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1. Ειζαγωγή 

 

Η κεηάβαζε ζε κηα πεξηζζόηεξν θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νηθνλνκία απνηειεί έλα 

από ηα ζέκαηα πνιύ πςεινύ ελδηαθέξνληνο ζηελ επνρή καο. Παξαηεξείηαη νινέλα 

θαη κεγαιύηεξν πιήζνο αλζξώπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ 

πεξηζζόηεξα νηθνλνκηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ πιαλήηε, 

θαζώο ε αληηκεηώπηζε ηεο κόιπλζεο ζεσξείηαη σο ν κεγαιύηεξνο πινύηνο πνπ 

κπνξεί λα απνιαύζεη θάπνηνο ζηε δηαβίσζε ηνπ (Φάιθνο 2016). Από ηελ άιιε, 

επίζεο πνιινί είλαη θη νη ζηαζώηεο ηεο αληίζεηεο άπνςεο, όηη δειαδή ε δηνρέηεπζε 

κεγάινπ κέξνπο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ ζε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, είλαη αλαπνηειεζκαηηθή νηθνλνκηθά θαη 

αλαπόθεπθηα ζα νδεγήζεη ζε ύθεζε θαη κείσζε ηεο απαζρόιεζεο.  

Παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία παίξλεη όιν θαη επξύηεξεο 

δηαζηάζεηο θαζώο ην πξόβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο γηγαληώλεηαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κηα 

ξεαιηζηηθή απνηίκεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ ελαιιαθηηθώλ 

ζελαξίσλ γηα ην πεξηβάιινλ, βαζηδόκελνη ζε ζεκειησκέλα επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ λνκηζκαηηθώλ θαη δεκνζηνλνκηθώλ αξρώλ βάζεη ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηνπο. Δπίζεο πνιύ ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ εθθέξεη γλώκε γηα ην 

αλ ε “πξάζηλε επαλάζηαζε” κπνξεί λα μεθηλήζεη από ηηο αλαπηπγκέλεο ή ηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, βαζηδόκελνη ζε απηά νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά επηρεηξήκαηα. 

Η παξνύζα ζύληνκε κειέηε είλαη κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο απηνύ ηνπ θελνύ ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κε επίθεληξν ηηο δπλαηόηεηεο ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ηεο 
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δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, κε ζθνπό ηελ ζπκβνιή καο 

ζηελ επξύηεξε ζπδήηεζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. 

 

2. Η εξοςζιοδόηεζε (mandate) ηων κενηπικών ηπαπεδών να αζκήζοςν 

πεπιβαλλονηική πολιηική και οι κίνδςνοι πος ελλοσεύει ε με δπάζε. 

Αναπηςγμένερ ένανηι αναπηςζζόμενων σωπών. 

 

Ο βαζκόο κε ηνλ νπνίν νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ζα ππνζηεξίδνπλ νπζηαζηηθά ή ζε 

αζζελέο επίπεδν ηε κεηάβαζε πξνο κία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νηθνλνκία 

εμαξηάηαη από ην θαηά πόζν ηνπο ην επηηξέπεη ε λόκηκε εμνπζηνδόηεζε ηνπο. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί όηη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θάπνηεο θνξέο ζα 

κπνξνύζαλ επηπιένλ λα αζθήζνπλ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηνύλ πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα νδεγήζνπλ ηε ρώξα έμσ 

από ηελ ύθεζε. Δπηπιένλ, νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ζε ηέηνηεο ρώξεο έρνπλ πνιύ 

επξύηεξν θάζκα θαζεθόλησλ ηα νπνία πξέπεη λα εθπιεξώζνπλ. Τα θαζήθνληα απηά 

πεξηιακβάλνπλ όρη κόλν ηελ άκεζε επίβιεςε θαη ηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ νξγαληζκώλ, πρ. ησλ ηξαπεδώλ, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο σο πξνο ηελ αμία ηνπ εγρώξηνπ λνκίζκαηνο, αιιά θαη 

καθξννηθνλνκηθνύο ζηόρνπο, όπσο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

αλάθιεμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

κπνξνύζε λα εθθξαζηεί κε ηε κνξθή επηβνιήο ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα 

θαηεπζύλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό ησλ δηαζέζηκσλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ηνπο 

γηα παξνρή δαλείσλ ζε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ επηρεηξήζεηο, δειαδή ζε εηαηξείεο 

κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα θαη ρακειό “ελεξγεηαθό απνηύπσκα”. Πξέπεη λα δνζεί 

έκθαζε ζην όηη ην δηαθύβεπκα ηεο εμνπζηνδόηεζεο ησλ λνκηζκαηηθώλ αξρώλ 

κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη πνιύ γξήγνξα ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Απηό 

πξνζζέηεη  επειημία ζηνπο δηακνξθσηέο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη αζηάζεηα 

άξα θαη αβεβαηόηεηα όζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ νηθνλνκηθά δξώλησλ ελεξγώλ 

κνλάδσλ, δειαδή ησλ επελδπηώλ, ζπλεπώο θαη κεησκέλα θίλεηξα γηα επελδύζεηο. 

Έλα από ηα βαζηθά αίηηα ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ θεληξηθνύ ηξαπεδίηε ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο είλαη όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε κεηάβαζε ζε κηα 

νηθνλνκία ραξαθηεξηδόκελε από επελδύζεηο πνπ εθπέκπνπλ ρακειέο ηηκέο άλζξαθα, 

απνηεινύλ από ηνπο πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο ησλ λνκηζκαηηθώλ αξρώλ ζηε κάρε γηα 



ηελ επίηεπμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο. Παξαηεξείηαη όηη νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο ζηηο πινύζηεο θαη αλαπηπγκέλεο ρώξεο πξνηηκνύλ ηελ πηνζέηεζε 

ζηξαηεγηθήο “νπδέηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ”, δειαδή ηε κε ελεξγή παξέκβαζε ηνπο 

ππέξ ησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ εηαηξεηώλ, επνκέλσο είλαη νη ηδησηηθνί 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πνπ επσκίδνληαη ην βάξνο ππνινγηζκνύ ησλ 

θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θιίκα, όπσο  ην ηκήκα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο θάζε 

εηαηξείαο πνπ απνηειεί ππνςήθην επελδπηή ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία. 

Απηή ε επηινγή κε νπζηαζηηθήο δξάζεο ησλ θεληξηθώλ λνκηζκαηηθώλ αξρώλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο επηηξέπεη ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

από πςειέο εθπνκπέο άλζξαθα, όπσο ζεηξά δεκόζησλ ιεηηνπξγηώλ (ειεθηξηζκόο, 

θπζηθό αέξην θ.α.) θαη ν θιάδνο ησλ Καηαζθεπώλ, λα κε ζεσξνύληαη σο ηόζν κεγάιε 

απεηιή όζν πξαγκαηηθά είλαη. Δπηπιένλ, είλαη αλεζπρεηηθό όηη θαηά ηε δηάξθεηα 

επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε πςειό βαζκό, πρ. όηαλ ιακβάλεη ρώξα ε 

Πνζνηηθή Φαιάξσζε (QE), έλα δπζαλάινγα πςειό ηκήκα ησλ αγνξώλ αμηνγξάθσλ 

θαηεπζύλεηαη ζε ηνκείο κε πςειέο εθπνκπέο άλζξαθα, ελώ ε ζπλεηζθνξά απηώλ ησλ 

ηνκέσλ ζηελ νηθνλνκία είλαη αηζζεηά κηθξόηεξε αλαινγηθά. Η ζηελή ζπλεξγαζία θαη 

ζύλδεζε ησλ λνκηζκαηηθώλ αξρώλ κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο ζηηο αλαδπόκελεο 

αγνξέο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ ζεσξείηαη όηη δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ελδπλακσζεί αηζζεηά ε ρξεκαηνδόηεζε πξνο εηαηξείεο κε κηθξέο εθπνκπέο άλζξαθα. 

Δπηπιένλ, ηόζν πεξηζζόηεξν δηθαηνινγεκέλα ζα είλαη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ κε 

απηή ηε ζηελή ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

επηδξάζεηο ζην θιίκα.  

Ο άκεζνο θίλδπλνο ππεξθόξησζεο ησλ λνκηζκαηηθώλ αξρώλ κε αξκνδηόηεηεο 

είλαη ε ζπζζώξεπζε ππεξβνιηθά πνιιώλ εμνπζηώλ θαη ηζρύνο ζηνλ θεληξηθό 

ηξαπεδίηε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρώξαο. Δπνκέλσο, απηό 

δηαπνηίδεηαη από πνιύ κεγάιε πηζαλόηεηα λα δεκηνπξγήζεη δηαρεηξηζηηθά 

πξνβιήκαηα “ειέγρνπ θαη ηζνξξνπηώλ”, γλσζηό σο “checks and balances” (από ην 

δηαρξνληθήο αμίαο έξγν ησλ J.J. Buchanan & G. Tullock, The calculus of consent) 

κεηαμύ ηνπ θεληξηθνύ ηξαπεδίηε θαη ησλ αξκόδησλ θξαηηθώλ αξρώλ πνπ 

επηιακβάλνληαη ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθώλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο (πρ., ην εθάζηνηε 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο). Κάηη ηέηνην ζα επέθεξε αζθπθηηθέο πνιηηηθέο θαη 

πειαηεηαθέο πηέζεηο ζηηο επί ηεο αξρήο αλεμάξηεηεο λνκηζκαηηθέο αξρέο ησλ 

νηθνλνκηώλ.  



Καηά ηε γλώκε καο, ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ηεο πνιηηείαο ζα πξέπεη δηαθξηηά λα δηαρσξίδεηαη από ηηο αληίζηνηρεο 

αξκνδηόηεηεο πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθώλ 

ηξαπεδώλ, αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σπλεπώο, ε ζρέζε 

κεηαμύ θξαηηθώλ θνξέσλ – θεληξηθνύ ηξαπεδίηε γηα δεηήκαηα πεξηβάιινληνο ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή, εηδεκή ειινρεύεη ν θίλδπλνο αλαπνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο εμαηηίαο ελδερόκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ ηπρόλ 

αλαθύπηνπλ εμαηηίαο κε δηαθξηηώλ ξόισλ κεηαμύ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο ππεξθείκελεο 

λνκηζκαηηθήο αξρήο. 

Πεξαηηέξσ, ζε κηα επλνκνύκελε δεκνθξαηηθή θνηλσλία κε εύξσζηε νηθνλνκία, ε 

ακεξνιεςία ησλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ πξέπεη λα δηαθπιαρζεί όρη κόλν από ηελ νπηηθή 

ηεο δεκνθξαηηθήο αλάγθεο γηα ινγνδνζία, αιιά θαη κε θαζαξά νηθνλνκηθή 

αηηηνιόγεζε. Πξέπεη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο λα αλαιάβνπλ δξάζε ώζηε λα απνηξαπεί 

ε δηόγθσζε κηαο θνύζθαο πνπ ηξέθεηαη από άλνδν ησλ αμηώλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 

εθπέκπνπλ άλζξαθα; Αλ απηή ε θνύζθα δε ζπζηαιεί κέζσ θαηάιιειεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πξηλ ζθάζεη, ηόηε ειινρεύεη θίλδπλνο εκθάληζεο πνιύ κεγάινπ 

ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ πνπ ζα πιήμεη ηελ εθάζηνηε εγρώξηα αγνξά θαζώο θαη ε 

πηζαλόηεηα “αξλεηηθώλ εμσηεξηθνηήησλ” ζηηο νηθνλνκίεο άιισλ ρσξώλ. Η επαξθήο 

αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θηιηθήο ζηνλ άλζξαθα θνύζθαο ζα κπνξνύζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ επελδύζεσλ ζε εηαηξείεο πνπ πξνσζνύλ επελδύζεηο κε κηθξέο 

εθξνέο ζε άλζξαθα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη απηέο ζα κπνξνύζαλ λα 

πινπνηεζνύλ κόλν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη αξκνδηόηεηεο ηεο εθάζηνηε 

λνκηζκαηηθήο αξρήο ην επηηξέπνπλ. 

Η ιήςε κέηξσλ ησλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ ελάληηα ζηηο επελδύζεηο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πςειέο εθπνκπέο άλζξαθα ζα είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνύ 

θαηεπείγνληνο πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ θηιηθώλ ζην 

πεξηβάιινλ. Γελ είλαη δύζθνια αληηιεπηό όηη ε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία πνπ 

ζπλάδεη κε ρακειά επίπεδα άλζξαθα ζα είλαη νκαιή κόλν αλ ιεθζνύλ ππόςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ππό εμέηαζε 

ρώξα, θαζώο θαη νη αλάγθεο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθώλ ζσκάησλ αιιά θαη ε 

ζπλαίλεζε θαη ε δπλαηόηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο νηθνλνκίαο, κε ηξόπν θηιηθό πξνο ην 

πεξηβάιινλ.  



Ωο πξνο ην ηειεπηαίν, είλαη πξνθαλέο όηη όζν πςειόηεξν είλαη ην θόζηνο γηα ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ, θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηόζν κεγαιύηεξν ζα είλαη 

ην αληηθίλεηξν ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ππέξ λέσλ ηερλνινγηώλ, θηιηθώλ σο πξνο ην πεξηβάιινλ. Δθηόο 

θαη αλ πξνβιεθζεί ε ελζάξξπλζε ηεο αληηθαηάζηαζεο θεθαιαηνπρηθνύ εμνπιηζκνύ 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ από λέν, κε ηερλνινγία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, κέζσ ίζσο 

επηδνηήζεσλ ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηόζν ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όζν θαη ησλ 

(ελδερνκέλσο ππαξρόλησλ) θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο επηρεηξήζεσλ, από ην ίδην ην 

θξάηνο. 

Σπλεπώο, απηό ην εμαηξεηηθά επξύ θάζκα αξκνδηνηήησλ πνιηηηθήο θαη ζπλαίλεζεο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ράξαμε επηηπρνύο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ζα κπνξνύζε λα 

θαηαζηεί πξαγκαηηθόηεηα κόλν εθόζνλ νη λνκηζκαηηθέο αξρέο, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί λνκνζέηεο, νη θπβεξλήζεηο αιιά θαη νη επηρεηξεκαηίεο 

κπνξνύζαλ λα βξνπλ θνηλό ηόπν ζπδήηεζεο θαη ζπκθσλίαο, ππό ην πξίζκα ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπλαίλεζεο, ώζηε ηα ζπκθσλεζέληα 

λα ηεξεζνύλ  από ηνπο εκπιεθόκελνπο κέζσ ελόο “ζπκβνιαίνπ εζηθήο” ζα ιέγακε, 

κεηαμύ ηνπο. Πξέπεη ζπλεπώο λα ζεκεησζεί όηη νη επκεηάβιεηεο θαη αλαπηπζζόκελεο 

αγνξέο ζεσξνύληαη όηη παξέρνπλ πνιύ πην πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ 

νηθνλνκηώλ ηνπο ζε “πξάζηλεο”, δειαδή θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

3. Σςμπεπάζμαηα 

 

Η ζύληνκε απηή κειέηε αζρνιείηαη κε ην θαηά πόζν κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή κηα 

νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πώο απηό θαζνξίδεηαη από ηελ πνιηηηθή ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο, ε νπνία δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ην αλ ε ελ ιόγσ νηθνλνκία 

ππάγεηαη είηε ζηηο αλαπηπγκέλεο ή ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

Απνηειεί πξαγκαηηθόηεηα όηη θαηά ηε δηεμαγσγή επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, ε επηπιένλ ξεπζηόηεηα πνπ δηνρεηεύεηαη ζην ζύζηεκα θαηεπζύλεηαη ζε 

ζπληξηπηηθά κεγάιν βαζκό πξνο εηαηξείεο πνπ δελ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Απηό ην θαηλόκελν είλαη πην έληνλν ζε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, θαζώο ζε απηέο ηα 

όξηα κεηαμύ λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο εμνπζίαο είλαη πνιύ πην δηαθξηηά ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη όζν ιηγόηεξν 

δηαθξηηά είλαη απηά ηα όξηα ζε κηα νηθνλνκία, ηόζν κεγαιύηεξε επειημία θαη 

ηθαλόηεηα απνθηά ε εθάζηνηε θεληξηθή θπβέξλεζε πνπ εθαξκόδεη ηελ νηθνλνκηθή 



πνιηηηθή ώζηε λα δηαζέζεη πόξνπο ζε εηαηξείεο πνπ δελ εθπέκπνπλ κεγάιεο 

πνζόηεηεο άλζξαθα. Δπνκέλσο, νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο έρνπλ ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ άζθεζε “πξάζηλεο” πνιηηηθήο. Τνύην όκσο επηθέξεη ηνλ 

θίλδπλν ηεο “ππεξθόξησζεο” ησλ λνκηζκαηηθώλ αξρώλ κε εμνπζίεο θαζώο 

αλαιακβάλνπλ θαη ην ξόιν ηεο θπβέξλεζεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο.  

Σπλεπώο, ε θεληξηθή ηξάπεδα κηαο αλαπηπζζόκελεο ρώξαο θαζίζηαηαη 

πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλε ζε πνιηηηθέο επηξξνέο θαη ελδερνκέλσο ζε πηέζεηο από 

νκάδεο ζπκθεξόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ηεο θπβέξλεζεο. Απηό ηελ θαζηζηά ιηγόηεξν αμηόπηζηε ζηα κάηηα ησλ ππνςήθησλ 

επελδπηώλ ζε “πξάζηλεο” επηρεηξήζεηο. Κη απηό γηαηί δίλεη ελδερνκέλσο ην κήλπκα 

όηη ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο αγνξάο δελ είλαη απνιύησο 

δηαθαλέο. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη όηη αθόκε θαη αλ ε θπβέξλεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ηξάπεδα επλννύλ ηελ “πξάζηλε” νηθνλνκία, κε δηάθνξα 

νηθνλνκηθήο θύζεσο θίλεηξα, απηό ελδερνκέλσο λα κελ ζεκαίλεη θαη απαξαίηεηα ηελ 

αλάιεςε επελδύζεσλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε από έλα κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

θιάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ρώξα. 
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