αγαθά; (β) πως θα 
επιμεριστεί το κόστος παραγωγής τους ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας; Δλδ 
ποιος θα πληρώσει; (γ) ποιος μηχανισμός μπορεί να εξασφαλίσει τις αληθινές 



προτιμήσεις των μελών μιας κοινωνίας για τα δημόσια αγαθά, ώστε να υπάρχει 
άριστη κατανομή; Η νεοκλασική πρόταση για την επίλυση του προβλήματος 
είναι ότι θα πρέπει να κατασκευάσουμε θεωρητικά υποδείγματα παρόμοια με 
τα υποδείγματα της ανταγωνιστικής αγοράς.
(α) οι προτιμήσεις για τα δημόσια αγαθά θα γίνονται με βάση τις αξιολογήσεις 
των ατόμων που λειτουργούν με κριτήριο το ατομικό τους όφελος.
(β) οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για δημόσια αγαθά, με δεδομένο 
το εισόδημα τους και τις προτιμήσεις, η ζήτηση τους για το αγαθό εξαρτάται από 
την τιμή του αγαθού, όπου ρόλο τιμήςς παίζει ο φόρος.
(γ) με βάση αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να προσδιορίσουμε το σημείο 
ισορροπίας του δημόσιου αγαθού και του φόρου.
(δ) αναγκαία τα υποδείγματα για να εξασφαλιστεί ο άριστος εφοδιασμός της 
κοινωνίας για δημόσια αγαθά.
 
39. Πως το κράτος δύναται να εξασφαλίσει τον άριστο 
εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά σύμφωνα με τις 
θεωρίες του ανταλλάγματος; Ποιος ο βασικός αντίλογος έναντι 
τούτων των απόψεων;
Οι κλασικοί οικονομολόγοι και ωφελιμιστές υποστηρίζουν ότι ο φόρος είναι 
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος.
40. Πως το κράτος δύναται να εξασφαλίσει τον άριστο 
εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά σύμφωνα με τους 
νεοκλασικούς οικονομολόγους του 20ου αιώνα (σύμφωνα 
πρώτον με τους Samuelson, Buchanan, Musgrave και δεύτερον 
με τους Bowen, Tullock, Downs, Arrow);
Για να προσδιοριστούν οι συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για τον άριστο 
εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά προσπαθούν να κατασκευάσουν 
θεωρητικά υποδείγματα παρόμοια με τα υποδείγματα της ανταγωνιστικής 
αγοράς. Από τους σύγχρονους νεοκλασικούς οι Samuelson. Buchanan, Musgrave 
και άλλοι, επεξεργάστηκαν παραπέρα τις αντιλήψεις της θεωρίας του 
ανταλλάγματος και χρησιμοιποίησαν γι'αυτό το σκοπό σύγχρονη μαθηματική 
τεχνική. Με βάση το κριτήριο αριστοποίησης του Pareto και τις έννοιες και 
τα όργανα ανάλυσης της σύγχρονης Οικονομικής Ευημερίας προσπαθούν 
να προσδιορίσουν τις αναγκαίες συθήκες του άριστου εφοδιασμού της 
κοινωνίας με δημόσια αγαθά. Βασικό συμπέρασμα των αναλύσεων τους είναι 
ότι εοι αναγκαίες συνθήκες του άριστου εφοδιασμού με δημόσια αγαθά είναι 
εντελώς διαφορετικές από τις συνθήκες άριστου εφοδιασμού με ιδιωτικά 
μόνο αγαθά. Τα θεωρητικά υποδείγματα που διατυπώνουν είναι τέλεις λογικές 
κατασκευές. Στηρίζονται και αυτά στην παραδοχή ότι οι ιδιώτες διαμορφώνουν 
τις προτιμήσεις τους για τα δημόσια αγαθά με βάση το ατομικό του^ συμφέρον 
και τις εκδηλώνουν με τη ζήτηση τους γι'αυτά τα αγαθά που είναι συνάρτηση 
του φόρου (τιμής).
Εξίσου επίπονες είναι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ίδιοι καθώς 
και άλλοι μεγάλοι θεωρητικοί όπως οι σύγχρονοι Bowen, Tullock, Downs, 
Arrow και άλλοι για να βρουν λύση στο θέμα για το ποιό οργανωτικό σχήμα 
εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκαίων συνθηκών του άριστου 



εφοδιασμού της κοινωνίας με δημόσια αγαθά. Επειδή διαπιστώνεται γενικά 
ότι το οργανωτικό σχήμα της αγοράς είναι ακατάλληλο για να πετύχει αυτό το 
σκοπό, οι προσπάθειες των θεωρητικών αυτών στρέφονται στην αναζήτηση 
ενός συστήματος πολιτικής (συνταγματικής) οργάνωσης που να εξασφαλίζει 
2 προϋποθέσεις για τον άριστο εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά: 
(α) μηχανισμό με τον οποίο οι πολίτες να εκδηλώνουν τις αληθινές προτιμήσεις 
τους για τα δημόσια αγαθά, ώστε με βάση αυτές να καθορίζεται τι και πόσο θα 
παραχθεί από αυτά και (β) μηχανισμό με τον οποίο να επιμερίζεται το κόστος 
παραγωγής του κάθε δημόσιου αγαθού με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να 
πληρώνει φόρο (τιμής), που ν'αντιστοιχεί στη χρησιμότητα που του δίνει η 
υπηρεσία του αγαθού.
 
41. Εξηγείστε το υπόδειγμα μερικής ισορροπίας για τα 
δημόσια αγαθά. Ποιά είναι η συνθήκη ισορροπίας του ιδιωτικού 
και δημόσιου αγαθού;
(σημειώσεις φυλλάδιο)
 
42. Εξηγείστε το υπόδειγμα διαπραγματεύσεων του Lindahl.
(σημειώσεις φυλλάδιο)
43. Ποιες αδυναμίες/μειονεκτήματα παρουσιάζουν το 
υπόδειγμα μερικής ισορροπίας και το υπόδειγμα του Lindahl; 
Αναφέρατε επιγραμματικά ορισμένα σημεία από την κριτική 
που έχει ασκηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα τους.
Τα υποδείγματα αποτελούν τέλειες θεωρητικές λογικές κατασκευές. Δεν ισχύουν 
όμως οι υποθέσεις τους αφού : (α) δεν μπορούμε τις αληθινές προτιμήσεις για 
τα δημόσια αγαθά (πρόβλημα τζαμπατζή) . (β) δεν ισχύει ότι με την παροχή 
δημόσιων αγαθών ικανοποιείται το κριτήριο Pareto αφού : προϋποθέτει πλήρη 
συμφωνία όλων των μελών του συνόλου για το πόσα και ποιά αγαθά θα 
παραχθούν. Εκούσιες συμφωνίες ανάμεσα σε όλους του ιδιώτες είναι πρακτικώς 
ανέφικτες. Λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορούν να προσφέρουν οι πολιτικοί 
μηχανισμοί της
ψηφοφορίας: αρκετοί θεωρητικοί διαπίστωσαν ότι οι μηχανισμοί της 
ψηφοφορίας δεν εξασφαλίζουν τον άριστο εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια 
αγαθά.
 
44. Τι υποστηρίζει ο Buchanan και Tullock για το μηχανισμό 
της ψηφοφορίας και την παραγωγή δημοσίων αγαθών; 
Αντιπαραβάλλετε την άποψη τους με εκείνη του Downs.
Υποστηρίζουν ότι η παραγωγή δημόσιων αγαθών μέσω του μηχανισμού της 
ψηφοφορίας θα έχει ως αποτέλεσμα : (α) παραγωγή πέρα από το άριστο επίπεδο 
και (β) μηχανισμό αναδιανομής εισοδημάτων.
Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν πολιτικές συμμαχίες και αλληλοϋποστήριξη των 
προτάσεων μεταξύ των ασθενέστερα οικονομικά τάξεων.
Η άποψη του Downs είναι ότι η παραγωγή δημόσιων αγαθών θα έχει ώς 
αποτέλεσμα: (α) παραγωγή κάτω από το άριστο επίπεδο, γιατί οι ψηφοφόροι 
υποεκτιμούν το όφελος που αποκομίζουν από τα δημόσια αγαθά με πρόθεση να 



min την φορολογία τους.
Άριστο εφοδιασμό θα είχαμε αν: (α) τα κόμματα είχαν πλήρη γνώση των 
προτιμήσεων των ψηφοφόρων για τα δημόσια αγαθά , (β) οι ψηφοφόροι ήξεραν 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων των κομμάτων ώστε να γνωρίζουν τις 
επιπτώσεις και (γ) τα κόμματα ανακοίνωναν συγχρόνως τα προγράμματα τους.
 
45. Ποια μέσα πολιτικής χρησιμοποιεί το κράτος για να 
εφοδιάσει την κοινωνία με δημόσια αγαθά;
Από τη μία μεριά υπάρχει η αγορά με την ελεύθερη επιχείρηση και το μηχανισμό 
των τιμών. Και από την άλλη, υπάρχει ο πολιτικός μηχανισμός με τους κανόνες 
ψηφοφορίας, τον εξαναγκαστικό μηχανισμό του κράτους και τη διοικητική 
γραφειοκρατία. Στη λήψη τέτοιων αποφάσεων εμπλέκονται το εκλογικό σώμα, 
τα πολιτικά κόμματα, η Βουλή των αντιπροσώπων, η εκτελεστική εξουσία 
(Κυβέρνηση) και ακόμη ο γραφειοκρατικός μηχανισμός του κράτους. (Κρατική 
Παραγωγή, Φορολογία)
 
46. Ποια μέσα πολιτικής χρησιμοποιούνται από το κράτος για 
να εφοδιάσει την κοινωνία με ημιδημόσια αγαθά; Ποιος 
επωμέζεται κάθε φορά το κόστος παραγωγής τους; Μπορείτε 
να αναφέρετε ορισμένες «τιμές χρήσης» . Η έννοια του 
εφοδιασμού της κοινωνίας με δημόσια αγαθά από το κράτος 
συμπίπτει με εκείνη της κρατικής παραγωγής;
Για να εφοδιάσει το κράτος την κοινωνία με ημιδημόσια αγαθά ιδρύει συνήθως 
ειδικούς οργανισμούς ( ΕΡΤ, ΟΤΕ, ΟΛΠ ) που διαθέτους τις υπηρεσίες των 
αγαθών αυτών σε τιμή μικρότερη ή το πολύ ίση με το μέεσο κόστος παραγωγής. 
Τα ελλείμματα επιδοτούνται και καλύπτονται συνήθως από την καθολική 
φορολογία. Οι μέθοδοι για τον επιμερισμό του κόστους πλησιάζουν λίγο πολύ το 
μηχανισμό τιμών της αγοράς. Στην περίπτωση των αγαθών αυτών είναι δυνατό 
να προσδιοριστεί ως ένα βαθμό ποιοί ωφελούνται άμεσα από αυτά και πόσο. 
Έτσι το κράτος μπορεί να επιβαρύνει τους πολίτες ανάλογα με τη χρήση που 
κάνουν στο δημόσιο αγαθό. Μπορεί να διαθέτει τις υπηρεσίες του αγαθού έναντι 
πληρωμής ορισμένης τιμής χρήσης (αντιπαροχής) .
Τέτοιες τιμές χρήσης είναι το τέλος ( ταχυδρομικά τέλη, λιμενικά τέλη, διόδια, 
εκπαιδευτικά τέλη κ.α. ) και ο ανταποδοτικός φόρος ( φόρος στη βενζίνη που 
κατά τεκμήριο επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ανάλογα με τη χρήση 
των δρόμων)
Σε ορισμένες περιπτώσεις τον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια αγαθά τον 
αναλαμβάνει το κράτος. Αυτό δε σημαίνει κι ότι η παραγωγή των δημόσιων 
αγαθών γίνεται οπωσδήποτε από το κράτος. Η σύγχηση αυτών των δύο είναι 
συχνή. Το κράτος έχει ευθύνη για τον εφοδιασμό της κοινωνίας με δημόσια 
αγαθά, αλλά η παραγωγή τους μπορεί να γίνεται είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις 
είτε από το κράτος.
 
47. Δώστε τον ορισμό των εξωτερικών οικονομιών και των 
εξωτερικών επιβαρύνσεων. Που έγκειται η αποτυχία της 
αγοράς;



Εξωτερικές οικονομίες: είναι κάτι θετικό. Προκαλεί ένα αγαθό όταν πέρα από 
το όφελος που αναφέρει στον ιδιοκτήτη του που έχει πληρώσει γιαυτό τιμή, 
παρέχει επιπλέον όφελος και σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς τελευταία να πληρώνουν 
τιμή για αυτό το όφελος.
Εξωτερικές επιβαρύνσεις: όταν η παραγωγή ή η κατανάλωση ενός αγαθού 
από τον ιδιοκτήτη του μειώνει την ευημερία τρίτων προσώπων, ομάδων ή 
κοινωνικών συνόλων χωρίς να είναι δυνατή η αποζημίωση τους μέως των τιμών 
της αγοράς, λέμε ότι προκαλούνται εξωτερικές επιβαρύνσεις.
Σ'αυτές τις περιπτώσεις η αγορά δεν κατορθώνει να περικλείσει στην τιμή του 
αγαθού ολόκληρο το κόστος με το οποίο επιφορτίζεται η κοινωνία - κοινωνικό 
κόστος - αλλά μόνο το μέρος εκείνο που βαρύνει τον ιδιοκτήτη του αγαθού δλδ 
μόνο το ιδιωτικό κόστος. Η αδυναμία αυτή της αγοράς έχει σαν αποτέλεσμα τη 
διάσταση μεταξύ ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους.
 
48+50. Πότε προκαλούνται εξωτερικές οικονομίες 
κατανάλωσης, εξωτερικές οικονομίες παραγωγής και πότε 
μικτές εξωτερικές οικονομίες;
Εξωτερικές οικονομίες κατανάλωσης: Προκαλούνται όταν η κατανάλωση 
ενός νοικοκυριού μειώνει την ικανοποίηση άλλων νοικοκυριών χωρίς να είναι 
δυνατή η αποζημίωση των τελευταίων μέσω της αγοράς για τη μείωση της 
ευημερίας τους. Πχ. Το κάπνισμα σε κλειστό χώρο, τα καυσαέρια που εκπέμπει 
η κεντρική θέρμανση των σπιτιών, οι θόρυβοι και τα καυσαέρια που εκπέμπουν 
τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, οι θόρυβοι των κέντρων διασκέδασης που 
ενοχλούν τους περίοικους. Εξωτερικές οικονομίες παραγωγής: Προκαλούνται 
όταν η παραγωγή μιας επιχείρησης αυξάνει το κόστος (μειώνει την απόδοση) 
μιάς άλλης χωρίς να είναι δυνατή αποζημίωση της τελευταίας μέσω της 
αγοράς. Πχ. Το λέρωμα των ρούχων ενός καθαριστήριου από τα καυσαέρια 
που εκπέμπει γειτονικό εργοστάσιο, η μόλυνση του νερού των ποταμιών από 
τα απόβλητα των εργοστασίων που το κάνουν ακατάλληλο για άρδευση των 
καλλιεργειών αγροτικών επιχειρήσεων, η κοπή των δέντρων από υλοτομικές 
ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις με συνέπεια οι βροχές να διαβρώνουν το έδαφος 
και να καταστρέφουν τις καλλιεργείς, η υπερβολική αλίευση ψαριών από μια 
αλιευτική επιχείρηση σε ορισμένη θαλάσσια περιοχή που μειώνει την απόδοση 
ή αυξάνει το κόστος αλίευσης των άλλων επιχειρήσεων. Μικτές εξωτερικές 
επιβαρύνσεις: Προκαλούνται από την παραγωγή και μειώνουν την ευημερία 
των νοικοκυριών. Πχ. Όλα τα δεινά που υποφέρουν τα νοικοκυριά από τη 
ρύπανση και καταστροφή του περιβάλλοντος που συνεπάγεται η παραγωγή 
αγαθών, όπως η μόλυνση των νερών και της ατμόσφαιρας από τα απόβλητα τα 
καυσαέρια και τους θορύβους των εργοστασίων των αεροπλάνων και άλλων 
μεταφορικών μέσων.
 
49. Μπορείτε να απεικονίσετε διαγραμματικά τις αποκλίσεις 
από το άριστο επίπεδο παραγωγής του αγαθού, που προκαλούν 
οι εξωτερικές οικονομίες; Με ποιο τρόπο πρέπει να παρέμβει το 
κράτος;
(σημειώσεις φυλλάδιο)
 



51. Μπορείτε να απεικονίσετε διαγραμματικά τις αποκλίσεις 
από το άριστο επίπεδο παραγωγής του αγαθού που προκαλούν 
οι εξωτερικές επιβαρύνσενς; Με ποιο τρόπο πρέπει να παρέμβει 
το κράτος και ποιες δυσκολίες θα συναντήσει;
« (διάγραμμα scan σελ 196 βιβλίο)
 
52. Τι θα πρέπει να καθορίσει το κράτος για να εφαρμοστεί 
μια πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος; Εξηγείστε τις 
δυνατότητες περιορισμού της ρύπανσης με άμεσες 
διαπραγματεύσεις. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται η 
παρέμβαση του κράτους;
Θα πρέπει να καθορίσει 2 πράγματα:
(α) Το θεσμικό πλαίσιο (ο Νόμος) να επιτρέπει γενικά τη ρύπανση αλλά να 
δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη, δλδ σαυτούς που ρυπαίνουν το 
περιβάλλον και σαυτούς που υποφέρουν τις συνέπειες να διαπραγματεύονται 
κατά περίπτωση και να κλείνουν συμφωνίες που να υποχρεώνουν τους πρώτους 
να περιορίζουν ή να σταματούν εντελώς τη ρύπανση.
(β) Το θεσμικό πλαίσιο (ο Νόμος) να απαγορεύει γενικά τη ρύπανση αλλά 
να δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρση, σαυτούς που θέλουν να 
ρυπαίνουν και σαυτούς που θα υποστούν τις συνέπειες, να διαπραγματεύονται 
κατά περίπτωση και να κλείνουν συμφωνίες που να υποχρεώνουν τους 
δεύτερους να ανέχονται τη ρύπανση του περιβάλλοντοσ.
ΔΥΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: 
Οι εξωτερικές επιβαρύνσεις μπορούν να «εσωτερικευθούν» με άμεσες 
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και μαυτό το τρόπο 
να μειωθεί η παραγωγή στο κοινωνικά άριστο επίπεδο και να περιοριστεί η 
ρύπανση του περιβάλλοντος. Για να καταλήξουν όμως σε κάποιο αποτέλεσμα οι 
διαπραγματεύσεις, ακόμη και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι δύο 
θα πρέπει να έχει λυθεί προηγουμένως το πρόβλημα «δικαιομάτων ιδιοκτησίας» 
στο περιβάλλον, δλδ «ποιος θα αποζημιώσει ποιόν». Στις περισσότερες 
περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος εμπλέκεται συνήθως μεγάλος 
αριθμός ιδιωτών είτε από την πλευρά των θυμώτων είτε από την πλευρά των 
υπεύθυνων ή και από τις 2 πλευρές. Αλλά όταν οι εξωτερικές επιβαρύνσεις που 
προκαλεί η ρύπανση είναι μικτές και αφορούν πολυπληθή σύνολα, ελάχιστες 
οι πιθανότητες να οδηγηθούμε σε λύση του προβλήματος. Έχουμε αναγκαία 
παρέμβαση του κράτους για να δώσει λύση σε 2 προβλήματα: (α) πρόβλημα 
απόδοσης, δλδ προσαρμογής της παραγωγής στο κοινωνικά άριστο επίπεδο. 
Το κοινωνικά άριστο επίπεδο σε περίπτωση εξωτερικών επιβαρύνσεων που 
προκαλεί η ρύπανση είναι μικρότερο αν το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει τη 
ρύπανση παρά αν την ανέχεται. Άρα η πολιτική εξουσία θα πρέπει να επιλέξει σε 
ποιο κοινωνικά άριστο επ. θα προσαρμόσει την παραγωγή. Στόχος του κράτους 
είναι ο περιορισμός της ρύπανσης στο όριο που αντιστοιχεί στο κοινωνικά άριστο 
επ. παραγωγής. Άρα και μετά την προσαρμογή του Αρ. Επ. Παρ. θα απομένει 
ρύπανση που θα προξενεί ζημιές σε κοινωνικές ομάδες.
(β) πρόβλημα διανομής, δλδ ποιος θα φέρει το βάρος των μέτρων για τον 
περιορισμό της ρύπανσης και ακόμα αν τα θύματα θα αποζημιωθούν ή όχι για 
τη ρύπανση που απομένει μετά την προσαρμογή της παραγωγής στο Κοιν. Αρ. 



Επ. Και εδώ η πολιτική εξουσία θα πρέπει να επιλέξει το θεσμικό πλαίσιο και από 
την επιλογή της θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και τα συγκεκριμένα μέτρα 
πολιτικής που θα εφαρμόσει για τον περιορισμό της ρύπανσης.
 
53. Αν υποθέσουμε ότι η τεχνολογία δεν μεταβάλλεται, πως θα 
περιοριστεί η ρύπανση και τι οφείλει να κάνει το κράτος για να 
το επιτύχει;
Σαυτή τη περίπτωση για να περιοριστεί η ρύπανση ο μόνος τρόπος είναι η 
μείωση της παραγωγής. Για να το πετύχει αυτό το κράτος έχει δύο εναλλακτικά 
μέτρα πολιτικής, την επιβολή φόρου κατά μονάδα προϊόντος και τον άμεσο 
ποσοτικό έλεγχο της παραγωγής.
Ο φόρος αυτός θα αύξανε το ιδιωτικό οριακό κόστος των επιχειρήσεων σε όλα 
τα επίπεδα παραγωγής και θα μετατόπιζε την καμπύλη προσφοράς. Δεδομένης 
της καμπύλης ζήτησης και της νέας προσφοράς των επιχειρήσεων η τιμή του 
αγαθού θα ανέβαινε και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωνόταν. Ο φόρος οδηγεί 
τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στο κοινωνικά άριστο 
επίπεδο γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν την φορολογική 
τους επιβάρυνση. Ο άμεσος ποσοτικός έλεγχος της παραγωγής, για κάθε 
προϊόν που προκαλεί εξωτερικές επιβαρύνσεις το κράτος ορίζει με νομοθετική 
πράξη ανώτατο όριο παραγωγής, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβούν οι 
επιχειρήσεις. Για να είναι άριστη η λύση που θα δώσει το μέτρο, θα πρέπει 
σαν ανώτατο όριο να οριστεί το κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής. Τα 
αποτελέσματα του μέτρου αυτού είναι ίδια με αυτά του φόρου. Θα μειωθεί κι 
εδώ η παραγωγή και θα περιοριστεί ανάλογα η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Σε σύγκριση με τον φόρο, ο άμεσος ποσοτικός έλεγχος της παραγωγής 
μειονεκτεί
σύμφωνα με κάποιους νεοκλασικούς σε δύο σημεία: ο έλεγχος εφαρμογής του 
νόμου που ορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια παραγωγής είναι δύσκολο έργο και 
χρειάζεται οργανωμένο δίκτυο κρατικών υπηρεσιών.
 
54. Αν υποθέσουμε ότι η ρύπανση μπορεί να περιοριστεί με 
αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής (αλλαγή τεχνολογίας) . 
Ποιά μέτρα θα πρέπει να πάρει το Κράτος και ποιό πρόβλημα 
καλείται να επιλύσει;
Η προηγούμενη υπόθεση σταθερής τεχνολογίας δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Η κρατική παρέμβαση μπορεί να πάρει τη μορφή μέτρων που 
να ωθούν τις επιχειρήσεις στην εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογικών 
μεθόδων (συσκευών) περιορισμού της ρύπανσης.
Το μόνο πρόβλημα είναι να προσδιοριστεί σε ποιά έκταση θα πρέπει να 
περιοριστεί η ρύπανση. Το κράτος θα πρέπει να παρακινεί τις επιχειρήσεις να 
προχωρήσουν σε τεχνικές βελτιώσεις (εξοπλισμός με αντιρρυπαντικές συσκευές) 
που θα περιορίζουν τη ρύπανση στο άριστο επ. Με τρία μέσα το επιδιώκει αυτό: 
(α) επιβολή φόρου κατά μονάδα εκβαλλόμενης βλαπτικής ουσίας.
(β) πώληση από το Κράτος «δικαιωμάτων ρύπανσης» , ένα πιο ευέλικτο 
μέτρο πολιτικής. Για την αποχέτευση ορισμένης ποσότητας αποβλήτων κάθε 
επιχείρηση πρέπει να έχει αγοράσει είτε απευθείας από το κράτος ή από 
την αγορά αντίστοιχα «δικαιώματα ρύπανσης». Με το κράτος να εκδίδει ,πχ 



ως άριστο επίπεδο 1 εκατ. τόννους απόβλητα, έναν αριθμό «δικαιωμάτων 
ρύπανσης» για ορισμένη ποσότητα αποβλήτων που το σύνολο τους να είναι το 
1 εκατ. και τα πουλάει με πλειοδοτικό διαγωνισμό σαυτούς που προσφέρουν τη 
μεγαλύτερη τιμή. Μπορεί να επιτρέψει και αγοραπωλησίες μεταξύ των ιδιωτών 
μετά.
(γ) επιδότηση για τον περιορισμό της ρύπανσης: αντί να επιβάλει φόρο 
το κράτος ή κάποιο άλλο είδος τιμής στα απόβλητα για να εξαναγκάσει 
τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τη ρύπανση στο άριστο, μπορεί να τους 
δημιουργήσει κίνητρο να προχωρήσουν σαυτο τον περιορισμό με τη 
χορήγηγη επιδοτήσεων ( κάλυψη από το κράτος ενός μέρους της αξίας αγοράς 
αντιρρυπαντικών συσκευών, χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για την αγορά 
τέτοιων συσκευών, φορολογικές απαλλαγές κ.α)
 
55. Απεικονίστε διαγραμματικά το άριστο επίπεδο της 
ρύπανσης. Ποιά μέτρα θα πρέπει να πάρει το κράτος για την 
επίτευξη του άριστου επιπέδου ρύπανσης;
Σύμφωνα με τη νεοκλασική οριακή θεωρία η ρύπανση θα πρέπει να περιορίζεται 
ως εκείνο το σημείο από το οποίο το κόστος των τεχνικών βελτιώσεσν για 
τον παραπέρα
περιορισμό της ρύπανσης αρχίζει να ξεπερνά το όφελος από τη μείωση της 
ζημιάς (εξωτερικών επιβαρύνσεων) που προξενεί η ρύπανση. Σαυτό το σημείο το 
επίπεδο της ρύπανσης είναι άριστο, (διάγραμμα βιβλίο σελ. 213)
 
56. Τι προτείνουν οι ριζοσπάστες οικονομολόγοι για την 
προστασία του περιβάλλοντος;
Προτείνουν ριζικότερες λύσεις. Στις σύγχρονες οικονομίες που οι εξωτερικές 
επιβαρύνσεις (και εξωτερικές οικονομίες) είναι μεγάλες, η αγορά και οι τιμές 
που διαμορφώνονται σαυτή έχουν χάσει πια το πλεονέκτημα της αυτόματης και 
χωρίς κόστος διαβίβασης πληροφοριών για τις προτιμήσεις και την τεχνολογία. 
Αλλά η παρέμβαση του κράτους με μέσα όπως ο φόρος για τη διόρθωση των 
τιμών στο μέτρο που να περιλαμβάνουν τις εξωτερικές επιδράσεις απαιτεί 
τεράστια διοικητική εργασία. Η διοίκηση θα πρέπει να συγκεντρώσει και να 
επεξεργαστεί τεράστιο όγκο πληροφοριών για να καθορίσει ένα περίπλοκο 
σύστημα διαφορικών φόρων κατά επιχείρηση, περιοχή, χρόνο ρύπανσης κτλ. 
Αυτές ακριβώς οι δυσκολίες ωθούν σε αναζήτηση λύσεων έξω από τα πρότυπα 
της αγοράς. Θα μπορούσε και η «εσωτερίκευση» των εξωτερικών επιδράσεων 
αλλά και άλλα προβλήματα εξίσου σημαντικά νανατιμετωπιστούν με κάποια 
μορφή κοινωνικού σχεδιασμού.
 
57. Αντιπαραβάλλετε τις βασικές θέσεις των κλασικών, 
μαρξιστών αλλά και νεοκλασικών οικονομολόγων σχετικά με τη 
διανομή του εισοδήματος.
ΚΛΑΣΙΚΟΙ: 3 κοινωνικές τάξεις, εργάτες, κεφαλαιούχοι, γαιοκτήμονες, κατέχουν 
τους συντελεστές παραγωγής.
(α) Η εργασία είναι η μοναδική πηγή πλούτου, (β) το κεφάλαιο δεν δηλώνει παρά 
ένα αποτέλεσμα μισθών, (γ) οι μισθοί που παίρνει η εργατική τάξη μακροχρόνια 
δεν μπορούν να πέσουν κάτω αλλά ούτε και να ανέβουν πάνω από το ελάχιστο 



όριο συντήρησης τους, (δ) το προϊόν που απομένει μετά την πληρωμή των 
μισθών - το πλεόνασμα - το παίρνουν οι κεφαλαιοκράτες με τη μορφή κερδών, 
τα οποία εκτός από ένα μικρό μέρος που δαπανούν για τη συντήρηση τους, τα 
επενδύουν (συσσώρευση κεφαλαίου)
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΙ 1ης ΓΕΝΙΑΣ: δεν παραδέχονται ότι η κοινωνία χωρίζεται σε τάξεις, 
(α) Άρα δεν ενδιαφέρονται για τη διανομή του εισοδήματος ανάμεσα σαυτές, (β) 
παίρνουν σαν δεδομένους τους θεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις που κρύβονται 
πίσω απαυτούς, (γ) το κύριο ζήτημα που τους απασχολεί είναι η αποδοτική 
λειτουργία της οικονομίας, την άριστη κατανάλωση των μέσων παραγωγής 
στους διάφορους κλάδους.
Για την αμοιβή των παραγωγικών συντελεστών: (α) καθορίζονται στην αγορά 
από την προσφορά και την ζήτηση, (β) η αμοιβή κάθε συντελεστή παραγωγής 
θα είναι ίση με το οριακό προϊόν για να υπάρχει μεγιστοποίηση των κερδών 
του επιχειρηματία, (γ) εξαρτάται από την ποσότητα παραγωγικού συντελεστή 
που κατέχει ο καθένας. Για την διανομή του εισοδήματος: είναι επακόλουθο 
της διαδικασίας σχηματισμού τιμών. Η μερίδα του κάθε συντελεστή στη 
διανομή του εισοδήματος καθορίζεται από την αμοιβή του επί την ποσότητα 
του απασχολούμενου συντελεστή. ΝΕΟΤΕΡΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: (α) 
η διανομή του εισοδήματος ανάμεσα στα νοικοκυριά καταταγμένα κατά 
κλιμάκια εισοδήματος είναι περισσότερο διαφωτιστική για την συναγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό εισοδηματικών ανισοτήτων από τη 
διανομή του εισοδήματος κατά συντελεστές παραγωγής, (β) γιατί στις σημερινές 
κοινωνίες υπάρχουν πολλές πηγές εισοδήματος;
58. Γιατί η νεότερη νεοκλασική σκέψη θεωρεί ότι η διανομή 
του εισοδήματος κατά συντελεστές παραγωγής είναι ελάχιστα 
διαφωτιστική για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το 
βαθμό εισοδηματικών ανισοτήτων;
Αντίθετα με την κλασική παράδοση (αγγλικοί, κλασικοί, Μαρξ) η Σχολή αυτή 
δεν ενδιαφέρεται για τη διανομή του εισοδήματος στις διάφορες κοινωνικές 
τάξεις και για τους κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες ( πχ ιδιοκτησία) που 
την προσδιορίζουν, γιατί δεν παραδέχεται ότι η κοινωνία χωρίζεται σε τάξεις 
και παίρνει σαν δεδομένους τους θεσμούς. Τους νεοκλασικούς οικονομολόγους 
ενδιαφέρει η αποδοτική λειτουργία της οικονομίας, η άριστη, δλδ η κατανομή 
των μέσων παραγωγής στις διάφορες χρήσεις. Για να λύσουν αυτό το θέμα 
διατυπώνουν τη θεωρία των τιμών. Οι τιμές ισορροπίας που σχηματίζονται 
στην ανταγωνιστική οικονομία πραγματοποιούν άριστη κατανομή των μέσων 
παραγωγής στις διάφορες χρήσεις. Η διανομή του εισοδήματος είναι το 
επακόλουθο της διαδικασίας σχηματισμού των τιμών, διαδικασίας που κεντρικό 
σκοπό έχει την εξασφάλιση αποδοτικής λειτουργίας του οικονομικού συστήματος.
 
59. Που οφείλονται οι εισοδηματικές ανισότητες σύμφωνα με 
τους νεοκλασικούς οικονομολόγους; Απαντήστε εξηγώντας και 
τις αιτίες που προκάλεσαν τους παράγοντες εισοδηματικών 
ανισοτήτων που αναφέρατε.
Που οφείλονται;:
(α) στις διαφορές στην ιδιοκτησία του πλούτου .
(ι) σε ατομικές προσπάθειες (αποταμίευση, τεχνολογικές καινοτομίες) , (ιι) στους 



ισχύοντες θεσμούς (κληρονομιά, προίκα, δωρεά, συγχωνεύσεις εταιρειών) , (ιιι) 
σε τυχαία γεγονότα (ανακάλυψη χρυσορυχείων ή πετρελαιοπηγών) (β) στις 
διαφορές στις αμοιβές εργασίας
(ι) στις διαφορές στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας, οι οποίες 
προκαλούνται
λόγω των διαφορών στις ψυχοσωματικές ικανότητες των ατόμων, των 
διαφορών στην
εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση (επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα)
(ιι) σε μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά (συνδικάτα, μονοψώνια 
εργασίας)
(ιιι) σε διακριτικές μεταχειρίσεις ανάμεσα στους εργαζομένους
(ιν) στην έλλειψη ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης
(γ) στον ρόλο των τιμών των συντελεστών παραγωγής
(ι) η τιμή του συντελεστή παραγωγής πληρώνεται ως εισόδημα στον ιδιοκτήτη 
του συντελεστή παραγωγής.
(ιι) σένα άλλο οικονομικό σύστημα όπου το κεφάλαιο δεν θα παίρνει εισόδημα, οι 
δύο αυτοί ρόλοι των τιμών μπορεί να διαχωρίζονται
 
60. Ποιες είναι οι απόψεις για την αναδιανομή του 
εισοδήματος (α) των φιλοσόφων του φυσικού δικαίου Hobbes 
και Lock, (β) των κλασικών οικονομολόγων, (γ) των 
ωφελιμιστών - Bentham - και των (δ) μαρξιστών;
(α) ο άνθρωπος έχει αναφαίρετο δικαίωμα στους καρπούς των προσπαθειών 
του Θέτουν έτσι ένα ηθικό κριτήριο που δικαιολογεί τον τρόπο διανομής 
του εισοδήματος, όπως γίνεται στην ανταγωνιστική αγορά με βάση τις 
τιμές εργασίας και των μέσων παραγωγής που έχει αποκτήσει κανείς με τις 
προσπάθειες του. Όλοι λένε ΝΑΙ στον υπάρχοντα τρόπο διανομής ΕΚΤΟΣ από 
τους ωφελιμιστές, ριζοσπάστες και μαρξιστές που λένε ΟΧΙ.
(β) οι εισοδηματικές ανισότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συσσώρευση κεφαλαίου, για την αύξηση της απασχόληση, την αύξηση του 
εισοδήματος και την αύξηση των επενδύσεων.
Θέτουν ένα κριτήριο μεγιστοποίησης της οικονομικής απόδοσης που δικαιολογεί 
τις εισοδηματικές ανισότητες.
(γ) υποστηρίζουν την ίση διανομή του εισοδήματος και του πλούτου. Μέσα από 
αυτή μεγιστοποιείται η συνολική χρησιμότητα που αποκομίζει η κοινωνία. Η 
αντίληψη αυτή στηρίχτηκε σε 2 υποθέσεις: (ι) η χρησιμότητα είναι μετρήσιμη , 
(ιι) η οριακή χρησιμότητα είναι φθίνουσα με την αύξηση του εισοδήματος
Θέτουν έτσι ένα κριτήριο μεγιστοποίησης της συνολικής χρησιμότητας, που 
δικαιολογεί την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου διανομής του εισοδήματος, (δ) 
σοσιαλισμός! : κριτήριο για τη διανομή θα πρέπει να είναι η συμβολή του 
καθενός στην παραγωγή, μετρούμενη με τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο 
εργασίας. Κομμουνισμό: η διανομή θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
των ανθρώπων
 
61. Μπορεί να υπάρξει άριστη κατά Pareto αναδιανομή 
σύμφωνα με της 1ης γενιάς νεοκλασικούς; Γιατί μπορεί να 
υπάρξει άριστη κατά Pareto σύμφωνα με τη 2η γενιά 



νεοκλασικών;
Άριστη κατά Pareto αναδιανομή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σύμφωνα με τους νεοκλασικούς 
1ης γενιάς, γιατί όταν βελτιώνω το εισόδημα, χειροτερεύω τη θέση κάποιου 
άλλου.
Η 2η γενιά υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει άριστη κατά Pareto αναδιανομή, 
λόγω της αλληλεξάρτησης της ευημερίας των διαφόρων ατόμων. Η άνιση 
διανομή του εισοδήματος μπορεί να έχει οδυνηρά αποτελέσματα. Αν το κράτος 
αναλάμβανε τις μεταβιβάσεις εισοδήματος θα έιχαμε καλύτερα αποτελέσματα ( 
σε σχέση με την ιδιωτική φιλανθρωπία) . Γιατί γίνεται υποτίμηση από τον κάθε 
πλούσιο της πραγματικής του διάθεσης για βελτίωση της θέσης των φτωχών με 
την προσδοκία ότι οι άλλοι πλούσιοι θα βελτιώσουν τη θέση των απόρων, από 
την οποία θα ωφεληθεί κι αυτός.
 
62. Εξηγείστε τι σημαίνει «κοινωνικά επιθυμητή ανaδιανομή». 
Γιατί η πλειοψηφία των πολιτών δεν επιθυμεί αναδιανομή σε 
μεγαλύτερη έκταση από την άριστη κατά Pareto;
Είναι η αναδιανομή που προσδιορίζεται με βάση την συνάρτηση κοινωνικής 
ευημερίας. Δεν επιθυμείται αναδιανομή σε μεγαλύτερη έκταση από την άριστη 
γιατί (α) οι φτωχοί προσδοκούν ότι θα ανέβει το βιωτικό τους επίπεδο, θα 
ανέβουν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και δε θέλουν να υποστούν 
υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.
(β) γιατί η πλειοψηφία των βουλευτών είναι πλούσιοι
(γ) γιατί φτωχές μάζες ανεκπαίδευτες και πολιτικά απαθείς δεν ψηφίζουν 
σύμφωνα με τα συμφέροντα άρα δεν εκπροσωπούνται ανάλογα με την δύναμη 
τους στο κοινοβούλιο.
 
63. Ποια είναι τα κυριότερα μέσα που χρησιμοποιεί το κράτος 
για τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων;
(α) προοδευτική φορολογία, (β) μεταβιβαστικές πληρωμές (κοινωνική 
ασφάλιση, κοινωνική μέριμνα) , (γ) αρνητικός φόρος εισοδήματος, (δ) 
δημόσια αγαθά, (ε) εξασφάλιση από το κράτος πλήρους απασχόλησης και 
σταθερής αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων, (στ) μέτρα άμεσου ελέγχου 
(καθορισμός κατώτατων ορίων μισθών - ημερομισθίων, διατιμίσεις αγαθών, 
έλεγχος ενοικίων ή θεσμικές αλλαγές, αναδιανομή γης, κατάργηση κλειστών 
επαγγελμάτων κα).
 
64. Γιατί το σύστημα προοδευτικής φορολογίας δεν επιφέρει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ώστε να μειωθούν οι 
εισοδηματικές ανισότητες;
Γιατί οι έχοντες υψηλά εισοδήματα μειώνουν την φορολογική τους επιβάρυνση 
με διάφορους τρόπους, (α) αποφυγή φόρου: μείωση της φορολογικής 
υποχρέωσης με νόμιμο τρόπο και εκμεταλλευόμενοι τις ατέλειες της 
φορολογικής νομοθεσίας, (β) μετακύληση φόρου: μετάθεση του φορολογικού 
βάρους σε άλλους ιδιώτες που συναλλάσσονται, (γ) φοροδιαφυγή: μεθόδευση 
εσκεμμένου τρόπου παράνομης μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης.
Οι έμμεσοι φόροι είναι αντίστροφα προοδευτικοί - τους πληρώνουν πάντα στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.



Ένα μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων αντλείται με την επιβολή έμμεσων 
φόρων στην κατανάλωση, οι οποίοι επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τον 
πληθυσμό με χαμηλά εισοδήματα.
 
65. Ποιες παροχές περιλαμβάνει η κοινωνική ασφάλιση και 
ποιος πληρώνει το κόστος τους; Σε ποιους απευθύνεται το 
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και ποιος πληρώνει το κόστος; 
Γιατί η κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια δεν έχει περιορίσει σε 
αξιόλογο βαθμό τις εισοδηματικές ανισότητες, παρά το σχετικά 
μεγάλο όγκο των σχετικών κρατικών δαπανών;
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: καλύπτει το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού και 
ασκείται είτε από ενιαίο κρατικό φορέα, είτε από περισσότερους ημι-κρατικούς 
οργανισμούς. Περιλαμβάνει σύνταξη για τα γηρατειά, την αναπηρία και τον 
θάνατο, (χορήγηση επιδόματος σε περίπτωση ανεργίας, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, οικογενειακά επιδόματα)
Ποιος πληρώνει το κόστος; Οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι κατά ένα ποσοστό από το 
εισόδημα τους, εργοδότες κατά ένα ποσοστό πάνω στο μισθό του ασφαλισμένου, 
το κοινωνικό σύνολο με φόρους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: στοχεύει στην κρατική μέριμνα για πρόσωπα που έχουν 
ανάγκη βοήθειας, επειδή δεν είναι σε θέση να αποκομίζουν εισόδημα ή δεν 
έχουν άλλους πόρους που να τους εξασφαλίζει το ελάχιστο όριο συντήρησης. 
Περιλαμβάνει βοηθήματα σε απροστάτευτες οικογένειες, γέροντες, τυφλούς και 
μόνιμα ανίκανους για εργασία. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους δεν 
καλύπτονται. Επίδομα ενοικίου, δελτίο τροφίμων και συσσίτια. Συμπλήρωμα 
οικογενειακού εισοδήματος.
Κόστος; Όλα αυτά είναι δωρεάν παροχές που καλύπτονται από την φορολογία.
ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ: ανώτερες εισοδηματικές τάξεις μετακυλύουν την 
εργοδοτική εισφορά ή φορολογία στον πληθυσμό με χαμηλά εισοδήματα. 
Σημαντικό μέρος των κοινωνικών παροχών κατευθύνεται σε μεσαία ή ακόμα και 
ανώτερα εισοδηματικά στρώματα.
Βασικό επιχείρημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας είναι ότι εάν 
δεν υπήρχαν τότε οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού θα ζούσαν σε κατάσταση 
εξαθλίωσης.
 
66. Τι γνωρίζετε για τον αρνητικό φόρο εισοδήματος; Ποιά 
είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα από την επιβολή 
του;
Πρέπει τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το min όριο συντήρησης να 
πληρώνονται ορισμένο ποσό από το κράτος ως εισοδηματική ενίσχυση. Το 
επίπεδο εξαιρούμενου εισοδήματος είναι αυτό που ορίζει το κράτος ότι ο νόμος 
εξαιρεί από το φόρο.
Όριο φτώχειας είναι το επίπεδο εισοδήματος με το οποίο καλύπτεται το min όριο
συντήρησης μιας οικογένειας.
Πχ. Επίπεδο εξαιρούμενου εισοδήματος = 15.000
Min όριο συντήρησης = 15.000
Περίπτωση Α - θέσπιση αρνητικού φόρου εισοδήματος με συντελεστή 50% 



- οι οικογένειες με ΕΞΕ=Τ5.000 τότε ούτε πληρώνουν φόρο ούτε εισοδημ. 
Ενίσχυση. Οικογένειες με ΕΞΕ=10.000 θα έχουν 2.500 ενίσχυση (5.000χ50%) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: τα φτωχά νοικοκυριά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω απ’ το 
min όριο συντήρησης.
Θέσπιση αρνητικού φόρου εισοδήματος με συντελεστή 100% :
Αποτέλεσμα: εξασφαλίζει στις φτωχές οικογένειες το min όριο συντήρησης.
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ: αντικίνητρο για εργασία.
 
67. Σε ποιες περιπτώσεις δημοσίων αγαθών μειώνονται οι 
εισοδηματικές ανισότητες; Η εγγύηση από το κράτος της 
πλήρους απασχόλησης θα μείωνε τις εισοδηματικές ανισότητες;
Το κράτος παρέχει δωρεάν τα δημόσια αγαθά και δε σχετίζει, γιατί δε μπορεί, 
το όφελος που απολαμβάνει ο καθένας με την πληρωμή αναλογικής τιμής, 
έτσι είναι επόμενο η λειτουργία εφοδιασμού της κοινωνίας με δημόσια αγαθά 
να προκαλεί κάποια αναδιανεμητική επίδραση. Το ποσό της δαπάνης που 
κατευθύνεται στο κάθε εισοδηματικό κλιμάκιο ισοδυναμεί με το όφελος που 
αποκομίζουν τα νοικοκυριά που ανήκουν σ’ αυτό το κλιμάκιο. Σχεδόν όλες 
οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι τα στρώματα του πληθυσμού με χαμηλά 
εισοδήματα αποκομίζουν αναλογικά περισσότερο όφελος από τα δημόσια αγαθά 
που αποκομίζει ο πληθυσμός με υψηλά. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Υποστηρίζεται ότι οι εισοδηματικές ενισχύσεις από το κράτος, 
εκτός των άλλων μειονεκτημάτων δημιουργούν αντικίνητρο για εργασία και 
στην πραγματικότητα αμείβουν τη διάθεση για τεμπελιά. Το κράτος πρέπει να 
φροντίζει για την απασχόληση στο δημόσιο τομέα όλων εκείνων που για τον ένα 
ή τον άλλο λόγο αδυνατούν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Η εφαρμογή 
μιας τέτοιας πρότασης προϋποθέτει ότι το κράτος μπορεί να δημιουργεί 
παραγωγικές και αποδοτικές απασχολήσεις στο δημόσιο τομέα στην έκταση που 
χρειάζεται για απορρόφηση των ανέργων. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο, 
γιαυτό η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης εγκλείει τον κίνδυνο, το κράτος να 
απασχολεί τους ανέργους σε μη παραγωγικές εργασίες και ακόμη να καταντήσει 
πόλος έλξεως αργομίσθων.
 
68. Ποιες είναι οι κυριότερες οικονομικές λειτουργίες του 
κράτους σύμφωνα με τους μαρξιστές;
(α) θεσμοθέτηση και περιφρούρηση της ελευθερίας των συναλλαγών και 
της ιδιοκτησίας μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων και μηχανισμών επιβολής 
τους (β) η δημιουργία των γενικών υλικών όρων παραγωγής (υποδομές ή παραγ. 
Εισροές) (γ) η εξασφάλιση της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης
(δ) η διευκόλυνση της επέκτασης και η προστασία του εθνικού κεφαλαίου στο 
διεθνή χώρο
(ε) η διαχείριση των οικονομικών κρίσεων
 
69. Με ποιο τρόπο το κράτος θεσμοθετεί και περιφρουρεί την 
ελευθερία των συναλλαγών και της ιδιοκτησίας; Τι σημαίνουν 
για τους Μαρξιστές οι τρόποι αυτοί;
(α) θέσπιση κανόνων δικαίου , (β) οργάνωση μηχανισμών που περιφρουρούν 
την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και την προστασία της ιδιοκτησίας 



(διοικητικές υπηρεσίες, αστυνομία, δικαστήρια, φύλακες) . (γ) το κράτος 
τυποποιεί τα βασικά μέσα και μέτρα ανταλλαγής, το χρήμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: το κράτος κατοχυρώνει νομοθετικά τους όρους αναπαραγωγής 
του καπιταλιστικού συστήματος.
Τι σημαίνουν; (α) αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της 
εκμετάλλευσης και συνέχισης της συσσώρευσης του κεφαλαίου, (β) οι 
συμβάσεις μισθωτής εργασίας δεν συνάπτονται με την ελεύθερη βούληση 
των συμβαλλομένων, (γ) διαφορά στη διαπραγματευτική δύναμη των 
συμβαλλομένων.
 
70. Τι επιδιώκει κατά την άποψη των μαρξιστών το κράτος 
με τη θέσπιση θεμελιωδών κανόνων δικαίου ( σύνταγμα) 
και άλλων νόμων ( αστικός κώδικας, εμπορικός, κα) ; Γιατί 
οι συμβάσεις του αστικού δικαίου δεν συνάπτονται με 
την «ελεύθερη βούληση» των συμβαλλομένων;
Η ελευθερία των συναλλαγών στην αγορά εργασίας επιτρέπει στον 
κεφαλαιοκράτη να αγοράζει εργατική δύναμη με μισθό που κυμαίνεται γύρω 
στην αξία της και να τη χρησιμοποιεί για την παραγωγή μεγαλύτερης αξίας 
την οποία ιδιοποιείται χωρίς ισοδύναμο αντάλλαγμα. Εξάλλου, η ελευθερία 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας (συναλλαγών) επιτρέπει στον κεφαλαιοκράτη 
να μετατρέπει, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, το εμπόρευμα σε χρηματικό 
κεφάλαιο και να το επιστρέφει αμέσως στη σφαίρα παραγωγής για να αποσπά 
νέα υπεραξία.
Αυτοί είναι οι ουσιαστικοί λόγοι που το κράτος κατοχυρώνει την ελευθερία 
των συναλλαγών με τη θέσπιση θεμελιωδών κανόνων δικαίου ( Σύνταγμα) 
και άλλων νόμων ( Αστικός Κώδικας, Εμπορικός Κώδικας κα) . Σύμφωνα με 
τους κανόνες αυτούς η κίνηση εμπορευμάτων, χρήματος και προσώπων είναι 
ελεύθερη. Εξάλλου, καθένας είναι ελεύθερος να συναλλάσσεται με τους άλλους. 
Οι συμβάσεις θεωρείται ότι συνάπτονται με την «ελεύθερη» βούληση των 
συμβαλλομένων, που είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώνουν τους όρους που 
συμφωνούν.
Το καπιταλιστικό Δίκαιο βέβαια, δεν εξετάζει αν υπάρχει διαφορά στην 
διαπραγματευτική δύναμη των συμβαλλομένων και αν εκείνος που έχει 
μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη (λχ ο κεφαλαιοκράτης) επιβάλλει τους 
δικούς του όρους σ’ εκείνον που έχει μικρότερη ή καμία διαπραγματευτική 
δύναμη (λχ ο εργάτης) . Και οι δύο θεωρούνται από το Καπιταλιστικό Δίκαιο ως 
ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες εμπορευμάτων, που συνάπτουν «ελεύθερα» και χωρίς 
κανένα καταναγκασμό τη σύμβαση και συμφωνούν τα ανταλλάγματα και τους 
άλλους όρους με την ελεύθερη βούληση.
Αντίθετα στη βιομηχανική κοινωνία η ιδιοκτησία είναι η βάση της ταξικής 
εκμετάλλευσης. Η αστική ιδεολογία εγχαράσσει την αντίληψη ότι οι θεσμοί 
που κατοχυρώνουν την ελευθερία των συναλλαγών και την ιδιοκτησία 
ωφελούν «εξίσου» όλους τους πολίτες.
 
71. Τι επιδιώκει σύμφωνα με τους Μαρξιστές το κράτος με τη 
νομοθετική κατοχύρωση της ατομικής ιδιοκτησίας; Ποια είναι 
δισεπίλυτα προβλήματα ιδιοκτησίας που έχει δημιουργήσει η 



βιομηχανική ανάπτυξη και πως προσπαθεί το κράτος να τα 
επιλύσει;
(α) κατοχύρωση της κυριαρχίας των ιδιοκτητών πάνω στους μη ιδιοκτήτες.
(β) κατοχύρωση δικαιώματος των ιδιοκτητών πάνω στην εργασία των άλλων 
και στο προϊόν που παράγουν οι άλλοι.
(γ) η βιομηχανική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει δισεπίλυτα προβλήματα 
ιδιοκτησίας (ποιος έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας πάνω στο περιβάλλον), τα οποία το 
κράτος λύνει με νομοθετικές ρυθμίσεις (εξωτερικότητες).
 
72. Ποιες δημόσιες υπηρεσίες εμπλέκονται με τη θεσμική 
κατοχύρωση της περιφρούρησης της ελευθερίας των 
συναλλαγών και της ιδιοκτησίας; Ποιος πληρώνει το κόστος της 
λειτουργίας τους; Ποιο είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο για να 
αιτιολογηθεί η κατά αυτόν τον τρόπο χρηματοδότηση τους;
Πρόκειται για ένα πλέγμα κρατικών υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες, 
αστυνομία, δικαστήρια, φυλακές κα) που για τη λειτουργία τους το κράτος 
καταναλίσκει υλικά μέσα και απασχολεί ανθρώπους.
Αναγκαία αλλά μη παραγωγική η εργασία των δημόσιων υπαλλήλων.
Οι κρατικές δαπάνες γι’ αυτές τις υπηρεσίες συνιστούν «κοινωνικό έξοδο», το 
οποίο καλύπτουν όλα τα μέλη της κοινωνίας με το επιχείρημα ότι ωφελούνται 
εξίσου.
 
73. Στις καπιταλιστικές οικονομίες οι υλικοί όροι παραγωγής 
χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, στους γενικούς και ειδικούς 
υλικούς όρους παραγωγής. Πως ορίζουμε τους ειδικούς και πως 
τους γενικούς υλικούς όρους παραγωγής;
ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: είναι τα υλικά μέσα που εφοδιάζεται η 
επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις μέσω της αγοράς
ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: τα υλικά μέσα που παράγει η ίδια η 
επιχείρηση για την παραγωγική της διαδικασία.
Εφοδιασμός από το κράτος των επιχειρήσεων με μέσα παραγωγής (εισροές) 
- δλδ φροντίζει να έχουν οι επιχειρήσεις τα αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
παραγωγή.
Αυτές οι εισροές είναι ουσιαστικά τα δημόσια αγαθά: (α) μεταφορές 
(δρόμοι, λιμάνια κτλ) , (β) τηλεπικοινωνίες, (γ) ηλεκτρικό ρεύμα, (ιν) κέντρα 
τεχνολογικών ερευνών για την παραγωγή.
 
74. Πότε το κράτος αναλαμβάνει συνήθως να δημιουργήσει 
γενικούς υλικούς όρους παραγωγής;
(α) Όταν υπάρχει αδυναμία αποκλεισμού από την αξία χρήσης τους, όσων 
επιχειρήσεων δεν πληρώνουν αντάλλαγμα.
(β) όταν η παραγωγή αποκτά πολύ μεγάλο πάγιο κεφάλαιο που δεν μπορεί να 
εξασφαλίζει η ιδιωτική επιχείρηση
(γ) όταν το ποσοστό κέρδους είναι πολύ μικρό ή υπάρχουν μεγάλοι 
επιχειρηματικοί κίνδυνοι
(ιν) όταν η ζήτηση είναι ανεπαρκής σε σχέση με την παραγωγική δυναμικότητα 



Σύμφωνα με τους μαρξιστές το κράτος προσφέρει τους γενικούς υλικούς πόρους 
για χάρη των επιχειρήσεων δλδ για την παραγωγή και έτσι επωφελούνται και τα 
νοικοκυριά.
 
75. Ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες που επιφέρει η 
δημιουργία γενικών όρων παραγωγής από το κράτος; Πως 
επηρεάζει η δημιουργία γενικών υλικών όρων παραγωγής από 
το κράτος την κερδοφορία και την ζήτηση; (τεκμηριώστε την 
απάντηση σας)
Το κράτος εφοδιάζει τις επιχειρήσεις με σταθερό κεφάλαιο, άρα συντελεί στη 
μείωση του σταθερού κεφαλαίου που κάτω από διαφορετικές συνθήκες οι 
επιχειρήσεις θα χρειάζονταν για την παραγωγή. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει 
το ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων. Αρκετά από τα μέσα αυτά (έρευνες , 
τεχνική εκπαίδευση) συντελούν έμμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας και στη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης.
Ενίσχυση της ζήτησης γίνεται με τις δημόσιες δαπάνες. Το κράτος είναι 
ο καλύτερος πελάτης των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την αύξηση της ζήτησης για ορισμένα εμπορεύματα 
(κατασκευή δρόμων - άνοδος πωλήσεων αυτοκινήτων).
76. Γιατί αυξάνεται διαχρονικά ο όγκος των γενικών υλικών 
όρων παραγωγής που δημιουργεί το κράτος; Ποια μέσα 
πολιτικής χρησιμοποιεί το κράτος για τη δημιουργία των 
γενικών υλικών όρων παραγωγής;
(α) η ανάγκη για συνεχή τεχνολογική πρόοδο : νέα προϊόντα, νέα μηχανήματα 
και αρχές οργάνωσης
Προϋποθέτει: νέες ειδικότητες - δεξιότητες και άρα ταχύρρυθμη κατάρτιση 
του εργατικού δυναμικού. Περισσότερα ανώτερου επιπέδου τεχνικά στελέχη. 
Νέα ερευνητικά κέντρα και προγράμματα ερευνών. Συνεχείς βελτιώσεις στις 
μεταφορές -επικοινωνίες.
(β) λόγω της πτώσης του ποσοστού κέρδους: η τεχνολογική πρόοδος προκαλεί 
δυσκολίες κερδοφορίας σε ορισμένους κρίσιμους κλάδους για την οικονομία (ηλ. 
Ρεύμα, μεταλλεύματα). Τότε αναλαμβάνει το κράτος (εθνικοποίηση - επιδότηση). 
(γ) πίεση μονοπωλίων για συνεχώς μεγαλύτερες «συμπληρωματικές» κρατικές 
επενδύσεις (αυτοκινητόδρομοι - βιομηχανίες αυτοκινήτων, ελαστικών, 
πετρελαίου). 
ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: 
(α) βασικό μέσο ο μηχανισμός κρατικών δαπανών και φόρων, 
(β) η κρατική και ημικρατική επιχείρηση, τιμές μικρότερες του κόστους 
παραγωγής για τις επιχειρήσεις καθώς και κάλυψη ελλειμμάτων με φόρους, 
(γ) επιδοτήσεις - παραχωρήσεις: μεταβιβάσεις κεφαλαίου, χαμηλότοκα δάνεια, 
φορολογικές απαλλαγές και ενίσχυση του ποσοστού κέρδους.
 
77. Γιατί το κράτος φροντίζει για την εξασφάλιση της 
συνεχούς αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης κατά την 
άποψη των μαρξιστών ( 5 απόψεις) ;
(α) ο μισθός δεν εξασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης: το 



κόστος συντήρησης της οικογένειας του εργάτη, τη συντήρηση των ανέργων, τη 
συντήρηση και περίθαλψη των αρρώστων και των γερόντων
(β) συνέπεια της αστικοποίησης: εφοδιασμός από το κράτος με υπηρεσίες 
συλλογικής κατανάλωσης (παιδικοί σταθμοί, ύδρευση)
(γ) κατάκτηση των εργατικών αγώνων: μεγάλες απεργίες πριν τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, εκλογικές νίκες σοσιαλδημοκρατικών μεταπολεμικά: θέσπιση έμμεσου 
μισθού
(δ) περιορισμός των δεινών που δημιουργεί η καπιταλιστική ανάπτυξη: 

(ι) αστικοποίηση - κοινωνικά προβλήματα στις πόλεις, προβλήματα 
κατοικίας, εξαφάνιση μεγάλης οικογένειας, 

(ιι) τεχνολογικές επαναστάσεις: διαρθρωτική ανεργία, εργατικά 
ατυχήματα, αρρώστιες, μολύνσεις .
(ε) διατήρηση της νομιμότητας της πολιτικής εξουσίας: μαζική ανεργία - φτώχεια 
-κοινωνικές αναταραχές - κίνδυνος ανατροπής του συστήματος . Το κράτος 
κινδυνεύει να χάσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας.
 
78. Ποια μέσα χρησιμοποιεί το κράτος για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού; Τι δηλώνουν οι δαπάνες για την κοινωνική 
ασφάλιση και πρόνοια (σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο) ;
Τι δηλώνουν; Αποτελούν μεταβλητό κεφάλαιο - άρα το κράτος συμπληρώνει τα 
μέσα συντήρησης των εργαζομένων ώστε να βρίσκεται σε ένα χαμηλό επίπεδο ο 
εργατικός μισθός - άρα μεγαλύτερα κέρδη. Επίσης αποτελούν κοινωνικοποίηση 
ενός μέρους του κόστους του μεταβλητού κεφαλαίου.
 
79. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και τι επιδιώκεται με το σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας σύμφωνα με τους μαρξιστές; Σε ποιό επίπεδο 
κυμαίνεται συνήθως το ύψος των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης και πρόνοιας;
Για να εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης πρέπει να γίνονται 
τα παρακάτω μέσω της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης:
(α) συντήρηση της γυναίκας και των παιδιών του εργάτη, για αναπαραγωγή 
εργατικής δύναμης στο μέλλον
(β) αν ο εργάτης διέθετε μέρος του μισθού του για τη συντήρηση της οικογένειας 
του (περιλαμβανομένων και των ανίκανων για εργασία μελών της) για την 
ασφάλιση του σε περίπτωση ανεργίας και αρρώστιας και για τα γηρατειά του, 
δε θα μπορούσε να ανανεώνει καθημερινά τη δική του φυσική δύναμη για να 
παράγει υπεραξία για τον κεφαλαιοκράτη.
(γ) η συνεχής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργατών μειώνει τη 
νοσηρότητα ( και τις απουσίες από την εργασία) , βελτιώνει την υγιεινή 
κατάσταση του εργάτη και αυξάνει την απόδοση της εργατικής δύναμης.
(δ) η προσφυγή των ιδιωτικών κεφαλαίων στην αγορά εργασίας για φτηνά 
εργατικά χέρια και η διατήρηση της εργοστασιακής πειθαρχίας προϋποθέτουν 
την ύπαρξη εφεδρικού βιομηχανικού στρατού (ανέργων).
Αυτοί οι οργανισμοί αναλαμβάνουν να καλύπτουν ένα μέρος του κόστους 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, αφού δε μπορούν πλήρως τα ιδιωτικά 
κεφάλαια. Συνήθως το κράτος φροντίζει να καθορίζει τις διάφορες κοινωνικές 



παροχές σε τόσο χαμηλό ύψος που να πλησιάζει το ελάχιστο όριο συντήρησης, 
αλλά να μην εξασθενίζετε ο οικονομικός εξαναγκασμός του εργάτη να πουλάει 
την εργατική του δύναμη στον κεφαλαιοκράτη και να μη χαλαρώνεται η 
εργοστασιακή πειθαρχία.
 
80. Τι υποστηρίζει ο J. O'Connor για τις δραστηριότητες του 
κράτους πρόνοιας και τι ο C. Offe; Γνωρίζετε άλλες μαρξιστικές 
ερμηνείες για το «Κράτος Ευημερίας» ;
J. O'Connor: στις περισσότερες καπιταλιστικές χώρες το κράτος καταρτίζει 
και εκτελεί διάφορα προγράμματα έργων υποδομής με σκοπό τον εφοδιασμό 
των κατοίκων με υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης. Τέτοια προγράμματα 
συνήθως είναι: (α) προγράμματα για την ανάπτυξη προαστίων που 
περιλαμβάνουν κατασκευή οδικού δικτύου, σχολικών κτιρίων, τηλεφωνικών 
κέντρων κα. , (β) προγράμματα για την ανανέωση των αστικών κέντρων 
που περιλαμβάνουν επεκτάσεις και αναδιατάξεις αστικών συγκοινωνιών, 
διαπλατύνσεις δρόμων, διαμόρφωση πεζοδρομίων κα. , (γ) άλλα προγράμματα 
όπως για παιδικούς σταθμούς, μεγάλα νοσοκομεία, ιατρικές υπηρεσίες κα.
C. Offe: εκφράζει την άποψη ότι οι δραστηριότητες του καλούμενου «κράτους 
πρόνοιας» ή «ευημερίας» δεν ικανοποιούν άμεσα πρωταρχικές ανάγκες του 
ανθρώπου ούτε βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης του λαού. Καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής του κράτους δεν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης 
ζωής. Δέσμιο της καπιταλιστικής συσσώρευσης το κράτος δεν παίρνει 
αποτελεσματικά μέτρα που θα περιόριζαν την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη 
χάρη της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Άλλοι μαρξιστές χωρίς να παραγνωρίζουν ότι η κοινωνική ασφάλιση, η 
εθνικοποιημένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλοι θεσμοί και 
δραστηριότητες του «κράτους ευημερίας» συντελούν στην αναπαραγωγή της 
εργατικής δύναμης προς το συμφέρον του κεφαλαίου, εκφράζουν την άποψη 
ότι αυτοί οι θεσμοί δεν παραχωρήθηκαν οικειοθελώς από το κράτος αλλά 
κατατάχθηκαν ύστερα από συνεχείας και σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης.
 
81. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες εμφάνισης των 
οικονομικών κρίσεων 
σύμφωνα με τους μαρξιστές;
Όπως είπαμε όλοι σχεδόν οι μαρξιστές δέχονται ότι άμεσο αίτιο της οικονομικής 
κρίσης είναι η πτώση του ποσοστού κέρδους κάτω από το όριο. Οι κυριότερες 
μαρξιστικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την ερμηνεία των οικονομικών 
κρίσεων είναι οι εξής:
(α) η θεωρία της αύξησης της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου (β) η θεωρία 
της υποκατανάλωσης και
(γ) η θεωρία της συμπίεσης του κέρδους σαν αποτέλεσμα των αγώνων της 
εργατικής τάξης για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διανομή του εισοδήματος.
 
82. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία της αύξησης της οργανικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου; Ποιους μηχανισμούς θέτει σε 



λειτουργία η κρίση, έτσι ώστε, μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα, να παρατηρείται μια αύξηση του ποσοστού κέρδους;
Για την αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου οι Mattick, Yaffe, 
Holloway-Piccioto, Hirsh, Fine, Harris, υποστηρίζουν ότι κατά τη διαδικασία 
καπιταλιστικής ανάπτυξης αναπτύσσονται δυνάμεις (τεχνολογικές μεταβολές) 
που τείνουν στην αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Και αυτό 
συμβαίνει γιατί οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες με στόχο τα υπερκέρδη εισάγουν 
νέες τεχνολογίες εντάσεως κεφαλαίου, τις οποίες στην συνέχεια μιμούνται και οι 
υπόλοιποι.
 
""σ/μ = οργανική σύνθεση δείχνει ουσιαστικά τις τεχνικές εντάσες κεφαλαίου 
και εργασίας κ' = υ/μ / 1-σ/μ   όπου
υ/μ = κόστος εργασίας — μισθός, διάρκεια εργάσιμης μέρας
 
όσο παραπάνω μηχανήματα έχουμε στην παραγωγική διαδικασία αντί για 
εργαζομένους τόσο μειώνεται η πηγή του κέρδους, δλδ η εργασία.
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΚΡΙΣΗ:
(α) χρεοκοπία επιχειρήσεων: μείωση αξίας σταθερού κεφ. και άρα μείωση της 
οργανικής σύνθεσης του κεφ.
(β) αύξηση της ανεργίας : άρα πτώση του εργατικού μισθού και άνοδος του 
ποσοστού υπεραξίας.
83. Γιατί οι υποστηρικτές της θεωρίας της οργανικής 
σύνθεσης του κεφαλαίου, όπως ο D. Yaffe, χαρακτηρίζουν ως 
αντιφατική την πολιτική του κράτους για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών κρίσεων;
(α) πολιτική πλήρους απασχόλησης - κοινωνική γαλήνη: χαμηλά επίπεδα 
ανεργίας - συγκράτηση μισθού, μη αύξηση ποσοστού εκμετάλλευσης για 
αντιστάθμιση της ανόδου της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Για 
να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη πτώση του ποσοστού κέρδους, οι 
επιχειρηματίες αυξάνουν τις τιμές τους.
( ο πληθωρισμός αυτός διευκολύνεται από επεκτατική νομισματική πολιτική)
(β) οι επιχειρηματίες για να αντιδράσουν προχωρούν σε τεχνολογικές μεταβολές:
αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, μεγαλύτερη πτώση του 
ποσοστού κέρδους, ανεργία. Αύξηση των κρατικών δαπανών (μη παραγωγικών) .
(γ) στασιμοπληθωρισμός την δεκαετία του 1970: μείωση του ποσοστού κέρδους, 
άρα δεν κάνουν επενδύσεις και έχουν ανεργία.
 
84. Ποιες είναι οι απόψεις των Β. Fine - Harris για τη φύση των 
οικονομικών κρίσεων και το ρόλο του κράτους;
(α) ορισμένες κρατικές δαπάνες είναι έμμεσα παραγωγικές: συντελούν 
στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της υπεραξίας και άρα 
λειτουργούν ως αντίρροπη δύναμη στην πτώση του ποσοστού κέρδους.
(β) το κράτος αναγκάζεται να αυξήσει τις μη παραγωγικές δαπάνες για να 
διατηρήσει την κοινωνική γαλήνη, έτσι μειώνει το ποσοστό κέρδους.
(γ) το κράτος καλείται να απαντήσει στο εξής δίλλημα: πολιτικές κοινωνικής 



σταθερότητας ή ενίσχυσης της συσσώρευσης;
 
85. Εξηγείστε τη θεωρία της ανεπαρκούς καταναλωτικής 
ζήτησης. Ποιες είναι οι αντίρροπες δυνάμεις στην τάση της 
υποκατανάλωσης;
Η συνολική αύξηση της παραγωγής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη 
άνοδο της ζήτησης.
Οι επιχειρηματίες για να έχουν μεγαλύτερα κέρδη, κρατούν τους μισθούς χαμηλά, 
άρα η ζήτηση εμπορευμάτων για κατανάλωση από μεριάς των εργαζομένων 
αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό από την άνοδο της παραγωγής. Αντίρροπες 
δυνάμεις στην τάση υποκατανάλωσης: επενδύσεις σε νέους βιομηχανικούς 
κλάδους. Αύξηση του πληθυσμού, επέκταση σε νέες αγορές, αύξηση της 
κατανάλωσης μη παραγωγικών καταναλωτών.
86. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία της συμπίεσης του ποσοστού 
κέρδους; Ποιά μέτρα κρατικής πολιτικής προτείνουν οι 
υποστηρικτές αυτής της θεωρίας για τη συνέχιση της 
συσσώρευσης του κεφαλαίου;
(α) μεγαλύτερη άνοδος των πραγματικών μισθών έναντι της αύξησης της 
παραγωγικότητας της εργασίας, (β) κρίση, άνοδος ανεργίας, συγκράτηση 
πραγματικού μισθού κάτω από την αύξηση της παραγωγικότητας, (γ) 
περικοπή του έμμεσου μισθού, (δ) κίνδυνος να χάσει το κράτος τη δημοκρατική 
νομιμοποίηση της πολιτικής της εξουσίας.


