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Κοινό υιοθετημένο κείμενο θέσεων του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος 

 

Διαμορφώνοντας το σκηνικό 

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει 

να συνυπολογίζει ότι είμαστε μέρος ενός οικοσυστήματος, πλούσιου μεν, αλλά 

πεπερασμένου, αλληλοεξαρτώμενου και εύθραυστου. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε 

την οικονομία εργαλείο και όχι αυτοσκοπό.  Απώτερος στόχος της οικονομικής 

δραστηριότητας είναι να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες και να συμβάλλει σε 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, τώρα και στο μέλλον. 

Μπορούμε να έχουμε μια υγιή οικονομία, μόνο όταν η Γη είναι υγιής. Οι 

παρούσες γενεές δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους τη Γη, αλλά τη διατηρούν ως 

καταπίστευμα για λογαριασμό των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη, 

όπως ορίζεται στην Έκθεση Brundtland, καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.  

Ένα πράσινο οικονομικό όραμα τοποθετεί στο επίκεντρο την κοινωνική και 

περιβαλλοντική δικαιοσύνη και το δίκαιο, τόσο στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας όσο 

και μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει δίκαιη χρήση των πόρων της Γης και  

αντιστροφή της τάσης για διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών. 

Επιδιώκουμε τη μείωση των ανισοτήτων στην κατανομή της εξουσίας και στην 

πρόσβαση στους πόρους. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να καλύψει τις βασικές του 

ανάγκες: καθαρός αέρας, νερό, τροφή, στέγη, ενέργεια, υγεία, ελευθερία, 

εκπαίδευση. Κάθε ανθρώπινο ον έχει δικαίωμα στην αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, 

τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτονομία, την υπευθυνότητα, την αξιοπρέπεια, την 

αυτοπραγμάτωση. Η οικονομία πρέπει να επιτείνει την προσωπική ευημερία, όχι να  

αποσπά από αυτήν. 

Η Πράσινη Στροφή είναι το εγχείρημα που θα κάνει πράξη αυτόν το 

μετασχηματισμό. 

 

Γιατί είναι αναγκαία μια νέα πορεία  

Ζούμε σε μια παράδοξη κατάσταση. Πριν αρχίσουν να συρρικνώνονται οι 

οικονομίες μας με την παρούσα κρίση, ποτέ δεν είχαμε υπάρξει πλουσιότεροι, με 

την έννοια του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.  Όμως εκατομμύρια Ευρωπαίοι 

εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή βρίσκονται στα πρόθυρα της. Από 



τα μέσα της δεκαετίας του '70 και το τέλος της «μακράς ραγδαίας ανάπτυξης», οι 

ευρωπαϊκές οικονομίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξανόμενη και επίμονη ανεργία. 

Κάθε οικονομικός κύκλος κατέληγε σε επίπεδα ανεργίας υψηλότερα από τον 

προηγούμενο. Οι μακροοικονομικές πολιτικές δεν κατάφεραν να επιλύσουν αυτό το 

πρόβλημα. Οι κεϋνσιανές πολιτικές του «σταμάτα-ξεκίνα» έδειξαν τα όριά τους, 

ιδίως στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής απορρύθμισης και της επέκτασης των 

ανοικτών οικονομιών. Πράγματι, μετά το τέλος του χρηματοοικονομικού 

συστήματος του Bretton-Woods, που σφραγίστηκε με την απόφαση του 

αμερικανού προέδρου Νίξον το 1971 να εγκαταλείψει την μετατρεψιμότητα του 

αμερικανικού δολαρίου σε χρυσό, η μακροοικονομική πολιτική εφαρμόζεται σε 

γενικό πλαίσιο οικονομικής απορρύθμισης.  

Οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και η ολοένα αυξανόμενη ελευθερία 

στην κυκλοφορία των κεφαλαίων θεωρήθηκαν το μόνο εφικτό χρηματοοικονομικό 

σύστημα για τις οικονομίες μας.  Το οικονομικό και χρηματοοικονομικό σύστημα 

χαρακτηρίζεται από αστάθεια και ανισορροπίες, όπου επαναλαμβανόμενες κρίσεις  

φαίνεται να είναι η μόνη μορφή διορθωτικού μηχανισμού. 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση αποτελεί τέλειο παράδειγμα της βασικής  

αστάθειας του συστήματος. Στην αρχή είχαμε μεγάλες ανισορροπίες – ευρείες 

ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο, το ολοένα αυξανόμενο αρνητικό ισοζύγιο 

πληρωμών των ΗΠΑ συν φούσκες ακινήτων σε πολλές χώρες και την υπέρμετρη 

αύξηση του ιδιωτικού χρέους σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Στο τέλος, είδαμε μια 

πρωτοφανή ύφεση με εκατομμύρια απώλειες θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Εν τω 

μεταξύ, το σύνολο του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος κλονίστηκε σε 

τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε τεράστια «ένεση» δημοσίου κεφαλαίου στα  

κυριότερα τραπεζικά ιδρύματα.  

Η κρίση αυτή αποκαλύπτει ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που βασίζονται  

στο υπερβολικό χρέος και τις δαπάνες πέραν των δυνατοτήτων δεν μπορεί να είναι 

βιώσιμοι. Η ολέθρια κατάσταση της Ισλανδίας, αλλά και της Ιρλανδίας και των 

κρατών της Βαλτικής που μέχρι πρόσφατα παρουσιάζονταν ως οικονομίες-πρότυπα, 

καταδεικνύουν το μη βιώσιμο χαρακτήρα αυτών των μοντέλων ανάπτυξης, που 

βασίζονται στο χρέος και την οικονομική απορρύθμιση. Κατά συνέπεια, η κρίση 

αυτή αποκαλύπτει την αποτυχία των πολιτικών που καθοδηγήθηκαν από αυτό που 

μπορεί να οριστεί ως νεοφιλελεύθερη σκέψη.  

Η μακροοικονομική πολιτική στοχεύει, μέσω της νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής, να κατευθύνει τους κύριους οικονομικούς δείκτες όπως 

το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το δείκτη ανεργίας και το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Η εφαρμογή της Πράσινης Στροφής προτείνει λοιπόν ένα νέο 

προσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής,  με στόχο τη μείωση του οικολογικού 

μας αποτυπώματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  Ο επαναπροσδιορισμός 



των στόχων της οικονομικής πολιτικής απαιτεί νέους οικονομικούς δείκτες για την 

καθοδήγηση και την αξιολόγηση κάθε πολιτικής. Στην συνέχεια, η εφαρμογή της 

Πράσινης Στροφής θα επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της δημοσιονομικής και 

νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου αυτές να 

εξυπηρετήσουν τους συγκεκριμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η 

Πράσινη Στροφή υπόσχεται, τέλος, ακόμα περισσότερα στο πλαίσιο ενός  

νομισματικού συστήματος οργανωμένου σε παγκόσμιο επίπεδο που θα βοηθά στην 

εξασφάλιση της σταθερότητας των βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

 

Θέτοντας την οικονομία 

στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη 

 

Νέοι στόχοι για την οικονομική πολιτική...  

Η πράσινη απάντηση ξεκινά με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της 

μακροοικονομικής πολιτικής. Οι νέοι στόχοι συνεπάγονται μεγάλες αλλαγές στο 

οικονομικό μας μοντέλο.  Η Πράσινη Στροφή έχει δύο στόχους: τη μείωση της 

πίεσης που ασκεί η οικονομία μας στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων του πλανήτη.  Η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να έχει ως 

στόχο την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, 

καθώς η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μείωση του 

οικολογικού μας αποτυπώματος.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, η μακροοικονομική πολιτική 

οφείλει να ευνοεί τη χρηματοδότηση επενδύσεων αναγκαίων για μια βιώσιμη 

οικονομία. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η μακροοικονομική πολιτική πρέπει 

να εγκαταλείψει τον στόχο της μεγιστοποίησης της παραγωγής με την νομισματική 

έννοια, όπως υπολογίζεται βάσει του ΑΕΠ, και να επιδιώκει τη 

τη δημιουργία κοινωνικού πλούτου και διανομής του εισοδήματος. Η πολιτική που 

προτείνουμε, παίρνει επομένως αποστάσεις από την παραδοσιακή λογική της 

ανάπτυξης που συνεπάγεται υπερκατανάλωση στις αναπτυγμένες οικονομίες. Στο 

μοντέλο μας, το ΑΕΠ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και η αύξηση του όπως 

ορίζεται σήμερα δεν μπορεί πια να αποτελεί στόχο. Αυτό που έχει πραγματικά 

σημασία είναι ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ζωής για όλους, κάτι που 

σημαίνει διαφορετικά πράγματα αναπτυσσόμενες ή τις βιομηχανικές χώρες και 

περιφέρειες. Στις πλούσιες οικονομίες, ζητήματα όπως οι ανισότητες και τα 

καταναλωτικά υποδείγματα είναι τα πιο σημαντικά καθώς, παρά το υψηλό επίπεδο 

υλικού πλούτου, σημαντικό μέρος του πληθυσμού ζει σε χαμηλό βιοτικό επίπεδο. 

... που συνεπάγονται νέους δείκτες ...  



Η εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής συνεπάγεται την ύπαρξη 

αντίστοιχων οικονομικών δεικτών. 

Πρώτος στόχος της Πράσινης Στροφής είναι η μείωση της πίεσης που ασκούν 

οι οικονομίες μας στο περιβάλλον. Η αποτελεσματικότητα της οικονομικής 

πολιτικής στην επίτευξη του πρώτου αυτού στόχου πρέπει συνεπώς να μετριέται με 

ένα δείκτη που θα εστιάζει στα φυσικά όρια της χρήσης της φύσης από τον 

άνθρωπο και τον αντίκτυπό του σε αυτή, όπως κάνει το οικολογικό αποτύπωμα.  Σε 

τελική ανάλυση, ο περιβαλλοντικός στόχος δεν μπορεί να αποτιμηθεί με καθαρά 

χρηματικούς όρους, αφού το φυσικό κεφάλαιο δεν  μπορεί να είναι υποκατασταθεί 

ολοσχερώς από ανθρωπογενές κεφάλαιο. Το οικολογικό αποτύπωμα αποτελεί μια 

καλή κατευθυντήρια γραμμή, καθώς συνδυάζει και τις δύο όψεις της σχέσης μεταξύ 

οικονομικών συστημάτων και του περιβάλλοντος, δηλαδή τη χρήση πεπερασμένων 

φυσικών πόρων για την οικονομική παραγωγή, αλλά και τις επιπτώσεις της 

οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 

ρύπανση, απώλεια βιοποικιλότητας κ.λπ.). 

Η διατήρηση χρηματικών δεικτών είναι αναγκαία ακόμη και σε μια 

οικονομία Πράσινης Στροφής, αφού το οικονομικό πεδίο εξακολουθεί να βασίζεται 

σε χρηματικές ανταλλαγές. Ωστόσο, οι σημερινοί δείκτες, όπως το συνολικό ΑΕΠ και 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δεν θα πρέπει να διαδραματίζουν πλέον κυρίαρχο ρόλο. Το  

ΑΕΠ έχει επικριθεί επί δεκαετίες από περιβαλλοντολόγους, καθώς αντιμετωπίζει τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως «εξωτερικότητες» μη 

αντανακλώμενες στις συνολικές οικονομικές μετρήσεις.  Επιπλέον, αντί για  

μέτρηση ροών εισοδημάτων και κατανάλωσης, η αειφορία μας υποχρεώνει να 

επικεντρωθούμε στα αποθέματα. Έτσι η χρήση του Προσαρμοσμένου Δείκτη 

Καθαρής Αποταμίευσης φαίνεται να αποτελεί μια καλή βάση. Ο δείκτης αυτός 

ακολουθεί την ίδια αρχή όπως το Διορθωμένο ΑΕΠ, αλλά εκφράζεται σε όρους 

επιπέδου πλούτου και όχι ροής εισοδήματος ή κατανάλωσης. Η ιδέα είναι ότι η 

βιωσιμότητα απαιτεί τη διατήρηση σταθερού αποθέματος «Ευρύτερου Πλούτου», 

δηλαδή φυσικό + παραγωγικό + υλικό + ανθρώπινο κεφάλαιο, που όλα θεωρούνται 

απαραίτητα συστατικά για να παρασχεθούν στις μελλοντικές γενεές ισοδύναμες 

ευκαιρίες με αυτές που απολαύσαμε εμείς. 

Ο υπολογισμός του δείκτη αυτού γίνεται προσθέτοντας στην καθαρή 

αποταμίευση (ακαθάριστη εθνική αποταμίευση μείον την κατανάλωση παγίου 

κεφαλαίου) τις εκπαιδευτικές δαπάνες (που εκλαμβάνονται ως επένδυση σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο) και αφαιρώντας μία εκτίμηση εξάντλησης των φυσικών 

πόρων (που αντικατοπτρίζει τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 

συνδέεται με την εξόρυξη και τη συγκομιδή τους) και μία οικονομική αποτίμηση της 

ζημιάς από την παγκόσμια ρύπανση που προκαλούν οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. Το πλεονέκτημα του δείκτη αυτού είναι ότι είναι ήδη διαθέσιμος για 140 



χώρες, και ότι τα δεδομένα επικυρώνονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Εφιστά την 

προσοχή σε επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και χρηστή διακυβέρνηση, τα 

οποία έχουν αναδειχθεί σημαντικοί παράγοντες ως μέρος του κεφαλαίου ενός 

έθνους. Ο δείκτης αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα ενός μη 

χρηματικού δείκτη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανακολουθίες. Οι αναπτυγμένες 

χώρες μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται "σε βιώσιμη πορεία", διότι τα υψηλά 

επίπεδα ανθρώπινου και ανθρωπογενούς κεφαλαίου αντισταθμίζουν τα φτωχά 

φυσικά αποθέματα, ενώ ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως εξαγωγείς 

φυσικών πόρων είναι "σε μη βιώσιμη πορεία".  Επιπλέον, άλλοι δείκτες θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμοι προκειμένου να μετρηθεί η αποδοτικότητα πόρων  

κάθε συναλλαγής. 

Δεύτερος στόχος της Πράσινης Στροφής είναι μια καλύτερη ποιότητα ζωής για 

όλους στον πλανήτη, κάτι που προϋποθέτει την χρήση δύο ομάδων δεικτών. 

Από τη μία, ένας δείκτης ανθρώπινης και κοινωνικής ευημερίας είναι απαραίτητος 

και πρέπει να περιλαμβάνει ταυτόχρονα πολλές διαστάσεις, όπως απασχόληση και 

προσωπική δραστηριότητα, πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση, υλικό βιοτικό 

επίπεδο, φτώχεια, πολιτική φωνή και συμμετοχή,  υποκειμενική ευτυχία, κοινωνικές 

συνδέσεις και σχέσεις, κλπ. Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να συνοψιστούν σε έναν 

συνθετικό δείκτη (με πρότυπο το Δείκτη Κοινωνικής Υγείας) ή να παρουσιάζονται σε 

συγκεντρωτικό πίνακα, ανάλογα με τη χρήση που μας ενδιαφέρει. 

Από την άλλη, οι ανισότητες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε ένα δείκτη που να 

συνοψίζει τις διάφορες κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες περιλαμβανομένης 

της ανισότητας των φύλων. Δεδομένου ότι στο παρόν στάδιο τέτοιος δείκτης δεν 

υπάρχει, ο συντελεστής GINI (δείκτης μέτρησης εισοδηματικών ανισοτήτων) μπορεί 

να αποτελέσει ένα λειτουργικό υποκατάστατο. Εξάλλου, το Οικολογικό Αποτύπωμα 

είναι επίσης χρήσιμο για την αξιολόγηση των παγκόσμιων ανισοτήτων αναφορικά 

με τη χρήση φυσικών πόρων και την παγκόσμια κατανομή πλούτου.  

Είναι κρίσιμο να καλύπτονται ταυτόχρονα όλοι οι παραπάνω δείκτες.  

Ενδεικτικά ανώτατα ή κατώτατα όρια πρέπει να καθοριστούν για κάθε δείκτη και να 

τεθούν ως δεσμευτικοί και αναντικατάστατοι στόχοι. Αυτό επειδή οι στόχοι της 

Πράσινης Στροφής έχουν νόημα μόνο αν πηγαίνουν χέρι με χέρι: ένα υψηλό 

επίπεδο  ανθρώπινης ανάπτυξης και ένα χαμηλό επίπεδο των ανισοτήτων πρέπει να 

επιτευχθούν εντός των ορίων του πλανήτη.  Η επίτευξη ενός στόχου (π.χ. επίτευξη 

ενός υψηλού επιπέδου ανθρώπινης ανάπτυξης) δεν αντισταθμίζει τον άλλο (π.χ. 

εντούτοις αύξηση του οικολογικού αποτυπώματος). Τέλος, είναι σημαντικό οι 

δείκτες να χρησιμεύουν όχι μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές για εκπόνηση και 

αξιολόγηση  πολιτικών, αλλά και ως οικεία σύμβολα της πολιτισμικής αλλαγής που 

είναι εγγενής στην Πράσινη Στροφή.  Ως εκ τούτου, οι νέοι δείκτες πρέπει να είναι 

αρκετά απλοί για να είναι κατανοητοί σε όλους και να αποτελούν απλά εργαλεία 



επικοινωνίας. Ο περιορισμός του αριθμού των δεικτών σε τέσσερις  ακολουθεί 

επίσης αυτή τη λογική. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει έναν υψηλότερο βαθμό 

πολυπλοκότητας και εξειδίκευσης κατά τη χρήση των δεικτών για τη χάραξη 

πολιτικής. 

 Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε: 

• Η Eurostat να επεκτείνει τη συλλογή στοιχείων που υποστηρίζουν τους 

εναλλακτικούς δείκτες σε εθνικό καθώς και υπο-εθνικό επίπεδο, και να δημοσιεύει 

συγκεντρωτικό πίνακα που να παρουσιάζει αμφότερους τους κλασικούς και τους 

εναλλακτικούς οικονομικούς δείκτες.  

... αλλά και μια αναρρύθμιση των οικονομιών μας...  

Η οικονομική πολιτική οφείλει να έχει στόχο τη σταθερότητα. Κύκλοι  

ραγδαίας μεγέθυνσης και συρρίκνωσης (boom and bust), επαναλαμβανόμενες 

περίοδοι κρίσης, με εξάρσεις της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας, 

υπονομεύουν βαθύτατα τη συνοχή των κοινωνιών μας και δημιουργούν αίσθημα 

διαρκούς ανασφάλειας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εφόσον δεν είμαστε σε 

θέση να υποσχεθούμε πλήρη εξάλειψη των κρίσεων στην οικονομία της αγοράς, 

πρέπει να αγωνιστούμε για ρυθμιστικά πλαίσια που να μας επιτρέπουν να 

μειώσουμε σημαντικά τις καταστροφικές επιπτώσεις των πιθανών κρίσεων. Γι' αυτό 

είμαστε λόγου χάρη απολύτως αντίθετοι σε δομές «πολύ μεγάλες για να 

καταρρεύσουν» ή «πολύ διασυνδεδεμένες για να καταρρεύσουν». Η εμπιστοσύνη 

σε ένα ακέραιο οικονομικό μέλλον αποτελεί παράγοντα  ευημερίας για τους 

ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, η οικονομική σταθερότητα αποτελεί αποφασιστικό 

παράγοντα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, απαραίτητες για την καθιέρωση μιας 

πράσινης οικονομίας. 

... και η βέλτιστη προσαρμογή  των οικονομιών μας στην τοπική κλίμακα  

Μια βιώσιμη οικονομία θα βελτιστοποιήσει την τοπικοποίηση της 

παραγωγής, όπου αυτό βοηθά στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού 

αποτυπώματος.  Η οργάνωση του διεθνούς εμπορίου πρέπει να αλλάξει ώστε να 

συνυπολογιστεί ο νέος αυτός στόχος.  Δεν υπάρχει «ένα μέγεθος για όλους»: ούτε η 

πλήρης παγκοσμιοποίηση, ούτε η πλήρης τοπικοποίηση μπορούν να είναι συνεπείς 

με τους συνολικούς μας στόχους για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

αύξηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η τοπική οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει 

να ευνοείται όπου έχει νόημα από οικολογική και κοινωνική σκοπιά. Θα πρέπει, 

συνεπώς, να συμπεριλαμβάνονται τα πραγματικά κόστη όλων των εξωτερικοτήτων 

(μεταφορές, ενέργεια) προκειμένου οι τιμές να αντανακλούν τις πραγματικές 

επιπτώσεις. 



Η τοπικοποίηση των οικονομιών μας πρέπει επίσης να εξεταστεί από άποψη 

χρήσεων γης, διαρθρωτικής διαχείρισης και περιφερειακής πολιτικής. Προκειμένου 

να δημιουργηθούν περιφέρειες με συγκλίνουσες προδιαγραφές ευημερίας και 

χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, ενδεχομένως να απαιτηθεί μεταφορά οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Αυτό θα είναι σκόπιμο υπό τον όρο οι εν λόγω τομείς να σέβονται 

τις δυνατότητες, τον ιδιαίτερο  χαρακτήρα της περιφέρειας και τη φωνή των 

πολιτών στην αναδιοργάνωση της. Κριτήρια προστασίας του τοπίου μπορεί να είναι 

αναγκαία  ώστε να διατηρηθούν αειφόρες μορφές γεωργίας, ακόμα και σε περιοχές  

όπου η παραγωγικότητα είναι χαμηλή. 

Η χωροθέτηση των οικονομικών τομέων και οι επιλογές που γίνονται 

οφείλουν επίσης να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς παράγοντες και να έχουν ως 

στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού, πτυχή σημαντική 

σε αγροτικές περιοχές βιομηχανικών χωρών· ιδιαίτερα δε στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, όπου εμπορικές καλλιέργειες αντικαθιστούν την παραγωγή τροφίμων και 

οδηγούν σε περαιτέρω εξαθλίωση και επισιτιστικές κρίσεις. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου, πρέπει να εφαρμοστεί μια πραγματική πολιτική φορολόγησης του 

άνθρακα, κάτι που θα μπορούσε να γίνει μέσω ενός συστήματος όπως το «φόρος-

και-μέρισμα».  

Θέτοντας το χρηματοοικονομικό σύστημα στην υπηρεσία της οικονομίας 

Αν η οικονομία οφείλει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και του 

πλανήτη, αδυνατεί να το πράξει όσο το χρηματοοικονομικό σύστημα παραμένει 

αυτονομημένο ή και λειτουργεί ενάντια στην πραγματική οικονομία. Για να το 

θέσουμε απερίφραστα, το να θέσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην υπηρεσία 

της οικονομίας συνεπάγεται το κλείσιμο του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού 

«καζίνο», όπου οι τεράστιες ζημιές αντισταθμίζονται επιβαρύνοντας το ευρύ κοινό. 

Νέα κερδοσκοπικά εργαλεία και πρακτικές είναι πιθανό να εμφανιστούν στο εγγύς 

μέλλον. Ως εκ τούτου, μια πράσινη εναλλακτική λύση πρέπει να προκύψει από ένα 

νέο υπόδειγμα ανάλυσης. Αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη συσσώρευση 

κεφαλαίου και το στόχο της απεριόριστης μεγέθυνσης αυτού του οικονομικού 

συστήματος, δε θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε μια πράσινη πολιτική, βιώσιμη 

και δίκαιη για τους ανθρώπους, τις μελλοντικές γενιές και το περιβάλλον.  

Μια ενωμένη Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της στην επίλυση 

της χρηματοοικονομικής κρίσης. Αρκεί να εφοδιαστεί με εργαλεία 

μακροοικονομικού πλαισίου: οικονομική διακυβέρνηση, δημοσιονομικός 

συντονισμός και αλληλεγγύη και μείωση ελλειμμάτων, θα είναι σε θέση να παίξει 

αυτόν τον ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Από το 2007 οι χρηματοοικονομικές αγορές εισήλθαν σε περίοδο 

επαναλαμβανόμενης κρίσης, η οποία τελικά μπορεί να συμβάλει σε καταστροφή 



επιχειρήσεων-κλειδιά, μείωση του καταναλωτικού πλούτου, σημαντικές 

χρηματοδοτικές δεσμεύσεις των κυβερνήσεων που θα πρέπει να αφαιρεθούν από 

άλλους τομείς, καθώς και σε σημαντική υποχώρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ευρώπη δεν έμεινε μακριά από το 

παγκόσμιο καζίνο: η συγκέντρωση από τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

«τοξικών» στοιχείων ενεργητικού, συνδεδεμένων με τα ενυπόθηκα δάνεια subprime 

στις ΗΠΑ, αποκάλυψε την έλλειψη κατανόησης των περίπλοκων προϊόντων ενός 

διασυνδεδεμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος ρυθμισμένου ανεπαρκώς 

(ποσοτικά και ποιοτικά). Είναι εντυπωσιακό ότι η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που 

κατέρρευσε ήταν Γερμανική, σε μια χώρα που είχε γλιτώσει μέχρι τότε από την  

κτηματομεσιτική φούσκα. Η Τράπεζα ΙΚΒ, ειδικευμένη σε δάνεια προς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, θεώρησε φρόνιμο να επενδύσει σε αμερικανικές ενυπόθηκες 

πιστώσεις subprime. Μία από τις συνέπειες της μακροχρόνιας, παγκόσμιας 

οικονομικής κατάρρευσης,  είναι η Ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους του 2010.  

Σε αυτήν την κατάσταση υλοποιούνται ή βρίσκονται υπό εξέταση λύσεις 

τόσο  βασισμένες στην αγορά όσο και κανονιστικού χαρακτήρα. Το 2008 και το 2009 

οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην επιβράδυνση των 

οικονομιών με πρωτοφανείς δημοσιονομικές «ενέσεις» και πολιτική νομισματικής 

επέκτασης. Το 2010 προγράμματα λιτότητας βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, 

ιδίως στην Ευρώπη, όπου η ζώνη του ευρώ είναι σε κίνδυνο εξαιτίας της πίεσης στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, που οδήγησε στην ελληνική κρίση και πιθανόν να 

αποσταθεροποιήσει κι άλλες χώρες μέλη. 

Ο έλεγχος της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι επειγόντως αναγκαίος, 

καθώς το κανονιστικό πλαίσιο δε συμβάδισε με τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο 

χρηματοπιστωτικό τομέα, που δημιούργησε νέα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Οι  

χρηματοοικονομικές αγορές έχουν φτάσει επίσης ένα βαθμό πολυπλοκότητας και 

παγκοσμιοποίησης που προκαλεί έλλειψη διαφάνειας και δυσκολία στον έλεγχό 

τους. Ειδικότερα, αύξησε την σημασία του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, των 

επενδυτικών τραπεζών, των hedge-funds, των παραγώγων, των εκτός ισολογισμού 

χρηματοδοτήσεων του δανεισμού subprime.  Σε αυτό το στάδιο μόνο η παγκόσμια 

διακυβέρνηση μπορεί αποτελεσματικά και γρήγορα να επηρεάσει την κατάσταση, η 

οποία στις μέρες μας γρήγορα οδηγεί σε παγκόσμια εξάπλωση της κρίσης και 

παγκόσμιο οικονομικό σοκ.  Η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη, προκειμένου να 

προωθήσει τα απαραίτητα μέτρα. 

Η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ απαιτεί μια 

προσέγγιση σε τρία βήματα με: 



i) ισχυρό πλαίσιο πρόληψης, βασισμένο σε καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και 

εσωτερικοποίηση των αρνητικών εξωτερικοτήτων που δημιουργούνται από τις 

χρηματοοικονομικές αγορές, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·  

ii) μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης μέσω της ενίσχυσης εξουσιών ελέγχου και 

παρέμβασης των μελλοντικών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσωρινής απαγόρευσης προϊόντων 

και περιορισμού δυνητικά επικίνδυνων πρακτικών·  

iii) ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο διασυνοριακής επίλυσης κρίσεων, βασισμένο σε 

μηχανισμούς δίκαιης κατανομής βαρών το οποίο θα προβλέπει οι μέτοχοι και οι 

πιστωτές να συμβάλλουν οικονομικά στην επίλυση της κρίσης πριν από τους 

φορολογούμενους. 

Μείωση του συστημικού κινδύνου  

Η απορρύθμιση του παγκοσμιοποιημένου χρηματοοικονομικού συστήματος 

αποτελεί παράγοντα εξάπλωσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες οφείλουν να υπηρετούν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας 

της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών. Πρέπει επίσης να είναι ενήμερες για την 

ευθύνη τους να αποφύγουν τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις  

από τη χρηματοοικονομική αστάθεια. Η διχοτόμηση του ολλανδικού ομίλου ING σε 

δύο χωριστές οντότητες, μια για τραπεζικές δραστηριότητες και μία για  

ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπως επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

σηματοδοτεί θετική εξέλιξη στην κατεύθυνση της 

μείωσης του μεγέθους των οικονομικών παικτών στην ΕΕ. 

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε: 

• Διάσπαση των τραπεζικών ομίλων που θεωρούνται «πολύ μεγάλοι ή πολύ 

διασυνδεδεμένοι για να καταρρεύσουν», των οποίων η χρεοκοπία ενέχει συστημικό 

κίνδυνο. Αυτή η διάσπαση θα πρέπει να γίνει μέσω του διαχωρισμού της δημόσιας 

λειτουργίας των τραπεζών (κυρίως καταθέσεις-χορηγήσεις) από τις επενδυτικές 

τραπεζικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα 

κόστη σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν οι δημόσιες λειτουργίες των 

τραπεζών θα πρέπει να διασωθούν.  

• Σύνολο αυστηρών κανόνων περί κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα αποθαρρύνει 

την υπέρμετρη ανάληψη κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ θα 

ευνοεί αυτά που εστιάζουν σε τραπεζικές δραστηριότητες με τη στενή έννοια 

δηλαδή συγκέντρωση αποταμιεύσεων και δανειοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας.  



•  Δραστική χαλιναγώγηση των απολαβών για τα διευθυντικά στελέχη και τους 

χρηματιστές. Μια από τις βασικές αιτίες της τρέχουσας κρίσης ήταν το γεγονός ότι 

μεγάλες τράπεζες προχώρησαν με κάθε κόστος σε τεχνητή διόγκωση της απόδοσης 

των χαρτοφυλακίων τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις εξωφρενικές αμοιβές 

των χρηματιστών τους. Αυτό ενθάρρυνε τα διευθυντικά στελέχη να λαμβάνουν  

απερίσκεπτα ρίσκα κατά τις συναλλαγές τους. Από τώρα και στο εξής, οι  

υπερβολικοί μισθοί και τα μπόνους τους πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο έτσι ώστε να 

είναι ευθυγραμμισμένες με πραγματικές βιώσιμες επιδόσεις. Αυτό θα μπορούσε να 

γίνει με περιορισμό του μεταβλητού εισοδήματος στο 50% των συνολικών 

αποδοχών κατ’ ανώτατο όριο, την καταβολή των μπόνους μόνο αφού περάσουν 

μερικά χρόνια από την επίδοση, και συνυπολογισμό της ανάληψης κινδύνων και 

του κόστους κατά τον καθορισμό των στόχων που επηρεάζουν το ύψος του 

μπόνους.  

• Εφαρμογή ενός Παγκόσμιου Φόρου Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, ώστε να 

αποθαρρύνονται οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας και η κερδοσκοπία και να 

παρέχεται στις κυβερνήσεις μια νέα πηγή εσόδων. Εάν όχι άμεσα εφικτός σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ο Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών θα πρέπει να 

εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ.  

• Οριστική απαγόρευση του «γυμνού» short-selling καθώς και του short-selling με 

δανεισμό, του κερδοσκοπικού πονταρίσματος στην απώλεια αξίας περιουσιακών 

στοιχείων χωρίς αντίστοιχη έκθεση σε επιχειρηματικό κίνδυνο και χωρίς κατοχή 

οποιουδήποτε από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία  

• Ο σημερινός τρόπος αποτίμησης των μετοχών με βάση την αρχή της εύλογης 

αξίας (market-to-market), η οποία αποδείχτηκε ότι τροφοδοτεί την κρίση, πρέπει να 

αναμορφωθεί. Ομοίως, οι λογιστικοί κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

ισολογισμοί και οι εταιρικοί λογαριασμοί αντικατοπτρίζουν πιστά την οικονομική 

πραγματικότητα, όπως π.χ. με τον δραστικό περιορισμό της δυνατότητας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αφαιρούν βασικούς κινδύνους από τους 

ισολογισμούς τους, και με αποστασιοποίηση από κανόνες που βασίζονται 

αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμες αγοραίες αξίες. 

• Να ληφθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τη διαπίστευση, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των hedge-funds. 

 • Ομοίως, να ληφθούν αυξημένα μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής, το αποτελεσματικό κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων εντός 

της ΕΕ και την άσκηση πίεσης σε αυτούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, από 

τις χώρες μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αφαιρεθεί η δυνατότητα να εισπράττουν το 

«φόρο παρακράτησης της ΕΕ» αντί της άρσης του τραπεζικού τους απορρήτου.  



• Να εξεταστούν μέτρα τα οποία θα αποτρέπουν μετόχους-κερδοσκόπους από το 

να ασκούν έλεγχο στις επιχειρήσεις (όπως επιβάλλοντας καθυστερήσεις στην 

ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου τους) 

• Να εφαρμοστεί στα ιδρύματα που «λειτουργούν ως τράπεζες» παρόμοιο 

ρυθμιστικό πλαίσιο με αυτό των τραπεζών, και το σκιώδες τραπεζικό σύστημα να 

ελέγχεται καλύτερα και  αυστηρότερα. 

• Να δημιουργηθεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα βοηθά στον 

εντοπισμό του συστημικού κινδύνου.   

• Όταν οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν υπηρεσίες τραπεζών,  όπως σε δημόσιες 

προμήθειες,  συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή οικονομικές λειτουργίες της 

αυτοδιοίκησης, οι τράπεζες αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται στα υψηλότερα 

διαθέσιμα κριτήρια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως για παράδειγμα αυτά της  

Global Alliance for Banking on Values (παγκόσμια συμμαχία εναλλακτικών τραπεζών 

όπως η Ηθική Τράπεζα)  

 

Απλοποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος  

Ο χρηματοοικονομικός τομέας διογκώθηκε χάρη στη χρηματοοικονομική 

αστάθεια, και την έκανε καθημερινή του επιχείρηση. Έτσι οι συμβάσεις ανταλλαγής 

κινδύνου αθέτησης (CDS, γνωστά και ως «ασφάλιστρα» έναντι κινδύνου 

χρεοκοπίας), που δεκαπλασιάστηκαν κατά την τετραετία 2004-2007, ξεπέρασαν 

κατά 12 φορές το ποσό των απαιτήσεων κινδύνων που τα νέα αυτά μέσα  

υποτίθεται πως θα κάλυπταν.  Ο χρηματοοικονομικός τομέας αυτο-συντηρεί έτσι 

ένα σύστημα όπου τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία γίνονται οχήματα  

αστάθειας. 

Η δημιουργία ενός ρυθμιζόμενου διεθνούς νομισματικού συστήματος θα  

μείωνε την ανάγκη για εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου. Όμως η απλούστευση των 

χρηματοοικονομικών θα πρέπει να περιλαμβάνει και την απαλλαγή από 

χρηματοοικονομικές καινοτομίες, των οποίων οι βλαβερές συνέπειες χρειάστηκαν 

την κρίση για να έρθουν στο φως. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος ή και η κατάργησή 

τους.   

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

• Τερματισμό των περίπλοκων τιτλοποιήσεων, που αφαιρούν από τα πιστωτικά 

ιδρύματα την ευθύνη που τους αναλογεί, παρέχοντάς τους ασυλία έναντι των 

συνεπειών από μια κατηγορία απερίσκεπτων και ριψοκίνδυνων δανειοληπτών. Γι’ 

αυτό λοιπόν όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προωθούνται και διατίθενται 

στην αγορά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα δε όσα δίνουν 



δυνατότητα τιτλοποίησης δανείων, οφείλουν να ελέγχονται αυστηρά από ένα 

Ίδρυμα Εξέτασης/Δοκιμής Χρηματοοικονομικών  Υπηρεσιών, οργανωμένο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά για τα οποία αμφισβητείται σοβαρά αν είναι αβλαβή και 

αν έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, θα πρέπει να απαγορεύονται  

• Απαγόρευση της προώθησης δομημένων προϊόντων σε  τοπικές αρχές και ιδιώτες. 

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει να μην είναι δυνατή η πώληση δανείων σε ξένο 

νόμισμα όπως π.χ. δάνεια σε Ευρώ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

• Υποστήριξη και ενθάρρυνση για τα υποδείγματα ηθικών τραπεζών και 

εναλλακτικών χρηματοπιστωτικών δικτύων που ήδη υπάρχουν, καθώς 

αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους τρόπους να τεθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας 

στην υπηρεσία μιας πράσινης κοινωνίας και οικονομίας.  

Οι προτάσεις αυτές δε θα απέτρεπαν τις τράπεζες από το να χρηματοδοτήσουν την 

οικονομία. Δε θα οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους δανεισμού, αλλά σε καλύτερη 

αξιολόγηση των κινδύνων. Πράγματι, οι τράπεζες θα διατηρήσουν τη δυνατότητα 

να αναχρηματοδοτούν η μια την άλλη. Θα είναι, επίσης, πάντα σε θέση να εκδίδουν 

μετοχές και ομόλογα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εφόσον επιθυμούν να 

αυξήσουν τους πόρους τους. 

 

Κανένας παράγοντας, καμιά αγορά, κανένα εργαλείο χωρίς επιτήρηση 

Από την στιγμή που το χρηματοοικονομικό σύστημα παγκοσμιοποιήθηκε, 

επιβάλλεται και η παγκόσμια εποπτεία του.  Όπως καταδεικνύουν όμως τα δύο 

χρόνια διακυβέρνησης της G20, κάτι τέτοιο εξακολουθεί να αποτελεί  (πολύ) 

μακροπρόθεσμη προοπτική. Για το λόγο αυτό η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει 

χωρίς καθυστέρηση ένα μηχανισμό εποπτείας, σε επίπεδο ΕΕ, που να μπορεί να 

χειριστεί αποτελεσματικά διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, εργαλεία και 

παίκτες πολλαπλών ρόλων. Όλοι οι κανόνες που ορίσαμε παραπάνω, θα πρέπει να 

επιβληθούν δεόντως από έναν ευρωπαϊκό φορέα χρηματοοικονομικής εποπτείας, 

με τις κατάλληλες εξουσίες και πόρους. 

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

• Τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού εποπτικού οικοδομήματος  

όπως υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απαρτιζόμενο από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και τους τρεις Ευρωπαϊκούς 

Εποπτικούς Οργανισμούς, που θα  λειτουργούν ως ολοκληρωμένη δομή με κοινούς 

κανόνες.  

Αυτοί οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση του μεριδίου της 

οικονομίας που ελέγχει ο χρηματοοικονομικός τομέας. Το μερίδιο αυτό δεν ήταν 



ποτέ τόσο μεγάλο όσο τώρα:  5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ των 

27 το 2008, ή 10% αύξηση την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι τράπεζες, των 

οποίων ο κύριος ρόλος είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, δεν έχουν κανένα 

απολύτως λόγο για ένα τόσο υψηλό μερίδιο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος των 

περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων, θα επέφερε σημαντική μείωση στο 

μέγεθος και την κερδοφορία των τραπεζών. Η μείωση αυτή της κερδοφορίας θα 

τονιζόταν επίσης μέσα από τη διάσπαση μεγάλων τραπεζικών ομίλων, κάτι που θα 

επέτρεπε μεγαλύτερη ένταση ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα. Συνέπειες 

της πτώσης αυτής στην κερδοφορία θα ήταν το τέλος των εξωφρενικών μισθών και 

η μείωση του εργατικού δυναμικού στον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες δεν θα έχουν 

πλέον τα μέσα για τέτοιες γαλαντομίες.   

 

Οικοδόμηση μίας αποτελεσματικής οικονομικής διακυβέρνησης για την ΕΕ 

Η Ευρώπη της γνώσης και της καινοτομίας δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε  

μοντέλο οικονομικής απορρύθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει 

ότι η βέλτιστη κατανομή οικονομικών πόρων ξεπερνά τις δυνατότητες μιας  ελεύθερης 

αγοράς. Η Ε.Ε. έχει οικοδομηθεί ως ενιαία αγορά που προωθεί την ελεύθερη 

διακίνηση κεφαλαίων. Πέρα όμως από τη Νομισματική  Ένωση, της λείπουν δύο 

εγγενείς διαστάσεις που αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για να αποφευχθούν 

προβλήματα δημοσιονομικού και κοινωνικού ντάμπινγκ:  υπολογίσιμο ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό (σήμερα είναι μόλις 1% του ΑΕΠ της Ε.Ε.) και ισχυρούς 

ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς. 

Δεν πρέπει λοιπόν να καταβάλλουμε προσπάθειες μόνο για τη διεύρυνση 

της ευρωζώνης, αλλά και για μια πολύ ισχυρότερη οικονομική ολοκλήρωση. Ένα 

τέτοιο σχέδιο περιλαμβάνει μία κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική και ένα 

υπουργείο Οικονομικών της ΕΕ, καθώς και κατάλληλους μεταβιβαστικούς 

μηχανισμούς βασισμένους στις αρχές της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας, της 

επικουρικότητας και της  διαφάνειας. Οφείλει επίσης να αναγνωρίσει έμπρακτα τον 

ασταθή χαρακτήρα των απορυθμισμένων  χρηματοοικονομικών αγορών.  

Η Ευρώπη δεν χρειάζεται «αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες 

χρηματοοικονομικές αγορές», όπως το διατυπώνει η Στρατηγική της  Λισαβόνας. 

Χρειάζεται ρυθμισμένες χρηματοοικονομικές αγορές,  στην υπηρεσία της Ευρώπης 

της γνώσης, της καινοτομίας και του οικολογικού μετασχηματισμού.  

 

Ευρωζώνη ανοικτή σε όλες τις χώρες μέλη 



Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών οικονομιών και η επακόλουθη 

αλληλεξάρτηση τους,  καθιστούν τη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η 

ανάπτυξη μιας ενιαίας νομισματικής ζώνης φαίνεται επιθυμητή για τις χώρες που 

μετέχουν ήδη στην Οικονομική και Νομισματική ‘Ένωση.  Θα αποτρεπόταν έτσι το 

νομισματικό ντάμπινγκ μέσω ανταγωνιστικών υποτιμήσεων από χώρες εκτός ευρώ 

αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν  

επιθυμητή για τις πολύ ανοικτές οικονομίες των περισσότερων ανατολικών χωρών, 

καθώς  η ένταξη τους στην ευρωζώνη θα αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας γι’ 

αυτές τις χώρες.  Η ολοκλήρωση αυτή μπορεί όμως να είναι εφικτή μόνο ως 

απόρροια μιας ισχυρότερης διαδικασίας οικονομικής σύγκλισης, η οποία θα 

αντιμετωπίζει τις εσωτερικές ανισορροπίες καλύτερα από ό,τι έχει συμβεί ενόψει 

της ένταξης του κάθε μέλους της ευρωζώνης μέχρι σήμερα. Αυτή η διαδικασία 

σύγκλισης δεν μπορεί να επιβληθεί και καμιά ένταξη στην ευρωζώνη δεν θα πρέπει 

να προχωρήσει χωρίς την ξεκάθαρη υποστήριξη των πολιτών. Η επιθυμητή από 

πολιτική και οικονομική άποψη προοπτική διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ πρέπει 

να θεωρηθεί μάλλον ως μακροπρόθεσμη προοπτική, ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση των συγκεκριμένων χωρών και τη βούληση των πολιτών τους. 

 

Επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)... 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώνει τη νομισματική της 

πολιτική με τη σταθερότητα των τιμών ως κύριο στόχο της. Επιπλέον, ο λειτουργικός 

ορισμός της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών οφείλει να επαναπροσδιοριστεί, 

αφού σήμερα περιορίζεται στο μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή. 

Σε μια στρατηγική Πράσινης Στροφής, ο έλεγχος του πληθωρισμού θα πρέπει 

πράγματι να εξυπηρετεί τους πρωταρχικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής, οι 

οποίοι είναι, εν τέλει: η μείωση της πίεσης που ασκείται από τις οικονομίες στο 

περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους. Η νομισματική πολιτική οφείλει τελικά να είναι στην υπηρεσία των δύο 

αυτών στόχων.  Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της 

Λισαβόνας) απαιτεί όντως από την ΕΚΤ, χωρίς να αλλοιώνεται ο πρωταρχικός 

στόχος της σταθερότητας των τιμών, να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές 

της ΕΕ, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο, και ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία. Η καταπολέμηση του πληθωρισμού αποτελεί στόχο, δεν 

πρέπει ωστόσο να θεωρείται αυτοσκοπός για την ΕΚΤ. 

Η έννοια του χαμηλού πληθωρισμού που προστατεύει τους μη ενεργούς 

πολίτες με σταθερά εισοδήματα (όπως τους συνταξιούχους) εις βάρος εκείνων  που 



εργάζονται είναι αμφιλεγόμενη. Ο έλεγχος του πληθωρισμού είναι πάντως δυνατό 

να δικαιολογηθεί, για παράδειγμα ως μέσο διατήρησης χαμηλών μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων, απαραίτητων για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Στροφής. Η αυστηρή 

νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και η αξιοπιστία που κληρονόμησε από τη Γερμανική 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα (τη γνωστή Bundesbank) εξασφαλίζει σήμερα χαμηλά 

μακροπρόθεσμα επιτόκια για όλες τις  χώρες  της  ευρωζώνης. Η διατήρηση 

χαμηλών μακροπρόθεσμων επιτοκίων (όπως καθορίζονται από την αγορά με βάση 

τις προοπτικές για την εξέλιξη του πληθωρισμού και τις προτιμήσεις των 

οικονομικών συντελεστών για άμεση κατανάλωση) οφείλει να παραμείνει 

σημαντικός ενδιάμεσος στόχος για την ΕΚΤ. 

... κάτι που συνεπάγεται διεύρυνση του πεδίου δράσης της   

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει επίσης να εργαστεί για τον 

περιορισμό των διακυμάνσεων του οικονομικού κύκλου. Για να γίνει αυτό, η 

πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας οφείλει να συμβάλλει στο να προλαμβάνονται και 

να αντισταθμίζονται οι κερδοσκοπικές φούσκες στις τιμές των περιουσιακών 

στοιχείων. Η έννοια της σταθερότητας των τιμών πρέπει επομένως να μην 

περιορίζεται στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά να 

ενσωματώνει και την εξέλιξη στην αξία και των μη αναλώσιμων περιουσιακών 

στοιχείων (χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακίνητα...).  Διότι είναι απόλυτα εφικτό να 

έχουμε ταυτόχρονα υψηλό πληθωρισμό στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και 

χαμηλό πληθωρισμό στις τιμές καταναλωτή. Αυτή ήταν η κατάσταση προ της κρίσης 

και αυτή που φαίνεται να επαναλαμβάνεται, με οιονεί αποπληθωρισμό στην 

πραγματική οικονομία και το σχηματισμό άλλης μίας φούσκας στις αγορές. 

Αγνοώντας την κατάσταση αυτή, η ΕΚΤ συνέβαλε στο υπέρμετρο χρέος των 

ευρωπαϊκών νοικοκυριών (ακαθάριστο και συχνά καθαρό χρέος) και επιχειρήσεων. 

Αποτέλεσμα ήταν ο βαθμός χρέωσης των νοικοκυριών στην ευρωζώνη να φθάσει το 

2007 το 93% του εισοδήματός τους.  Ένα ρεκόρ το οποίο μπορεί να εξηγηθεί, ως επί 

το πλείστον, από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των ακινήτων σε αρκετές χώρες της 

Ευρωζώνης (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ιρλανδία). Μια κατάσταση η οποία 

αποδυναμώνει την οικονομική θέση των λαϊκών στρωμάτων που, σε περίπτωση 

μείωσης του εισοδήματός τους, συχνά συνθλίβονται υπό το βάρος των 

δυσβάστακτων χρεών.   

Η ΕΚΤ οφείλει επίσης να διαδραματίσει ένα θεσμικό ρόλο στη διαχείριση του 

ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους. Σε περιόδους ύφεσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

άμεσης αγοράς κρατικών ομολόγων, στηρίζοντας έτσι το νόμισμα και ελέγχοντας το 

χρέος. Σε περιόδους επέκτασης θα αναλάμβανε την αντίθετη δράση, δηλαδή τη 

σταδιακή εκμηδένιση του χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων που κατέχει,  

συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση της νομισματικής και των χρηματοδοτικών 

πολιτικών. Αυτός ο θεσμικός ρόλος της ΕΚΤ αναφορικά με τη διαχείριση του χρέους 



θα την καταστήσει αποτελεσματικότερη ως ρυθμιστή της νομισματικής 

κυκλοφορίας στην Ευρωζώνη.  Αποτέλεσμα της παρέμβασής της θα είναι να 

στηρίζεται λιγότερο στην πολιτική επιτοκίων. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης θα πρέπει να προσαρμοστεί, ούτως ώστε οι θεσμικές παρεμβάσεις της 

ΕΚΤ να μπορέσουν να προστεθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοοικονομικού 

ελέγχου. 

Οι κεντρικές τράπεζες δεν επιτρέπεται να είναι απλοί παρατηρητές στην 

«παράλογη ευφορία των αγορών», όπως το διατύπωνε ο Alan Greenspan το 1996. 

Έχουν χρέος απέναντι στους πολίτες να ενεργούν και να βρίσκουν λύσεις, όπου οι 

αγορές δεν είναι σε θέση να κάνουν ορθολογική κατανομή των πόρων. 

Ο επαναπροσδιορισμός και η διεύρυνση των στόχων και της εντολής της ΕΚΤ 

οφείλει να συμπεριλαμβάνει μία ισχυρή ενίσχυση της λογοδοσίας και της 

διαφάνειας. Ισχυροποίηση της λογοδοσίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

υποχρεωτική ψηφοφορία επιβεβαίωσης καθώς και δυνατότητα ανάκλησης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του διορισμού της διοίκησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

όπως ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα   

(FED) στις ΗΠΑ.  Η ενίσχυση αυτή αφορά επίσης μία διευρυμένη πολιτική 

διαφάνειας, όπως δημοσιεύσεις πρακτικών και δημοσιοποίηση οικονομικών 

πράξεων, συνοδεία κατάλληλων μέτρων εμπιστευτικότητας και καθυστερήσεων, για 

εκ των υστέρων γνωστοποίηση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η χρηματοοικονομική 

σταθερότητα εφόσον απαιτείται.  

Μια μακροπρόθεσμη πράσινη νομισματική πολιτική απαιτεί απάντηση στο 

ερώτημα ποιος δικαιούται να δημιουργεί χρήμα, πώς και γιατί. Εάν η δημιουργία 

και η προσφορά χρήματος γίνεται αντιληπτή ως «υπηρεσία γενικού 

ενδιαφέροντος», τότε είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση ισχυρού κανονιστικού 

πλαισίου και δημοκρατικής «κυριότητας» για μια τέτοια διαδικασίας Εμπειρίες με 

στόχο την από-ιδιωτικοποίηση της προσφοράς χρήματος και την ανάπτυξη τοπικών 

νομισματικών συστημάτων έχουν βοηθήσει δυσπραγούσες περιφέρειες να 

ορθώσουν τη δική τους οικονομική αυτοάμυνα, και θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν ρόλο για ευρύτερες στρατηγικές τοπικοποίησης και 

διαφοροποίησης, δηλ. για προσπάθειες διάνοιξης μικρότερων, πιο τοπικών 

οικονομικών διόδων.  

Τέτοιες πολιτικές οφείλουν να σχεδιάζονται με στόχο την υποστήριξη  

κοινωνικών πρωτοβουλιών που ήδη λειτουργούν (όπως Συστήματα Τοπικών 

Εξωχρηματικών Ανταλλαγών-L.E.T.S, Πόλεις σε Μετάβαση, ομάδες αγορών 

αλληλεγγύης, τράπεζες χρόνου), αλλά και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων. 

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  



• Ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών της ΕΚΤ και η ανάλυσή της, να 

διευρυνθούν ώστε να περιλάβουν την εποπτεία και τη μάχη ενάντια στις 

κερδοσκοπικές φούσκες.  Η παρακολούθηση αυτή θα γίνεται  συγκεκριμένα με 

ανάλυση της εξέλιξης των ανεξόφλητων δανείων. Σε περίπτωση εμφάνισης 

κερδοσκοπικής φούσκας,  η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μειώνει τη διαθέσιμη 

ρευστότητα.  Περιορισμοί στα ενυπόθηκα δάνεια για αγορές ακινήτων θα έπρεπε 

να είχαν τεθεί  ήδη από το 2005, οπότε θα είχαμε αποφύγει φούσκες στην Ισπανία, 

την Ιρλανδία ή τη Γαλλία.  

• Για το στόχο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να προσαρμόζει 

τα υποχρεωτικά αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών κάθε χώρας, λαμβάνοντας 

υπόψη τον όγκο ορισμένων τύπων ανεξόφλητων δανείων,  συμπεριλαμβανομένων 

των δανείων για αγορά ακινήτων. Η πολιτική αυτή θα επέτρεπε ρύθμιση σε μια 

χώρα της ευρωζώνης, δίχως να τιμωρείται η ζώνη στο σύνολο της. Οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να λάβουν κι αυτές μέτρα ενάντια στις 

κερδοσκοπικές φούσκες (όπως επιβολή ορίων δανείου-προς-αξία και αναλογιών 

δανειακής επιβάρυνσης). 

• «Πρασίνισμα» της πολιτικής αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναχρηματοδοτεί πιστώσεις και να διοχετεύει 

«ενέσεις» ρευστότητας στην οικονομία, μέσω αναπροεξοφλητικών επιτοκίων και  

πράξεων ανοιχτής αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, η Κεντρική Τράπεζα εξασφαλίζει τη 

ρευστότητα του τραπεζικού τομέα. Ωστόσο, οι ενέργειες της ΕΚΤ πρέπει να 

ενθαρρύνουν προκειμένου η ρευστότητα που τίθεται στη διάθεση των τραπεζών να 

καταλήγει όντως σε χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (δανειοδοτήσεις / 

πιστώσεις προς επιχειρήσεις και ιδιώτες) και όχι σε χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές με στόχο την επίτευξη βραχυπρόθεσμου κεφαλαιακού οφέλους 

(χρηματοδότηση επενδυτικών κεφαλαίων, hedge-funds, χρηματιστηριακές 

συναλλαγές για δικό τους λογαριασμό). 

• Η πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε μία 

«πολιτική βέλτιστου πληρωτή».  Η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να κάνει περισσότερο 

επιλεκτικά τα επιτόκια αναχρηματοδότησης, με επιβολή διαφοροποιημένων ή  

ξεχωριστών επιτοκίων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη φυσιογνωμία και τις 

πολιτικές των χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων. Αυτό θα απαιτήσει στενή 

συνεργασία με τις εποπτικές αρχές που διαθέτουν πληροφορίες χωριστά για κάθε 

τράπεζα.  

 

Υιοθέτηση μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής 

Επανάκτηση των διαρθρωτικών δημοσιονομικών ισορροπιών   



Η δημοσιονομική πολιτική κατευθύνεται κυρίως από τις διαρθρωτικές  

δαπάνες. Πράγματι, ο κρατικός προϋπολογισμός απαρτίζεται κατά βάση από 

επαναλαμβανόμενες δαπάνες (παιδεία, υγεία, άμυνα, ασφάλεια) που στοχεύουν 

στη διασφάλιση της παραγωγής δημόσιων αγαθών. Πέραν των ελλειμμάτων της 

τρέχουσας κρίσης, το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους των κυριότερων χωρών 

μελών (61,5% του ΑΕΠ το 2008 για την Ευρώπη των 27) μπορεί να εξηγηθεί από την 

αύξηση των διαρθρωτικών δημόσιων δαπανών και τη συνεχή τάση μείωσης της 

φορολογίας για τα πλουσιότερα άτομα και τις επιχειρήσεις.  

Η αύξηση των δημοσίων δαπανών κατευθύνεται σε σημαντικό βαθμό από 

τις διαρθρωτικές τάσεις.  Οι βιομηχανικές οικονομίες εξαρτώνται ιδιαίτερα από την 

παραγωγή δημόσιων αγαθών, όπως η παιδεία ή οι υλικές και ψηφιακές υποδομές. 

Οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται ταχύτερα από το ΑΕΠ, λόγω της αυξημένης 

ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη και των ανώτερων τεχνικών δεξιοτήτων που 

απαιτούνται. Επιπλέον, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν  

πληθυσμιακή γήρανση. Ως αποτέλεσμα, τα συνταξιοδοτικά συστήματα που 

στηρίζονται σε εισφορές, θα δουν τα κόστη τους να αυξάνονται ευκρινώς.  

Η αύξηση του δημόσιου χρέους περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών στην 

άσκηση δημόσιων πολιτικών. Οι πληρωμές τόκων μειώνουν τις δυνατότητες για 

προαιρετικές δαπάνες. Επιπλέον, το δημόσιο χρέος οδηγεί σε μια αντεστραμμένη 

αναδιανομή από τους φτωχότερους προς τους πλουσιότερους. Αντί της άντλησης 

επαρκών φόρων, το κράτος χρεώνεται στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις και τους 

πληρώνει τόκους επί ομολόγων. Αυτοί οι τόκοι χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν από 

όλους τους φορολογούμενους, και οι κυβερνήσεις στηρίζονται όλο και περισσότερο 

σε έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, φόροι καυσίμων κ.α.) για να κλείσουν την τρύπα. 

Προκειμένου να καταπολεμηθεί το δυσβάστακτο αυτό χρέος που αυξάνει τις 

ανισότητες, χρειάζεται να συμφιλιώσουμε τα φορολογικά έσοδα με τις δαπάνες 

που είναι αναγκαίες για να πετύχουμε τους στόχους της Πράσινης Στροφής.   

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε: 

• Εντονότερη προοδευτικότητα στη φορολογία εισοδήματος και διασφάλιση ότι 

συνυπολογίζονται όλες οι μορφές εισοδήματος, περιλαμβανομένων των κερδών 

κεφαλαίου και των κληρονομιών, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική 

επιβάρυνση στο εργατικό εισόδημα και να επιτευχθεί μία δικαιότερη φορολόγηση 

εισοδημάτων. 

• Δημιουργία νέων έμμεσων φόρων, και συγκεκριμένα για τις χρηματοοικονομικές  

συναλλαγές και τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζικός 

φόρος)  



• Κατάργηση των καταστροφικών από περιβαλλοντική άποψη επιδοτήσεων και 

θέσπιση μεταβατικής νομοθεσίας. 

• Χρησιμοποίηση του φόρου άνθρακα για να προσεγγίσει η τιμή των ορυκτών 

καυσίμων  το κοινωνικό τους κόστος, εξορθολογίζοντας έτσι τις σχετικές τους τιμές 

σε σχέση με αυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και προωθώντας παράλληλα 

τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.   

• Στη φορολόγηση των εταιρικών κερδών, η ΕΕ χρειάζεται μία κοινή ενοποιημένη 

φορολογική βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να διασφαλιστεί περαιτέρω 

συντονισμός της φορολογίας των επιχειρήσεων στις χώρες-μέλη με, μεταξύ άλλων, 

καθιέρωση ενός ελάχιστου συντελεστή φορολόγησης μαζί με μεσοπρόθεσμες 

μεταβατικές ρυθμίσεις. 

 • Εντατικότερες προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής,  που υπολογίζονται σε 300 δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ. 

 

• Αποτελεσματική καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, αρχής γενομένης 

με την κατάργηση όσων βρίσκονται εντός των συνόρων της ΕΕ. 

• Έμφαση και στο σκέλος των δαπανών: στροφή σε δημόσιες δαπάνες που 

στηρίζουν τομείς συμβατούς με τη βιωσιμότητα, μειώσεις δαπανών για τομείς όπως 

οι εξοπλισμοί, οι επιδοτήσεις για την πυρηνική ενέργεια και άλλα φαραωνικά έργα. 

 

Επανάκτηση των περιθωρίων ελιγμών για τη χρηματοδότηση της 

Πράσινης Στροφής  

Η μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων γίνεται ακόμη πιο αναγκαία, καθώς η 

μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία θα απαιτήσει μείζονες επενδύσεις σε 

υποδομές. Η χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων υποδομών δε μπορεί να 

βασιστεί μόνο στις κυβερνήσεις:  θα πρέπει να περιλάβει και κινητοποίηση  

ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως κίνητρα και κυρώσεις, 

ρυθμίσεις κ.λπ. Η όποια εναπομένουσα επενδυτική δυνατότητα των κυβερνήσεων  

θα πρέπει να επικεντρωθεί σε έργα Πράσινης Στροφής.  

Προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την Πράσινη Στροφή, οι τράπεζες πρέπει 

να έχουν πρόσβαση σε προνομιακή χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων. Η ΕΤΕπ θα μπορούσε να δανειστεί από τις χρηματαγορές με 

προνομιακά επιτόκια, χάρη στην κρατική εγγύηση και τη χρηματοδότηση και από 

τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Η ΕΤΕπ θα προσφέρει επίσης προνομιακά επιτόκια 

για  χρηματοδότηση έργων με υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. Τα 

Ηνωμένα Έθνη ή ένας ευρωπαϊκός οργανισμός θα μπορούσαν να τιτλοφορήσουν τα 



έργα (όπως επενδύσεις μόνωσης κτηρίων, ανάπτυξης δημοσίων μεταφορών, κ.λπ.) 

που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτά τα χαμηλά επιτόκια, ενισχύοντας 

έτσι την κερδοφορία τους. Η χρηματοδότηση της Πράσινης Στροφής θα γίνει επίσης 

και με υφιστάμενα εργαλεία που παρέχονται από την ΕΕ ως διαρθρωτικά ταμεία.  

Θα πρέπει να προσανατολίσουμε τις διαρθρωτικές πολιτικές προς την πράσινη 

ανάπτυξη και να αποφύγουμε τη χρηματοδοτική στήριξη μη αειφόρων έργων. Το 

ότι διαθέτουμε μια συνεκτική στρατηγική όπως η Πράσινη Στροφή μπορεί επιπλέον 

να βοηθήσει στην επεξεργασία μίας συνεκτικής πολιτικής χρηματοδοτήσεων. 

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

•  Τη δημιουργία μίας νέας και προοδευτικής οικο-φορολογίας για τη 

χρηματοδότηση του μετασχηματισμού των οικονομιών μας και τον περιορισμό της 

φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας. 

 

• Για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, η αύξηση των περιβαλλοντικών 

φόρων θα πρέπει να αντισταθμιστεί, π.χ. με κρατικές επιδοτήσεις ή περικοπές 

φόρων. 

• Οι επενδύσεις σε πρωτοβουλίες Πράσινης Στροφής θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται δεόντως κατά περίπτωση, όταν εξετάζεται αν ένα Κράτος Μέλος  

θα πρέπει να υπαχθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.   

• Κεφάλαια που επενδύονται σε αειφόρα επενδυτικά ταμεία, για χρηματοδότηση 

αποκλειστικά αειφόρων επιχειρήσεων και έργων, θα μπορούσαν να έχουν 

φορολογικά πλεονεκτήματα ή απαλλαγές στις χώρες-μέλη. 

 

Ένα νέο πλαίσιο στην ΕΕ για τη δημοσιονομική και μακροοικονομική 

βιωσιμότητα  

Η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική αναταραχή κατέδειξε με 

σαφήνεια πόσο εύθραυστη και τρωτή είναι η ευρωζώνη και, ευρύτερα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Με δεδομένη την τωρινή κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης και την απειλή μιας παγίδας αποπληθωρισμού αν εφαρμοστούν επιθετικά 

και ασυντόνιστα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

φαίνεται κρίσιμο να προχωρήσουμε πέρα από την προσωρινά μέτρα που 

αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της περιοχής του ευρώ. Η σημερινή κρίση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία κρίση πιστοληπτικής φερεγγυότητας που αρχικά 

εκδηλώθηκε ως κρίση ρευστότητας.  Αυτή δε μπορεί να επιλυθεί σε βάθος χρόνου 

απλά με ροή νέου χρέους σε υπερχρεωμένες χώρες, σε συνδυασμό με 

επιταχυνόμενα και ασυντόνιστα σχέδια δημοσιονομικής εξυγίανσης. 



Η τρέχουσα στρατηγική εξασφάλισης πιστώσεων προς ευάλωτες χώρες, 

συνδεδεμένη με υψηλά επιτόκια υπό συνθήκες αποπληθωριστικών θεραπειών-σοκ, 

ουσιαστικά ισοδυναμεί με εξαγορά χρόνου. Η κρατική χρεοκοπία μπορεί λοιπόν  να 

αποτελέσει το πρώτο βήμα που θα επιτρέψει σε αυτές τις χώρες να ανακτήσουν μία 

ισορροπία στα δημόσια οικονομικά τους, εφόσον βέβαια αυτή υπαχθεί σε μία 

διεθνώς συντονισμένη διαδικασία. Μια περισσότερο μακροπρόθεσμη οπτική 

απαιτεί να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα της υποκείμενης έλλειψης οικονομικής 

ευρωστίας και άρα της δομικής ρίζας της σημερινής κατάστασης. Αντίθετα με το  

πρότερο συμβατικό δόγμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οικονομική σταθερότητα 

της  Ένωσης εξαρτάται από ένα σύνολο προϋποθέσεων πολύ ευρύτερο από την 

απλή τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα 

συνεπάγεται λοιπόν τη διόρθωση ενός ευρύτερου συνόλου εσωτερικών 

μακροοικονομικών ανισορροπιών στο εσωτερικό της ευρωζώνης και της ΕΕ. Υπό το 

πρίσμα αυτό, αποτελεί  επιτακτική ανάγκη η χάραξη ενός νέου πλαισίου της ΕΕ για  

τη δημοσιονομική και μακροοικονομική βιωσιμότητα και, κατ’ επέκταση, για την 

οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης και γενικότερα της ΕΕ. Ένα τέτοιο νέο 

πλαίσιο θα απαιτήσει τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. 

  
  
 
Μία συντονισμένη προσέγγιση επαναφοράς της μακροοικονομικής  

ισορροπίας ως απαραίτητη αναμόρφωση του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
 

Η τρέχουσα κρίση κατέστησε προφανές ότι, αν η χρηματοδότηση του 

ιδιωτικού τομέα σε μια χώρα δεν είναι βιώσιμη, τότε ούτε η δημοσιονομική θέση  

είναι βιώσιμη.  Δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης παραβλέπει αυτό το πρόβλημα. Η Ισπανία και η 

Ιρλανδία συγκαταλέγονταν πριν την κρίση στους άριστους μαθητές της ευρωζώνης 

από πλευράς δημοσίου ελλείμματος. Ωστόσο, αυτές οι χώρες βρίσκονταν σε 

οικονομική υπερθέρμανση και είχαν συσσωρεύσει τεράστιο και μη βιώσιμο 

ιδιωτικό χρέος (επιχειρήσεις και νοικοκυριά). Βραχυπρόθεσμα, είχαν λίγους 

μοχλούς ανάκτησης της ανταγωνιστικότητάς τους πέρα από τον αποπληθωρισμό, με 

όλες τις επιζήμιες κοινωνικές του συνέπειες, αφού οι πολιτικές συναλλαγματικών 

ισοτιμιών δεν αποτελούν πλέον συντελεστές προσαρμογής. Επιπλέον, η χαμηλή 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη δεν επιτρέπει την επαναφορά 

ισορροπίας μεταξύ οικονομικών ζωνών που επιδεικνύουν διαφοροποιημένες 

επιδόσεις μεγέθυνσης και πληθωρισμού.  

 

Στο σημερινό πλαίσιο, η αναβάθμιση της εποπτείας και ο ενισχυμένος 

συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, πέρα από τη δημοσιονομική διάσταση, 

είναι καίριας σημασίας ώστε να αντιμετωπιστούν και οι άλλες μακροοικονομικές  

ανισορροπίες. 



 

Στο επίπεδο της εποπτείας, η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει έναν πίνακα 

αποτελεσμάτων που θα επισημαίνει την ανάγκη παρεμβάσεων αποτυπώνοντας 

τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές εξελίξεις. Θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ένα σύνολο σχετικών δεικτών και να αντανακλά, μεταξύ άλλων, εξελίξεις σε  

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθαρές θέσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων, 

παραγωγικότητα, κόστος ανά μονάδα εργασίας, απασχόληση, και πραγματικές 

αποτελεσματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και  δημόσιο χρέος, πιστωτική 

επέκταση του ιδιωτικού τομέα και τιμές των περιουσιακών στοιχείων.  Ιδιαίτερα 

σημαντικό φαίνεται να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές 

των περιουσιακών στοιχείων και υπέρμετρη πιστωτική επέκταση, ώστε να 

αποφευχθούν δαπανηρές διορθώσεις των δημοσιονομικών και εξωτερικών 

ανισορροπιών σε μεταγενέστερο στάδιο. Με αφετηρία μια εις βάθος κοινή 

διάγνωση, βασισμένη σε αυτόν τον πίνακα αποτελεσμάτων (που θα περιλαμβάνει 

ορισμένες ειδικές προβλέψεις για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης), οι χώρες-μέλη 

της ΕΕ θα συντονίζονται και θα αποφασίζουν από κοινού για τις εθνικές τους 

προσπάθειες. Όλες οι χώρες-μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την πρόοδο, εκείνες 

όμως με τα μεγαλύτερα κενά θα πρέπει γενικά να  συνεισφέρουν  περισσότερο στην 

εκπλήρωση στόχων για το απόθεμα χρέους και τα ελλείμματα. Οι αποφάσεις 

οφείλουν να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη πορεία περικοπής των μη-κυκλικών 

κρατικών δαπανών, καθώς και μέτρα που σχετίζονται με τη διόρθωση άλλων 

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Καθώς θα αποφασίζεται από κοινού η πορεία 

προς την επαναφορά ισορροπίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν η συνολική 

εφαρμοσιμότητα και οι δευτερογενείς επιπτώσεις. Θα μπορούσε, για παράδειγμα 

να είναι προς όφελος όλων των χωρών μελών να επιτρέψουν σε ορισμένες από 

αυτές να καθυστερήσουν την πλήρη δημοσιονομική τους σταθεροποίηση, εφόσον 

οι επακόλουθοι σχετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης που προκύπτουν είναι θετικοί ως  

σύνολο.  

  

Μια τέτοια κοινή απόφαση και διαδικασία συντονισμού θα απαιτούσε οι χώρες με 

πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να τονώσουν την απασχόληση 

και την εσωτερική ζήτηση, μεταξύ άλλων μέσω αύξησης των επενδύσεων βιώσιμης 

ανάκαμψης. Οι χώρες με ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα 

πρέπει να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα ισοσκελισμού των κρατικών 

προϋπολογισμών και των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών, λαμβάνοντας 

επαρκώς υπόψη την  ανάγκη να διαφυλαχθεί η κοινωνική προστασία και η συνοχή. 

Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια διαδικασία θα απαιτούσε την κατάλληλη 

συνάρθρωση με τη διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμού των χωρών μελών και με 

την αντίστοιχη διαδικασία προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί 

πλήρης συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 



Ευρωομόλογα για χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους, σε  

ευθυγράμμιση με τις συμφωνημένες κοινές πορείες επαναφοράς των 

μακροοικονομικών ισορροπιών 
 
 Η έκδοση ευρωομολόγων θα πρέπει να καλύψει σημαντικό μέρος του 

δημόσιου χρέους, αφού πρώτα υιοθετηθούν κοινοί και συντονισμένοι μηχανισμοί 

επαναφοράς ισορροπίας. Η ορθότητα των δημοσιονομικών πολιτικών πρέπει να 

παρακολουθείται και να ελέγχεται με προσοχή, κάτι που προϋποθέτει ισχυρότερο 

ρόλο για την Eurostat.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αποφασισμένη κοινή πορεία 

επαναφοράς ισορροπίας, θα πρέπει να προβλεφθούν κλιμακωτά διορθωτικά μέτρα 

βασισμένα στην έγκαιρη προειδοποίηση για μεμονωμένες χώρες μέλη, για ομάδα 

χωρών μελών, ή για την ΕΕ στο σύνολό της (σε στενή συνεργασία με το υπό  

σύσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου), σε συνδυασμό με 

κατάλληλες και αναλογικές κυρώσεις και κίνητρα (όπως μειωμένη πρόσβαση σε 

ευρωομόλογα καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις συμμετοχής σε δαπάνες του 

Ταμείου Συνοχής και άλλες της ΕΕ). 

   
Κοινοτικό χρηματοδοτικό ταμείο και ενισχυμένος συντονισμός και συνάρθρωση 

των προϋπολογισμών της ΕΕ  και των Χωρών Μελών  ως αντι-κυκλικό 

συμπλήρωμα  μιας βιώσιμης δημοσιονομικής σταθεροποίησης 

  
Μια διαδικασία προσαρμογής επιτρέπει σε ευάλωτες χώρες μέλη να  

αποκαταστήσουν τα δημόσια οικονομικά τους με χαμηλότερο κόστος. Θα ήταν 

δυνατό να χρηματοδοτηθούν επενδυτικές δαπάνες (μέσω των  Διαρθρωτικών 

Ταμείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), με  αντάλλαγμα την εθνική 

δέσμευση για προσαρμογή μέσω ενός κοινοτικού χρηματοδοτικού ταμείου.  Στο νέο 

αυτό πλαίσιο θα πρέπει συνεπώς να οριστούν ρητά και αντικειμενικά κριτήρια για 

την επιλεξιμότητα και τις προϋποθέσεις, καθώς και για τη διαδικασία 

αποπληρωμής.   

 

Ο ενισχυμένος αυτός συντονισμός και συνάρθρωση των προϋπολογισμών 

της ΕΕ  και των Χωρών Μελών ως αντι-κυκλικό συμπλήρωμα μίας βιώσιμης 

δημοσιονομικής σταθεροποίησης, θα μπορούσε να αναζητηθεί για τη μείωση της 

εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια ορυκτών καυσίμων, μέσω  εκτεταμένων 

επενδυτικών προγραμμάτων στην εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Τέτοια προγράμματα δε θα εξασφάλιζαν μόνο τη μακροπρόθεσμη 

απόδοση της επένδυσης, αλλά θα συνέβαλαν και στη βελτίωση των ελλειμμάτων 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εφόσον το σύνολο των υπερχρεωμένων 

χωρών της Ε.Ε. (αλλά και γενικότερα οι περισσότερες χώρες μέλη) είναι καθαροί 

εισαγωγείς ενέργειας ορυκτών καυσίμων σε ένα μέσο όρο 8% του ΑΕΠ τους.  
 

Τέλος, ακόμη και με το ισχύον πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού, τα  

διαθέσιμα περιθώρια με βάση το ανώτατο όριο πληρωμών από ιδίους πόρους της 

ΕΕ παρέχουν ένα δυνητικό ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το πακέτο των 60 δισ. 

ευρώ που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ προσφέρει ως εκ 



τούτου ένα σημαντικό δυνητικό μοχλό για τη χρηματοδότηση ενός κοινοτικού 

ταμείου ως αντι-κυκλικό συμπλήρωμα μιας βιώσιμης δημοσιονομικής 

σταθεροποίησης. 

 
Μόνιμος κοινοτικός μηχανισμός διευθέτησης δημοσίου χρέους 
 

Το όχημα ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε στις 10 Μαΐου σε καθαρά 

διακυβερνητική και προσωρινή βάση θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα κανονικό νέο 

μόνιμο κοινοτικό μηχανισμό που θα καθορίζει τους κανόνες και τις αρμόδιες αρχές 

για τη διαχείριση της συνεισφοράς της ΕΕ και της Ευρωζώνης σε πακέτα διάσωσης. 

Ο μόνιμος αυτός μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την οργάνωση 

συντεταγμένης διευθέτησης μιας χώρας μέλους, σε περίπτωση αποτυχίας ενός 

προγράμματος επαναφοράς ισορροπίας. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει κανόνες 

αναδρομικής ισχύος για την κατανομή των βαρών για μία συντεταγμένη διευθέτηση 

με στόχο την αποφυγή μιας εξάπλωσης και την έγερση αναχώματος στην αδυναμία 

πληρωμών με συμβάσεις ανταλλαγής δημοσίου χρέους με τίτλους κατάλληλα 

μειωμένης ονομαστικής αξίας («κούρεμα») και μία σειρά κλιμακωτών ρητρών.  

 

Η φυγή κεφαλαίων προς ασφαλή καταφύγια λόγω κυμάτων πανικού κατά 

την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση επέφερε τεράστια φαινόμενα στρέβλωσης 

και δημιουργεί υψηλά εξωτερικά κόστη. Για να ενσωματώσει αυτά τα εξωτερικά 

κόστη και τα φαινόμενα στρέβλωσης εξαιτίας του πανικού, και επομένως, να 

προστατεύσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα (που συγκαταλέγεται στους 

βασικούς στόχους της), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει να 

αναλαμβάνει, όποτε αυτό απαιτείται, την ευθύνη λειτουργίας των ανοικτών αγορών 

που ξεκίνησε στις 10 Μάιου 2010, η οποία συνεπάγεται αγορά δημοσίου χρέους 

των ευάλωτων χωρών μελών στις δευτερογενείς αγορές, και μελλοντικά συμβάσεις 

ανταλλαγής χρέους με  την εγγύηση της ΕΕ όπως προβλέπεται παραπάνω, αν 

απαιτηθεί. Πράττοντας έτσι θα συμβάλει στη μείωση των αποδόσεων αυτών των  

ομολόγων και στη συμπίεση των spread με ισχυρότερα ομόλογα. Μέτρα 

«αποστείρωσης» θα πρέπει να εφαρμοστούν αν ο δομικός πληθωρισμός αυξηθεί 

και εξαιτίας αυτού επιδεινωθεί το παραγωγικό έλλειμμα.    

 

 
Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

• Πέραν των σημερινών στόχων που αφορούν αποκλειστικά το δημόσιο χρέος, ένα 

αναθεωρημένο σύμφωνο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ευρύτερο στόχο 

αναφορικά με τη βιωσιμότητα του συνολικού χρέους των χωρών μελών,  δημόσιου 

και ιδιωτικού. Το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει 

επομένως να προσθέσει μία επιδίωξη σταθερότητας του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών με συγκεκριμένους επιμέρους στόχους και δείκτες. Ένα νέο σύστημα 

έγκαιρης προειδοποίησης (ο πίνακας αποτελεσμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω) 

οφείλει να βασίζεται σε μια ευρεία οπτική για την εξέλιξη του συνολικού χρέους 

των χωρών μελών και να παρέχει συνεπώς μια από κοινού αξιολόγηση ρυθμών 

μεγέθυνσης, ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και καθαρής οικονομικής 

θέσης του Δημοσίου, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 



 

• Ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικής και μακροοικονομικής βιωσιμότητας θα πρέπει 

να περικλείει, όπως προτάθηκε παραπάνω, την έκδοση ευρωομολόγων για  

χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους σε ευθυγράμμιση με τις συμφωνημένες 

κοινές πορείες για την επαναφορά των μακροοικονομικών ισορροπιών· ένα 

κοινοτικό χρηματοδοτικό ταμείο και ενισχυμένο συντονισμό και συνάρθρωση των 

προϋπολογισμών της ΕΕ  και των Χωρών Μελών ως αντι-κυκλικό συμπλήρωμα μιας 

βιώσιμης δημοσιονομικής σταθεροποίησης· και ένα μόνιμο κοινοτικό μηχανισμό 

διευθέτησης δημοσίου χρέους. 

 

• Στα κράτη μπορούν επίσης να δοθούν στόχοι μεσοπρόθεσμης προόδου των 

κατώτατων πραγματικών αποδοχών, τουλάχιστον ίσοι με την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Ο κανόνας αυτός θα μπορούσε να αποφύγει το μισθολογικό 

αποπληθωρισμό χωρίς να διατηρεί παγωμένη την κατανομή προστιθέμενης αξίας 

μεταξύ μισθών και κερδών. Ταυτόχρονα, ο γενικός αυτός κανόνας (που θα 

σταθεροποιούσε το κόστος ανά μονάδα εργασίας) θα δημιουργούσε τις 

απαραίτητες συνθήκες για τη μακροπρόθεσμη σύγκλιση των ποσοστών 

πληθωρισμού, που ιστορικά συσχετίζονται με την εξέλιξη του κόστους ανά μονάδα 

εργασίας. 

• Μακροπρόθεσμα, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε ένα πρότυπο δημοσιονομικής  

ολοκλήρωσης που θα επιτρέπει ένα ποικίλο φάσμα οικονομικών πολιτικών. Είναι 

κρίσιμη η δημιουργία ευρωπαϊκών ρυθμιστικών φορέων και ενός πραγματικά 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.  Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ένας υψηλόβαθμος 

εκπρόσωπος της ΕΕ δημοκρατικά εκλεγμένος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

τεθεί επικεφαλής των ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών, οι οποίοι να πρέπει να 

συντονίζουν το Eurogroup και το Ecofin.  

  

Μια οικονομική διακυβέρνηση για τον πλανήτη  

 
Αποκαθιστώντας τις διεθνείς ισορροπίες με  επιστροφή σε  οργανωμένο 

νομισματικό σύστημα  

 
Οι στόχοι σταθερότητας και βιωσιμότητας στο μακροοικονομικό πεδίο 

συνεπάγονται επίσης περιορισμό των παγκόσμιων ανισορροπιών. Η 

χρηματοοικονομική απορρύθμιση έχει συνοδευτεί από χρόνια χρηματοοικονομική 

αστάθεια. Οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν καταδείξει την 

αδυναμία τους να εξισορροπούν  ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών 

συναλλαγών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ισοζύγιο των Ηνωμένων 

Πολιτειών δεν έπαψε ποτέ να είναι ελλειμματικό, μια κατάσταση που οδήγησε στο 

τεράστιο χρέος των ΗΠΑ προς τον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως την Κίνα. Οι 

χρηματοοικονομικές αγορές έδειξαν την ανικανότητα τους να κατανείμουν πόρους 

με βέλτιστο  τρόπο, όταν έρχονται αντιμέτωπες με «φούσκες» (φούσκα εταιρειών 

υψηλής τεχνολογίας, φούσκα πρώτων υλών, φούσκα ακινήτων, νέα φούσκα 



κερδοσκοπικών τοποθετήσεων σε εξέλιξη). Η χρηματοοικονομική απορρύθμιση δεν 

τήρησε τις υποσχέσεις της. Βοήθησε κυρίως τους υπερ-ζηλωτές της να πλουτίσουν 

δημιουργώντας έναν εκτεταμένο χρηματοοικονομικό τομέα. Ακόμη χειρότερα, η 

χρηματοοικονομική αυτή απορρύθμιση οδήγησε σε διαδοχικές κρίσεις με τρομερές 

κοινωνικές συνέπειες για τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, είτε 

στις κοινωνίες μας είτε στον παγκόσμιο Νότο. Η μακροοικονομική πολιτική της 

Πράσινης Στροφής σκιαγραφεί λοιπόν μια στρατηγική για τη δημιουργία ενός  

ρυθμισμένου συστήματος, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτό το ρυθμισμένο σύστημα επιβάλλει τη μείωση του παγκόσμιου χρέους των 

οικονομιών μας και την μέγιστη δυνατή αποκατάσταση της ισορροπίας στα ισοζύγια 

τρεχουσών συναλλαγών ανάμεσα στην ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. 

 
 
 
Επαναφορά της σταθερότητας στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, επίβλεψη στις  

ροές κεφαλαίων  

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ευρώπης των 27 ήταν λίγο κάτω 

από 244 δισ. ευρώ το 2008, 2% του ΑΕΠ της ΕΕ. Το έλλειμμα αυτό είναι σε μεγάλο 

βαθμό συνδεδεμένο με το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών: μία 

κατάσταση που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, καθώς εκτινάσσονται οι τιμές 

του πετρελαίου.  Φαίνεται πιθανό ότι αυτή η κατάσταση δε θα αλλάξει για 

τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

προβλέπει ότι η τιμή του πετρελαίου θα φτάσει γρήγορα (το 2011) τα ιστορικά 

υψηλά του 2008.  Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε εισαγόμενο πληθωρισμό και θα 

μπορούσε, εν καιρώ, να σημάνει πιθανή άνοδο επιτοκίων στην ευρωζώνη με στόχο 

να αποφευχθούν οι όποιες δευτερογενείς επιπτώσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί 

ένα βίαιο οικονομικό σοκ όπως συνέβη το 1974, η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει να  

ανακτήσει τις εμπορικές ισορροπίες με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Αυτό 

συνεπάγεται μια στρατηγική μείωσης της ενεργειακής μας εξάρτησης, κάτι που έχει 

τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική σημασία. 

Ωστόσο, στο χρηματοοικονομικό σύστημα, δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα ή 

μεσοπρόθεσμα αντίβαρα για την επανόρθωση αυτών των ανισορροπιών. Η εξέλιξη 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών  είναι  πολύ σπασμωδική για να δρα ως ρυθμιστική 

δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτσι σε θέση να χρηματοδοτούν ένα διαρκώς 

αυξανόμενο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους χωρίς να κάνουν 

ζημιά στο δολάριο. Την ίδια στιγμή, η Κίνα διατηρεί μονομερώς μια σταθερή 

ισοτιμία για το νόμισμά της, επιτείνοντας τα όρια υπέρβασης στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών της.  Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υπερκατανάλωση από 

τον αμερικανό καταναλωτή σε βάρος της κατανάλωσης στην Κίνα. Όπως φανερώνει 

η τρέχουσα κρίση, οι ανισορροπίες αυτές δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Ο 

περιορισμός λοιπόν της χρηματοοικονομικής αστάθειας συνεπάγεται επομένως και 

περιορισμό αυτών των ανισορροπιών.  



Με αυτήν την οπτική ζητάμε ένα νέο Bretton Woods, που θα επιτρέψει να 

επανατεθούν οι κανόνες της διεθνούς οικονομικής και νομισματικής διακυβέρνησης 

στην κατεύθυνση των στόχων της Πράσινης Στροφής. 

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

• Να σταθεροποιηθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα στις κυριότερες 

μακρο-περιφέρειες. Οι κεντρικές τράπεζες να θέσουν όρια στις βραχυπρόθεσμες 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι ίδιες θα πρέπει να ενεργούν σε 

συντονισμένη βάση για να διασφαλίζουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία θα 

παραμένει εντός των προκαθορισμένων ορίων. Σε περίπτωση πληθωρισμικών 

διαφορών, τα ανώτερα και κατώτερα όρια θα πρέπει να προσαρμόζονται. Όλες οι 

χώρες που συμμετέχουν θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι ο ανταγωνισμός θα 

λαμβάνει χώρα μόνο σε μικροοικονομικό επίπεδο και όχι μεταξύ χωρών. Στόχος του 

νέου αυτού πολυμερούς συστήματος οφείλει να είναι η πρόληψη των θεμελιωδών 

και μακροχρόνιων ανισορροπιών στο εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών.  

 
• Η ελεύθερη ροή κεφαλαίων αδυνατεί να συμβάλει σε μια σταθερή οικονομία. Οι 

βραχυπρόθεσμες ροές κεφαλαίων χωρίς ρύθμιση δεν είναι επιθυμητές, ιδιαίτερα 

για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για 

μακροπρόθεσμες κεφαλαιακές επενδύσεις και αντικίνητρα για ακραίες 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.  

 
• Η ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, που επιτρέπει κερδοσκοπικές επιθέσεις  

σε νομίσματα και μαζικές αναλήψεις κεφαλαίων από μια οικονομία, πρέπει να 

ρυθμιστεί μέσω πολυμερών μηχανισμών που θα παρέχουν στήριξη σε 

απειλούμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων ανταλλαγής και άλλων 

νομισματικών διευθετήσεων. 

 

  
Επανεγκαθίδρυση μίας παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο ενός  

πιο δημοκρατικού  ΔΝΤ   

 
Η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση χρειάζεται δημοκρατικούς θεσμούς 

προκειμένου να δημιουργηθεί  ένα σύμφωνο σταθερότητας και αειφορίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Για να σταθεροποιήσει τις χρηματοοικονομικές αγορές, το 

απορυθμισμένο νομισματικό σύστημα χρειάζεται νέες δομές. Η δημιουργία 

νομισματικών ζωνών σε όλο τον κόσμο, με χώρες που θέτουν κοινούς στόχους 

προκειμένου να αναπτύξουν συγκλίνουσες οικονομίες θα συνέβαλε στη 

διευκόλυνση του παγκόσμιου ελέγχου των χρηματοοικονομικών αγορών και θα  

επέφερε μεγαλύτερη σταθερότητα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι 

βραχυπρόθεσμοι οικονομικοί και νομισματικοί στόχοι θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στις πραγματικές αφετηρίες των οικονομιών των μελών τους.  Οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι καθορίζονται από την Πράσινη Στροφή.  

Ένα ριζικά αλλαγμένο ΔΝΤ θα μπορούσε να αναλάβει ξανά ρόλο εγγυητή του 

διεθνούς νομισματικού συστήματος.  

 



Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

 
• Η κατανοµή δικαιωμάτων ψήφου ανά χώρα δε γίνεται πλέον να συνδέεται 

αποκλειστικά με το ΑΕΠ. Η πληθυσμιακή βαρύτητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  

 

• Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης / της Ευρωζώνης να ορίζουν ένα και μόνο 

εκπρόσωπο στο ΔΝΤ, επιφορτισμένο με την προάσπιση των συμφερόντων συνολικά 

της ευρωπαϊκής οικονομίας / των οικονομιών των χωρών μελών της ευρωζώνης. 

 
Καθιέρωση νέων συστημάτων τιμολόγησης των πρώτων υλών  

 
Εκτός του στόχου της επίτευξης μεγαλύτερης σταθερότητας στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές των πρώτων υλών πρέπει κι αυτές να 

καθορίζονται με  σταθερότερο τρόπο. Ο καθορισμός τιμών πετρελαίου σε ημερήσια 

βάση δεν έχει νόημα, καθώς πρόκειται για ένα μη ανανεώσιμο πόρο, του οποίου η 

χρήση εντάσσεται σε μία μακροπρόθεσμη οπτική. Όπως συμβαίνει με τον 

καθορισμό της τιμής του σιδηρομεταλλεύματος, οι τιμές των κύριων πρώτων υλών 

θα πρέπει να καθορίζονται σε τριμηνιαία / ετήσια βάση μεταξύ των κυριότερων 

παραγωγών και καταναλωτών. Η ρύθμιση αυτή των τιμών θα έδινε έτσι στους 

μεταποιητές και τους καταναλωτές μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τις δαπάνες 

τους. Η σταδιακή αύξηση στα ενεργειακά κόστη θα μπορούσε έτσι να διαφανεί 

ευκολότερα και να ενσωματωθεί στις επενδυτικές αποφάσεις των οικονομικών 

παραγόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθεί η κερδοσκοπία στα διατροφικά 

προϊόντα. 

 
Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε:  

 
• Γενικότερα, θα πρέπει να υλοποιηθούν πολυμερείς και περιφερειακές  

διευθετήσεις που θα στοχεύουν στη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης των τιμών 

και της προσφοράς. 
 
• Αύξηση της δυνατότητας στρατηγικής αποθεματοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ δυνατότητα εξομάλυνσης της 

μεταβλητότητας των τιμών. 

  
 
Μια νέα οικονομική σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες 

 
Όλες αυτές οι αλλαγές προς έναν πιο ρυθμισμένο οικονομικό κόσμο θα έχουν 

θετικό αντίκτυπο στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Μία εποπτεία της ροής κεφαλαίου θα απέτρεπε μαζικές αναλήψεις κεφαλαίων από 

τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Θα εμπόδιζε επίσης την επένδυση τοπικών 

κεφαλαίων τέτοιων χωρών σε ανεπτυγμένες οικονομίες, αντί να επανεπενδύονται 

στην τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον, η περισσότερη δημοκρατία στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα (ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα) θα δώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες 



περισσότερη ισχύ εντός των ιδρυμάτων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 

υποστηρίξει μία αλλαγή στις πολιτικές αυτών των ιδρυμάτων. 

   Έχοντας αναφέρει στην αρχή ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ δε δημιουργεί  

απαραίτητα και ανάπτυξη, ακόμα δε λιγότερο αειφόρο ανάπτυξη, καθίσταται 

σαφές ότι απαιτείται μία αποτίμηση των επιπτώσεων που μια παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία επιβάλλει στις μη εκβιομηχανισμένες (αναπτυσσόμενες) χώρες. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει το οικολογικό της χρέος προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, που προκύπτει από την εκμετάλλευση των φυσικών και 

ανθρώπινων πόρων και την κλιματική αλλαγή λόγω της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη. Ακόμη και σήμερα, η άντληση φυσικών πόρων συχνά καταστρέφει το 

περιβάλλον και την βάση  της ανθρώπινης επιβίωσης.   

Εξαναγκασμένες από την παγκοσμιοποίηση στην αντιγραφή προτύπων των 

βιομηχανικών χωρών και όντας τα θύματα άνισων όρων εμπορίου,  οι 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν εγκλωβιστεί στην παγίδα του χρέους. Το ΔΝΤ και η 

Παγκόσμια Τράπεζα δήλωσαν ότι προστρέχουν για τη διάσωσή τους, επιβάλλοντάς 

τους προγράμματα λιτότητας προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι οικονομίες τους 

σύμφωνα με τα κριτήρια των νεοφιλελεύθερων προδιαγραφών ανάπτυξης. 

Δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν επίγνωση του προβλήματος των 

αερίων του θερμοκηπίου από την αρχή της δεκαετίας του 1990 (Διάσκεψη του Ρίο), 

θα ήταν συνεπές να θεωρηθεί ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν συσσωρεύσει 

ένα οικολογικό χρέος που ξεκινά από τότε. Έχοντας εξηγήσει επίσης ότι ο 

οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας, η Πράσινη Στροφή αποτελεί 

παγκόσμιο πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι παγκόσμιοι παράγοντες 

οφείλουν να επανεξετάσουν τη σχέση τους με τις αναπτυσσόμενες χώρες 

προκειμένου να προωθηθεί ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Τόσο για τις 

μελλοντικές σχέσεις, όσο και για την αποζημίωση και αποκατάσταση της ζημιάς που 

έχει γίνει κατά το παρελθόν. 

Συνεπώς, εμείς οι Πράσινοι προτείνουμε: 

  
• Οι όροι στήριξης που επιβάλλει το ΔΝΤ να προσανατολίζονται σε στόχους και 

ιδιοκτησιακά καθεστώτα βιώσιμης ανάπτυξης ως κύρια προϋπόθεση και να μη 

βασίζονται πλέον στην απορρύθμιση και τις ιδιωτικοποιήσεις. Μεσοπρόθεσμα, η 

επιβολή όρων θα πρέπει σταδιακά να καταργηθεί. Οι θεσμοί του Bretton Woods 

(ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα) πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημα των 

Ηνωμένων Εθνών και να συνδεθούν με τις διάφορες συμβάσεις του ΟΗΕ.  

• Αναγνώριση του οικολογικού χρέους των βιομηχανικών χωρών (μεταξύ των 

οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση) και δημιουργία μηχανισμού αποζημίωσης και ενός 

φορέα επιφορτισμένου με τον έλεγχο και την επιτήρηση της διαδικασίας. 



 

Χρειαζόμαστε μία διεθνή επιτροπή διαιτησίας για το χρέος, καθώς η ροή  

χρήματος από τις αναπτυσσόμενες χώρες προς τον «ανεπτυγμένο» κόσμο ξεπερνά 

το σύνολο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA). Απαιτείται διαφάνεια στα 

εμβάσματα των πολυεθνικών και άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη φορολόγηση της 

οικονομικής τους δραστηριότητας στις χώρες αυτές. Στις διάφορες διεθνείς 

συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και άλλες που διαπραγματεύονται επί του 

παρόντος, η ΕΕ δεν πρέπει να πιέζει για απορρύθμιση των οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών τομέων άλλων χωρών. Επείγουσα δράση πρέπει να αναληφθεί 

για την άνοδο των τιμών στα τρόφιμα. Η κερδοσκοπία στα τρόφιμα θα πρέπει να 

σταματήσει προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα επισιτιστική κρίση.  Χρειαζόμαστε 

μια πιο συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική, κάτι που επιβάλλει στην ΕΕ  να θέσει τέλος 

στις πολιτικές που βλάπτουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Με την τελμάτωση των διαπραγματεύσεων του Αναπτυξιακού Γύρου της 

Ντόχα το 2008 στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η ΕΕ 

επιδιώκει  περαιτέρω απελευθέρωση εμπορίου σε διμερές επίπεδο, με την ατζέντα 

της συχνά να υπερβαίνει τις υφιστάμενες πρόνοιες του ΠΟΕ. Αντί να  πιέζει  τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους για τα προϊόντα της, η ΕΕ θα 

πρέπει να προωθεί το περιφερειακό εμπόριο· την ανάπτυξη των τοπικών 

οικονομιών και μιας αγροτικής παραγωγής επικεντρωμένης όχι στη 

μονοκαλλιέργεια και τις εξαγωγές, αλλά στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού 

κάθε χώρας. Το δίκαιο εμπόριο απαιτεί να ανοίξει η ΕΕ την αγορά της για εισαγωγές 

σε μια δίκαιη βάση και να δρομολογήσει την κατάργηση των επιβλαβών 

επιδοτήσεων που καταστρέφουν τις αγορές στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως για 

παράδειγμα στον αγροτικό τομέα. 

 

 

                                       Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος 
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