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ΣΥΝΟΨΗ 

 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη της οικονομικής κρίσης 

στην Ισλανδία και στην Ευρώπη και την άσκηση κριτικής σκέψης στις μεθόδους που 

ακολουθήθηκαν από κάθε πλευρά για την αντιμετώπισή της. Η σπουδή σε βάθος 

του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύχθηκε η κρίση και οι τυχόν διάφορες σε αυτό 

αναμεσά στα εξεταζόμενα μέρη, αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πλήρη κατανόηση 

του προβλήματος που διαμορφώθηκε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 

2008 και πως αυτό διαφοροποιήθηκε σε Ευρώπη και Ισλανδία. 

 Οι διαφορές στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την διαχείριση της κρίσης 

και την ανοικοδόμηση των προσβαλλομένων οικονομιών, αποτελούν τον 

παράγοντα εκείνο που οδηγεί σε διακριτά αποτελέσματα και επιπτώσεις σε 

οικονομικοκοινωνικό επίπεδο. Καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας 

έχουν σαφές αντίκτυπο στην κοινωνία. Η προτεραιοποίηση για την μείωση των 

επιπτώσεων στον κοινωνικό ιστό, των διορθωτικών επεμβάσεων στην οικονομία για 

την επαναφορά της από την κατάσταση που βρέθηκε λόγω της κρίσης και η 

βαρύτητα που δόθηκε στον παράγοντα χρόνο για την ανάκαμψη και διόρθωση των 

οικονομικών δεικτών αποτελούν δυο από τα κυριότερα ειδοποιά στοιχεία για την 

διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης σε Ευρώπη και Ισλανδία. 

 Η ανάδειξη των συνθήκων που επικράτησαν, των προτεραιοτήτων που 

τέθηκαν από τις ηγεσίες και των επιπτώσεων που δημιουργήσαν οι διορθωτικές 

παρεμβάσεις στην οικονομία, αποτελούν το κύριο μέρος της μελέτης αυτής. Ο 

σκοπός της είναι μετά από ενδελεχή σύγκριση των παραπάνω παραγόντων να 

συναχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και να ασκηθεί η απαραίτητη κριτική που 

θα οδηγήσουν σε αρτιότερη κατανόηση της κατάστασης και ενδεχομένως των 

ορθότερων πρακτικών που πρέπει να ακολουθούνται αναλόγως των υφισταμένων 

συνθηκών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η οικονομική κρίση του 2008, έτσι όπως διαμορφώθηκε, απετέλεσε ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο από τις χώρες που 

θίχτηκαν από αυτήν. Ειδικότερα στην Ευρώπη και την Ισλανδία οι διαφορές στην 

αντιμετώπιση ήταν αρκετές και οι επιπτώσεις που δημιουργήθηκαν καθώς και ο χρόνος 

ανάκαμψης από την κρίση, ποικίλουν ανάλογα με την περίσταση. 

 Στην Ευρώπη, παρόλο που δεν αποτελεί μια ενιαία χώρα οι πρακτικές που 

εφαρμόστηκαν ήταν λίγο πολύ κοινές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο μέρος, στην ύπαρξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που εφαρμόζει ενιαία οικονομική πολιτική. Βεβαίως οι 

συνθήκες δεν είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και εξ’ αυτού η συνταγή 

πολιτικής που εφαρμόζεται δεν παράγει τα ίδια αποτελέσματα στα κράτη μέλη της 

ένωσης. Από την άλλη πλευρά η Ισλανδία ως αυτόνομο κράτος επέλεξε μια σειρά 

μεταρρυθμιστικών αλλαγών που ενδεχομένως ταιριάζει περισσότερο με το περιβάλλον 

της και έτσι τα αποτελέσματα που παρήχθησαν ήταν προϊόν δράσεων που προήλθαν 

από στοχευμένη βούληση και απόφαση για την αντιμετώπιση της κρίσης στις 

συγκεκριμένες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην χώρα. 

 Οι οικονομικές κρίσεις δεν αποτελούν ένα καινοφανές φαινόμενο. Αντιθέτως, 

βρίσκει κανείς έναν σημαντικό αριθμό οικονομικών κρίσεων στον περασμένο αιώνα σε 

παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα στον εικοστό πρώτο αιώνα η 

πρώτη και σημαντικότερη οικονομική κρίση, η οποία είχε και παγκόσμιες διαστάσεις, 

ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που ξεκίνησε ως κρίση του τραπεζικού τομέα 

των ΗΠΑ λόγω αποδιάρθρωσης του συστήματος των στεγαστικών δανείων κυρίως, και 

στην συνέχεια εξελίχθηκε σε χρηματοοικονομική κρίση μετά την κατάρρευση της 

τράπεζας Lehman Brothers. Στον δε περασμένο αιώνα η μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη οικονομική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί η οικονομική κρίση του 1929 

γνωστή και ως «κραχ του ΄29». Στην συγκεκριμένη περίπτωση στο χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης την 24η Οκτωβρίου του 1929, οι τιμές των μετοχών κατέρρευσαν και η 

κατάρρευση συνεχίστηκε για πολύ καιρό με αποτέλεσμα τεράστια ποσά να χαθούν και 
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να αποδιαρθρωθεί η οικονομία των ΗΠΑ. Η ζημία σε έναν από τους μεγαλύτερους 

πρωταγωνιστές της παγκόσμιας οικονομίας ήταν τεράστια και οι επιπτώσεις αυτές δεν 

μπορούσαν παρά να επηρεάσουν δυσμενώς και την συνολική παγκόσμια οικονομία. 

Με αυτόν τον τρόπο, χώρες που διέθεταν επαρκή οικονομική δύναμη υπέστησαν 

σοβαρές απώλειες στην οικονομία τους και ασθενείς οικονομικά χώρες έφτασαν ένα 

βήμα πριν ή και στην ίδια την χρεωκοπία. Οι συνέπειες της κρίσης αυτής δεν 

επουλωθήκαν πλήρως παρά μόνο μετά το πέρας του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. 

 Από το 1945 και μετά οι αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 

παγιώθηκαν και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλοι θεσμοί και κανόνες για να αποτραπούν 

παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον. Μερικά από αυτά ήταν και η ίδρυση του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου, η ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και οι αποφάσεις του 

Bretton Woods. (Μπαμπανάσης 2011). Την ίδια εποχή εμφανίστηκε στον διεθνή χάρτη 

και το κράτος της Ισλανδίας που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Δανία. Από τότε ξεκινάει 

και οικονομική δραστηριότητα της Ισλανδίας, σαν ανεξάρτητο κράτος, που ακολουθεί 

τις διεθνείς τάσεις και καταφέρνει να διαθέτει μια δυνατή οικονομία έως τα τέλη του 

αιώνα. Στην Ευρώπη μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ξεκινάει δειλά 

δειλά στην αρχή και στην συνέχεια με πιο αποφασιστικούς ρυθμούς μία προσπάθεια 

συμφιλίωσης των λαών της, με βαρύτητα στην κοινή οικονομική ανάπτυξη. Η 

προσπάθεια αυτή εξελίσσεται στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την οικονομική ευημερία των κρατών μελών της και θέτει 

κανόνες για την προάσπισή της. 

 Κάτω από αυτές τις διαμορφούμενες συνθήκες, Ισλανδία και Ευρώπη 

εισέρχονται στον εικοστό πρώτο αιώνα και στην επερχόμενη οικονομική κρίση του 

2008. Η κατάρρευση των τράπεζων στην Αμερική προκαλεί τριγμούς στο οικοδόμημα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεισμό στην οικονομία της Ισλανδίας. Στην πλευρά της 

Ευρώπης επικρατούν οι λογικές της αυστηρής λιτότητας και της λήψης μέτρων για τον 

περιορισμό των ελλειμμάτων και την περικοπή εξόδων με σκοπό εξοικονόμηση 

χρημάτων και παράλληλη στήριξη των τραπεζικών ιδρυμάτων που ταλανιζόταν από 

την κρίση. Στην πλευρά της Ισλανδίας γίνεται αντιληπτό ότι η κρίση οφείλεται σε 

σημαντικές θεσμικές αδυναμίες και λαμβάνονται μέτρα αρχικά για περιορισμό των 
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αδυναμιών αυτών και στην συνέχεια γίνονται μεταρρυθμιστικές αλλαγές. Παράλληλα 

τα τραπεζικά ιδρύματα αντιμετωπίζονται ως απλές ιδιωτικές εταιρίες που απέτυχαν και 

αφήνονται χωρίς στήριξη να οδηγηθούν στην πτώχευση και στην συνέχεια στην 

εκκαθάριση. 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την μελέτη της δημιουργηθείσας οικονομικής 

κρίσης του 2008 και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη, σε γενικό πλαίσιο και στην 

Ισλανδία ειδικότερα. Η μελέτη θα ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο περίγραμμα όπου 

μέσα από την καταγραφή των συνθήκων που προήλθαν από την οικονομική κρίση και 

των λύσεων που επιλέχθηκαν για την οικονομική διακυβέρνηση των υπόψη χωρών και 

κρατών μελών της ΕΕ θα αποκαλυφθεί η εικόνα της κατάστασης που υπήρχε ως 

αποτέλεσμα της κρίσης και αυτής που προήλθε κατόπιν των διορθωτικών 

παρεμβάσεων. 

 Η κριτική σύγκριση των μεθόδων αυτών και των αποτελεσμάτων τους θα 

αποτελέσει το κυριότερο προϊόν της μελέτης και θα οδηγήσει σε εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την κατανόηση της αντιμετώπισης της κρίσης. Τέλος θα 

διατυπωθούν προτάσεις ως προς την βέλτιστη χρήση των πρακτικών που 

δοκιμάστηκαν στις δυο αυτές περιπτώσεις. 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 Για την συγγραφή της εργασίας αυτής έγινε μελέτη διάφορων κείμενων που 

τμήματά τους αναφέρονται στην εργασία αυτή και σημαίνονται ως προς την προέλευση 

τους με ετεροαναφορές στον συγγραφέα τους. Ουδεμιά πρόθεση υπάρχει για 

οικειοποίηση του έργο τους, παρά μόνο για ανάδειξη της επιστημονικής εργασίας που 

οι ίδιοι εκπονήσαν. Επιπλέον αυτών μελετήθηκαν και έτερα κείμενα σε βιβλία και 

έντυπα καθώς και σε ιστοσελίδες του διαδικτύου από τα οποία, όμως δεν παρατίθενται 

στο παρόν μέρη του κειμένου τους και αυτά παρατίθενται στην βιβλιογραφία. Τα 

κυριότερα συγγράμματα που κατά την διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν προς 
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σπουδή, ήταν στην Ισλανδική γλώσσα και στάθηκε αδύνατο να μεταφραστούν και 

χρησιμοποιηθούν. Αντί αυτών κείμενα μεταφρασμένα στα αγγλικά και στατιστικά 

στοιχεία που παρουσιάζονται και στην αγγλική γλώσσα από την εθνική στατιστική 

υπηρεσία της Ισλανδίας, απετέλεσαν πολύτιμες πήγες για την σύνταξη της παρούσας 

μελέτης. 

 Θα πρέπει παράλληλα να αναφερθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν ημερομηνία 

από 2009 έως 2015 και με αυτόν τον τρόπο νεότερες μεταβολές στην οικονομία της 

Ισλανδίας δεν ήταν δυνατόν να μελετηθούν σε βάθος, αν και γίνεται αναφορά και σε 

αυτές. Παράλληλα εκτιμάται ότι κάποιες από τις επιπτώσεις από την κρίση στην 

Ισλανδία αλλά και στην Ευρώπη και τις αντίστοιχες δράσεις για την αντιμετώπιση της, 

δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη και ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι εμφανέστερες. Για τον 

λόγο αυτό διατυπώνεται πάντα η επιφύλαξη για το μέλλον, στην παράθεση των 

συμπερασμάτων. 

 Το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου περικλείει ένα μεγάλο αριθμό κρατών ( 50 

περίπου), τα οποία διαθέτουν διαφορετικά μίγματα οικονομικής και πολιτικής 

οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο η ποικιλομορφία των πολίτικων που εφαρμοστήκαν 

και ο βαθμός που η οικονομική κρίση επηρέασε τα κράτη της Ευρώπης είναι πολύ 

μεγάλος. Η μελέτη αυτή προκειμένου να παράγει συγκεκριμένα συμπεράσματα και να 

διατηρήσει σε διαχειρίσιμο βαθμό την παρουσίαση των γεγονότων θα περιορίσει την 

σπουδή των παρατηρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές αποτελούν τα σημαντικότερα κράτη της 

ηπείρου, πλην της Ρωσίας, και εφαρμόζουν κοινές οικονομικές πρακτικές καθώς 

ακολουθούν την ενιαία οικονομική πολιτική της Ένωσης. Έτσι η μελέτη και η σύγκριση 

των πολίτικων που εφαρμοστήκαν σε Ισλανδία από την μια και ΕΕ από την άλλη μπορεί 

εξάγει στέρεα συμπεράσματα με περιορισμένο δείκτη σχετικότητας αναφορικά με την 

ύπαρξη ειδικών παραμέτρων που οφείλονται σε ειδικά χαρακτηριστικά 

διαφοροποίησης μεταξύ κρατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεωγραφικά και στατιστικά στοιχεία της Ισλανδίας. 

 Η Ισλανδία είναι νησιωτική χώρα της Βόρειας Ευρώπης στο Βόρειο Ατλαντικό 

Ωκεανό. Βρίσκεται ανάμεσα στη Γροιλανδία, τη Σκωτία, και την Νορβηγία. Είναι το 18ο 

νησί σε έκταση στον κόσμο, και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη μετά την Μεγάλη 

Βρετανία. (worldatlas 2017) Ο πληθυσμός της είναι 320.543 κάτοικοι, με βάση 

εκτιμήσεις του 2009, με πρωτεύουσα το Ρέικιαβικ και έχει έκταση 103.000 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Διαιρείται σε 8 περιφέρειες και επιπλέον σε 23 επαρχίες και έχει 25 πόλεις. 

Δεδομένου ότι από τη συνολική έκταση του νησιού, ένα μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν 

η τούνδρα, οι παγετώνες και οι λίμνες, τα 2/3 περίπου του πληθυσμού κατοικούν στην 

περιοχή του Ρέικιαβικ. Η επίσημη γλώσσα είναι τα ισλανδικά και το νόμισμά της η 

ισλανδική κορώνα (ISK). (Σαμοϊλη 2013) 

  Η Ισλανδία αποτελούσε ήδη από το 1262 μέρος του βασιλείου της Δανίας μαζί 

με την ακατοίκητη Γροιλανδία. Στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1918 η 

Δανία αναγνώρισε στην Ισλανδία καθεστώς μερικής αυτονομίας. Όμως η πλήρης 

ανεξαρτησία της Ισλανδίας επετεύχθη το 1944 μετά από δημοψήφισμα. Το διάστημα 

αυτό από το 1918 έως το 1944 η Ισλανδία με το καθεστώς αυτονομίας μπορούσε να 

χειρίζεται τα εσωτερικά και οικονομικά θέματά της, ενώ η Δανία διαμόρφωνε την 

εξωτερική πολιτική. Κατά το διάστημα αυτό τα τρία κυρίαρχα κόμματα που 

εναλλάσσονταν στην εξουσία, διαμορφώσαν το πολιτικό σκηνικό και την οικονομική 

κατάσταση της χώρας. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα κράτος πρόνοιας με 

έντονο κρατικό παρεμβατισμό στα της οικονομίας. Έτσι κατά την ανεξαρτησία της 

Ισλανδίας και το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου το 1945, η χώρα διέθετε 

ένα από τα υψηλοτέρα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη. (Σαμοϊλη 2013) 
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Η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Πολιτική Κατάσταση. 

 Η πολιτική κατάσταση στην Ισλανδία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή που θα 

μπορούσε να τύχει στην χώρα για να αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη κρίση. Ο 

πρωθυπουργός David Oddsson που είχε εκλεγεί στην εξουσία με το Independence 

Party, είχε προχωρήσει ήδη από τα προηγούμενα χρόνια σε αλλαγές στην οικονομία 

της Ισλανδίας προς μια πιο φιλελεύθερη πολιτική. Ο διάδοχός του Halldor Asgrimsson 

συνέχισε την ίδια πολιτική. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν η οικονομική 

άνθιση της Ισλανδίας και της δημιουργίας ισχυρής πίστης της Ισλανδικής κοινωνίας ότι 

ζουν σε μια ισχυρή χώρα που διαθέτει τα μέσα που απαιτούνται για να εγγυηθεί την 

ευημερία τους. 

 Το 2007 ανέβηκε στην εξουσία ο Geir Haarde με το Independence Party. Η 

αρχική του προσπάθεια ήταν να συνεχίσει την πολιτική των προκατόχων του, όμως το 

ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομική κρίσης δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει 

τους στόχους του. Τον Οκτώβριο του 2008 η διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση έφτασε 

ενισχυμένη στην Ισλανδία απειλούσε την οικονομία της. Ο Πρωθυπουργός σε 

τηλεοπτικό διάγγελμά του έκανε λόγο για «απειλή εθνικής χρεοκοπίας». Το κράτος 

εισήγαγε επείγουσα νομοθεσία και δόθηκαν στην κυβέρνηση ενισχυμένες εξουσίες επί 

του τραπεζικού τομέα, ενώ κλειδώθηκε προσωρινά και η ισοτιμία της κορόνας έναντι 

του ευρώ. (in.gr 2008). Στις 23 Ιανουαρίου του 2009 ο Geir Haarde ανακοίνωσε ότι θα 

παραιτηθεί για λόγους υγείας από την προεδρία του κόμματός του (Independence 

Party) στο επόμενο συνέδριο του κόμματος. Ο πρωθυπουργός υπό το βάρος 

αυξανόμενων πιέσεων ανακοίνωσε ότι παραιτείται με σκοπό να διεξαχθούν πρόωρες 

εκλογές στις 9 Μαΐου. Στην συνέχεια, μετά από πιέσεις, ανακοίνωσε επίσημα την 

πτώση της κυβέρνησής του στις 26 Ιανουαρίου του 2009. 

 Μία εβδομάδα αργότερα συγκροτήθηκε προσωρινή κυβέρνηση από το Left 

Green Movement (LGM) και το Socialist Democratic Alliance (SDA), με την υποστήριξη 

του Progressive Party (ΡΡ), ενώ οι εθνικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί για το Μάη. 

Η νέα κυβέρνηση επικεντρώθηκε στη στήριξη των νοικοκυριών και των εγχώριων 
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επιχειρήσεων, στην αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα και στην προστασία του 

κράτους πρόνοιας. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν τελικά στις 25 Απρίλη 2009, κάτω 

από τη λαϊκή απαίτηση για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και μία εναλλακτική 

αντιμετώπιση της κρίσης. Το αποτέλεσμα των εκλογών ανέδειξε την πρώτη 

κεντροαριστερή κυβέρνηση υπό τη συνεργασία των LGM και SDA, ενώ το ΙΡ έπεσε 

κατακόρυφα, ύστερα από 18 χρόνια κυριαρχίας στην πολιτική σκηνή. Πρωθυπουργός 

διορίστηκε η Johanna Sigurdardottir, μέλος του SDA και πρώην Υπουργός Κοινωνικής 

Ασφάλισης. (Σαμοϊλη 2013) 

Οικονομική Κατάσταση. 

 Η οικονομία της Ισλανδίας είχε προοδεύσει πολύ σε σχέση με το παρελθόν. 

Αφού πέρασε από το στάδιο της πρωτογενούς αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής, 

στην οποία στηριζόταν αρχικά, στην συνέχεια επεκτάθηκε στην βελτίωσή της και 

παράλληλα στράφηκε προς την βιομηχανική παραγωγή. 

 Η επέκταση της ζώνης ψαρέματος στα 50 μίλια το 1972 και στα 200 μίλια το 

1975, καθώς και η βελτίωση της επεξεργασίας ψαριών και η περαιτέρω βελτίωση του 

αλιευτικού στόλου, βοήθησαν στο να αναπτυχθεί ξανά ο τομέας της αλιείας και να 

ξεπεραστεί η κρίση των προηγούμενων χρόνων (1968¬1969) Παρόλα αυτά, η μείωση 

της κερδοφορίας των επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, είχε ως αποτέλεσμα να υιοθετηθεί ένα σύστημα ποσόστωσης των 

αλιευμάτων, το οποίο έδωσε το κίνητρο στους επιχειρηματίες να βελτιώσουν τις 

επενδύσεις στον αλιευτικό στόλο και να επωφεληθούν από τις τεχνολογικές 

καινοτομίες. Το τραπεζικό σύστημα, το οποίο την ίδια στιγμή βρισκόταν σε σημαντική 

ανάπτυξη, ενδυναμώθηκε περισσότερο, χρηματοδοτώντας την επέκταση και την 

ενοποίηση των εταιριών αυτών στον τομέα της αλιείας. (Σαμοϊλη 2013) 

 Πέρα από την εξαγωγή ψαριών, η ισλανδική οικονομία άρχισε να επικεντρώνεται 

περισσότερο στην εξαγωγή άλλων προϊόντων, όπως αλουμίνιο, μηχανήματα, 

λογισμικό, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα ξυλείας. Ήδη από το 1969 η κατασκευή 

του πρώτου εργοστασίου αλουμινίου έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας της 

κυβέρνησης να διευρύνει την οικονομία και να περιορίσει την εξάρτηση από την αλιεία. 
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Προωθήθηκε η ανάπτυξη της ενέργειας και η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, το 

εργοστάσιο αλουμινίου επεκτάθηκε και παράλληλα κατασκευάστηκε ένα εργοστάσιο 

σιδηροπυριτίου. Θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε νέους τομείς, με αποτέλεσμα να 

μειωθεί η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στην αλιεία και τη γεωργία. (Σαμοϊλη 

2013) 

 Η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (European Economic 

Area - EEA) το 1994 ήταν το πιο καθοριστικό βήμα για την είσοδό της στην παγκόσμια 

οικονομία και κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές. Η ΕΕΑ βασίζεται στις ίδιες "τέσσερις 

ελευθερίες” με την Ευρωπαϊκή Ένωση: την ελεύθερη διακίνηση αγαθών (με εξαίρεση 

τους τομείς της αλιείας και της γεωργίας), υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργατικού 

δυναμικού Έτσι παρόλο που η Ισλανδία δεν είναι μέλος της ΕΕ, με την είσοδό της στην 

ΕΕΑ, υιοθέτησε περίπου το 80% των νόμων και των κανονισμών της ΕΕ. Στα πλαίσια 

αυτά, η Ισλανδία κατήργησε τους περιορισμούς για τη μετακίνηση κεφαλαίου εντός και 

εκτός της χώρας Ήδη από το 1990, είχε ξεκινήσει η σταδιακή απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων, η οποία ολοκληρώθηκε πλήρως το 1995. Η είσοδος στην 

ευρωπαϊκή αγορά επέτρεψε τη ραγδαία ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, 

καθώς πλέον οι ισλανδικές τράπεζες μπορούσαν να επεκταθούν και να λειτουργήσουν 

και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Σαμοϊλη 2013).  

 Η οικονομική κρίση βρήκε την Ισλανδία να έχει βρει το «κέρας της Αμάλθειας» 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Ισλανδικό χρηματοπιστωτικό σύστημα με αιχμή του 

δόρατος τις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας (Kaupthing, Glitnir και Landsbanki) 

άνθισε, στην λειτουργία του εντός της χώρας και επιπλέον επεκτάθηκε και σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης , κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία αλλά και σε 

σκανδιναβικές χώρες όπως η Νορβηγία. Πολλοί Ισλανδοί άφησαν τις προηγούμενες 

εργασίες στην πρωτογενή παραγωγή και αναζήτησαν μια καλύτερη προοπτική στον 

τραπεζικό κλάδο. Η στροφή αυτή ευνοήθηκε από την γενικότερη στροφή της οικονομία 

της Ισλανδίας. Οι πραγματικοί μισθοί είχαν ανοδική πορεία καθ’ όλη την περίοδο 2000-

2007. Η ανεργία μειώθηκε στο 2%-3% το 2000 και παρέμεινε σταθερή σε αυτά τα 

επίπεδα για τα επόμενα χρόνια Εκτός από το 2002, που η ανάπτυξη ήταν μηδενική, τα 
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υπόλοιπα χρόνια το ΑΕΠ κυμάνθηκε σε υψηλά ποσοστά, φτάνοντας στο απόγειο το 

2004. (Σαμοϊλη 2013). 

 Και ενώ η εργασία στην Ισλανδία είχε παραλληλιστεί κατά ένα πολύ μεγάλο λόγο 

με την ανάπτυξη και την ευημερία του τραπεζικού κλάδου, οι αυξήσεις στους μισθούς 

και η βελτίωση της ποιότητας ζωής οδήγησαν σε προσφορές χαμηλότοκων 

στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που έκαναν έναν μεγάλο αριθμό Ισλανδών 

να τα προτιμήσουν και να γίνουν δανειολήπτες. (Amadeo 2017). Με τον τρόπο αυτό η 

Ισλανδική κοινωνία έγινε περισσότερο δέσμια του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα 

η ανάπτυξη της οικονομίας και οι συνεπαγόμενοι υψηλοί μισθοί οδήγησαν και σε άνοδο 

των επιτοκίων δανεισμού σε Ισλανδικές κορώνες. Από την άλλη πλευρά η πρόσβαση 

της χώρας στην ΕΕΑ παρείχε την δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την ΕΕ με 

χαμηλά επιτόκια σε σχέση με τα προσφερόμενα επιτόκια σε κορώνες. Το γεγονός αυτό 

έκανε πολλούς να προτιμήσουν την αγορά δανείου συνδεδεμένο σε ξένο νόμισμα. Έτσι 

εισέρευσαν τεράστια κεφαλαία από τη μία, και αυξήθηκε ο δανεισμός των νοικοκυριών 

και των ισλανδικών εταιριών σε ξένο νόμισμα από την άλλη. 

 Η μεγάλη διαφορά επιτοκίων μεταξύ των προσφερόμενων από τις τράπεζες 

στην Ισλανδία και αυτών στο εξωτερικό είχε μία ακόμη σοβαρή συνέπεια. Η μεγάλη 

διαφορά των επιτοκίων δανεισμού με άλλες χώρες αποτελούσε μια ευκαιρία για κέρδος 

για τους επενδυτές μέσω του carry trade. Έτσι οι λεγόμενοι "κερδοσκόποι” δανείζονταν 

μεγάλα ποσά εκτός της Ισλανδίας, όπως για παράδειγμα στην Ευρωζώνη, σε ευρώ, ή 

ακόμη σε γιεν ή ελβετικά φράγκα, με επιτόκια χαμηλότερα από ότι στην Ισλανδία, και 

στη συνέχεια αντάλλασσαν αυτά, σε ισλανδικές κορώνες και δάνειζαν εκ νέου τις 

τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες εντός της Ισλανδίας όπου ίσχυαν υψηλότερα 

επιτόκια. Το αποτέλεσμα ήταν η εξωτερική έκδοση ομολόγων σε ισλανδικές κορώνες, 

καθώς και η ζήτηση του ισλανδικού νομίσματος να αυξηθεί με μεγάλους ρυθμούς. Οι 

τράπεζες πρόσφεραν φθηνά δάνεια στα νοικοκυριά, κυρίως σε ελβετικά φράγκα και 

γιαπωνέζικα γιεν, αν και λίγοι κάτοικοι είχαν περιουσιακά στοιχεία ή πηγές εισοδήματος 

σε ξένο νόμισμα. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες υπερτερούσαν διαθέτοντας ακόμα 

ένα πλεονέκτημα απέναντι στο κρατικό ταμείο χορήγησης στεγαστικών δανείων, το 

οποίο απολάμβανε την εγγύηση της κυβέρνησης, αλλά συνέχιζε να παρέχει στεγαστικά 
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δάνεια μόνο σε ισλανδικές κορώνες. Από το 2006 μέχρι τις αρχές του 2008, το χρέος 

των νοικοκυριών σε ξένο νόμισμα διπλασιάστηκε. 

Η μικρή κρίση του 2006. 

 Η Ισλανδία αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα εξαιτίας της αστάθειας και της 

ανισόρροπης ανάπτυξης της οικονομίας της. Ακόμη και προτού ξεσπάσει η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ξεκίνησε από την αμερικανική αγορά στεγαστικών 

προϊόντων και την αποτυχία των μεγαλύτερων επενδυτικών τραπεζών, που στη 

συνέχεια επεκτάθηκε απορυθμίζοντας την παγκόσμια οικονομία. 

 Από την αρχή του 2006, οι εκτιμήσεις για τις μεγάλες τράπεζες εμφάνισαν 

ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με τη σταθερότητα τους. Οι τράπεζες αυτές είχαν ήδη 

αρχίσει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης χρηματοδότησης κυρίως από τις διεθνείς 

αγορές. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ισλανδίας είχε φτάσει το 20% του 

ΑΕΠ, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκοσμίως. (Σαμοϊλη 2013). Ταυτόχρονα η 

ανεργία βρισκόταν σε ποσοστό 1% και οι μισθοί αυξανόταν σταθερά με ποσοστό 7% 

ετησίως. Οι τρεις μεγάλες τράπεζες: Glitnir, Landsbanki και Kaupthing είχαν επεκτείνει 

τόσο τον κύκλο εργασιών τους, που είχαν ξεπεράσει κατά πολύ την ικανότητα της 

Κεντρικής Τράπεζας να τις παρέχει στήριξη δανείζοντάς τους για να καλύψουν τις 

έσχατες ανάγκες τους. Παράλληλα, πολλά από τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν 

πλασματικά, ενώ οι υποχρεώσεις τους ήταν πραγματικές, και ένα μεγάλο ποσοστό 

πλασματικών περιουσιακών και πραγματικών υποχρεώσεων ήταν σε ξένο νόμισμα. Το 

Φεβρουάριο του 2006 η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισλανδίας. 

Στη συνέχεια η Merrill Lynch και η Danske Bank δημοσίευσαν αρνητικές εκθέσεις 

αξιολόγησης για τις ισλανδικές τράπεζες. Αυτό που επακολούθησε ήταν η ραγδαία 

υποτίμηση της κορώνας, και συνεπώς η αύξηση του χρέους σε ξένο νόμισμα. Τα 

spreads των CDS αυξήθηκαν (Σαμοϊλη 2013). Στο Ισλανδικό χρηματιστήριο, ο δείκτης 

έπεσε απότομα. Την ίδια στιγμή η χρηματοδότηση στην ευρωπαϊκή αγορά 

χρεογράφων δυσκόλεψε υπερβολικά, και η αμερικανική αγορά χρεογράφων άνοιξε, 

κυρίως λόγω των CDOs. Τα ισλανδικά χρεόγραφα εξαιτίας της υψηλής αξιολόγησης 

των ισλανδικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, είχαν ήδη περιληφθεί από τα 

προηγούμενα χρόνια στα CDOs. Κατά τα μέσα του 2006, η ισλανδική οικονομία 
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επανήλθε σε μία κατάσταση ηρεμίας. Ωστόσο, οι πιθανότητες μιας σοβαρής 

χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν εξαφανίστηκαν, χάρη στις ανισορροπίες της ισλανδικής 

οικονομίας που συνέχιζαν να εξελίσσονται γρήγορα, αυξάνοντας τις. Παρόλο που 

κατάφεραν να επιβιώσουν από τη “μίνι-κρίση” του 2006, οι τρεις τράπεζες (Glitnir, 

Landsbanki, Kaupthing) συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. 

(Μελάς 2015). Η ανάπτυξή τους είχε βασιστεί κυρίως στην πρόσβαση στις διεθνείς 

αγορές χρεογράφων και οι καταθέσεις αποτελούσαν ένα μικρό μόνο ποσοστό της 

χρηματοδότησης τους. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας και να 

επανέλθουν δυναμικά στην παγκόσμια οικονομία, προέβησαν στις εξής ενέργειες: 

 1. Προσπάθησαν να αυξήσουν τις ξένες καταθέσεις μέσω διαδικτυακών 

τραπεζικών λογαριασμών, που λειτουργούσαν από τα υποκαταστήματα των τραπεζών 

στη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία, και προσέφεραν πιο “ελκυστικά” επιτόκια. Τον 

Οκτώβρη του 2006 η Landsbanki ξεκίνησε την Icesave και το 2007 η Kaupthing την 

Kaupthing Edge. Σύμφωνα με την ΕΕΑ, η Icesave και η Kaupthing Edge ήταν κάτω 

από την εποπτεία του ισλανδικού κράτους, και όχι των χωρών υποδοχής, οι οποίες 

είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των θυγατρικών. Σε λιγότερο από ένα χρόνο οι 

καταθέσεις στην Landsbanki τριπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω των καταθέσεων στους 

λογαριασμούς της Icesave. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των καταθέσεων στις άλλες 

δύο τράπεζες. 

 2. Αύξησαν το δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την 

Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου μέσω των λεγόμενων “love letters” : Έχοντας 

εξαντλήσει τη δυνατότητα του απευθείας δανεισμού από την Κεντρική Τράπεζα της 

Ισλανδίας, αρχικά οι τρεις τράπεζες πουλούσαν χρεόγραφα σε κάποιες από τις 

μικρότερες τοπικές τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αυτά ως 

εγγύηση, δανείζονταν από την Κεντρική Τράπεζα και έπειτα δάνειζαν πίσω τις τρεις 

τράπεζες. Στη συνέχεια επέκτειναν τη δραστηριότητα αυτή μέσω των θυγατρικών 

τραπεζών τους, οι οποίες πουλούσαν τα “love letters” στην Κεντρική Τράπεζα του 

Λουξεμβούργου και την ΕΚΤ. Έτσι, οι ισλανδικές τράπεζες κατάφεραν να 

εξασφαλίσουν ρευστότητα, χωρίς ουσιαστικά να παρέχουν ως εγγύηση πραγματικά 
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περιουσιακά στοιχεία. Στις αρχές του 2008 αύξησαν τα εγγυημένα δάνεια από την ΕΚΤ 

κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. (Σαμοϊλη 2013) 

 Στα τέλη του 2007 το συνολικό εξωτερικό χρέος της Ισλανδίας ήταν 78,3 δις 

ευρώ, το οποίο ισοδυναμούσε με 558% του ΑΕΠ. Από αυτό, το δημόσιο χρέος έφτανε 

μόλις στα 2,8 δις ευρώ, με αποτέλεσμα το ακαθάριστο χρέος της κυβέρνησης ως 

ποσοστό του ΑΕΠ να είναι ένα από τα χαμηλότερα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

(Μελάς 2015). Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, τα έξοδα της κυβέρνησης 

συνεισέφεραν ελάχιστα στην αύξηση του συνολικού εξωτερικού χρέους. Το μεγαλύτερο 

μέρος του ξένου χρέους οφείλεται στις τράπεζες, αποτελώντας το 84%. Πολλοί 

οικονομολόγοι ανέδειξαν το 2006 ότι το ισλανδικό χρέος ήταν κυρίως ιδιωτικό, με 

κύριους υπεύθυνους τις τρεις μεγάλες τράπεζες, και στη συνέχεια άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, και το ισλανδικό κράτος δεν ήταν, ούτε 

άμεσα ούτε έμμεσα, εγγυητής για αυτές τις υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο 

μέρος του χρέους ήταν σε ξένο νόμισμα, το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σημαντικά το 

2008 μετά την υποτίμηση της κορώνας. (Σαμοϊλη 2013) 

Η κρίση του 2008 και η κατάρρευση. 

 Στις 25 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, η 

Glitnir, που δεν μπορούσε πλέον να αποπληρώσει τα δάνεια της λόγω έλλειψης 

ρευστότητας, απευθύνθηκε στην Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να διαπραγματευτεί 

την χορήγηση ενός δανείου 600 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στις 29 Σεπτεμβρίου, η 

κυβέρνηση αποφάσισε την προσωρινή εθνικοποίηση της Glitnir με την αγορά του 75% 

των μετοχών της τράπεζας έναντι 600 εκατ. ευρώ. (Μελάς 2015). Αμέσως μετά η S&P 

υποβάθμισε την αξιολόγηση της Glitnir σε ΒΒΒ. Την επόμενη μέρα η Fitch και η 

Moody’s υποβάθμισαν και τις άλλες δύο τράπεζες. Οι υποχρεώσεις της Glitnir που θα 

έπρεπε να αποπληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες έφταναν τα 1,4 δις ευρώ, 

ποσό στο οποίο ήταν αδύνατο να καταφέρει να ανταποκριθεί η κυβέρνηση. (Σαμοϊλη 

2013) 

 Στο αρχικό στάδιο της κρίσης του 2008, η ισλανδική κυβέρνηση επιχείρησε να 

εθνικοποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια προσπάθεια να το διασώσει. Στις 
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6 Οκτώβρη προχώρησε σε μια σειρά έκτακτων μέτρων, με τη στήριξη της 

αντιπολίτευσης, που περιελάμβαναν την ανάληψη των τραπεζών από την Οικονομική 

Εποπτική Αρχή (Financial Supervisory Authority - FSA), και τη διασφάλιση των 

καταθέσεων των Ισλανδών. (Μελάς 2015). Την επόμενη μέρα η Glitnir τέθηκε υπό 

καθεστώς πτώχευσης. Η απόφαση της κυβέρνησης να εθνικοποιήσει τη Glitnir 

διακινδύνεψε να μετατρέψει την κρίση του τραπεζικού χρέους σε κρίση δημόσιου 

χρέους. Ευτυχώς όμως, η κήρυξη της πτώχευσης έγινε αρκετά γρήγορα, προτού 

προλάβουν οι μέτοχοι να εγκρίνουν την πρόταση της κυβέρνησης για την εξαγορά, και 

η εθνικοποίηση δεν ολοκληρώθηκε. (Σαμοϊλη 2013) 

 Όταν έγινε γνωστή η πρόθεση για εθνικοποίηση της Glitnir, ένα σημαντικό μέρος 

των καταθέσεων στις άλλες δύο τράπεζες αποσύρθηκε άμεσα, ως αντίδραση στα νέα. 

Η Κεντρική Τράπεζα αδυνατούσε να παρέχει ρευστότητα στη Landsbanki, και την 

επόμενη μέρα η τράπεζα κηρύχθηκε σε πτώχευση από την FSA, ενώ παράλληλα 

προσπάθησε να βεβαιώσει ότι όλες οι εγχώριες καταθέσεις ήταν πλήρως εγγυημένες. 

Το σίγουρο ήταν όμως ότι η κατάρρευση της μίας τράπεζας θα είχε ως αποτέλεσμα την 

κατάρρευση όλου του τραπεζικού τομέα, αφού οι τράπεζες είχαν αναπτύξει ένα μεγάλο 

βαθμό εξάρτησης μεταξύ τους και είχαν προχωρήσει σε ανταλλαγές δανείων μεταξύ 

τους, ανταλλάσσοντας μεγάλα ποσά που έκαναν την αλληλεξάρτησή τους δεσμευτική. 

 Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να σταματήσει την "ελεύθερη 

πτώση” της κορώνας, αποφάσισε να κλειδώσει την ισοτιμία με το ευρώ στις 135 

κορώνες, ένα ποσοστό που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και βρισκόταν 

πολύ υψηλοτέρα από την υπάρχουσα ισοτιμία. Οι επιπτώσεις αυτής της κίνησης δεν 

αργήσαν να φανούν. Την επόμενη μέρα κιόλας, η κορώνα συνέχισε να καταρρέει. Η 

ανεπάρκεια χρημάτων σε απόθεμα για να στηριχθεί η ισοτιμία των 135 κορωνών και η 

ανυπαρξία ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων οδήγησε στην De Facto κατάργηση του 

μέτρου της σταθερής ισοτιμίας, η οποία δεν διατηρήθηκε παρά μόνο για μερικές ώρες. 

Ταυτόχρονα, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, 

προσπαθώντας να αναστρέψει τη συνεχή διαφυγή κεφαλαίων. 

 Η Kaupthing προσπάθησε να εξασφαλίσει ρευστότητα, πουλώντας στοιχεία του 

ενεργητικού της και σύναψε ένα δάνειο 500 εκατ. ευρώ με την Κεντρική Τράπεζα της 
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Ισλανδίας. Η τελευταία εκτίμησε ότι η Kaupthing είχε περισσότερες πιθανότητες 

επιβίωσης από τις άλλες δύο τράπεζες και συγκατατέθηκε υπέρ της σύναψης του 

δανείου αυτού. Η έτερη τράπεζα, Landsbanki, κατάφερε να συγκεντρώσει 1200 δις 

ισλανδικές κορώνες από τις καταθέσεις στους λογαριασμούς της Icesave που 

διαχειριζόταν το υποκατάστημά της στην Αγγλία. Υπεύθυνο για την αποζημίωση των 

καταθέσεων στα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ξένες χώρες ήταν το ισλανδικό 

κράτος, μέσω του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, το οποίο όμως διέθετε τα 

ελάχιστα απαραίτητα αποθεματικά. (Σαμοϊλη 2013). Οικονομικοί παράγοντες της 

Ισλανδίας διατύπωσαν την άποψη - βεβαιότητα ότι το ισλανδικό κράτος δεν διέθετε τα 

απαραίτητα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν δύναται να τηρήσει την υποχρέωση του 

για εγγύηση των καταθέσεων, καθώς τα χρέη των τραπεζών υπερέβαιναν το ΑΕΠ της 

χώρας. Η βρετανική κυβέρνηση του Λόρδου Brown στο άκουσμα αυτών των δηλώσεων 

προσέφυγε σε δραστικά μέτρα. Με εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου, που 

τέθηκε σε ισχύ μετά την τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ το 2001, η αγγλική κυβέρνηση 

πάγωσε το ενεργητικό της Landsbanki στη χώρα και μετέφερε τις καταθέσεις της 

Kaupthing Edge στην ολλανδική τράπεζα ING Direct, προκαλώντας την κατάρρευση 

της Kaupthing. (Σαμοϊλη 2013). Το πλήγμα για την ισλανδική οικονομία ήταν τεράστιο, 

καθώς αυτή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές. Ξένες συναλλαγές και 

διακανονισμοί σταμάτησαν προσωρινά και μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 

διαμορφώθηκε για την χώρα. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου έψαχνε για έναν εξωτερικό εχθρό, που βρήκε στο πρόσωπο της Ισλανδίας, 

προκειμένου να μετριάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τις εσωτερικές οικονομικές 

δυσκολίες εκείνη την περίοδο, οι οποίες συνεχώς αυξανόταν ως αποτέλεσμα της 

παγκόσμιας κρίσης. Το σύνολο των καταθέσεων στα ταμεία της Icesave άγγιζαν αισίως 

τα 5 δις ευρώ στη Μεγάλη Βρετανία και τα 1,7 δις στην Ολλανδία. Οι πελάτες της 

Icesave περιλάμβαναν, εκτός από τους ιδιώτες, και δεκάδες βρετανικές τοπικές αρχές, 

καθώς και βρετανικά πανεπιστήμια που αποτελούσαν το 20% περίπου του 

πελατολογίου της. Στις 9 Οκτώβρη, μία μέρα μόλις μετά, η Kaupthing βρέθηκε υπό 

καθεστώς πτώχευσης από την FSA. 

 Οι εξελίξεις επηρέασαν την λειτουργία του χρηματιστήριου της Ισλανδίας το 

οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του για όλη την επόμενη εβδομάδα, παράλληλα οι 
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συναλλαγές των τραπεζικών μετοχών είχαν σταματήσει από τις προηγούμενες μέρες. 

Την επομένη της επαναλειτουργίας του, το χρηματιστήριο σημείωσε πτώση 77% της 

αξίας των μετοχών σε μία ημέρα. Το ισλανδικό νόμισμα συνέχισε την πτώση του. Αυτό 

το γεγονός, αύξησε τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ήταν σε ξένο 

νόμισμα. Κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2008, η ισλανδική 

κορώνα είχε απωλέσει ένα επιπλέον 26% της αρχικής της αξίας. 

 H αξιοπιστία της Ισλανδίας όσον αφορά την οικονομία ήταν πλέον ανύπαρκτη. 

Όμως το πρόβλημα διογκωνόταν διότι το έλλειμα αξιοπιστίας επεκτεινόταν και στην 

πολιτική που ακολουθούσε η χώρα. Τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές των 

ισλανδικών τραπεζών σε όλη την Ευρώπη κρατικοποιούνταν από τις τοπικές 

κυβερνήσεις ή έκλειναν εντελώς. (Δεμέτης 2015). Οι αξιολογήσεις της Ισλανδίας από 

τους ειδικούς οίκους περιέγραφαν το υψηλό ρίσκο δανεισμού της χώρας και μείωναν 

την αξία των κρατικών ομολόγων ανεξαρτήτως αν αυτά ήταν σε κορώνες ή σε ξένο 

νόμισμα. Το δημόσιο χρέος της χώρας υποβαθμίστηκε και αυτό με την σειρά του. 

Όμως, με το δημόσιο χρέος να είναι μόλις το 28% του ΑΕΠ και στα δημοσιονομικά να 

παρουσιάζεται πλεόνασμα που να φτάνει στο 6% του ΑΕΠ, η οικονομική κατάσταση 

της κυβέρνησης δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί οτιδήποτε άλλο παρά υγιείς. Γεγονός 

όμως είναι ότι η Ισλανδία δέχθηκε κριτική από τους οίκους αξιολόγησης που 

θεωρούσαν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να εκδώσει περισσότερα ομόλογα σε ξένο 

νόμισμα. Ο σκοπός αυτής της πρακτικής θα ήταν να τονωθεί η εγχώρια ζήτηση και να 

καλυφθούν κατά το δυνατόν οι ζημίες των τραπεζών. 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 Όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το εξωτερικό χρέος της 

χώρας ήταν κατά το β’ τρίμηνο του 2008, ίσο με 9,553 τρις ισλανδικές κορώνες ή €50 

δις. Περισσότερο από το 80% του οποίου ,το διατηρούσε ο τραπεζικός τομέας. Το τέλος 

του 2007 το ΑΕΠ της χώρας ανερχόταν σε 1,293 τρις κορώνες η €8.5 δις. Δηλαδή το 

εξωτερικό χρέος του τραπεζικού τομέα ήταν 6 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της 

χώρας. (Μελάς 2015). Οι τρεις κύριες τράπεζες της χώρας Landsbanki, Kaupthing και 

Glitnir όπως έχει αναφερθεί, πτώχευσαν και κρατικοποιήθηκαν. Στο τέλος του β’ 
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τριμήνου του 2008, η Αρχή Ελέγχου του Χρηματοπιστωτικού συστήματος FSA, 

ανέλαβε το ενεργητικό των τριών τραπεζών συνολικού ύψους 14.437 τρις, κορώνες.  

 Στο αρχικό στάδιο της κρίσης του 2008, η ισλανδική κυβέρνηση επιχείρησε να 

εθνικοποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια προσπάθεια να το διασώσει. Στις 

29 Σεπτεμβρίου 2008 ανακοινώθηκε ότι η Glitnir, η Τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της 

χώρας, εθνικοποιήθηκε και η κυβέρνηση κατέβαλε 600 εκατ. ευρώ για την αγορά των 

στοιχείων ενεργητικού της. Αυτή αλλά και οι επόμενες προσπάθειες εθνικοποίησης των 

τραπεζών απέτυχαν, και η Financial Supervisory Authority (FSA) της χώρας 

αποφάσισε οι τράπεζες να οδηγηθούν σε εκκαθάριση. Το γεγονός ήταν ότι οι 

υποχρεώσεις της τράπεζας ήταν άμεσες και το ποσό των αποθεμάτων της κεντρικής 

τράπεζας δεν επαρκούσε για να καλύψει το άνοιγμα της Glitnir ή οποιαδήποτε από τις 

3 μεγάλες τράπεζες. Αναπόφευκτα λοιπόν, στις 8 Οκτωβρίου 2008 λήφθηκε η 

απόφαση, και οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Ισλανδίας βρέθηκαν σε καθεστώς 

προς εκκαθάριση. Η απόφαση να μην γίνει η διάσωση των τραπεζών και η 

προδιαγεγραμμένη πτώχευσή τους διατήρησε την φερεγγυότητα του κράτους της 

Ισλανδίας στους τομείς του χρέους και του δημοσιονομικού ελλείματος. Όμως η 

κυβέρνηση της Ισλανδίας στήριξε την απόφαση της αυτή, να αρνηθεί να εγγυηθεί τα 

δάνεια του τραπεζικού τομέα, όχι μόνο στην αντίθετη βούληση της, για να μην θίξει τα 

δημοσιονομικά μεγέθη της, αλλά και στην αδυναμία της να ανταποκριθεί στις 

χρηματικές ανάγκες για το πράξει.  

 Η πραγματικότητα απέδειξε ότι υπήρχε ένας βαθύτερος, ίσως και 

σημαντικότερος λόγος που η Ισλανδία δεν διέσωσε, δανειζόμενη η ίδια, τις μεγαλύτερες 

τράπεζές της. Οι τράπεζες δεν αφέθηκαν να πτωχεύσουν ατάκτως, αλλά 

προστατευτήκαν από την FSA, μην αφήνοντας τους δανειστές να διεκδικήσουν τα 

δικαιώματα τους στο ακέραιο. Αυτό το πέτυχε επιβάλλοντας πτώχευση στις τράπεζες 

και υπάγοντας αυτές στο ειδικό αυτό καθεστώς. Θέτοντας τις τράπεζες σε εκκαθάριση 

συχνά δημιουργείται η παρανόηση ότι επέτρεψαν σε αυτές να οδηγηθούν σε 

πτώχευση. Στην πραγματικότητα η FSA, δημιούργησε ένα δίχτυ προστασίας για τις 

εγχώριες λειτουργίες των συγκεκριμένων τραπεζών χρησιμοποιώντας ένα 

«προσαρμοσμένο» υπόδειγμα καλής και κακής τράπεζας σαν αυτό που είχε 
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χρησιμοποιηθεί στην Σουηδία το 1992. Αποπειράθηκαν να απομονώσουν τα τοξικά 

από τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιώντας γεωγραφικά κριτήρια με 

στόχο την προστασία των εγχώριων δραστηριοτήτων από τη διεθνή αθέτηση 

πληρωμών. Δυστυχώς λίγα στοιχεία ενεργητικού κατάλληλης ποιότητας υπήρχαν τόσο 

στις καλές όσο και στις κακές τράπεζες, γεγονός που οδήγησε σε προβλήματα τις 

μικρότερες τράπεζες και την κυβέρνηση σε αδιέξοδο σχετικά με την πληρωμή των 

εγγυημένων εγχωρίων καταθέσεων. (Μελάς 2015) 

 To FSA εξέδωσε μια σειρά αποφάσεων (Financial Supervisory Authority 

decisions 2008 a, b, c), σύμφωνα με τις οποίες, νέες τράπεζες σχηματίσθηκαν – 

ιδρύθηκαν για να παρέχουν συνεχώς τραπεζικές λειτουργίες στα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις της χώρας. Ο νόμος αυτός που είχε την μορφή έκτακτης ρύθμισης λόγω 

της υπάρχουσας κατάστασης, ψηφίστηκε από το ισλανδικό κοινοβούλιο στις 7 

Οκτωβρίου 2008. Με αυτόν τον νόμο αποφασίστηκε ότι προτεραιότητα στις απαιτήσεις 

έναντι όλων των υπολοίπων θα έχουν οι καταθέτες των τραπεζών. Οι νέες τράπεζες 

περιέλαβαν στο χαρτοφυλάκιο τους τα εγχώρια στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 

μεταφέρθηκαν σε αυτές. Κατά όμοιο τρόπο δόθηκε προτεραιότητα και στις καταθέσεις 

των αλλοδαπών έναντι όλων των υπολοίπων αλλοδαπών απαιτήσεων. Όμως αυτό 

αφορούσε τις απαιτήσεις που παρέμεναν στις παλιές τράπεζες. Από την άλλη πλευρά 

οι κάτοχοι ομολόγων, νέων και παλαιών τραπεζών, θα έπρεπε να απευθύνουν τις 

απαιτήσεις τους στις παλαιές τράπεζες. Έτσι δόθηκε προτεραιότητα μόνο στις 

καταθέσεις και ουσιαστικά το χρέος των τραπεζών μεθοδεύτηκε ώστε να γίνει 

δευτερεύουσα απαίτηση που δεν θα εκπληρωνόταν ποτέ. 

  Η Ισλανδική κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2009, δάνεισε στις τρεις νέες τράπεζες 

με 7,96 δις ευρώ με στόχο την ανακεφαλαιοποίηση τους ανεβάζοντας το δημόσιο 

χρέος1 σε περισσότερο από 70,0% του ΑΕΠ της χώρας. (Μελάς 2015). Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ισλανδίας εκτραχυνθήκαν και 

μπήκαν σε μια ατελέσφορη πορεία. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα τραπεζικό σύστημα 

μη λειτουργικό το οποίο δεν θα μπορούσε να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για 

                                                           
1  Το χρέος τη Ισλανδίας έως το 2007 ήταν πολύ χαμηλό. Στην συνέχεια εκτοξεύθηκε ως συνέπεια 

του δανεισμού για αντιμετώπιση της κρίσης. Βλέπε σχήμα 1. 
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την αύξηση και υγιή ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπλέον, η κυβέρνηση της 

Ισλανδίας συμφώνησε με τα διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές των τραπεζών 

σχετικά με την αποζημίωση των πιστωτών των παλιών τραπεζών, για τη μεταφορά των 

περιουσιακών στοιχείων στις νέες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Με σκοπό την 

μείωση του κόστους της ανακεφαλαιοποίησης. Η κυβέρνηση παρότρυνε στις 

Επιτροπές των Glitnir και Kaupthing, που εκπροσωπούσαν τους πιστωτές των 

τραπεζών, να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών στις νέες τράπεζες 

Islandsbanki (πρώην Glitnir) και Arion Bank (πρώην Kaupthing). Έτσι μέχρι τα τέλη του 

2009, η Επιτροπή της Glitnir, για λογαριασμό των πιστωτών της, απέκτησε το 95% 

στην Islandsbanki και η Επιτροπή της Kaupthing το 87% στην Arion Bank, αφήνοντας 

την κυβέρνηση με ποσοστά 5% και 13% αντίστοιχα. Όσον αφορά τη New Landsbanki 

(NBI), η κυβέρνηση κράτησε την πλειοψηφία των μετοχών (81%), ενώ το υπόλοιπο 

19% ανέλαβε η Επιτροπή της παλιάς Landsbanki. (Σαμοϊλη 2013). Τελικά το συνολικό 

κόστος από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν μικρότερο από το 

αναμενόμενο, το οποίο υπολογιζόταν σε 135 δις κορώνες, και δεν επιβάρυνε το κρατικό 

χρέος στον βαθμό που αναμενόταν. 

 Παράλληλα σήμερα υπάρχουν εκτός από τις τρεις συστημικές τράπεζες και 

μερικές μικρότερες τράπεζες όπως η Straumur Investment Bank και η MP Bank καθώς 

και μερικά αποταμιευτικά ιδρύματα. Παράλληλα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

τράπεζων έχει διαμορφωθεί ως εξής: Η Arion Bank και η Islandsbanki ανήκουν 

πλειοψηφικά σε ξένους επενδυτές ενώ η πλειοψηφία των μετοχών της NBI ανήκει στο 

ισλανδικό κράτος μέσω του οργανισμού Bankasysla rikisins (State Financial 

Investments), με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους τα προσεχή έτη. (Σαμοϊλη 2013). 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Επιπτώσεις 

 Την περίοδο μετά την κατάρρευση των τραπεζών, η κατάσταση στον τομέα της 

της ισλανδικής οικονομίας ήταν περισσότερο από απογοητευτική. Οι τρεις μεγαλύτερες 

τράπεζες δεν υπήρχαν πλέον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είχε μειωθεί σε μεγάλο 
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ποσοστό, και όλα αυτά σε χρόνο μίας εβδομάδας. Παράλληλα η προοπτική για την 

οικονομία της χώρας ήταν αρνητική και όλα έδειχναν ότι εισερχόταν σε περίοδο 

μεγάλης ύφεσης. Η πτώχευση των τραπεζών είχε αντίκτυπο στην αύξηση της ανεργίας 

καθώς όπως ειπώθηκε, πολλοί Ισλανδοί είχαν αφήσει τις παραδοσιακές ασχολίες τους 

και εργαζόταν στον τραπεζικό τομέα. Αλλά και σε άλλους τομείς οι επιπτώσεις ήταν 

επώδυνες. Άμεσα πλέον οι επενδύσεις μειώθηκαν, και μαζί τους ο κατασκευαστικός 

κλάδος παρέλυσε, πολλές εταιρείες του τομέα, χρεοκόπησαν. Σε αυτήν την κατάσταση 

οι εργαζόμενοι δέχτηκαν μείωση μισθών σε ποσοστό 14% προκειμένου να αποφύγουν 

την απόλυση. Παρόλα αυτά το ποσοστό ανεργίας 2έφτασε στο 8% μέχρι τον Ιανουάριο 

του 2009. Παρουσιάστηκε επιπλέον μια ακόμη επίπτωση. Οι αξίες των κατοικιών και 

γενικότερα των ακίνητων παρουσίασαν μεγάλη μείωση και με αυτό τον τρόπο 

μειωθήκαν τα περιουσιακά στοιχεία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε την αιτία για επιπλέον χρέωση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι 

εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,2% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, αλλά οι 

συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9%, με αποτέλεσμα ένα εμπορικό πλεόνασμα 

2500 εκατ. ISK το Νοέμβριο του 2008. (Μελάς 2015). Για την αντιμετώπιση του 

κατρακυλίσματος της ισλανδικής κορώνας αποφασίστηκε η λήψη σκληρών μέτρων. 

Έτσι επιβλήθηκε έλεγχος στις κινήσεις κεφαλαίων προς το εξωτερικό και αυστηροί 

περιορισμοί και στην εσωτερική αγορά. Η επίπτωση όλων αυτών ήταν μία γενικότερη 

πτώση του ΑΕΠ3 σε ποσοστό σχεδόν 7%. 

 Οι επιπτώσεις όμως δεν περιορίστηκαν στον οικονομικό τομέα άλλα 

επεκτάθηκαν και σε πολιτικό επίπεδο. Οι Ισλανδοί αντέδρασαν άμεσα, και ένα κύμα 

διαμαρτυρίας ξέσπασε ενάντια στα κόμματα της συγκυβέρνησης και ειδικότερα ενάντια 

στο ΙΡ και τις πολιτικές που ακολουθούσε καθώς βρισκόταν αδιαλείπτως στην εξουσία 

εδώ και πολλά χρόνια. Η συλλογική απαίτηση του λαού ήταν να παραιτηθεί η 

κυβέρνηση του πρωθυπουργού Haarde. Διοργανωθήκαν  πρωτοφανείς για τη χώρα 

διαδηλώσεις με συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, οι οποίες επαναλαμβανόταν 

εβδομαδιαίως.  

                                                           
2 Βλέπε σχήμα 3 στο παράρτημα Α του παρόντος. 
3 Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της Ισλανδίας. 
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 Η κρίση πέρασε σε κοινωνικό επίπεδο και πλέον ο αγώνας για ανατροπή της 

κυβέρνησης ισχυροποιήθηκε, έτσι ώστε στις 26 Ιανουαρίου του 2009, η κυβέρνηση του 

πρωθυπουργού Haarde οδηγήθηκε στην παραίτηση. Μεγάλο μερίδιο για την πτώση 

της κυβέρνησης φέρει και το συγκυβερνών κόμμα SDA, το οποίο βρέθηκε βαθιά 

διχασμένο από την κρίση και από τις διορθωτικές επεμβάσεις και τις επιπτώσεις τους 

στην κοινωνία. Το SDA είχε την πολιτική θέση του ισορροπιστή του IP και είχε αναλάβει 

τον ρόλο του μετριασμού των φιλελεύθερων πολιτικών προς όφελος της Ισλανδικής 

κοινωνίας. Στην παρούσα περίπτωση είχε αποτύχει στον ρόλο του με οδυνηρές 

συνέπειες για την κοινωνία. Έτσι λίγο αργότερα συγκροτήθηκε προσωρινή κυβέρνηση 

από το LGM και το SDA, με την υποστήριξη του ΡΡ, ενώ οι εθνικές εκλογές είχαν 

δρομολογηθεί για το Μάη. Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε έναν πιο κοινωνικό ρόλο και 

εστίασε στη στήριξη των νοικοκυριών και των εγχώριων επιχειρήσεων, στην 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και στην ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, που 

στην παρούσα συγκυρία ήταν πιο απαραίτητο από ποτέ. 

 Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η νέα κυβέρνηση επιτεινόταν και από την 

αγγλική και ολλανδική πίεση, όπου οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών συνέχιζαν να 

απαιτούν την αποζημίωση των καταθετών της Icesave. Ως μέσο πίεσης κατάφεραν να 

εμποδίσουν την χορήγηση ενός μέρους του δανείου από το ΔΝΤ. Ταυτόχρονα τα 

δημοσιονομικά στοιχεία επιδεινωνότανε και ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 18%, όπως 

και η ανεργία είχε ξεπεράσει το 9%, αναγκάζοντας ένα μεγάλο μέρος των νέων κυρίως 

Ισλανδών στη μετανάστευση. 

 Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν τελικά στις 25 Απρίλη 2009, κάτω από τη λαϊκή 

απαίτηση για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και μία εναλλακτική αντιμετώπιση της 

κρίσης. Το αποτέλεσμα των εκλογών ανέδειξε την πρώτη κεντροαριστερή κυβέρνηση 

υπό τη συνεργασία των LGM και SDA, ενώ το ΙΡ έπεσε κατακόρυφα, ύστερα από 18 

χρόνια κυριαρχίας στην πολιτική σκηνή. Πρωθυπουργός διορίστηκε η Johanna 

Sigurdardottir, μέλος του SDA και πρώην Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. (Σαμοϊλη 

2013). 
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Αποτελέσματα. 

 Η ισλανδική κρίση έτυχε διαφορετικής αντιμετώπισης από την κυβέρνηση της 

Ισλανδίας, καθώς εφαρμόστηκαν διαφορετικές πολιτικές από εκείνες που 

χρησιμοποιήθηκαν σε σχεδόν όλες τις άλλες χώρες, που επηρεάστηκαν από την 

παγκόσμια κρίση του 2008 και χρειάστηκαν την λήψη μέτρων για να ξεπεράσουν τα 

εμπόδια που παρουσιάστηκαν. Για το γεγονός αυτό η περίπτωση της Ισλανδίας 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθώς στις ΗΠΑ και στις χώρες της Ευρωζώνης 

(π.χ. Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία) η διάσωση των τραπεζών αποτέλεσε το πρώτο 

μέλημα για την στήριξη του οικονομικού συστήματος των χωρών, στην Ισλανδία έγινε 

ακριβώς το αντίθετο. Πέραν αυτών, αποτελεί μοναδική  περίπτωση χώρας για στην 

οποία παρουσιάζεται ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας, όπως δείχνουν και τα 

νεότερα στοιχεία4, με ενδείξεις ανάκαμψης να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 2010. 

 Η Ισλανδική κυβέρνηση στις 6 Οκτώβρη κατέθεσε νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις 

εκτάκτου ανάγκης που είχαν ως σκοπό την αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήματος, για να προστατευθούν οι καταθέσεις των πολιτών και να μπορέσει το 

τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει τουλάχιστον εντός της χώρας. Σε πρώτη φάση οι 

τρεις μεγαλύτερες τράπεζες πέρασαν στον έλεγχο της FSA. Στην συνέχεια αυτές, 

διαχωρίστηκαν σε “νέες” και “παλιές”, και τα εγχώρια στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού μεταφέρθηκαν σε αυτές τις νέες τράπεζες, οι οποίες κρατικοποιήθηκαν. 

Παράλληλα, τα ξένα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις παρέμειναν στις παλιές 

τράπεζες. Στην πραγματικότητα η Ισλανδία επαναχρηματοδότησε τις τράπεζες τις για 

να λειτουργήσουν στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι πολίτες της να μη χάσουν τις 

καταθέσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε ένα νέο τραπεζικό σύστημα. Σε 

κάθε μία από τις τρεις παλιές τράπεζες, το διοικητικό συμβούλιο αντικαταστάθηκε από 

μία Επιτροπή με σκοπό να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν απομείνει σε 

αυτές. Οι νέες τράπεζες θα αναλάμβαναν να αποζημιώσουν τις παλιές για την αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού που μεταφέρθηκαν από τις μεν στις δε, όταν οι συνθήκες θα 

γινόταν ευνοϊκότερες. Η New Kaupthing (Arion), η New Glitnir (Islandbanki) και η New 

                                                           
4 Στο σχήμα 5 φαίνεται η ανάκαμψη της ισλανδικής οικονομίας και η πρόβλεψη για την πορεία 

της. 



- 22 - 

Landsbanki (NBI) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους αμέσως μετά το διαχωρισμό. (Σαμοϊλη 

2013) 

 Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από την περίπτωση της Ισλανδίας είναι ότι, 

απέφυγε την εθνικοποίηση του ιδιωτικού της χρέους, παρά τις πιέσεις από άλλα ισχυρά 

κράτη όπως Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία. Το ισλανδικό Ταμείο Εγγυήσεως 

Καταθετών και Επενδυτών (DIGF) βρέθηκε εν μέσω της κρίσης και της κατάρρευσης 

των τραπεζών χωρίς να διαθέτει τα ελάχιστα απαραίτητα αποθεματικά για να παρέχει 

ικανοποιήσεις έναντι των απαιτήσεων που έγειραν οι καταθέτες της Icesave. Αυτές 

ανερχόταν σε ποσό 20.887 ευρώ ανά καταθέτη, κατά προσέγγιση. Οι κυβερνήσεις της 

Αγγλίας και της Ολλανδίας πήραν την απόφαση να αποπληρώσουν οι ίδιες τους 

καταθέτες τους, καθώς διέβλεπαν την αδυναμία της Ισλανδίας, και χαρακτήρισαν την 

ενέργεια τους αυτή ως ένα δάνειο προς το DIGF. Την ίδια στιγμή, ζήτησαν από την 

κυβέρνηση της Ισλανδίας να καλύψει το κόστος των τόκων των καταθέσεων. Ένα ποσό 

που έφτανε ή ξεπερνούσε το 17% του ΑΕΠ της χώρας. Αν και ο πρωθυπουργός Geir 

Haarde υποστήριζε, ότι τα περιουσιακά στοιχεία που επρόκειτο να ανακτηθούν από 

την εκκαθάριση της Landsbanki θα ήταν αρκετά για να καλύψουν τις περισσότερες από 

τις εγγυημένες καταθέσεις. Τελικά, Ισλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία κατέληξαν 

τελικά σε μια συμφωνία για τη διευθέτηση του ζητήματος της Icesave, που κάλυπτε σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις της Αγγλίας και την Ολλανδίας 

  Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά, η πτώση της κυβέρνησης Haarde 

στις αρχές του 2009, οδήγησε σε ακύρωση της αρχικής συμφωνίας και νέες 

διαπραγματεύσεις άρχισαν να διεξάγονται. Η νέα κυβέρνηση της Ισλανδίας, τον 

Αύγουστο του 2009, κατέληξε στην συμφωνία (Icesave I), η οποία ήταν η πρώτη που 

περιελάβανε την κρατική εγγύηση για το δάνειο που χορηγήθηκε στο DIGF από το 

αγγλικό και το ολλανδικό κράτος και τη μείωση των τόκων. Επειδή η συμφωνία 

περιελάβανε, επιπλέον, προϋποθέσεις όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου και 

τα νομικά δικαιώματα σχετικά με τους φυσικούς πόρους, απορρίφθηκε από τις 

κυβερνήσεις Ολλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας. (Σαμοϊλη 2013). Η Ισλανδική 

κυβέρνηση της Johanna Sigurdardottir προσπάθησε να συνάψει μια συμφωνία με την 

Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία, αναγνωρίζοντας ότι αυτές πλήρωσαν το χρέος που 
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αναλογούσε στην Ισλανδία και την δεδομένη στιγμή αδυνατούσε να εκπληρώσει. 

Σκοπός από πλευράς της Sigurdardottir ήταν να επιμηκύνει την περίοδο αποπληρωμής 

του χρέους απέναντι σε Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί 

επιπλέον η χώρα της. Για το λόγο αυτό συμπεριέλαβε στην αρχική συμφωνία όρους 

και προϋποθέσεις αποπληρωμής εφόσον η οικονομία της Ισλανδίας ανέκαμπτε. Κάτι 

τέτοιο όμως έβρισκε αντίθετες τις δυο άλλες χώρες και έτσι η συμφωνία δεν 

τελεσφόρησε. 

 Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και μετά από λίγο, τα δυο κόμματα της 

συγκυβέρνησης, SDA και LGM, παρουσίασαν μια νέα συμφωνία τον Οκτώβριο. Η 

συμφωνία αυτή προέβλεπε ό,τι 5,5 δις δολάρια, ή το 50% του ΑΕΠ της Ισλανδίας, 

έπρεπε να αποπληρωθεί την περίοδο 2016-2023.Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε 

επιβάρυνση περίπου 17.000 δολάρια για κάθε Ισλανδό. Ένα ετήσιο επιτόκιο επί του 

ποσού του χρέους θα ανερχόταν στο 5,5%. Η νέα συμφωνία (Icesave II) πέρασε πολύ 

δύσκολα από το κοινοβούλιο, που το Δεκέμβριο το υπερψήφισε με οριακή πλειοψηφία. 

Ο υπουργός υγείας Jonasson παραιτήθηκε και πέντε βουλευτές του κυβερνόντος 

κόμματος, αρνήθηκαν να το ψηφίσουν. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε έντονους 

πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό του LGM. Έντονες όμως ήταν και οι αντιδράσεις 

του ισλανδικού πληθυσμού, που είχε ξεκινήσει νέο κύμα διαμαρτυριών, θεωρώντας ότι 

η κυβέρνηση τοποθετεί τα συμφέροντα άλλων χωρών σε μεγαλύτερη προτεραιότητα 

τα από τα συμφέροντα του Ισλανδικού λαού. Τότε μια επιτροπή πολιτών ανέλαβε το 

έργο της συγκέντρωσης υπογραφών για την ακύρωση του νέου νόμου. Ένας αριθμός 

60.000 υπογραφών Ισλανδών πολιτών (περίπου το 20% του εκλογικού σώματος) 

συγκεντρώθηκαν υποστηρίζοντας την απαίτηση να μην προσυπογράψει το νόμο ο 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο του 2010, ο Πρόεδρος Olafur Grimsson, δεν 

υπέγραψε τη συμφωνία όταν ήρθε σε αυτόν από φόβο μήπως ξεσπάσουν νέες 

αναταραχές, με αποτέλεσμα να τεθεί αυτή τελικά σε δημοψήφισμα, το Μάρτιο του 2010. 

Παρά τις πιέσεις από την ΕΕ και τη Μ. Βρετανία για μπλοκάρισμα του δανείου από το 

ΔΝΤ και απόρριψη ενδεχόμενης αίτησης της Ισλανδίας για συμμετοχή στην ΕΕ, η 

συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού (98%) καταψήφισε τη συμφωνία για την 

Ιcesave. (Σαμοϊλη 2013) 



- 24 - 

 Νέες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πάλι μεταξύ των τριών κυβερνήσεων, 

κατανοώντας ότι θα ήταν αδύνατο λόγω της λαϊκής αντίδρασης να υπάρξει συμφωνία 

χωρίς οι όροι αυτής να διαφοροποιηθούν ώστε να είναι πιο ελαστικοί για την ισλανδική 

πλευρά. Το Δεκέμβριο του 2010 το προϊόν των διαπραγματεύσεων ήταν η συμφωνία 

Icesave III. Αυτή προέβλεπε μείωση του κόστους των τόκων στο μισό, και το ποσό 

αποπληρωμής που έπρεπε να καταβάλει η χώρα ήταν περί τα 32 δις κορώνες (δηλαδή 

το 2% του ΑΕΠ της χώρας). Σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις των 370 δις που ήταν 

η αρχική συμφωνία του 2009, η νέα συμφωνία ήταν σαφώς βελτιωμένη και κατά τα 

λοιπά υλοποιήσιμη και εφικτή. Όμως η συναίνεση από τον ισλανδικό λαό δεν υπήρχε, 

και οι διαμαρτυρίες συνεχιζόταν. Στον λαό της Ισλανδίας είχε εμπεδωθεί η πεποίθηση 

ότι με τις συμφωνίες αυτές επωμιζόταν ο ίδιος τις επιπτώσεις των πράξεων των 

τραπεζιτών της χώρας. Έτσι, αρνούνταν σθεναρά να πληρώσει το χρέος των τραπεζών 

και απαιτούσε τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος. Νέο δημοψήφισμα 

πραγματοποιήθηκε ξανά τον Απρίλη του 2011, μετά την άρνηση του πρόεδρου 

Grimsson να εγκρίνει τη συμφωνία. Με ποσοστό 60% κατά και 40% υπέρ, το 

αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για άλλη μια φορά. 

 Μετά από τρεις κύκλους διαπραγματεύσεων και συνεχή άρνηση της Ισλανδίας 

να συμφωνήσει οι Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία έφεραν το θέμα στο δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA). Καθώς, όπως διαφαινόταν αυτή 

ήταν η μόνη λύση για να επωμιστεί η Ισλανδία το βάρος που της αναλογούσε για την 

αποζημίωση των ξένων καταθετών της πτωχευμένης Icesave. Όμως η απόφαση δεν 

ήταν η αναμενόμενη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο 

με την απόφαση του, τον Ιανουάριο του 2013, δικαίωσε το ισλανδικό κράτος, 

προβάλλοντας την θέση ότι υπάρχει ευθύνη και των καταθετών για την τοποθέτηση 

των χρημάτων τους, η οποία θεωρήθηκε επιχειρηματικό ρίσκο και παράλληλα οι 

συνθήκες που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν αδύνατο να 

προβλεφθούν και ως εκ τούτου μπορεί να υπαχθεί η υπόθεση στις διατάξεις περί 

ανωτέρας βίας. Το δικαστήριο με την απόφαση του, αποφάνθηκε ότι η Ισλανδία δεν 

φέρει καμία υποχρέωση διασφάλισης των αποζημιώσεων, αν το ταμείο DIGF 

αδυνατούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις του λόγω συστημικής κρίσης. Η γραμμή που 

ακολούθησε η πλευρά της Ισλανδίας στο δικαστήριο αφορούσε κυρίως την απαλλαγή 
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από την πληρωμή των τόκων των καταθέσεων της Icesave, καθώς από την εκκαθάριση 

των περιουσιακών στοιχείων της μητρικής Landsbanki είχαν εξασφαλισθεί τα 

απαραίτητα ποσά για την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του κεφαλαίου των 

ξένων καταθέσεων, όχι όμως και των τόκων που αποτελούσαν ένα αξιόλογο ποσό. 

Στην συνέχεια της απόφασης του δικαστηρίου, οι οίκοι αξιολόγησης με πρώτη την η 

Moody’s αναβάθμισαν την προοπτική του δημόσιου χρέους από αρνητική σε σταθερή. 

 Η Ισλανδία αρνήθηκε σταθερά να πληρώσει το ιδιωτικό χρέος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της. Αυτή η πρακτική που εφαρμόστηκε από την 

Ισλανδια είναι μια από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης σε σχέση με την πρακτική που ακολούθησαν οι υπόλοιπες χώρες. 

Η πρακτική αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης για αρκετά άλλα υπερχρεωμένα κράτη, 

και μια από τις διαθέσιμες επιλογές τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, οι 

συνθήκες στην Ισλανδία και η συγκυρία που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή ήταν 

συγκεκριμένες και ανάλογο θα πρέπει να είναι και το περιβάλλον, στις χώρες που θα 

εφαρμοστεί ξανά, αλλιώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα ίδια. Επιπλέον η όλη 

πολιτική της κυβέρνησης, που συγκρούστηκε με την λαϊκή βούληση και ιδιαίτερα του 

SDA, το οποίο ήταν υπέρ της κρατικοποίησης του χρέους δυσαρέστησε ένα μεγάλο 

τμήμα των ψηφοφόρων του.  

 Η Ισλανδία οδηγήθηκε εκ των πραγμάτων στην μη κρατικοποίηση του ιδιωτικού 

χρέους και μεγάλο ρόλο σε αυτό είχαν δύο στοιχεία. Κατ’ αρχήν το μικρό μέγεθος και 

οι δυνατότητες, της χώρας. Το ΑΕΠ της Ισλανδίας έφτανε μόλις τα 12 δις δολάρια το 

2009, ενώ το συνολικό χρέος της, αποτελούσε το 1000% του ΑΕΠ (περίπου 120 δις). 

Αν και το ποσό αυτό δεν θεωρείται σπουδαίο με βάση την καθημερινή διακίνηση 

χρήματος στις διεθνείς αγορές, για την Ισλανδία όμως ήταν ένα εξωπραγματικό ποσό 

που θα επέτρεπε να αποπληρώσει. Παρόλα αυτά, η μη πληρωμή του χρέους από την 

Ισλανδία δεν θα είχε σημαντικές συνέπειες, σε καμία περίπτωση, στην κατάρρευση του 

ευρωπαϊκού ή και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεύτερον, ένα ποσό 

που ισοδυναμεί με το δεκαπλάσιο του ΑΕΠ μιας χώρας είναι αδύνατο να αποπληρωθεί 

από αυτή. Έτσι και η Ισλανδία δεν συναίνεσε στην κρατικοποίηση του χρέους αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Η Ιστορία και Γεωγραφία της Ευρώπης είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. 

Βρίσκεται στο Βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη μας και περιβρέχεται από τον Ατλαντικό 

ωκεανό και την Μεσόγειο Θάλασσα. Έχει χερσαία σύνορα με την Ασία και βρίσκεται 

βορειότερα της Αφρικής από την οποία χωρίζεται με την Μεσόγειο. Το μέγεθός της δεν 

είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με τις άλλες ηπείρους. Όμως σε αυτήν βρίσκονται 

μερικά από τα ισχυρότερα και πλουσιότερα κράτη στον κόσμο5. 

  Στην Ευρώπη ανήκουν διάφορα κράτη που αριθμούνται σε 50 ενώ υπάρχουν 

και άλλα που έχουν περιορισμένη αναγνωρισιμότητα6. Σε αυτά τα 50 

συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία, η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία και η Γεωργία 

που έχουν έδαφος και στην Ασία. Τα 27 από αυτά ανήκουν στην περιφερειακή 

οργάνωση της ευρωπαϊκής ένωσης. Η ένωση αυτή διέπεται από συνθήκες που έχουν 

συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και σε ένα μεγάλο μέρος τους αναφέρονται σε 

κοινές πολιτικές και πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται απρόσκοπτα στο έδαφος 

όλων των χωρών μελών της. Παράλληλα ένα πλήθος από τα συμφωνηθέντα αφορούν 

την υλοποίηση κοινών πολίτικων στον τομέα της διακυβέρνησης και της δικαιοσύνης 

αλλά κυρίως της οικονομίας. Οι κοινές ευρωπαϊκές πρακτικές στον οικονομικό τομέα 

αποτελούν τον κανόνα στην ευρωπαϊκή ένωση. 

 Η Ευρώπη το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα είχε προχωρήσει με σταθερά 

βήματα σε μια οικονομική ενοποίηση αρχικά μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

                                                           
5 Το συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ ανέρχεται στο ποσό των 16242,256 δις. Δολαρίων («Report for 

Selected Country Groups and Subjects». World Economic Outlook Database, Σεπτέμβριος 2011. 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.) 

6 Δεν συμπεριλαμβάνεται η Αμπχαζία, το Κόσοβο, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η Νότια Οσσετία, 
και η Υπερδνειστερία που έχουν περιορισμένη αναγνώριση σαν χώρες. Επίσης το Καζακστάν που έχει 
ένα μικρό έδαφος στην ευρωπαϊκή ήπειρο ενώ το μεγαλύτερό του ανήκει στην Ασία, θεωρείται ασιατικό 
κράτος. 
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Κοινότητας (ΕΟΚ) και στην συνέχεια μέσω της ΕΕ. Η λεγόμενη ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση περνούσε αναμφίβολα μέσα από την οικονομική ολοκλήρωση και 

αποτέλεσε το όραμα των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Η πρώιμη κρίση άρχισε ήδη να δείχνει τα πρώτα της σημάδια από το 2006 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Ενώ για πολλά χρόνια η αγορά κατοικίας στις 

ΗΠΑ είχε μια ανοδική τάση, η οποία είχε αντίκτυπο και στις τιμές των κατοικιών οι 

οποίες σταθερά αυξανόταν χρόνο με τον χρόνο. Το 2006 όμως για πρώτη φορά οι τιμές 

δεν αυξήθηκαν άλλο, αλλά παρέμειναν σταθερές. Η κύρια αιτία για αυτό ήταν τα 

στεγαστικά δάνεια που είχαν λάβει πολλοί δανειολήπτες στις ΗΠΑ χωρίς την καταβολή 

ισχυρών εγγυήσεων αποπληρωμής. Τα δάνεια αυτά χαμηλής πιστοληπτικής 

αξιολόγησης γνωστά και ως subprime, έδιναν την επιλογή στους δανειολήπτες να 

σταματούν την αποπληρωμή τους χωρίς σοβαρές συνέπιες για τους ίδιους, καθώς 

πολλές φορές αυτό που χανόταν ήταν το σπίτι που είχαν αγοράσει με τα λεφτά του 

δανείου τους. Το φαινόμενο αυτό είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και 

λεγόμενα κόκκινα δάνεια ή μη εξυπηρετούμενα να αυξάνονται διαρκώς. Τα δάνεια αυτά 

είχαν προηγουμένως τιτλοποιηθεί και πουληθεί σε αμοιβαία κεφάλαια, σε άλλες 

τράπεζες και σε επενδυτές ανά τον κόσμο. Έτσι οι πρώτες επιπτώσεις των χρεοκοπιών 

των νοικοκυριών αρχίσαν να γίνονται εμφανείς στην αγορά τιτλοποιημένων ομολόγων 

subprime. (Καραμούζης και Χαρδούβελης 2011). Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ήταν ο 

πρώτος που προειδοποίησε ότι την επόμενη χρονιά δηλαδή το 2007 ένας μεγάλος 

αριθμός νοικοκυριών με δάνεια subprime θα αντιμετώπιζε προβλήματα καθώς θα 

ανανεωνόταν τα επιτόκια των συμβολαίων τους. 

 Αυτά ήταν τα πρώτα σημάδια μιας κρίσης που ερχόταν τα επόμενα χρόνια και η 

παγκόσμια οικονομία θα διαταρασσόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Βέβαια επικρατούσε 

στην τότε περίοδο το δόγμα της «αποτελεσματικής αγοράς», όπως αυτό διατυπώθηκε 

από τον Eugene Fama. Σύμφωνα με αυτό το δόγμα η υπόθεση της Αποτελεσματικής 

Αγοράς (Efficient Market Hypothesis) βασίζεται στο γεγονός ότι οι χρηματαγορές είναι 

διαρκώς πλήρως ενημερωμένες και επίσης ότι οι παρούσες τιμές των χρεογράφων 

ενσωματώνουν πλήρως κάθε σχετική, διαθέσιμη πληροφορία με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα μεταβάλλονται συνεχώς για να ενσωματώσουν 
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οποιαδήποτε νέα πληροφορία προκύπτει. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατο κάποιος 

να επωφεληθεί σε βάρος της αγοράς, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πληροφορία 

αφού αυτή, σύμφωνα με τη θεωρία, έχει ήδη προεξοφληθεί και ενσωματωθεί στην τιμή 

του χρεογράφου. (Καζάκου 2013).  

 Η πραγματική κρίση άρχισε να εμφανίζεται το έτος 2007. Στη αρχή του έτους 

διάφορες μικρές τράπεζες άρχισαν να υποβάλουν αιτήσεις πτώχευσης και διάφορες 

μεγάλες όπως η HSBC, να ανακοινώνουν ζημίες από επενδύσεις σε μικρότερες 

τράπεζες της αμερικάνικης αγοράς. Ειδικότερα τον Ιούνιο του 2007 η επενδυτική 

τράπεζα Bear Stearns χρηματοδότησε ένα δικό της hedge fund που είχε επενδύσει σε 

subprimes με το ποσό των 3,2 δις δολαρίων, έτσι ώστε να αποφύγει την κατάρρευση 

του. Τον επόμενο μηνά η ίδια τράπεζα ανακοίνωσε ότι δυο δικά της hedge fund είχαν 

απωλέσει το 90% της αξίας τους. (Καραμούζης και Χαρδούβελης 2011). Και η 

κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται. Το γεγονός αυτό επέτεινε και η ανακοίνωση των 

οίκων αξιολόγησης ότι θα εξέταζαν τις βαθμολογήσεις των δάνειων subprime στο 

σύνολο τους και ότι ένα ποσό περίπου 18 δις δολαρίων ήταν υποψήφιο για 

υποβάθμιση. Οι ανακοινώσεις αυτές έσπειραν τον φόβο στις αγορές, ο οποίος 

μεγεθύνθηκε όταν οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν πολλά προϊόντα που συνδεόταν 

με τα προβληματικά δάνεια κατά τέσσερις ολόκληρες βαθμίδες, κάτι που δεν είχε 

ξαναγίνει στο παρελθόν. Οι οίκοι αξιολόγησης δέχτηκαν έντονη κριτική για την 

αξιοπιστία τους και εξ’ αυτού άρχισαν και οι ίδιοι μια αξιολόγηση των διαδικασιών που 

χρησιμοποιούσαν έως τότε. Τον Αύγουστο του 2008 τα πρώτα προβλήματα άρχισαν 

να διαφαίνονται και στη Ευρώπη. Η γερμανική τράπεζα επενδύσεων IKB Deutsce 

Industriebank AG ζήτησε χρηματοδότηση από την μητρική της τράπεζα για να 

αντιμετωπίσει απώλειες από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο της. Τελικά σώθηκε από ένα νέο 

fund που οργάνωσε η KfW Bankengruppe. Παρόμοια προβλήματα εμφανίστηκαν σε 

όλες σχεδόν τις μεγάλες τράπεζες του ευρωπαϊκού χώρου που είχαν δημιουργήσει 

funds και δραστηριοποιούνταν στην αγορά στεγαστικών των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις ήταν 

καταιγιστικές και τα διεθνή χρηματιστήρια εμφάνισαν μεγάλη πτώση ενώ η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναγκάστηκε να παρέχει επιπλέον ρευστότητα για να 

αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Στην συνέχεια τα διατραπεζικά επιτόκια αυξήθηκαν 
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οδηγώντας τις κεντρικές τράπεζες των ευρωπαϊκών κρατών να επέμβουν για να 

παρέχουν ρευστότητα. Το ίδιο έπραξε επιπλέον και η ΕΚΤ. Σταδιακά γινόταν κατανοητό 

όλο και περισσότερο ότι ο κίνδυνος από τη αγορά subprimes ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από ότι είχε υπολογισθεί και ενσωματωθεί στην τιμή τους. 

 Σταδιακά οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι οι 

εκτιμήσεις που είχαν κάνει σχετικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν ήταν ακριβείς. 

Και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι πολλά από τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν 

χρεόγραφα που βασιζόταν σε subprimes. Η αβεβαιότητα κυριάρχησε στην παγκόσμια 

αγορά και στη Ευρώπη, φυσικά. Σαν αποτέλεσμα οι τράπεζες ήταν πολύ επιφυλακτικές 

για να δανείσουν σε κάποιον χρήματα και έτσι δημιουργήθηκε άνοδος του 

διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού και έλλειψη ρευστότητας. Στο διάστημα από τον 

Αύγουστο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2008 διάφορες τράπεζες ανακοινώνουν 

προβλήματα συνδεδεμένα με προϊόντα subprimes. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται και 

μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως. Η κατάσταση επιδεινώνεται έως 

ότου στις 22 Ιανουάριου 2008 η Κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ή FED μειώνει το επιτόκιο 

παρέμβασης από 4,25 σε 3,5%. Για ένα διάστημα το διατραπεζικό επιτόκιο 

σταθεροποιείται και οι αγορές φαίνεται να κάνουν το ίδιο. Όμως τίποτα πλέον δεν είναι 

το ίδιο με πριν. Οι τράπεζες αποφασίζουν να μειώσουν την μόχλευση και οι πιστωτικές 

συνθήκες γίνονται δύσκολες. Χωρίς την υψηλή μόχλευση η ανάπτυξη των οικονομίων 

θα μειωθεί. Βέβαια επικρατεί η θεωρεία της αποσύνδεσης των οικονομιών σύμφωνα 

με την οποία οι αναδυόμενες οικονομίες δεν συνδέονται με τις αναπτυγμένες και έτσι 

δεν κινδυνεύουν από στασιμότητα στην ανάπτυξη. 

 Τον Μάρτιο όμως του 2008 παρουσιάζεται νέα κλιμάκωση της κρίσης. Η Bear 

Stearns εξαγοράζεται από την Morgan Stanley σε πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με την 

αποτίμηση της την προηγουμένη χρονιά. Η γενικότερη αβεβαιότητα στη αγορά οδηγεί 

τους επενδυτές στην ασφάλεια των κρατικών ομολόγων των οποίων οι αποδόσεις 

μειώνονται σημαντικά. Έως τον Μάιο του 2008 οι παρεμβάσεις των κεντρικών 

τραπεζών σε συνδυασμό με τις αυξήσεις κεφαλαίου των μεγάλων τραπεζών μειώνει 

την ένταση προσωρινά. Στην μείωση της έντασης συμβάλλει και η πεποίθηση της 

αποσύνδεσης των οικονομίων και η πίστη ότι ο κίνδυνος δεν αφορά όλο το οικονομικό 
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σύστημα. Το πρόβλημα που υπήρχε δεν ήταν η έλλειψη ρευστότητας, η οποία ήταν 

αποτέλεσμα του πραγματικού προβλήματος που ήταν η έλλειψη αξιοπιστίας. 

 Η κρίση υπέβοσκε όλο το καλοκαίρι του 2008 και η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ 

χρειάστηκε να επέμβει για να διασώσει μικρές τράπεζες που επιχειρούσαν στον τομέα 

των στεγαστικών δανείων. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους η κρίση αποκτά την 

πραγματική της εικόνα. Η Lehman Brothers ανακοινώνει μεγάλες απώλειες και ψάχνει 

για αγοραστή που αδυνατεί να βρει παρά την διαμεσολάβηση της FED. Το αποτέλεσμα 

είναι η πτώχευση της και ο πανικός των αγορών. Την ίδια περίοδο μια ακόμη μεγάλη 

επενδυτική τράπεζα η Merril Lynch παύει να υπάρχει αφού εξαγοράζεται από την Bank 

of America. Η κρίση πλέον παίρνει συστημικές διαστάσεις και ο κίνδυνος κατάρρευσης 

όλου του οικονομικού συστήματος είναι ορατός. Η κατάρρευση των τραπεζών 

συνεχίζεται και στην Ευρώπη όπου μεγάλα ονόματα όπως, Fortis, Bradford & Bigley, 

Dexia καταρρέουν. Ακολουθούν μετά από λίγο διάστημα και οι τράπεζες της Ισλανδίας, 

όπου και αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια της χώρας για επιβίωση και ο αγώνας για την 

αποφυγή κρατικοποίησης του χρέους των τραπεζών της σε χώρες όπως η Ολλανδία, 

η Μεγάλη Βρετανία και η Νορβηγία. 

 Η κρίση είχε αρχίσει να μεγεθύνεται επικίνδυνα και να ξεφεύγει εκτός ελέγχου. 

Οι κυβερνήσεις θορυβημένες από την εξέλιξη έσπευσαν να λάβουν μέτρα. Στις ΗΠΑ 

ιδρύεται ταμείο με αποστολή να διασώζει τράπεζες σε κίνδυνο από την κρίση. Αυτό 

ονομάζεται TARP (Troubled Asset Relief Program) και προικοδοτείτε με το ποσό των 

700 δις δολαρίων για να επιτελέσει την αποστολή του. (Καραμούζης και Χαρδούβελης 

2011) Στην Ευρώπη οι κεντρικές τράπεζες σε συνεργασία με την ΕΚΤ μειώνουν 

συντονισμένα τα επιτόκια κατά 0,5 %. Οι διασώσεις και εθνικοποιήσεις τραπεζών 

συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι οι καταθέσεις των πολιτών θα 

διαφυλαχθούν και να περιοριστεί η ανασφάλεια. Τα ίδια φαινόμενα που 

παρατηρήθηκαν σε Αμερική αλλά και Ευρώπη παρατηρούνται και σε χώρες με 

αναδυόμενες οικονομίες καταρρίπτοντας έτσι την θεωρία περί αποσύνδεσης των 

οικονομίων (Decoupling). 
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 Η κατάσταση που ως τον Μάιο του 2009 χειροτέρευε, έκανε το πρώτο βήμα 

προς την σταθεροποίηση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test. 

Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι οι τράπεζες κατείχαν αρκετά αποθεματικά για να 

ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις, και έτσι η ηρεμία άρχισε να επανέρχεται στο 

τραπεζικό σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες με την επιμονή που έδειξαν και τις 

διασώσεις των τραπεζών σε κίνδυνο απέδειξαν την αποφασιστικότητα τους και 

επανάφεραν την εμπιστοσύνη στις αγορές. Τώρα όμως η κρίση άλλαζε μορφή και θα 

περνούσε στην πραγματική οικονομία. Στην Ευρώπη η κρίση στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα διάρκεσε λίγο περισσότερο αλλά τελικά έδειξε να καταλαγιάζει όπως και στην 

Αμερική. 

 Η χρηματοπιστωτική κρίση όμως μετατράπηκε σε οικονομική κρίση και οι 

επιπτώσεις της φανερώθηκαν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Aκόμη και στις αναδυόμενες 

οικονομίες της Κίνας και της Ινδίας όπου η ανάπτυξη δεν αντιστράφηκε σε ύφεση όπως 

στον Δυτικό κόσμο, το ποσοστό ανάπτυξης μειώθηκε σημαντικά. (Κολμέρ 2009). Για 

πρώτη φορά μετά το 1929 παρουσιάζεται παγκόσμια ύφεση της οικονομίας κατά 

ποσοστό 1,9%. Η κυριά αίτια της ύφεσης ήταν η απομόχλευση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Τα προβλήματα σχετικά με την αξιοπιστία των τραπεζών οδήγησαν στην 

μείωση του δανεισμού, που με την σειρά του οδήγησε σε μείωση της οικονομικής 

δραστηριότητας. Η κατανάλωση παγκοσμίως μειώθηκε και παράλληλα οι επενδύσεις 

σταμάτησαν να γίνονται με τον προηγούμενο ρυθμό και έτσι συντέλεσαν στην ύφεση 

σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο η κρίση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

πέρασε στην πραγματική οικονομία και έγινε πλέον οικονομική κρίση. 

 Ως συνέπεια της μετεξέλιξης της κρίσης σε οικονομική, πολλές επιχειρήσεις 

άρχισαν να έχουν μεγάλες απώλειες εξαιτίας της μείωσης των παραγγελιών και ως εκ 

τούτου να πέφτουν εκτός οικονομικού προγραμματισμού και των σχεδίων τους για 

οικονομική επέκταση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε και σε αυτήν την 

περίπτωση να επέμβει για να διασώσει, όχι αυτήν την φορά τράπεζες αλλά επιχειρήσεις 

όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες της, που έφτασαν στο χείλος της πτώχευσης. Άλλη 

συνέπεια της οικονομικής πλέον κρίσης απετέλεσε και το διεθνές εμπόριο, το οποίο 

συρρικνώθηκε το 2009, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάρρευση του 
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διεθνούς εμπορίου είναι χαρακτηριστικό σημάδι της ύφεσης και σημαντικός 

παράγοντας εμβάθυνσης της. (Καραμούζης και Χαρδούβελης 2011).  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Η κρίση πλέον μεσουρανούσε σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Οι χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνασπισμένες πίσω από την κοινή πολιτική της ένωσης και 

ειδικά οι χώρες τις ευρωζώνης που βρισκόταν και πίσω από το κοινό τους νόμισμα, 

θορυβήθηκαν ιδιαιτέρως όταν ανακάλυψαν ότι όλα αυτά δεν τους προστάτευαν αρκετά 

και ότι θα έπρεπε να πάρουν ειδικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την αναδυόμενη κρίση 

και ύφεση. Έτσι λοιπόν οι κυβερνήσεις διστακτικά αναγνωρίσαν την ανάγκη 

παρέμβασής τους και ξεκίνησαν μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πακέτο 200 δις ευρώ εγκρίθηκε από τις χώρες μέλη 

για να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά και αυτόνομα οι ίδιες 

οι χώρες κατάρτισαν προγράμματα αναζωογόνησης των οικονομίων τους διαθέτοντας 

εθνικούς πόρους. Επιπλέον το όλο εγχείρημα δεν είχε έναν ευρωπαϊκό μανδύα αλλά 

συμπεριλήφθηκε στις δράσεις που αναλαμβανόταν παγκοσμίως κάτω από τον 

συντονισμό του forum των G207. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν στην ευρωπαϊκή 

ένωση σε γενικές γραμμές οδηγούν προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς 

αναγνωρίζεται η ανάγκη για ύπαρξη κοινών κανόνων και ρυθμίσεων σε όλες τις χώρες 

και μείωση του επιπέδου ανεξάρτητης δράσης της κάθε χώρας. Παράλληλα η ανάγκη 

συγκεντρωτικού ελέγχου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναγνωρίζεται ως 

επιβεβλημένη καθώς οι δράσεις τους αφορούν και επηρεάζουν όχι μόνο τις χώρες που 

εδρεύουν, αλλά και αυτές που δραστηριοποιούνται και επιπλέον το σύνολο των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς αυτές αντιμετωπίζονται ενιαία 8, ως έναν βαθμό, από 

τις αγορές. 

                                                           
7 Οι G20 ανέλαβαν μετά από πρωτοβουλία των ΗΠΑ να ηγηθούν της αντιμετώπισης της κρίσης 

διότι λάμβανε παγκόσμιες διαστάσεις. 
8  Στην ενιαία αντιμετώπιση των χωρών μελών της ΕΕ υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες από 

ορισμένους μελετητές με σπουδαιότερο παράδειγμα την σύγκριση μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας ή των 
Βορείων χωρών έναντι των χωρών του νότου. 
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 Αποφασίστηκε, η ΕΚΤ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να παρεμβαίνει όπου θεωρεί απαραίτητο. 

Παράλληλα τη ΕΚΤ εγγυήθηκε το σύνολο των καταθέσεων, έως 100.000 ευρώ, των 

καταθετών στις λεγόμενες συστημικές τράπεζες των κρατών μελών. Δηλαδή εγγυάται 

την σωστή λειτουργία των τράπεζων που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ9, ενώ οι 

υπόλοιπες μικρότερες τράπεζες ανατίθενται για εποπτεία από τις κεντρικές τράπεζες 

των χωρών που εδρεύουν. (Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα 2017). Επιπλέον η ΕΚΤ 

μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης ανέλαβαν δράσεις για την 

εξασφάλιση του κοινού νομίσματος. Αυτές περιέλαβαν μετρά πέρα από την μείωση του 

επιτοκίου παρεμβάσεως, νέους τρόπους παροχής ρευστότητας με την εφεύρεση νέων 

μηχανισμών και με συνδρομή στην σχεδίαση των δράσεων και των πακέτων για την 

διάσωση των τράπεζων. (Καραμούζης και Χαρδούβελης 2011). 

Β΄ Φάση της Οικονομικής Κρίσης στην Ευρωζώνη. 

 Κατά την μετατροπή της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε οικονομική κρίση που 

πρόσβαλε την πραγματική οικονομία εμφανιστήκαν εντός της ευρωζώνης κάποιες 

αδυναμίες της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής που έως τότε διέφευγαν της 

προσοχής των επενδυτών καθώς λίγο πολύ αντιμετωπιζόταν ενιαία όλες οι χώρες της 

ζώνης του ευρώ. Όμως η διεθνής ύφεση του 2009 φανέρωσε την υπερχρέωση σε 

πρώτη φάση της Ελλάδας και την πιθανή αδυναμία να το εξυπηρετήσει. Η συνέπεια 

αυτού ήταν να μην μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα από τις αγορές με λογικό επιτόκιο και 

να οδηγηθεί σε κρίση. Μετά από λίγο οι αγορές ανακάλυψαν ότι το πρόβλημα αυτό 

επεκτείνεται και άλλες χώρες της ευρωζώνης και άρχισαν να αντιμετωπίζουν τις χώρες 

του ευρώ με διαφορετικά κριτήρια την καθεμία, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των οικονομίων τους. 

 Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα δανεισμού της απευθύνθηκε στην 

ΕΕ. Οι διεργασίες της ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην απόφαση να δημιουργηθεί 

ένα πακέτο για την διάσωση της Ελλάδας από την πτώχευση με την συμμετοχή της ΕΕ 

και του ΔΝΤ, με κεφάλαια που θα διατεθούν και από τους δυο φορείς. Έτσι στις 5 Μαΐου 

                                                           
9  Για την Ελλάδα αυτές είναι οι ΕΤΕ, ALPHA Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank. 



- 34 - 

2010 υπογράφεται το πρώτο μνημόνιο. Αυτό περιλάμβανε ένα πακέτο οικονομικής 

βοήθειας υπό μορφή δανείου και η ανάληψη της υποχρέωσης από την Ελλάδα για 

υλοποίηση ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων για εξ ορθολογισμό των 

δημοσιονομικών της αλλά και των αδυναμιών της οικονομίας της. Για να ενισχυθεί η 

βεβαιότητα επιτυχίας του προγράμματος μεταρρυθμίσεων προβλέπεται στους όρους 

του μνημονίου το ποσό της οικονομικής βοήθειας να δοθεί σε δόσεις που θα 

καταβάλλονται μετά από επιτυχή πρόοδο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 

σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα. 

 Με αφορμή την Ελλάδα γίνεται συζήτηση στα πλαίσια της ΕΕ και αποφασίζεται 

η ίδρυση ενός μηχανισμού (ταμείου) για την ενίσχυση χωρών που αντιμετωπίζουν 

παρόμοιο πρόβλημα με την Ελλάδα. Μάλιστα αποφασίστηκε η άμεση λειτουργία ενός 

μηχανισμού έως το 2013 και στην συνέχεια η λειτουργία ενός μονίμου οικονομικά 

ισχυρού μηχανισμού που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τις χώρες του ευρώ από τις 

πιέσεις των αγορών. Τα μέτρα αυτά προσωρινά καθησυχάζουν τις αγορές. Όμως  στην 

συνέχεια η ανησυχία των αγορών στρέφεται προς τις χώρες της ευρωζώνης με υψηλό 

χρέος όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία σε πρώτη φάση και η Ισπανία και η Ιταλία σε 

δεύτερη.  

 Πορτογαλία και Ιρλανδία οδηγούνται με την σειρά τους σε ένα πρόγραμμα 

στήριξης ανάλογο με αυτό της Ελλάδος. Τα προγράμματα αυτών των χωρών πάντα 

βασίζονται στη συνεργασία της ΕΕ με το ΔΝΤ. Οι μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται να 

κάνουν τα κράτη στις οικονομίες τους είναι οδυνηρές αλλά απαραίτητες. Όπως 

αποδεικνύεται εκ των υστέρων όσο πιο σύντομα και επιτυχημένα εφαρμοστεί ένα 

πρόγραμμα τόσο πιο σύντομα και επιτυχημένα επέρχεται η ανάκαμψη των οικονομίων. 

Στη ίδια λογική βρίσκονται και οι άλλες δυο χώρες που «απειλούνται», η Ισπανία και 

Ιταλία. Η αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά μεγέθη για αυτές τις δυο χώρες είναι τελείως 

διαφορετικά και έχουν μια άλλη βαρύτητα καθώς επηρεάζουν το σύνολο της 

ευρωζώνης που ενδεχομένως να μην μπορεί να αντέξει μια εκτροπή των χωρών 

αυτών. Παρόλα αυτά οι δυο αυτές χώρες αποφασίζουν να εφαρμόσουν από μόνες τους 

ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών τους 

ατασθαλιών και την ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομίων τους. Τα 
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προγράμματα τους δεν ελέγχονται από το ΔΝΤ και την ΕΕ αλλά δείχνουν να έχουν 

πρόοδο και αποτέλεσμα και αλλάζουν την εικόνα τους απέναντι στους επενδυτές. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανησυχίες των αγορών που οδηγούν σε αδυναμία 

δανδισμού τα κράτη, κορυφώνονται κλιμακωτά στον χρόνο από το πιο αδύναμο κράτος 

(την Ελλάδα) και προχωράνε στα επόμενα κράτη της ευρωζώνης. Σαν κριτήριο για την 

κλιμάκωση της ανησυχίας τους έχουν την ταυτόχρονη ύπαρξη δημοσιονομικού 

ελλείματος και δημοσίου χρέους. Κάθε φορά που ένα κράτος φαίνεται να εξασφαλίζει 

τον δανεισμό του από κάποιο πρόγραμμα τότε μεταφέρουν την ανησυχία τους στο 

επόμενο. Αυτήν η διαδικασία άρχισε με την Ελλάδα το 2010 και σταδιακά έφτασε έως 

την Ισπανία και την Ιταλία, και ενδεχομένως να συζητήθηκε και η περίπτωση της 

Γαλλίας λόγω του δημοσιονομικού ελλείματος που παρουσίαζε. Όμως ο χρόνος είχε 

περάσει και οι επιπτώσεις της κρίσης του 2008 στην πραγματική οικονομία είχαν 

σχεδόν εξαλειφθεί. Η παγκόσμια ύφεση του 2009 είχε αναστραφεί και η παγκόσμια 

ανάπτυξη είχε επανέρθει και συνεχώς ενισχυόταν. Το αποτέλεσμα ήταν οι αγορές να 

πάψουν πλέον τις ανησυχίες τους και να κινηθούν με βάση τα νέα δεδομένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ 

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ 

 Η Ισλανδία με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης του 2008, βρέθηκε στο μάτι 

του κυκλώνα, καθώς η έκθεση των τραπεζών της σε εξωτερικό χρέος και κυρίως η 

εξάρτηση τους από κεφάλαια σε ξένο νόμισμα ήταν πολύ μεγάλη10. (Surowiecki 2008). 

Όπως και στις περισσότερες χώρες στον κόσμο έτσι και στην Ισλανδία το πρόβλημα 

δεν εντοπίστηκε από την αρχή, ή έστω δεν εντοπίστηκε το πραγματικό του μέγεθος. 

Στην εξέλιξη όμως της κρίσης όπου οι επιπτώσεις άρχισαν να γίνονται φανερές και να 

έχουν επίπτωση στην πραγματική οικονομία, η ανάγκη για μέτρα που θα αντιμετώπιζαν 

ή έστω θα περιόριζαν την ζημιά, γινόταν επιτακτική. 

 Οι πρώτες κινήσεις που έγιναν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που 

διαμορφωνόταν έγιναν από την κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας. Η οποία προσπάθησε 

να ενισχύσει τις τράπεζες της χώρας παρέχοντας δανεισμό. Σύντομα όμως διαπίστωσε 

ότι το άνοιγμα των τραπεζών ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητές της. Τότε 

ήρθε η ώρα για λήψη πολίτικων αποφάσεων που αφορούσαν το τραπεζικό σύστημα 

της χώρας και κατ’ επέκταση την οικονομία της. Όπως αναφέρθηκε η τότε κυβέρνηση 

δεν άντεξε την πίεση και η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές κλήθηκε να αντιμετωπίσει 

την κατάσταση όπως αυτή είχε διαμορφωθεί έως τότε. 

Μέτρα της Κυβέρνησης της Johanna Sigurdardottir 

 Μετά τις εκλογές του Απρίλιου του 2009, η νέα πρωθυπουργός Johanna 

Sigurdardottir βρέθηκε μπροστά σε μια βαθιά ύφεση. Την εποχή εκείνη η ανεργία 

ανερχόταν στο 9% και παράλληλα οι εισαγωγές είχαν σημειώσει σημαντική πτώση 

λόγω της υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος. Ταυτόχρονα ο πληθωρισμός είχε 

ανέλθει στο 18% και το δημόσιο χρέος συνέχιζε την αυξητική του πορεία. Η οικονομική 

                                                           
10 Οι Ισλανδικές τράπεζες κατείχαν χρέος σε εξωτερικό νόμισμα αξίας ίσης με 500% του ΑΕΠ της 

χώρας περίπου. 
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πολιτική που αποφάσισε τότε η κυβέρνηση βασιζόταν στα παρακάτω σημαντικά 

βήματα: 

Μέτρα αναδιάρθρωσης και διαγραφής του χρέους για τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις. 

 Η κορώνα υποτιμήθηκε και ο πληθωρισμός αυξήθηκε, το φυσικό επακόλουθο 

αυτών ήταν να μειωθούν σημαντικά τα καθαρά – πραγματικά εισοδήματα που είχαν τα 

νοικοκυριά. Η μείωση αυτή των πραγματικών εισοδημάτων κυμάνθηκε κατ’ εκτίμηση 

στο 20%. Αυτό δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στη ικανότητα των πολιτών να 

εξυπηρετούν τα χρέη τους. Την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό του χρέους των 

νοικοκυριών βρισκόταν συνδεδεμένο είτε με ξένο νόμισμα είτε κυμαινόταν με τον 

πληθωρισμό, και έτσι η αποπληρωμή των δανείων γινόταν ακόμη πιο δύσκολη. 

Δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα που επέτρεπε την πρόωρη απόσυρση των επιπλέον 

εθελοντικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων. Αν και αυτό ελάφρυνε την κατάσταση 

για αρκετούς πολίτες, πάνω από το 15% των πολιτών συνέχιζε να αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει το χρέος του. Με αυτό το τρόπο, το Δεκέμβριο του 2010, η νέα κυβέρνηση 

αποφάσισε την εφαρμογή ενός συνόλου νέων παρεμβάσεων για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Η απόφαση για οικονομική 

βοήθεια προς τους πολίτες της χώρας έγινε με κριτήρια τέτοια ώστε να περιλάβουν τον 

μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών. Αυτό επιτεύχθηκε με μείωση των προϋποθέσεων 

που έπρεπε να πληροί κάποιος για να συμμετέχει στο πρόγραμμα οικονομικής 

βοήθειας. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν οι τόκοι και αναδιοργανώθηκε το σύστημα 

πληρωμής τους. Ως ένα επιπλέον μέτρο αποφασίστηκε η διαγραφή ποσοστού του 

χρέους, των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν μπορούσαν πλέον να αποπληρώσουν τα 

δάνεια τους. Το ποσό του χρέους που διαγράφηκε έφτανε μέχρι το 110% της εμπορικής 

αξίας του ακινήτου. Επίσης οι πλειστηριασμοί για μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

σταμάτησαν προσωρινά, και δόθηκε επιπλέον χρόνος για την αποπληρωμή δανείων 

που είχαν υποθήκες ακίνητα. Με αυτόν τον τρόπο επετεύχθη η μείωση στις μηνιαίες 

επιβαρύνσεις των νοικοκυριών για δαπάνες εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων. 

Μια επιπλέον ελάφρυνση για τα νοικοκυριά απετέλεσε η απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία τα δάνεια που ήταν συνδεδεμένα με ξένα 
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νομίσματα ήταν παράνομα. Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής ήταν η διαγραφή των 

δανείων και η μείωση του χρέους νοικοκυριών που είχαν συνάψει δάνεια με ρήτρες 

ξένων νομισμάτων. Η συνολική ελάφρυνση του χρέους των νοικοκυριών στην χώρα 

από τις προηγούμενες αποφάσεις και προγράμματα ανήλθε σε ποσοστό που έφτανε 

στο 13% του ΑΕΠ, δίνοντας έτσι σημαντικό περιθώριο περιορισμού των οικονομικών 

βαρών σε ένα μεγάλο μέρος του λαού της Ισλανδίας. (Το Βήμα 2012). 

 Για το χρέος των εταιριών, επιτεύχθηκε μια συμφωνία μεταξύ των 

υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και των νέων τραπεζών με τη μεσολάβηση της 

κυβέρνησης. Η νέα συμφωνία ονομάστηκε "The Right Track”. Με την συμφωνία αυτή 

οι υπερχρεωμένες εταιρίες που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους 

πέρασαν στον έλεγχο των νέων τραπεζών και αναχρηματοδοτήθηκαν. Παρόλα αυτά, 

τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά και το 2012 το 25% των επιχειρήσεων 

δεν μπορούσε ακόμη να εξυπηρετήσει το χρέος που είχε. Επιπλέον, το 27% των 

αδυνάτων επιχειρήσεων, βρισκόταν υπό τον έμμεσο έλεγχο των νέων τραπεζών. 

(Σαμοϊλη 2013) 

Αναδιάρθρωση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

 Αμέσως μετά την κατάρρευση, εφαρμόστηκε η λύση του διαχωρισμού των 

τραπεζών σύμφωνα με το πρότυπο των "καλών και κακών τραπεζών”, όπως έχει 

αναφερθεί προηγουμένως. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να προστατευτεί το 

εγχώριο τραπεζικό σύστημα και να συνεχιστούν οι οικονομικές δραστηριότητες στη 

χώρα. Όμως η ανάγκη για ένα υγιές και βιώσιμο τραπεζικό σύστημα οδήγησε την 

κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2009, να δανειστεί χρήματα για να ανακεφαλαιοποίησει τις 

νέες τράπεζες που αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί 

το οικονομικό περιβάλλον στην Ισλανδία. Το αποτέλεσμα αυτού του δανεισμού από την 

νέα κυβέρνηση ήταν η σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους. Ταυτόχρονα, οι 

διοικήσεις των τραπεζών κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση που αφορούσε 

την αποζημίωση των πιστωτών των παλιών τραπεζών (κακών) και τη μεταφορά στις 

νέες τράπεζες (καλές), των όποιων περιουσιακών στοιχείων είχαν διασωθεί. Με σκοπό  

να ελαφρυνθεί το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η κυβέρνηση 

πρότεινε στις Επιτροπές των Glitnir και Kaupthing, που εκπροσωπούσαν τους 
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πιστωτές των τραπεζών, να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών στις νέες 

τράπεζες Islandsbanki (πρώην Glitnir) και Arion Bank (πρώην Kaupthing). Έτσι μέχρι 

τα τέλη του 2009, η Επιτροπή της Glitnir, για λογαριασμό των πιστωτών της, απέκτησε 

το 95% στην Islandsbanki και η Επιτροπή της Kaupthing το 87% στην Arion Bank, 

αφήνοντας την κυβέρνηση με ποσοστά 5% και 13% αντίστοιχα. Όσον αφορά τη New 

Landsbanki (NBI), η κυβέρνηση κράτησε την πλειοψηφία των μετοχών (81%), ενώ το 

υπόλοιπο 19% ανέλαβε η Επιτροπή της παλιάς Landsbanki Παρόλο που το συνολικό 

κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από την κυβέρνηση προέκυψε τελικά 

μικρότερο από το προβλεπόμενο (135 δις κορώνες), επιβάρυνε τον κρατικό 

ισολογισμό. (Σαμοϊλη 2013). 

Φορολογία και Δημοσιονομική Προσαρμογή. 

 Η νέα κυβέρνηση της Ισλανδίας είχε ανακοινώσει από νωρίς ότι σκοπός της ήταν 

η διασφάλιση και συνέχιση του κοινωνικού κράτους και η προστασία των νοικοκυριών 

της χώρας. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους θεώρησε απαραίτητη την εξασφάλιση 

πόρων που προερχόταν κατά κύριο λόγο από αύξηση της φορολογίας και σημαντική 

περικοπή των δαπανών του κράτους. Τα δυο αυτά πράγματα δεν συμβαδίζουν 

απολυτά μεταξύ τους αλλά το εγχείρημα διακυβέρνησης της χώρας από την Johanna 

Sigurdardottir περιλάμβανε αυτό το «περίεργο» μίγμα πολιτικής. 

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι δημόσιες δαπάνες, μειώθηκαν από το 44% 

του ΑΕΠ το 2008, στο 33% του ΑΕΠ το 2009. Ελήφθησαν επιπλέον μέτρα που 

περιλάμβαναν τη μείωση επιδομάτων και παροχών, και παράλληλη μείωση των 

δημόσιων επενδύσεων. Ένα πολυσυζητημένο μέτρο απετέλεσε και η απόλυση 1000 

περίπου δημόσιων υπαλλήλων τα έτη 2010-2011. Στο φορολογικό σύστημα που 

οργανώθηκε από την νέα κυβέρνηση δόθηκε μέριμνα για την ορθολογική κατανομή των 

βαρών ώστε αυτά να επιπέσουν στους ισχυρότερους οικονομικά και όχι στα πιο 

αδύναμα στρώματα του Ισλανδικού λαού. Έτσι υπήρξε μια προοδευτική φορολογική 

κλίμακα για τα εισοδήματα, και επιπλέον, αυξήθηκε ο φόρος κεφαλαίου από 10% στο 

18% και ο εταιρικός φόρος από το 15% στο 20%. Στην συνέχεια εντός του 2011 και οι 

δυο αυτοί φόροι συνέπεσαν στο 20%. 
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 Χάρη στην απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα παραπάνω μέτρα το 

δημόσιο έλλειμα της Ισλανδίας μειώθηκε, φτάνοντας στο ποσοστό 5,5% του ΑΕΠ το 

2011 και σε ποσοστό 1,5% το 2012. Παράλληλα, οι προσπάθειες οικονομικής 

εξυγίανσης άρχισαν να αποδίδουν και το 2012 επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 

1,8% του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά η κυβερνητική πολιτική είχε και ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του δημοσίου χρέους καθώς η Ισλανδία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είχε 

ανάγκη δανεισμού κυρίως για να αυξήσει τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα. Έτσι το 

ακαθάριστο δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 92,4% του ΑΕΠ το 2010, στο 100% το 

2011, και μειώθηκε το 2012 στο 95,2%.  

 Το εξωτερικό χρέος της χώρας ανερχόταν συνολικά σε 320% του ΑΕΠ της 

χώρας το 2010 από το οποίο μόνο το 60% αποτελούσε χρέος της κυβέρνησης. Το 

υπόλοιπο αποτελούσε ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το 

δημόσιο χρέος παραλίγο να εκτοξευτεί λόγω των συμφωνιών για τη υπόθεση Icesave, 

όμως η τελική έκβαση της ήταν θετική και το χρέος της Icesave δεν επιβάρυνε το 

κρατικό χρέος τελικά. Επίσης με σκοπό την εξεύρεση κεφαλαίων για εξαγορά 

συναλλάγματος, χωρίς την σύναψη επιπλέον δανείων, η κεντρική τράπεζα σύναψε 

συμφωνία με συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας προκειμένου να πωληθούν ομόλογά 

τους αξίας 90,2 δις κορωνών. 

 Ένα άλλο μέτρο που η Ισλανδική κυβέρνηση εφάρμοσε αφορούσε την 

αντιμετώπιση της μεγάλης μείωσης των επενδύσεων μετά το 2008, η οποία έλαβε 

χωρά εξαιτίας των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό ήταν ένα 

πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ισλανδική οικονομία, καθώς τα έτη 2005-2006 οι 

επενδύσεις έφταναν στο 35% του ΑΕΠ, το 2010 ελαχιστοποιήθηκαν στο 13%. Το 

ποσοστό του 13% αποτελεί το μικρότερο ποσοστό που είχε ποτέ η Ισλανδία. Για την 

επαναφορά στη προηγούμενη της κρίσης κατάσταση, η κυβέρνηση της Ισλανδίας 

υποστήριξε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κυρίως δημιουργώντας το κατάλληλο 

φορολογικό περιβάλλον με ελαφρύνσεις για τις νέες και δυναμικές επιχειρήσεις. Η 

ανταγωνιστικότητα της χώρας αυξήθηκε χάρη στην χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία 

της κορώνας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη νέων βιομηχανιών, που 

προηγουμένως δεν ήταν κερδοφόρες λόγω του υψηλού κόστους, όπως η κατασκευή 
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κέντρων συναρμολόγησης υπολογιστών (Server farms) και οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα, δόθηκε εξαιρετική σημασία στη ανάπτυξη των 

τουριστικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της διεύρυνσης της οικονομίας. Τα 

αποτελέσματα στον τουρισμό ήταν πολύ σημαντικά και απέφεραν αρκετά κέρδη, 

μετατρέποντας τον τουριστικό τομέα σε στυλοβάτη της ανάπτυξης της οικονομίας της 

χώρας. Από την άλλη πλευρά παραδοσιακοί τομείς όπως αυτοί της αλιείας και της 

γεωργίας, που τα τελευταία χρόνια είχαν υποβαθμιστεί, λόγω της ανάπτυξης των 

χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων άρχισαν να ανακτούν την προηγούμενη τους αξία και 

να αποτελούν τομείς επιχειρηματικής αξιοποίησης. Βαρύτητα δόθηκε επίσης στην 

εκμετάλλευση των γεωθερμικών πηγών της χώρας. Ο τομέας αυτός έτυχε κατάλληλων 

επενδύσεων από εταιρίες παραγωγής ενέργειας που προσκλήθηκαν από την 

κυβέρνηση για να επενδύσουν. Οι επενδύσεις αυτές έφεραν επιπλέον επενδύσεις από 

επιχειρήσεις κατασκευής προϊόντων αλουμινίου. Ο τομέας της βιομηχανίας που 

κατασκευάζει προϊόντα αλουμινίου, αποτελεί έναν ενεργοβόρο τομέα της βιομηχανίας 

και στην Ισλανδία υπήρχε αρκετή φθηνή ενέργεια προς εκμετάλλευση. Το περίσσευμα 

ενέργειας της Ισλανδίας έτυχε κατάλληλης εκμετάλλευσης και οδήγησε στην άνθιση 

βιομηχανιών του είδους. Όλα αυτά βοήθησαν στην ανάκαμψη της Ισλανδικής 

οικονομίας σε βάθος χρόνου. Η Οικονομία αρχικά σταθεροποιήθηκε και στην συνέχεια 

άρχισε να διαγράφει μια αναπτυξιακή τροχιά που αναμένεται να συνεχιστεί και τα 

επόμενα χρόνια. 

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης του 2008. 

 Αφότου ξέσπασε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, τον Οκτώβριο του 

2008, οι εθνικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Επιτροπή 

καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες ώστε: 

 1. Να αποκατασταθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της 
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απασχόλησης – με τον συντονισμό της εποπτείας και των παρεμβάσεων, καθώς και 

με τη στήριξη των τραπεζών. 

 2. Να προστατευθούν οι αποταμιεύσεις – με αύξηση των κρατικών 

εγγυήσεων για τραπεζικούς λογαριασμούς έως 100.000 ευρώ τουλάχιστον ανά 

καταθέτη και τράπεζα. 

 3. Να διατηρηθεί η ροή πιστώσεων με προσιτούς όρους για τις επιχειρήσεις 

και τα νοικοκυριά. 

 4. Να θεσπιστεί ένα καλύτερο ευρωπαϊκό σύστημα οικονομικής και 

δημοσιονομικής διακυβέρνησης. 

Τραπεζικό Σύστημα 

 Για να αποτρέψουν την εκδήλωση σοβαρών διαταραχών στο τραπεζικό τους 

σύστημα, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προσέφυγαν στη διάσωση των τραπεζών τους 

χορηγώντας τους έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το διάστημα 

2008 - 2011, διοχετεύθηκε στο τραπεζικό σύστημα ποσό ύψους 1,6 τρισ. ευρώ, που 

αντιστοιχεί στο 13% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ, υπό μορφή εγγυήσεων ή άμεσων 

κεφαλαίων. 

 Για να διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να εξαλείψει τις 

εντάσεις στις αγορές κρατικών χρεογράφων της Ευρωζώνης, η ΕΕ δημιούργησε επίσης 

ένα δίχτυ ασφαλείας για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες: 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος αντικατέστησε τους 

προηγούμενους προσωρινούς μηχανισμούς και είναι πλέον το μεγαλύτερο πολυμερές 

χρηματοπιστωτικό όργανο παγκοσμίως, με πραγματική δανειοδοτική ικανότητα έως και 

500 δισ. ευρώ. 

Έλεγχος Δημοσίου Χρέους 

 Επίσης, το διάστημα 2011-2013, η ΕΕ θέσπισε νέους, αυστηρότερους κανόνες 

(συμπεριλαμβανομένης διεθνούς συνθήκης) για να ελέγχει αποτελεσματικότερα το 

δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα – μεριμνώντας ώστε οι κυβερνήσεις να μην δαπανούν 
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πέραν των δυνατοτήτων τους. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στο κυριότερο εργαλείο της 

ΕΕ για την εγγύηση της οικονομικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, 

το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), και ενισχύουν την εφαρμογή του: 

 1. Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση των υψηλών επιπέδων 

δημόσιου χρέους 

 2. Τροποποιώντας τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, ώστε να 

μπορεί να ενεργοποιείται όχι μόνο λόγω ύπαρξης ελλείμματος σε ένα συγκεκριμένο 

έτος, αλλά και λόγω βαθύτερων υποκείμενων τάσεων του δημόσιου χρέους. 

 3. Δρομολογώντας έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής 

πολιτικής, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χρόνο, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των προγραμμάτων 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών της ΕΕ και παρέχει συστάσεις για 

τους επόμενους 12-18 μήνες. 

 4. Επιβάλλοντας αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες, μεταξύ άλλων, 

σημαντικές κυρώσεις για τις χώρες της Ευρωζώνης που παραβιάζουν τους 

δημοσιονομικούς κανόνες. 

 5. Θεσπίζοντας νέες ρυθμίσεις για την παρακολούθηση επικίνδυνων 

οικονομικών ανισορροπιών – όπως οι «φούσκες» των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων (τιμές κατοικιών, μετοχών, κ.λπ.) και η εξασθένιση της ανταγωνιστικότητας – 

και λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμετώπισή τους προτού αυτές θέσουν σε κίνδυνο την 

οικονομική σταθερότητα μιας χώρας, ολόκληρης της Ευρωζώνης ή της ΕΕ στο σύνολό 

της. (Ευρωπαική Ένωση 2017) 

Κοινά Στοιχεία Οικονομικής Πολιτικής Χωρών Ευρωζώνης  

 Στην Ευρώπη η στρατηγική εξόδου από την κρίση στην αρχή εστιάστηκε σε 

εθνικό επίπεδο και αργότερα σε επίπεδο ευρωζώνης. Κοινά στοιχεία της στρατηγικής 

εξόδου από την κρίση αποτελούν η μείωση των επιτοκίων, η κρατική εγγύηση των 

καταθέσεων, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, η μείωση των φόρων, οι 
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εισοδηματικές ενισχύσεις, οι κρατικές επενδύσεις και τα μέτρα λιτότητας. 

(Μπαμπανάσης 2011). Η κοινή πολιτική στην αντιμετώπιση της κρίσης εμφανίζεται 

περισσότερο στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα οι Γερμανία, 

Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν μια ομοιόμορφη δομή οικονομίας και 

πολιτικής οργάνωσης. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την συνεργασία τους και την 

εφαρμογή κοινών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έτσι και οι τέσσερεις χώρες 

εφάρμοσαν παρόμοια μέτρα σε αρχικό στάδιο το οποίο απέδωσε στην ανάσχεσή της 

κρίσης όμως στην συνέχεια οδηγούσε στον κίνδυνο του αποπληθωρισμού. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην οδηγήσει η μείωση των τιμών σε 

επιπλέον μείωση της παραγωγής που θα επιφέρει αύξηση ανεργίας, μείωση μισθών 

και περεταίρω μείωση της ζήτησης των παραγόμενων προϊόντων, οι χώρες αυτές 

εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε μείωση των φόρων, κρατικές επενδύσεις 

και δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα. Επίσης καταβλήθηκε σημαντική 

προσπάθεια για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος αλλά και οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες που αποτελούν την αιχμή του δόρατος των ανεπτυγμένων 

οικονομιών. Κατά τις αρχές του 2009 η οικονομική κρίση οδηγεί σε μείωση 

παραγγελιών από χώρες που αγοράζουν τα προϊόντα των τεσσάρων ισχυρών 

οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομίες που βασίζονται σε ένα μεγάλο 

μέρος στην παγκόσμια αγορά βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Έτσι κοινή απόφαση τους 

ήταν η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να αντικαταστήσουν έστω και 

μερικώς, τις απώλειες από την απορρόφηση των εξωτερικών αγορών. Μερικά από 

μέτρα που λαμβάνονται προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επιδότηση της 

απόσυρσης παλαιών αυτοκίνητων και η οικονομική ενίσχυση επιλεγμένων 

επιχειρήσεων και τραπεζών, μείωση της φορολογίας επί καταναλωτικών αγαθών και 

επενδύσεις σε έργα κοινής ωφελείας. 

 Ένα πεδίο στο οποίο δραστηριοποιήθηκαν οι μεγάλες οικονομικά χώρες 

αφορούσε την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών τους μεγεθών. Γενικότερα έγινε 

προσπάθεια μείωσης των ελλειμάτων και του δημοσίου χρέους τους, αφού αυτό είχε 

αυξηθεί σημαντικά μετά την διάσωση των τραπεζών τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι οι 

χώρες αυτές εφάρμοσαν μέτρα οικονομικής λιτότητας. Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν 

σε αυτόν τον τομέα ήταν οι περικοπές δημοσίων δαπανών με μειώσεις μισθών 
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δημοσίων υπαλλήλων και απολύσεις, μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση και 

μειώσεις δαπανών στον αμυντικό τομέα. Όλα αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε επιθυμητά 

αποτελέσματα και επέδρασσαν δραστικά στην μείωση των δημοσιονομικών 

ελλειμάτων, πλην της Γαλλίας που αν και δεν είναι υπερβολικό, είναι πάνω από το όριο 

της συνθήκης του Μάαστριχτ δηλαδή του 3% του ΑΕΠ. Από την πλευρά του δημοσίου 

χρέους αυτό μειώθηκε ή μειώνεται σταθερά πλην της περίπτωσης της Ιταλίας που είναι 

αρκετά αυξημένο αλλά θεωρείται από τις αγορές ότι είναι εξυπηρετήσιμο και δεν 

εμπνέει ανησυχία. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι χώρες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

αξιοπιστίας κατά αρχάς λόγω του μεγέθους των οικονομιών τους και κατά δεύτερον ότι 

δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των χωρών όπως η δική μας που βρίσκεται υπό τον 

εφιαλτικό συνδυασμό του μεγάλου κρατικού χρέους (κυρίως εξωτερικού χρέους) και 

του υψηλού δημοσιονομικού ελλείματος. Ο συνδυασμός αυτών των δυο είναι που 

οδηγεί σε συμπεράσματα ότι αργά ή γρήγορα το χρέος θα αυξηθεί τόσο που δεν θα 

είναι εξυπηρετήσιμο. Το γεγονός αυτό αποτρέπει κάθε επενδυτή να διακινδυνεύσει το 

κεφάλαιό του σε μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα και να το κάνει μόνο αν το ενδεχόμενο 

κέρδος είναι πολύ υψηλό, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότατα επιτόκια 

δανεισμού. 

 Στην ευρωζώνη συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ενίσχυση 

του ευρώ λήφθηκαν αποφάσεις κατά την σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

την 25 Μαρτίου 2011. το πακέτο αυτό των μέτρων βασίζεται στην υλοποίηση έξι 

ουσιαστικών στοιχείων.  

 Πρώτο στοιχείο είναι η λειτουργία του προσωρινού ευρωπαϊκού ταμείου 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το ταμείο αυτό ήταν ουσιαστικά ένα δίδυμο ταμείο 

αποτελούμενο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης 

(European Financial Stability Mechanism - EFSM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility – EFSF). Οι 

διαφορά των δυο ταμείων ήταν ότι το πρώτο αντλούσε κεφάλαια καθαρά από την αγορά 

με εγγύηση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, ενώ το δεύτερο συγκέντρωνε ποσά από την 

ΕΕ το ΔΝΤ και τις αγορές. Τα ταμεία αυτά συμμετείχαν με τα κεφάλαια τους στήριξη 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρισκόταν σε αδυναμία λόγω της κρίσης και 
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παρείχαν την απαραίτητη δανειοδότηση σε λογικές τιμές αντί των υπερβολικών 

απαιτήσεων των αγορών. Και τα δυο ταμεία αντικαταστάθηκαν από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM) το 2013. 

 Δεύτερον, αποφασίστηκε η ίδρυση του ESM και η λειτουργία του από το 2013 

και έπειτα ως ενός μόνιμου μηχανισμού με δυνατότητα άντλησης έως 700 δις ευρώ για 

την χρηματοδότηση χωρών της ευρωζώνης. Σταδιακά το ταμείο του μηχανισμού αυτού 

θα διαθέτει σε άμεση χρήση το ποσό των 80 δις ευρώ που θα είναι διαθέσιμο από το 

2016 και έπειτα. (Μπαμπανάσης 2011). Με βάση τον σχεδιασμό που υπήρξε από τα 

κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μετά τον Ιούνιο του 2013, τόσο το EFSF 

όσο και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) 

αντικαταστάθηκαν με τον (μόνιμο) Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European 

Stability Mechanism – ESM). (Παπαδόπουλος 2015) 

 Τρίτον, υιοθετήθηκε ένα σύμφωνο σταθερότητας για το κοινό νόμισμα που 

στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών της ευρωζώνης. Μεταξύ 

άλλων η συμφωνία αυτή απαιτεί την επιβολή μέτρων όπως: αύξηση ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης, υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας, κ.α.  

 Το σύμφωνο αυτό σταθερότητας ενώ προϋπήρχε και κανόνιζε βασικούς όρους 

λειτουργίας των κρατών στην ευρωζώνη, εν μέσω της οικονομικής κρίσης 

διαπιστώθηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κρίσης και την θωράκιση της ευρωζώνης από παρόμοιους κινδύνους στο μέλλον. 

Μάλιστα το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (ΣΣΑ) όπως είναι επισήμως γνωστό 

ανανεώθηκε και ρυθμίστηκε εκ νέου δύο φορές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Μια 

πρώτη ρύθμιση έλαβε χώρα το 2011 και μια δεύτερη το 2013. 

 Το 2011, στην συνέχεια της σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης που εξελίχθηκε 

σε οικονομική και στην προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, 

παρατηρείται ότι οι κίνδυνοι για την ευρωζώνη και το κοινό νόμισμα παραμένουν, με 

κυριά παραδείγματα την Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Έτσι η λήψη μέτρων 

αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την 

πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέτρα αυτά έχουν σκοπό την ενίσχυση της 
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οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσουν τη μόνιμη 

διατήρηση της σταθερότητας στο σύνολό της ευρωζώνης. Δεύτερον γίνεται 

προσπάθεια για λήψη δραστικής πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΕΕ για την αναθέρμανση 

της ανάπτυξης με την ενδυνάμωση της Ενιαίας Αγοράς, τη μείωση της συνολικής 

κανονιστικής επιβάρυνσης και την ανάπτυξη του εμπορίου με τρίτες χώρες. 

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 25 Μαρτίου 2011 υιοθέτησε μια συνολική 

δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας και τη θεμελίωση της επίτευξης ευφυούς και βιώσιμης ανάπτυξης που 

ευνοεί την κοινωνική ένταξη και οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα μέτρα 

ενισχύουν την οικονομική διακυβέρνηση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Δούμκου 2014). 

 Ειδικότερα, οι αποφάσεις που λήφθηκαν το 2011 συμπλήρωναν τις 

προηγούμενες του 2005, οπότε και είχε επαναρρυθμιστεί το ΣΣΑ. Αλλά επιπλέον 

δημιουργούσαν ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περιχαράκωση των οικονομιών 

των κρατών μελών της ευρωζώνης και για την αποστολή ενός ισχυρού μηνύματος προς 

της αγορές σχετικά με την αποφασιστικότητα των χωρών και την σταθερή στήριξη του 

ευρώ, ως κοινού νομίσματος. Συγκεκριμένα αποφασιστήκαν τα κάτωθι: 

 Τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν ένα πολυετές πρόγραμμα εξυγίανσης που θα 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για τα ελλείμματα, τα έσοδα και τις δαπάνες, τη 

στρατηγική με την οποία σχεδιάζεται η επίτευξη των στόχων αυτών και μια χρονική 

κλίμακα για την υλοποίησή της. Στόχος των δημοσιονομικών πολιτικών για το 2012 θα 

πρέπει να είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, με την επαναφορά των τάσεων 

εξέλιξης του δημόσιου χρέους σε βιώσιμη πορεία και την εξασφάλιση του περιορισμού 

των ελλειμμάτων σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ εντός του χρονικού πλαισίου που 

έχει συμφωνηθεί στο Συμβούλιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό προϋποθέτει 

ετήσιες διαρθρωτικές δημοσιονομικές προσαρμογές αρκετά πάνω από το 0,5% του 

ΑΕΠ. Στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα διαρθρωτικά δημοσιονομικά 

ελλείμματα ή πολύ υψηλά ή ραγδαία αυξανόμενα επίπεδα δημοσίου χρέους, η 

δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής. (Γενική Γραμματεία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011) 
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 Οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να συμπληρώνονται με 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που να ευνοούν την οικονομική αύξηση. Προς τούτο, τα 

κράτη μέλη τονίζουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Πιο συγκεκριμένα δε, θα εφαρμόσουν μέτρα προκειμένου: 

 - να καταστήσουν ελκυστικότερη την απασχόληση, 

- να εξασφαλίσουν την επανένταξη των ανέργων στην εργασία, 

- να καταπολεμηθεί η φτώχια και να προαχθεί η κοινωνική ένταξη, 

- να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

- να εξισορροπήσουν ασφάλεια και ευελιξία, 

- να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα, 

- να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, 

- να δώσουν ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία, 

- να επιτρέψουν πρόσβαση στην αποτελεσματική ως προς το κόστος ενέργεια και να 

προωθήσουν τις πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση. (Γενική Γραμματεία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011) 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εκθέσουν τα κυριότερα μέτρα που θα 

απαιτηθούν προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς τους πρωταρχικούς στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2010. Θα πρέπει 

τέλος να παρουσιάσουν μέτρα πολιτικής για τη διόρθωση των επιζήμιων και έμμονων 

δημοσιονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. (Γενική 

Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011) 

 Ως γενικότερο συμπέρασμα μπορεί να ειπωθεί ότι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο 

την 25 Μαρτίου 2011 λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούσαν στην υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στην εφαρμογή των μέτρων Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

γενικότερα καταβολή από όλους προσπάθειών για δημοσιονομική εξυγίανση. 
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Επιπλέον, έγινε λόγος για την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης, που 

οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης, τουλάχιστον στην ζώνη του ευρώ. Επίσης 

η αποκατάσταση της ικανότητας και της δυναμικής του τραπεζικού τομέα, αποτέλεσε 

κοινή απόφαση καθώς αναγνωρίζεται πλήρως η αξία του για την συνέχιση της 

οικονομικής ανάπτυξης. Και τέλος, η ενίσχυση των μηχανισμών σταθερότητας της 

ευρωζώνης μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων εποπτικών μηχανισμών και της 

έγκαιρης ανάληψης δράσεων για αποφυγή τελεμένων καταστάσεων των οποίων η 

αντιμετώπιση είναι πολλαπλά επιβαρυμένη σε κατανάλωση πόρων. 

 Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους (2011) ψηφίζεται από τα κράτη μέλη ένα νέο 

πακέτο μέτρων. Το 2010, η ευρωπαϊκή επιτροπή είχε προχωρήσει στο θέμα ενίσχυσης 

του ΣΣΑ με την υποβολή μιας πρότασης βελτίωσης του με συγκεκριμένες δράσεις. Η 

πρόταση αυτή περιλαμβάνει πέντε κανονισμούς και μια οδηγία και αποτελεί το 

λεγόμενο εξάπτυχο (six pack). Το εξάπτυχο εγκρίθηκε από τα 27 μέλη της ΕΕ και από 

το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αυτή η μεταρρύθμιση του ΣΣΑ, αποτελεί την πιο 

ολοκληρωμένη ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. αλλά και της 

Ευρωζώνης τα τελευταία 20 χρόνια, πραγματοποιώντας σπουδαία βήματα για την 

διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την οικονομικής σταθερότητας, 

αποτρέποντας την εμφάνιση μιας νέας κρίσης στην Ευρώπη. Η οικονομική και 

δημοσιονομική κρίση επιδείνωσε την δημοσιονομική κατάσταση των κρατών-μελών της 

Ε.Ε. με αποτέλεσμα 23 από τα 27 μέλη να βρίσκονται αντιμέτωπα με την Διαδικασία 

Υπερβολικού Ελλείματος (Δ.Υ.Ε.), γεγονός που τα υποχρεώνει να συμμορφώνονται με 

τις συστάσεις και τις προθεσμίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ώστε να διορθώσουν το  

έλλειμα τους. (Δούμκου 2014) 

 Η δέσμη νομοθετικών μέτρων που απαρτίζουν το εξάπτυχο, περιλαμβάνει 

τέσσερις προτάσεις, οι οποίες εστιάζονται σε δημοσιονομικά ζητήματα, 

συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ενώ στο επίκεντρο δύο νέων κανονισμών βρίσκονται ο 

αποτελεσματικός εντοπισμός και αντιμετώπιση των εμφανιζόμενων μακροοικονομικών 

ανισορροπιών στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. (Ευρωπαϊκή Επιτροπη 2010) 
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 1.  Ο κανονισμός που τροποποιεί το νομοθετικό υπόβαθρο του 

προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (κανονισμός 

1466/97): Προορισμός του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ είναι να εξασφαλίζεται ότι τα 

κράτη μέλη της ΕΕ ακολουθούν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές κατά τις περιόδους 

ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας, ώστε να συγκροτηθούν τα απαιτούμενα αποθέματα 

αντιμετώπισης των κραδασμών κατά τις περιόδους δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. 

Για να εγκαταλειφθούν οι πρακτικές του εφησυχασμού που επικράτησαν στο παρελθόν 

κατά τις περιόδους ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας, ο έλεγχος των δημοσίων 

οικονομικών θα βασίζεται στη νέα έννοια της χάραξης συνετής δημοσιονομικής 

πολιτικής, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει τη σύγκλιση προς το μεσοπρόθεσμο 

στόχο. Η Επιτροπή ενδέχεται να απευθύνει προειδοποίηση σε περίπτωση σημαντικής 

απόκλισης από τη συνετή φορολογική πολιτική για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν 

στη ζώνη του ευρώ. (Ευρωπαϊκή Επιτροπη 2010) 

 2.  Ο κανονισμός που τροποποιεί το νομοθετικό υπόβαθρο του διορθωτικού 

σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (κανονισμός 1467/97): 

Προορισμός του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ είναι να αποφεύγονται τα σημαντικά 

σφάλματα στις δημοσιονομικές πολιτικές. Ο κανονισμός τροποποιείται κατά τρόπο 

ώστε να παρακολουθείται στενότερα η εξέλιξη του χρέους και να αντιμετωπίζεται 

ισότιμα με τις εξελίξεις του ελλείμματος για τις αποφάσεις που συνδέονται με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Τα κράτη μέλη το χρέος των οποίων υπερβαίνει 

60% του ΑΕΠ πρέπει να λάβουν μέτρα για να το μειώσουν με ικανοποιητικό ρυθμό, ο 

οποίος ορίζεται ως η μείωση κατά 1/20τό της διαφοράς με το όριο του 60% κατά τα τρία 

τελευταία έτη. (Ευρωπαϊκή Επιτροπη 2010) 

 3. Ο κανονισμός σχετικά με την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής 

επιτήρησης στη ζώνη του ευρώ: Οι αλλαγές που επέρχονται τόσο στο προληπτικό, όσο 

και στο διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ υποστηρίζονται από νέα δέσμη βαθμιαίων 

οικονομικών κυρώσεων για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Όσον 

αφορά το προληπτικό σκέλος, συνέπεια των σημαντικών αποκλίσεων από τη χάραξη 

συνετής φορολογικής πολιτικής πρέπει να είναι η τοκοφόρος κατάθεση. Στο διορθωτικό 

σκέλος, ισχύει η απαίτηση άτοκης κατάθεσης, ίσης με 0,2% του ΑΕΠ, σε περίπτωση 
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έκδοσης της απόφασης να υπαχθεί μια χώρα στο καθεστώς του υπερβολικού 

ελλείμματος. Αυτό μετατρέπεται σε πρόστιμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη 

σύσταση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Για να εξασφαλισθεί η 

επιβολή, προβλέπεται ο «αντίστροφος μηχανισμός ψηφοφορίας», κατά την επιβολή 

των εν λόγω κυρώσεων: αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για την επιβολή 

των κυρώσεων θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός εάν το Συμβούλιο τάσσεται κατά των 

εν λόγω μέτρων με ειδική πλειοψηφία. Οι τόκοι που προέρχονται από τις καταθέσεις 

και τα πρόστιμα διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στη ζώνη του 

ευρώ, τα οποία δεν παρουσιάζουν ούτε υπερβολικό έλλειμμα, ούτε υπερβολική 

ανισορροπία. Οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνουν 

την ενδεχόμενη μετάβαση σε ένα σύστημα επιβολής συνδεόμενο με τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ης 

Ιουνίου. (Ευρωπαϊκή Επιτροπη 2010) 

 4. Η νέα οδηγία όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν για το 

δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών: Δεδομένου ότι η χάραξη της 

δημοσιονομικής πολιτικής αποκεντρώνεται, είναι ουσιαστικό να αντανακλώνται οι 

στόχοι του ΣΣΑ στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, με άλλα λόγια δηλαδή στη συνολική 

δέσμη των στοιχείων που αποτελούν τη βάση της εθνικής δημοσιονομικής 

διακυβέρνησης (λογιστικά συστήματα, στατιστικές, πρακτικές προβλέψεων, 

δημοσιονομικοί κανόνες, δημοσιονομικές διαδικασίες και δημοσιονομικές σχέσεις με 

άλλες οντότητες, όπως οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές). Η οδηγία καθορίζει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλουν να τηρούν τα κράτη μέλη. (Ευρωπαϊκή Επιτροπη 

2010) 

 5. Ο νέος κανονισμός σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών: Η Διαδικασία Υπερβολικής Ανισορροπίας (ΔΥΑ) 

αποτελεί ένα νέο στοιχείο του πλαισίου οικονομικής επιτήρησης της ΕΕ. Περιλαμβάνει 

την τακτική αξιολόγηση των κινδύνων επέλευσης ανισορροπιών με βάση έναν πίνακα 

αποτελεσμάτων που απαρτίζεται από οικονομικούς δείκτες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη επανεξέταση για τα κράτη 

μέλη που διατρέχουν κίνδυνο, με την εφαρμογή της οποίας προσδιορίζονται τα 
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ελλοχεύοντα προβλήματα. Για τα κράτη μέλη που εμφανίζουν σοβαρές ανισορροπίες 

ή ανισορροπίες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της ΟΝΕ, το Συμβούλιο μπορεί 

να εγκρίνει συστάσεις και να κινήσει τη «Διαδικασία Υπερβολικής Ανισορροπίας 

(ΔΥΑ)». Ένα κράτος μέλος υπό το καθεστώς της ΔΥΑ πρέπει να παρουσιάσει 

πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που ελέγχεται από το Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει 

τις προθεσμίες για τη λήψη των διορθωτικών μέτρων. Η επανειλημμένη αποτυχία 

λήψης διορθωτικών μέτρων εκθέτει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος που συμμετέχει 

στη ζώνη του ευρώ σε κυρώσεις. (Ευρωπαϊκή Επιτροπη 2010) 

 6. Ο κανονισμός σχετικά με τα μέτρα που επιβάλλονται για να διορθωθούν 

οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ: Όπως και στο 

δημοσιονομικό τομέα, εάν ένα κράτος μέλος που συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ 

αποτύχει επανειλημμένα να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου για 

τη ΔΥΑ, σκοπός των οποίων είναι να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικές 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο πρόστιμο ίσο με 

0,1% του ΑΕΠ του. Το πρόστιμο μπορεί να αρθεί μόνο μετά από ψηφοφορία, με ειδική 

πλειοψηφία («αντίστροφος μηχανισμός ψηφοφορίας», βλ. ανωτέρω), κατά την οποία 

ψηφίζουν μόνο τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπη 2010) 

 Το 2013 το ΣΣΑ ξανασυζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε πρώτη 

προσέγγιση αποφασίστηκε ότι δεν κάλυπτε πλήρως την απαίτηση που είχε τεθεί για 

διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρωζώνη. Όπως ήταν αναμενόμενο 

αποφασίστηκε η επανεξέταση του και η βελτίωση του με βάση τις απαιτήσεις από αυτό 

αλλά και τα νέα δεδομένα για την οικονομία στην ευρωζώνη αλλά και παγκοσμίως. Έτσι 

επιπλέον του εξάπτυχου αποφασίστηκε να εφαρμοστούν άλλα επιπλέον δυο μέτρα – 

κανονισμοί, το λεγόμενο δίπτυχο. Αυτό αποτελεί μια απόφαση για συμπληρωματικές 

μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη. 

 Οι συνολικές μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2011-2013 της οικονομικής 

διακυβέρνησης στην Ένωση και του πλαισίου δημοσιονομικών πολιτικών 

περιλαμβάνει, επιπλέον, δύο κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η περαιτέρω 

ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη («Δίπτυχο»): 
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 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση 

και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της 

διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ· και 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και 

δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 

αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 

χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. (ΕυρωπαΪκό Κοινοβουλιο 2017) 

 Τα βασικά στοιχεία του πρώτου κανονισμού είναι να εξασφαλίσει κοινά 

δημοσιονομικά χρονοδιαγράμματα για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και 

κανόνες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών των 

κρατών μελών από την Επιτροπή. Σε περίπτωση σοβαρών περιπτώσεων μη 

συμμόρφωσης προς τους κανόνες του ΣΔΣ η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την 

αναθεώρηση των σχεδίων. Επιπλέον, ορίζει ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που 

υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα 

πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα 

μέτρα πολιτικής και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να 

εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική και διαρκής διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. 

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει γνώμες για 

τα προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης. (ΕυρωπαΪκό Κοινοβουλιο 2017) 

 Ο δεύτερος κανονισμός αφορά τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται 

από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. 

Θεσπίζει κανόνες για την καλύτερη εποπτεία, οικονομική βοήθεια και εποπτεία μετά το 

πρόγραμμα (για τουλάχιστον όσο διάστημα δεν έχει αποπληρωθεί το 75% της 

χορηγηθείσας χρηματοδοτικής συνδρομής). (ΕυρωπαΪκό Κοινοβουλιο 2017) 

 Με αυτά τα μέτρα η ΕΕ και ειδικότερα η ευρωζώνη προσπάθησε να θωρακίσει 

την οικονομία της απέναντι στην οικονομική κρίση άλλα και να ανασκευάσει τις 

τρωτότητες εκείνες που αποτελούν κίνδυνο για αυτήν. Επίσης επιχειρείται η θεραπεία 
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των βλαβών που επέφερε η κρίση και η αναζωογόνηση της οικονομίας για να 

ξαναβρεθεί σε αναπτυξιακή πορεία αποφεύγοντας παράλληλα τα λάθη του 

παρελθόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Η ουσία της αντιμετώπισης της κρίσης του 2009 – 2010 έγκειται στους τρόπους 

που ελίχθηκαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και στις μεθόδους και πολιτικές που 

εφάρμοσαν για να ανατρέψουν την κατάσταση που επέφερε η κρίση. Η μελέτη και 

ανάλυση αυτών των μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες προτάσεις που να 

αποτελέσουν μελλοντικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης. Το 

πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η αναζήτηση για ομοιότητες και διαφορές. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Εισαγωγικά 

 Η δυναμική ανάπτυξης στην Ισλανδίας – η οικονομία της επεκτάθηκε κατά 7,2 

τοις εκατό τον προηγούμενο χρόνο (2016) – παρουσιάζει μια αξιόλογη ανάκαμψη από 

το 2008, οπότε και οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας χρεωκόπησαν, και το 

νόμισμά της και η οικονομία της περιέπεσαν σε έναν καθοδικό στρόβιλο. Για να 

αποτρέψει μια ολοκληρωτική κατάρρευση, η κυβέρνηση επέβαλε χρηματικούς 

περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων και των 

ιδιωτών. (Alderman 2017) 

Ομοιότητες 

 Η οικονομική κρίση που έπληξε την ευρωζώνη και την Ισλανδία ήταν 

παρελκόμενο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που προηγήθηκε και είχε σαν αφετηρία 

την κρίση των αγορών που βασιζόταν στα subprimes στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη της κρίσης 

σε παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν ένα γεγονός που ανησύχησε ιδιαιτέρως τις 

κυβερνήσεις των κρατών σε όλο τον κόσμο και αυτές προέβησαν σε συντονισμένες 

κινήσεις για να μειώσουν τα αποτελέσματα της ύφεσης που εμφανίστηκε και να την 

αντιστρέψουν. 
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 Στο πλαίσιο αυτό, κύριο χαρακτηριστικό των πολίτικων που εφαρμοστήκαν, ήταν 

η αναζήτηση κεφαλαίων, από τις αγορές, από τα αποθέματα και από τους διεθνείς 

οργανισμούς (ΔΝΤ) που έκαναν οι κυβερνήσεις, για την άντληση κεφαλαίων για την 

ενίσχυση της οικονομίας. Το ίδιο εφάρμοσαν και οι χώρες της ευρωζώνης και η 

κυβέρνηση της Ισλανδίας.  

Δημόσιες Δαπάνες 

 Ένας άλλος τομέας όπου παρουσιάζονται τα ίδια χαρακτηριστικά στην πολιτική 

που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη και την Ισλανδία για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι 

οι δημόσιες δαπάνες. Και στην ευρωζώνη αλλά και στην Ισλανδία οι δημόσιες δαπάνες 

μειώθηκαν από την άποψη των εξόδων του κράτους για την εφαρμογή κοινωνικών 

πολιτικών καθώς και για πληρωμή μισθών και συντάξεων.  

 Ως αποτέλεσμα της κρίσης πολλοί ιδιωτικοί υπάλληλοι έχασαν την εργασία τους 

αφού οι επιχειρήσεις στις οποίες εργαζόταν έκλεισαν ή αναγκάστηκαν να μειώσουν το 

προσωπικό τους για να μειώσουν τα έξοδά τους. Παράλληλα υπήρχαν και οι 

περιπτώσεις δραστικής περικοπής των μισθών ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής 

των επιχειρήσεων και να δοθεί η δυνατότητα να ανακτήσουν την χαμένη 

ανταγωνιστικότητα ώστε να επιβιώσουν εν μέσω κρίσεως. Οι εργαζόμενοι πολλές 

φορές δεχόταν την μείωση του μισθού τους αγόγγυστα καθώς η εναλλακτική επιλογή 

θα ήταν η πτώχευση της εταιρίας και η απόλυση. Βεβαίως υπήρξαν περιπτώσεις, και 

πολλές μάλιστα, όπου μετά την μείωση των αποδοχών ακολουθήσε και η απόλυση. 

Στο δημόσιο τομέα το φαινόμενο των απολύσεων και των μειώσεων μισθών υπήρξε 

ως αποτέλεσμα της κρίσης καθώς τα κράτη προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να 

μειώσουν τα έξοδά τους για να εξασφαλίσουν χρήματα προκειμένου να στηρίξουν τα 

παραπαίοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή για να νοικοκυρέψουν τα δημοσιονομικά 

τους ώστε να δώσουν το κατάλληλο μήνυμα στις αγορές. Χώρες με υψηλό 

δημοσιονομικό έλλειμα αποτέλεσαν «κόκκινο πανί» για τους θεσμικούς επενδυτές 

καθώς η επένδυση στα ομόλογα των κρατών αυτών περιβαλλόταν από μεγάλη 

αβεβαιότητα. Έτσι τα κράτη προχωρούσαν σε μείωση των εξόδων τους για να 

ελαχιστοποιήσουν το έλλειμα τους και να φανούν περισσότερο ελκυστικά στις αγορές. 
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 Στην Ισλανδία για την αντιμετώπιση της κρίσης αποφασίστηκε η απόλυση 1000 

δημοσίων υπάλληλων και μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις προκειμένου να 

εξοικονομηθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για τις συναλλαγματικές ανάγκες της χώρας. 

Όμως και στην ευρωζώνη λήφθηκαν πολλά μέτρα και έγιναν οι απαραίτητες περικοπές 

ακόμη και απολύσεις προκειμένου να μειωθεί το κρατικό έλλειμα. Τα κεφάλαια που 

εξασφαλιστήκαν από αυτές τις δράσεις χρησιμοποιηθήκαν για την εξασφάλιση των 

καταθέσεων και την αποπληρωμή υποχρεώσεων που προέκυψαν από την κρίση. Με 

τις κινήσεις αυτές οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης έδειξαν την αποφασιστικότητα τους 

για στήριξη του κοινού νομίσματος και του τραπεζικού συστήματος τους. 

Φορολογία 

 Οι ανάγκες για χρήμα των κρατών ήταν μεγάλες καθώς η κρίση απαιτούσε 

μεγάλα ποσά για την αναχαίτηση της. Έτσι ευρωζώνη και Ισλανδία προσέφυγαν σε 

αύξηση της της φορολογίας για την εξεύρεση των επιπλέον ποσών. Στην Ισλανδία οι 

φορολογικοί συντελεστές αυξήθηκαν και εφαρμόστηκε μια προοδευτική φορολογική 

κλίμακα για τα εισοδήματα, και επιπλέον, αυξήθηκε ο φόρος κεφαλαίου από 10% στο 

18% και ο εταιρικός φόρος από το 15% στο 20%. Τελικά και οι δυο φόροι (κεφαλαίου 

και εταιρικός) ισοσταθμίστηκαν στο 20%.  

 Παρόμοια ήταν και η αντιμετώπιση της κατάστασης και στη ευρωζώνη με τους 

φόρους να αυξάνονται, κυρίως μέσω αυξήσεων στον ΦΠΑ. Δεν έλλειψαν όμως και η 

εφαρμογή νέων ειδικών φορολογικών μέτρων όπως η επιβολή ειδικού εκτάκτου φόρου 

όπως ο ΕΝΦΙΑ στην Ελλάδα. Όμως και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης και ειδικά σε 

αυτές που κινδύνευαν με αποκλεισμό από τις αγορές επιβλήθηκαν ειδικοί και έκτακτοι 

φόροι για την εξεύρεση κεφαλαίων. 

Ενίσχυση Των Τράπεζων 

 Κοινό χαρακτηριστικό στη αντιμετώπιση της κρίσης αποτελεί η προσπάθεια για 

στήριξη των τραπεζών. Αυτό ισχύει και για την Ισλανδία μετά από τον διαχωρισμό των 

τραπεζών σε νέες και παλαιές. Οι νέες τράπεζες αφού δημιουργήθηκαν απόλαυσαν 
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την στήριξη και την προστασία του κράτους με διάφορους τρόπους όπως συνέβη και 

στην ευρωζώνη από την αρχή της κρίσης όπου η διάσωση των τραπεζών έγινε με 

μεγάλο κόστος. Η ενίσχυση των τραπεζών επιτεύχθηκε με νομοθετικές ρυθμίσεις και 

κεφάλαια που αντλήθηκαν από διάφορες πηγές όπως φορολογία, εξωτερικό δανεισμό 

είτε από αγορές είτε από μηχανισμούς στήριξης ευρωπαϊκούς ή το ΔΝΤ. 

 Παράλληλα οι τράπεζες ενισχυθήκαν και με επιπλέον νομοθετικά μέτρα που 

περιλάμβαναν ρυθμίσεις για την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων που οδήγησαν 

σε καθησυχασμό των αγορών και ωφέλησαν την πιστοληπτική ικανότητα τους. Επίσης 

ρυθμίσεις έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της καθοδήγησης των συναλλαγών διαμέσου των 

τραπεζών με ρυθμίσεις όπως η χρήση πλαστικού χρήματος, ανάθεση αποκλειστικά σε 

τράπεζες της πληρωμής των υποχρεώσεων έναντι του δημοσίου κ.α. Με τα νομοθετικά 

αυτά μέτρα, ενισχυθήκαν σημαντικά οι τράπεζες και στηρίχθηκαν στην συνέχιση της 

λειτουργίας του για ανάπτυξη της οικονομίας. 

Διαφορές 

 Η ευρωζώνη ακολούθησε τον δρόμο που είχε αποφασιστεί κατά τις συνελεύσεις 

των G20 και πάνω στον οποίο βρισκόταν όλος ο δυτικός κόσμος, αν όχι ο μεγαλύτερος 

αριθμός χωρών παγκοσμίως. Από την άλλη πλευρά η Ισλανδία επέλεξε έναν άλλο 

δρόμο, ίσως όχι πάντα από επιλογή αλλά από ανάγκη, όμως με αυτόν τρόπο 

παρουσίασε μια άλλη πρόταση για τον χειρισμό καταστάσεων οικονομικής κρίσης. Οι 

κυριότερες διαφορές στις πολιτικές που εφαρμοστήκαν αναλύονται στην συνέχεια. 

Διαχωρισμός Τράπεζων σε Παλαιές και Νέες 

 Μια σημαντική διαφορά των μεθόδων που εφαρμοστήκαν για την έξοδο από την 

κρίση σε ευρωζώνη και Ισλανδία ήταν η γενικότερη αντιμετώπιση των τραπεζών και 

ειδικότερα ο διαχωρισμός των τραπεζών σε νέες και παλαιές. Στην Ισλανδία οι 

τράπεζες δεν ενισχυθήκαν με τα κεφάλαια που απαιτούνταν για την διάσωση τους από 

την κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας, όπως έγινε στις χώρες της ευρωζώνης. Το 

γεγονός αυτό ήταν περισσότερο επιλογή ανάγκης παρά συνειδητή απόφαση όπως 
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παρουσιάζεται σε μερίδα του τύπου. Το άνοιγμα των ισλανδικών τραπεζών υπερέβαινε 

κατά πολύ τις δυνατότητες της κεντρικής ισλανδικής τράπεζας, και ως συνέπεια αυτού 

δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια για την παροχή δανεισμού προς τις 

καταρρεύσεις ισλανδικές τράπεζες. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της Ισλανδίας θα 

μπορούσε με έκδοση ομολόγων ή με άλλες μεθόδους να δανειστεί εξ’ ονόματος της τα 

απαραίτητα ποσά για την διάσωση των τραπεζών της, όμως δεν το έκανε. Από την 

άλλη το χρέος των τραπεζών έφτανε στο 350% του ΑΕΠ της χώρας και θεωρείται 

αδύνατο να κατάφερνε η κυβέρνηση της Ισλανδίας να εξασφαλίσει τόσο μεγάλα ποσά 

ακόμη και αν προσπαθούσε. 

 Από την άλλη πλευρά η ανάγκη για συνέχιση της οικονομικής ζωής στην 

Ισλανδία έκανε επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης τραπεζικών ιδρυμάτων. Η λύση που 

επιλέχθηκε ήταν να διαχωριστούν οι υπάρχουσες τράπεζες σε δύο ξεχωριστές 

τράπεζες μία νέα ή καλή, απαλλαγμένη από τα δάνεια και τις επιβαρύνσεις των 

παλαιών ιδρυμάτων και μια παλαιά ή κακή τράπεζα που θα περιείχε τα στοιχεία αυτά 

που οδήγησαν στην κατάρρευση. αυτά συμπεριελάμβαναν τα δάνεια και τα τοξικά 

εκείνα προϊόντα τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να εξυπηρετηθούν. Οι νέες τράπεζες 

σχηματίσθηκαν – ιδρύθηκαν για να παρέχουν συνεχώς τραπεζικές λειτουργίες στα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας. Ο νόμος αυτός που είχε την μορφή έκτακτης 

ρύθμισης λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, ψηφίστηκε από το ισλανδικό 

κοινοβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2008. Με αυτόν τον νόμο αποφασίστηκε ότι 

προτεραιότητα στις απαιτήσεις έναντι όλων των υπολοίπων θα έχουν οι καταθέτες των 

τραπεζών. Οι νέες τράπεζες περιέλαβαν στο χαρτοφυλάκιο τους τα εγχώρια στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού μεταφέρθηκαν σε αυτές. Κατά όμοιο τρόπο δόθηκε και 

προτεραιότητα στις καταθέσεις των αλλοδαπών έναντι όλων των υπολοίπων 

αλλοδαπών απαιτήσεων. Όμως αυτό αφορούσε τις απαιτήσεις που παρέμεναν στις 

παλιές τράπεζες. Από την άλλη πλευρά οι κάτοχοι ομολόγων, νέων και παλαιών 

τραπεζών, θα έπρεπε να απευθύνουν τις απαιτήσεις τους στις παλαιές τράπεζες.  
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Πτώχευση Παλαιών Τραπεζών 

 Η αλήθεια σχετικά με την διάσωση ή μη των τραπεζών της Ισλανδίας είναι ότι 

υπήρχε ένας ακόμη, ίσως και σημαντικότερος λόγος που η Ισλανδία δεν διέσωσε, 

τελικά, δανειζόμενη η ίδια, τις μεγαλύτερες τράπεζές της. Οι τράπεζες δεν αφέθηκαν να 

πτωχεύσουν ατάκτως, αλλά προστατευτήκαν από την FSA, μην αφήνοντας τους 

δανειστές να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους στο ακέραιο. Αυτό το πέτυχε 

επιβάλλοντας πτώχευση στις τράπεζες και υπάγοντας αυτές στο ειδικό αυτό καθεστώς. 

Θέτοντας τις τράπεζες σε εκκαθάριση συχνά δημιουργείται η παρανόηση ότι επέτρεψαν 

σε αυτές να οδηγηθούν σε πτώχευση. Στην πραγματικότητα η FSA, δημιούργησε ένα 

τείχος προστασίας για τις εγχώριες λειτουργίες των συγκεκριμένων τραπεζών 

χρησιμοποιώντας το πρότυπο καλής και κακής τράπεζας, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως. 

 Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να απομονωθούν τα τοξικά από τα καθαρά 

στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιώντας τέτοια κριτήρια που είχαν ως στόχο την 

προστασία των εγχώριων δραστηριοτήτων από τη διεθνή αθέτηση πληρωμών. Το 

τελικό αποτέλεσμα ήταν τα χρέη των παλαιών τραπεζών είτε να διαγραφούν είτε να 

διακανονιστούν έτσι ώστε τελικά να μετατραπούν σε υποπολλαπλάσιο της αξίας των 

αρχικών απαιτήσεων και η περίοδος αποπληρωμής τους να επεκταθεί τόσο που να 

μην αποτελεί πλέον χρέος αδύνατον να αποπληρωθεί. 

Άρνηση της Ισλανδίας να Επωμιστεί το Κράτος το Ιδιωτικό Χρέος των Τράπεζων 

 Η Ισλανδία βρέθηκε χτυπημένη από την κρίση μετά την κατάρρευση της Lehman 

Brothers σε μια πολύ άσχημη θέση. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της είχαν πτωχεύσει 

και είχαν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα πολλαπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας. Η 

αξιοπιστία της Ισλανδικής οικονομίας είχε πέσει στο ναδίρ και η πιστοληπτική ικανότητα 

της ήταν ανύπαρκτη. Το εθνικό νόμισμα δε, η κορώνα, είχε κατρακυλήσει και η αξία της 

είχε απολεσθεί σε ποσοστό 50% περίπου. Το χειρότερο όμως ήταν ότι η ισλανδική 

οικονομία βασιζόταν στις εισαγωγές για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία της 

κοινωνίας. 
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 Οι τράπεζες και το γενικότερο τραπεζικό σύστημα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική ζωή της χώρας και ήταν απαραίτητες για την διεκπεραίωση του εισαγωγικού 

εμπορίου που αποτελούσε κρίσιμο τομέα για την ίδια την κοινωνία. Παράλληλα χωρίς 

την ύπαρξη τραπεζικού συστήματος οι όποιες ελπίδες για ανάπτυξη και μελλοντική 

ανάκαμψη εξανεμιζόταν. Έτσι η ανάγκη για την συντήρηση τραπεζικού συστήματος 

κρινόταν ως επιτακτική. 

 Οι τράπεζες σύμφωνα με τα πεπραγμένα σε άλλες χώρες έπρεπε να διασωθούν 

για τους παραπάνω λόγους. Η διάσωση τους όμως ήταν από πολύ δύσκολη έως 

αδύνατη καθώς δεν μπορούσαν να βρεθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Έτσι η 

Ισλανδική κυβέρνηση οδηγήθηκε στην απόφαση του διαχωρισμού των τραπεζών σε 

καλές και κακές αφήνοντας τα τοξικά προϊόντα στις κακές τράπεζες και 

χρησιμοποιώντας στις καλές τράπεζες για συνέχιση του τραπεζικού συστήματος και 

της οικονομικής ζωής της χώρας. Οι τράπεζες δεν αφέθηκαν να πτωχεύσουν ατάκτως, 

αλλά προστατευτήκαν από την FSA, μην αφήνοντας τους δανειστές να διεκδικήσουν 

τα δικαιώματα τους στο ακέραιο.. Θέτοντας τις τράπεζες σε εκκαθάριση η FSA, έθεσε 

σε καθεστώς προστασίας τις εγχώριες λειτουργίες των συγκεκριμένων τραπεζών και 

απέκλεισε την ενάσκηση των απαιτήσεων των δανειστών των τραπεζών, πάνω σε 

αυτές. 

 Οι μεγάλοι χαμένοι βρέθηκαν να είναι κυρίως οι ξένοι δανειστές των τραπεζών 

και κυρίως επενδυτές από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία. Οι 

διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ των χωρών αυτών και της Ισλανδίας περιείχαν 

την απαίτηση από τις πρώτες να κρατικοποιηθεί το χρέος των τραπεζών και να το 

επωμιστεί ο Ισλανδικός λαός. Αν και οι διαπραγματεύσεις παρήγαγαν κάποιες 

συμφέρουσες συμφωνίες σχετικά για την Ισλανδία η ετυμηγορία του λαού της ήταν να 

μην επιβαρυνθούν από τα αποτελέσματα των πράξεων των τραπεζιτών. Στην δίκη που 

ακολούθησε για την επίλυση της διαφοράς η θέση της Ισλανδίας επικράτησε και το 

χρέος δεν κατέληξε τελικά εις βάρος της Ισλανδίας. 

 Η Ισλανδία αρνήθηκε σταθερά να πληρώσει το ιδιωτικό χρέος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της. Αυτή η πρακτική που εφαρμόστηκε από την 
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Ισλανδία, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης σε σχέση με τις μεθόδους που εφάρμοσαν οι άλλες χώρες κυρίως 

της ευρωζώνης. Η πρακτική αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης για αρκετά άλλα 

υπερχρεωμένα κράτη, και μια από τις διαθέσιμες επιλογές τους σε περίοδο οικονομικής 

κρίσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνθήκες στην Ισλανδία και η συγκυρία 

που οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή ήταν ειδικές και συγκεκριμένες και ανάλογες θα 

πρέπει να είναι οι επικρατούσες συνθήκες, στις χώρες που θα εφαρμοστεί η ίδια αυτή 

πολιτική. Η αποτυχία της ορθής διάγνωσης των συνθήκων στις χώρες εφαρμογής των 

πολιτικών αυτών θα αποδώσει διαφορετικά αποτελέσματα τα οποία δεν θα είναι 

παρόμοια με αυτά που επικράτησαν στη Ισλανδία. 

Εφαρμογή Πολιτικών Λιτότητας στις Χώρες της Ευρωζώνης 

 Η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας σε χώρες της ευρωζώνης αποτελεί μια ακόμη 

διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση της 

Ισλανδίας. Η δραστική περικοπή των δαπανών και η μείωση των ποσών που 

χρησιμοποιούνταν για την υποβοήθηση της οικονομίας αποτέλεσε κύριο 

χαρακτηριστικό της εφαρμοσμένης πολιτικής στην ευρωζώνη. Η λιτότητα είναι αλήθεια 

ότι λίγο πολύ, επιβλήθηκε από την μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης την Γερμανία, 

γιατί έτσι εξασφαλιζόταν καλυτέρα η δική της οικονομία και τα συμφέροντα της . Όμως 

υποστηριζόμενη από ένα πυρήνα κρατών που έχουν αναπτύξει μια σχέση 

συμφέροντος με την Γερμανία κατάφερε να περάσει την πολιτική λιτότητας ως μέσο για 

την αντιμετώπιση της κρίσης . 

 Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμοστήκαν κατά κόρον στην Ευρώπη είχαν ως 

κύρια έκφρασή τους τον δραστικό περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων. Τα 

προγράμματα περιφερικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

παλαιότερα χρόνια και αποτελούσαν μοχλό ανάπτυξης, ειδικότερα της περιφέρειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειωθήκαν σε μεγάλο βαθμό. Ο περιορισμός τους θεωρήθηκε 

επιβεβλημένος, κυρίως από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες καθώς δεν είχαν μεγάλο 

όφελος από αυτά. Επίσης η εξοικονόμηση χρημάτων από την περικοπή τους 

θεωρήθηκε δίκαια καθώς οι πλουσιότερες χώρες που ήταν και οι κύριοι χρηματοδότες 
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των προγραμμάτων είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες από την οικονομική κρίση και 

δεν θα έπρεπε να πιεστούν επιπλέον από την συμβολή τους σε αυτά τα προγράμματα. 

Η δεύτερη ανάγνωση της κίνησης αυτής όμως μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

κατάργηση των προγραμμάτων αυτών δημοσίων επενδύσεων που στόχευαν κυρίως 

στην ανάπτυξη υποδομών εμπεριείχε ένα επιπλέον όφελος στις πλούσιες χώρες 

καθώς πέρα από την εξοικονόμηση κεφαλαίων οι τράπεζες των κρατών αυτών 

παρείχαν δανεισμό στα κράτη που είχαν ανάγκη για υλοποίηση έργων υποδομής. Έτσι 

ότι καλυπτόταν από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παλαιότερα αποτελούσε τώρα 

αντικείμενο δανεισμού από τράπεζες των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών. 

 Η περικοπή όμως των δημοσίων επενδύσεων δεν αφορούσε μόνο τα κεφάλαια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα επιβλήθηκε στα κράτη μέλη η πολιτική της 

επένδυσης κεφαλαίων που προέρχονται από πηγές εκτός δανεισμού όπως η 

φορολογία. Οι απαιτήσεις για δημοσιονομική πειθαρχεία και περιορισμό του κρατικού 

χρέους δεν επέτρεπαν τον δανεισμό και ως συνέπεια απαγόρευαν τις πολιτικές 

δημοσίων επενδύσεων για αναθέρμανση των οικονομίων χωρών που οι οικονομίες 

είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση. Η πρακτική αυτή δημιουργούσε 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη τέτοιων χωρών και μεγάλωνε το χάσμα μεταξύ χωρών 

της Ευρωπαϊκής περιφέρειας με προβλήματα χρηματοδότησης και χωρών με σταθερή 

ανάπτυξη και πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο. Το κέρδος κάποιων κρατών είχε 

προηγηθεί της αρχής της ευρωπαϊκής ισότητας και αλληλεγγύης. 

Εφαρμογή Πολιτικών Δημοσίων Επενδύσεων στην Ισλανδία 

 Η Ισλανδία έριξε το βάρος της πολιτικής της πρώτα στην σταθεροποίηση και 

στην συνέχεια στην ανάκαμψη μέσω της αναδιοργάνωσης της οικονομίας της. Σε αυτόν 

τον στόχο βοηθήθηκε και από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας τις οποίες 

εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Το σχέδιο της Ισλανδίας εστιάστηκε στην ανάπτυξη των 

σχετικών πλεονεκτημάτων που παρείχε ο φυσικός πλούτος της χώρας. Έτσι 

χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα δημοσίων επενδύσεων για την εκμετάλλευση της 

γεωθερμικής ενέργειας που υπάρχει στην χώρα. Τα ηφαίστεια της Ισλανδίας της 

εξασφαλίζουν ποσότητες ενέργειας στην μορφή γεωθερμικής ενέργειας που για γίνει 
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εκμεταλλεύσιμη έπρεπε να μετατραπεί σε ηλεκτρική. Αυτό έγινε μέσα από συνδυασμό 

δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που στόχευσαν σε αυτόν τον τομέα. 

 Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας παρείχε στην αγορά της 

Ισλανδίας μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που στην συνέχεια προσέλκυσαν 

επενδύσεις στην βιομηχανία των προϊόντων αλουμίνιου. Η βιομηχανία άρχισε να 

αναπτύσσεται κυρίως οι τομείς αυτοί που χρειαζόταν φθηνή ενέργεια. Οι δράσεις αυτές 

οδήγησαν σταδιακά σε αναθέρμανση της οικονομίας και την οδήγησαν σε αναπτυξιακή 

πορεία. 

 Όμως η Ισλανδία δεν επένδυσε μόνο στον τομέα της ενέργειας και της 

βιομηχανίας. Αναγνωρίζοντας οι Ισλανδοί τις φυσικές ομορφιές της χώρας τους τις 

ανάδειξαν και σε συνδυασμό με την πτώση του εθνικού νομίσματος επένδυσαν στον 

τουρισμό. Η Ισλανδία μετά την οικονομική κρίση αναδείχθηκε σε τουριστικό προορισμό 

και το συγκριτικό πλεονέκτημα της υποτιμημένης κορώνας συντελούσε σε αυτό τον 

σκοπό. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή στην Ισλανδία δεν έγινε ποτέ τόσο φθηνή όσο σε 

άλλους τουριστικούς προορισμούς αλλά για κάποιο διάστημα ήταν πολύ πιο φθηνή για 

κάποιον που διέθετε συνάλλαγμα σε δολάρια ή ευρώ. Αν και το χρονικό διάστημα που 

ίσχυε αυτήν η κατάσταση ήταν περιορισμένο, καθώς μετά από λίγο η κορώνα 

σταθεροποιήθηκε και πλέον δεν προσέφερε η συναλλαγματική διαφορά τόσο μεγάλο 

κέρδος γιατί οι τιμές αυξήθηκαν εκ νέου, παρόλα αυτά η δυναμική που ήταν απαραίτητη 

για την έναυση της τουριστικής δραστηριότητας υπήρξε και έφερε αποτελέσματα.  

 H Ισλανδία όμως επένδυσε και στον τομέα της γεωργίας και αλιείας. Ειδικά ο 

τομέας της αλιείας αποτελεί για την χώρα έναν κλασικό πλουτοπαραγωγικό τομέα. Με 

τις επενδύσεις σε νέες μεθόδους αλιείας και σε νέα μέσα, η πατροπαράδοτη αυτή 

οικονομική δραστηριότητα των Ισλανδών άρχισε πλέον να αποδίδει καρπούς. Οι 

Ισλανδοί αν και είχαν απομακρυνθεί από τις αλιευτικές ενασχολήσεις τους για να 

εργαστούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα αναγνωρίσαν το προτέρημα της 

σταθερότητας και σιγουριάς στην γεωργία και αλιεία. Οι προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη αυτών των τομέων της οικονομίας υπήρχαν εκεί ήδη από παλαιοτέρα χρόνια 

καθώς οι προηγούμενες γενεές Ισλανδών είχαν επενδύσει σε αυτό, επεκτείνοντας τα 
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εθνικά ύδατα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας τους και παράλληλα 

ακολουθήσαν σταθερή εξωτερική πολιτική που αφορούσε την ένταξη τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτιμήθηκε να απωλέσουν διάφορα πλεονεκτήματα εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διατηρήσουν το πλεονέκτημα της 

αποτελεσματικότερης απόδοσης της αλιείας χωρίς τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Έτσι πολλοί νέοι επέλεξαν να ασχοληθούν στις κλασικές εργασίες των 

προγονών τους. Βοηθήθηκαν σε αυτή την απόφαση και από την ενίσχυση που παρείχε 

το κράτος με τα προγράμματα στήριξης και ενίσχυσης του τομέα αυτού. 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Η εφαρμογή των πολιτικών οικονομικής ανάκαμψης μετά την κρίση και για την 

σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην 

Ισλανδία παρήγαγαν αποτελέσματα είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτά αναλόγως των 

επιπτώσεων τους στην οικονομία ή στην κοινωνική ζωή, μπορεί να κριθούν με 

διάφορους τρόπους και να κατηγοριοποιηθούν ως θετικά ή αρνητικά. Έτσι ένα 

αποτέλεσμα που έχει ως επίπτωση την βελτίωση οικονομικών δεικτών κρίνεται από 

την μια θετικό, από την άλλη μπορεί να εμπεριέχει επίπτωση στην κοινωνική ζωή όπως 

μείωση εισοδημάτων ή περιορισμό της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και να 

κριθεί με βάση αυτό το κριτήριο ως αρνητικό. Η ίδια διάκριση μπορεί να γίνει και για 

αποτελέσματα των πολιτικών βραχυπροθέσμα και μακροπρόθεσμα. 

 Ειδικότερα η πολιτική ενίσχυσης και διάσωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εκ νέου της οικονομίας και της ομαλής 

συνέχισης της οικονομικής ζωής. Μια ενδεχομένη μαζική τραπεζική κατάρρευση θα 

οδηγούσε σε κοινωνική αναταραχή με απρόβλεπτες συνέπιες και εξελίξεις. Η απώλεια 

των οικονομίων των νοικοκυριών θα οδηγούσε σε οικονομική απραξία και σε 

επακόλουθη πτώχευση των επιχειρήσεων που στηρίζονται στην κατανάλωση 

προϊόντων που δεν καλύπτουν πρωτεύουσες ανάγκες. Από την άλλη πλευρά το κόστος 

της διάσωσης ήταν μεγάλο και προκάλεσε αύξηση του δημοσίου χρέους. Επακόλουθη 

συνέπεια ήταν η ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμογή και μείωση του χρέους των 
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κρατών. Η ανάγκη αυτή οδήγησε με την σειρά της σε πολίτικες λιτότητας στη Ευρώπη. 

Όπου οι μισθοί υπέστησαν μείωση και ένα μέρος των πολίτων έχασαν την εργασία 

τους. 

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η εφαρμογή μέτρων για την ανάσχεση της κρίσης αποτελεί μονόδρομο για κάθε 

οικονομία που έχει πληγεί. Έτσι και στην Ισλανδική περίπτωση και στην ευρωζώνη οι 

κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα για να αναστρέψουν την κατάσταση που διαμόρφωνε η 

κρίση. Το ενδεχόμενο για αυτορρύθμιση της οικονομίας αν και μπορεί να υπήρξε 

στιγμιαία ως άποψη δεν εξετάστηκε ποτέ σοβαρά και δεν αποτέλεσε τελικά πρόταση 

για την λήψη τελικής απόφασης ούτε στην Ισλανδία ούτε στην Ευρώπη. Οπότε μια 

σειρά μέτρων αποφασίστηκε να ληφθούν και στις δυο εξεταζόμενες περιπτώσεις αλλά 

και σε κάθε άλλη περίπτωση που δημιούργησε η κρίση του 2009. Αυτό που 

διαφοροποιήθηκε ήταν η μορφή και το είδος των μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά 

περίπτωση καθώς και τα κριτήρια πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις για την 

υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων. 

 Η διάσωση των τραπεζών που ήταν το πρώτο μέλημα στις χώρες της 

ευρωζώνης και είχε ως σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της οικονομικής 

δραστηριότητας των χωρών μελών, είχε ως αποτέλεσμα την δημοσιονομική 

επιβάρυνση των κρατών αυτών. Τα κεφάλαια που απαιτήθηκαν για την χρηματοδότηση 

των τραπεζικών ιδρυμάτων που βρισκόταν στα όρια της χρεωκοπίας αντλήθηκαν από 

τις κυβερνήσεις των κρατών με επιβάρυνση του χρέους των κρατών αυτών. Με αυτόν 

τον τρόπο το χρέος ιδρώτων, δηλαδή των τραπεζών μετακλήθηκε στο κρατικό χρέος, 

δηλαδή έγινε το χρέος αυτό δημόσιο. Η συνειδητή αυτή επιλογή αν και επικρίθηκε 

αποτελούσε αναγκαίο κακό για την αποφυγή δυσμενέστερων καταστάσεων όπως 

αυτές που προέκυψαν κατά την οικονομική κρίση του 1929. Η εγγύηση των 

καταθέσεων και η στήριξη των τραπεζών ήταν το σημείο καμπής που ανέτρεψε την 

πορεία της κρίσης. Τα διδάγματα της κρίσης του 1929 οδήγησαν σε λύσεις που έσωσαν 

την παγκόσμια οικονομία. 
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 Από την άλλη πλευρά η απότομη αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμάτων και 

του ύψους του χρέους των κρατών δημιουργήσαν μια διαφορετική κρίση. Τα κράτη με 

μεγάλο χρέος έγιναν πλέον αντικείμενο προσοχής από υποψήφιους επενδυτές, οι 

οποίοι δεν θέλουν να επενδύσουν σε κρατικά ομόλογα που καλύπτονται από πέπλο 

αβεβαιότητας. Αυτό είχε συμβεί με τα προϊόντα subprime και δεν θα ήταν σωστό να 

ξανασυμβεί, τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε σοβαρά 

προβλήματα δανεισμού για μια σειρά χωρών της ευρωζώνης που παρόλο που ανήκαν 

στο κοινό νόμισμα δεν είχαν πλέον στα μάτια των επενδυτών και κυρίως των οίκων 

αξιολόγησης την ίδια αξιοπιστία με τις υπόλοιπες χώρες του ευρώ. Έτσι λοιπόν μια νέα 

κρίση αδυναμίας δανεισμού και εξεύρεσης κεφαλαίων που ήταν απαραίτητα για την 

εξυπηρέτηση αποπληρωμής χρέους, ξεκινούσε. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα ήταν η 

εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα ενίσχυαν την πίστη των αγορών ότι 

τα κράτη αυτά θα ήταν τελικώς ικανά να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. 

 Η μη διάσωση των τραπεζών της Ισλανδίας αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση. 

Δεν αποτέλεσε μια επιλογή ηθελημένη αλλά περισσότερο ήταν μια επιλογή ανάγκης 

καθώς δεν υπήρχαν ούτε ήταν δυνατόν να ανευρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την 

διάσωση των τραπεζών της. Δεν είναι σωστό λοιπόν να λέγεται ότι η Ισλανδική 

κυβέρνηση από ιδεοληψία δεν διέσωσε τις τράπεζες της και τις εγκατέλειψε να 

πτωχεύσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε την δυνατότητα να το πράξει. Κατά δεύτερο 

λόγο, αποφασίζοντας να θέσει τις τράπεζες υπό καθεστώς πτώχευσης, τις έθεσε κάτω 

από τις προστατευτικές διατάξεις του Ισλανδικού δικαίου αποτρέποντας τους δανειστές 

των τραπεζών να διεκδικήσουν το μέγιστο των απαιτήσεων τους. Στην συνέχεια με τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε νέες και παλαιές επανεγκαθίδρυσε το τραπεζικό 

σύστημα της χώρας με υγιείς τραπεζικές επιχειρήσεις ενώ τα μη υγιή μέρη τους τεθήκαν 

σε εκκαθάριση μέσω των παλαιών τραπεζών. Η μέθοδος αυτή ωφέλησε την Ισλανδία 

δίνοντας της την δυνατότητα να συνεχίσει την εσωτερική οικονομική δραστηριότητα και 

να μην εκτοξεύσει το εξωτερικό κρατικό χρέος της. 

 Από την άλλη πλευρά η Ισλανδία τέθηκε εκτός αγορών σε διεθνές επίπεδο. Οι 

οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν τις τράπεζες και γενικότερα το ισλανδικό νόμισμα 

έχασε την αξία του. Οι οικονομικές ανάγκες της χώρας συνέχισαν να υπάρχουν καθώς 
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η παραγωγή βασικών προϊόντων ήταν περιορισμένη, υπήρχε ανάγκη για 

πραγματοποίηση εισαγωγών και κατά συνέπεια ανάγκη για εξεύρεση συναλλάγματος. 

Η δυσκολία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές μεταφράστηκε σε δανεισμό από το κράτος 

και κατά συνέπεια αύξησης τελικά του χρέους της κυβέρνησης. Αυτό που απέφυγε η 

Ισλανδία μη διασώζοντας τις τράπεζές της αναγκάστηκε να το πράξει για να διασώσει 

την οικονομία και την κοινωνία της. Τελικά οδηγήθηκε στο ίδιο αποτέλεσμα, αν και είναι 

άγνωστο σε πιο βαθμό το τελικό κόστος θα ήταν μεγαλύτερο. Η σύγκριση μεταξύ του 

κόστους διάσωσης των τραπεζών και του κόστους για την στήριξη και αναδιάρθρωση 

της οικονομίας δεν είναι δυνατόν να γίνει με αξιόπιστα κριτήρια. 

 Ένα σημαντικό σιγουρά, συμπέρασμα είναι η επιτυχής αντιμετώπιση από την 

Ισλανδία των απαιτήσεων των χωρών που εθίγησαν από την αποτυχημένη 

δραστηριότητα των ισλανδικών τραπεζών. Οι χώρες αυτές ζήτησαν από την Ισλανδία 

να πληρώσει την ζημία που προκάλεσαν οι τράπεζές της που δραστηριοποιούνταν στις 

χώρες αυτές. Θεωρήσαν δε, ότι η Ισλανδική κεντρική τράπεζα καθώς και η κυβέρνηση 

της Ισλανδίας ήταν υπεύθυνες για ότι είχε συμβεί λόγω της ελλιπής επιτήρησης των 

τραπεζών. Ταυτόχρονα εν μέσω της κρίσης αναγκάστηκαν να πληρώσουν από τα δικά 

τους κρατικά κεφάλαια τις απαιτήσεις των πολίτων που επλήγησαν προκειμένου να 

αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Ονόμασαν δε την πληρωμή αυτή ως 

δάνειο προς την εποπτεύουσα χρηματοπιστωτική αρχή της Ισλανδίας. Στην συνέχεια 

ζήτησαν την αποπληρωμή του δάνειου από την Ισλανδία. Η αποδοχή αυτού του 

αιτήματος θα ισοδυναμούσε με την μετατροπή του ιδιωτικού χρέους των τραπεζών σε 

δημόσιο χρέος της Ισλανδίας. Οι Ισλανδοί σθεναρά αντισταθήκαν σε αυτήν την 

προοπτική και με δυο δημοψηφίσματα παρέπεμψαν την λύση της διαφοράς στα 

δικαστήρια που τους δικαίωσαν. 

 Το συμπέρασμα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι το ιδιωτικό χρέος που 

οφείλεται σε άστοχες επιχειρηματικές κινήσεις δεν θα πρέπει να ανατίθεται στο κράτος 

και να αποπληρώνεται από το σύνολο των πολίτων μιας χώρας. Αυτοί που θα 

αποπληρώσουν ένα τέτοιο χρέος επωμίζονται το αποτέλεσμα των ζημίων μιας 

επιχείρησης της οποίας τα κέρδη δεν θα γινόταν κτήμα τους σε καμία περίπτωση. Η 

βασική αυτή αντίφαση ήταν και η αιτία της αντίδρασης των πολίτων της Ισλανδίας. 
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 Μια παρατήρηση που μπορεί γίνει και στις δυο περιπτώσεις, της ευρωζώνης και 

της Ισλανδίας αφορά στις επιπτώσεις στον χειρισμό της κρίσης από τις κυβερνήσεις 

των χωρών. Οι τελικές επιπτώσεις ήταν να υπάρξει ύφεση στην οικονομία που με την 

σειρά της έφερε απολύσεις και μειώσεις μισθών. Αν και στις δυο περιπτώσεις της 

μελέτης αυτής η αντιμετώπιση των τραπεζών έγινε με διαφορετικό τρόπο οι τελικές 

επιπτώσεις είναι οι ταυτόσημες. Συμπερασματικά λοιπόν παρόλο που η Ισλανδία δεν 

διέσωσε τις τράπεζες της τελικά για να διασώσει την οικονομία της βρέθηκε να λαμβάνει 

τα ίδια μέτρα που έλαβαν οι χώρες της ευρωζώνης για διασώσουν τις τράπεζες τους. 

Η οικονομική κρίση ήταν λοιπόν παγκόσμια και ασχέτως με την αντιμετώπιση, τελικά 

οποιοδήποτε κράτος θα βρισκόταν μπροστά στις συνέπειες της. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Το σημαντικότερο από την κρίση αυτή είναι να υπάρξουν διδάγματα για να μην 

επαναληφθεί και να αντιμετωπιστούν καλύτερα παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον. Πάντοτε 

όμως το να προλαμβάνεις μια δυσάρεστη κατάσταση είναι καλύτερο από το να την 

θεραπεύεις. Το κύριο αίτιο που οδήγησε σε αυτήν την κρίση είναι ύπαρξη 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων υψηλού κίνδυνου και η λάθος αντίληψη για προϊόντα 

που είναι υπερεκτιμημένα (φούσκες) των οποίων η αξία κάποια στιγμή μειώνεται 

απότομα. Για την πρόληψη παρόμοιων καταστάσεων θα πρέπει η εποπτεία των 

τραπεζών να θεσμοθετηθεί σε κάθε επίπεδο. 

 Οι κεντρικές τράπεζες κάθε κράτους θα πρέπει να ελέγχουν τα προϊόντα των 

τραπεζών της χώρας και αυτές με την σειρά τους θα πρέπει να ελέγχονται κατά πόσο 

ασκούν αξιόπιστο έλεγχο από διεθνείς ή περιφερειακούς υπερεθνικούς οργανισμούς. 

Ένα τέτοιο σύστημα παγκοσμίως κάτω από την επίβλεψη του ΟΗΕ ή του ΔΝΤ, που θα 

μπορούσε να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο, θα μπορούσε να εξασφαλίσει σε μεγάλο 

βαθμό ότι οι τράπεζες προμηθεύουν την αγορά με ασφαλή και υγιή χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα.  

 Τα κράτη που έχουν μεγάλο χρέος κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως 

επικίνδυνος επενδυτικός προορισμός και να αποκλειστούν από τις αγορές. Στο πλαίσιο 
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αυτό το ΔΝΤ μπορεί να παρέχει ικανή χρηματοδότηση σε κράτη που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Ο ρόλος αυτός του ΔΝΤ θα μπορούσε να επεκταθεί και να περιλάβει μια πιο 

ενεργή μορφή. Ο ενεργός ρόλος του ΔΝΤ θα στοχεύει στην πρόληψη του υπερβολικού 

δανεισμού. Μέσω της παρακολούθησης του χρέους των κρατών το ΔΝΤ θα μπορούσε 

να συμβουλεύει και να προειδοποιεί τα κράτη που οδηγούνται σε υπερβολικό και 

ενδεχομένως μη εξυπηρετήσιμο χρέος. Η έγκαιρη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων 

θα απέτρεπε την ανεξέλεγκτη αύξηση του χρέους για τι θα σωφρόνιζε τις κυβερνήσεις 

αλλά θα περιόριζε και την προθυμία των αγορών να δανείσουν. Το αποτέλεσμα θα 

ήταν να υπάρχει σταθερότητα και περιορισμός στην ανεξέλεγκτη εκτόξευση του 

κρατικού χρέους γενικότερα. 

 Μια άλλη προληπτική πρόταση αφορά την υιοθέτηση ορθών πολίτικων στα 

δημοσιονομικά. Αυτές μπορούν να συνοψιστούν σε μείωση ελλείματος και χρέους και 

διατήρηση τους σε επίπεδα αντιμετωπίσιμα. Βεβαίως, πολλές φορές οι ανάγκες μπορεί 

να επιβάλουν την ανατροπή αυτής της αρχής αλλά το αμέσως επόμενο μέλημα θα 

πρέπει να είναι η επαναφορά στη πρότερη κατάσταση. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 οδήγησε σε ύφεση την παγκόσμια 

οικονομία και σε κατάρρευση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνές εμπόριο. Όλα 

αυτά με την σειρά τους δημιούργησαν την σημαντική οικονομική κρίση καθώς το 

πρόβλημα των χρηματαγορών μεταφέρθηκε στην πραγματική οικονομία. Οι 

κυβερνήσεις αναγνώρισαν έγκαιρα το πρόβλημα και τα διδάγματα από την οικονομική 

κρίση του 1929 έκαναν τους ηγέτες των κρατών παγκοσμίως να ανησυχήσουν και να 

αναλάβουν δράση για την ανάσχεση της. 

 Κάτω από το συντονισμό των προσπαθειών που γινόταν από τους G20 οι 

κυβερνήσεις προχωρήσαν στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων, συντονισμένα για να 

επαναφέρουν την οικονομία σε σωστή πορεία και να αποφύγουν παρατεταμένη ύφεση 

όπως είχε συμβεί πριν χρόνια κατά την κρίση του 1929. Έτσι οι περισσότερες χώρες 

έσπευσαν να διασώσουν τις τράπεζές τους και να εγγυηθούν τις καταθέσεις των 

πολιτών τους. Παράλληλα μείωσαν τα επιτόκια παρεμβάσεων των κεντρικών 

τράπεζων και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για αναστροφή των υφεσιακών τάσεων. 

 Όλες αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν θετικά αποτελέσματα και την επόμενη 

χρονιά η χρηματοπιστωτική αγορά σταθεροποιήθηκε. Όμως αυτό δεν επιτεύχθηκε 

χωρίς την καταβολή τιμήματος. Το χρέος των κρατών εκτοξεύθηκε και πολλά κράτη 

βρέθηκαν με υπέρογκο χρέος και μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμα που έπρεπε να 

διαχειριστούν άμεσα γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να δημιουργηθεί εκ νέου αναστάτωση και 

αβεβαιότητα στις αγορές λόγω της αδυναμίας των κυβερνήσεων αυτήν την φορά. Έτσι 

τα κράτη προχωρήσαν σε δημοσιονομικές  πολίτικες μείωσης του χρέους τους και των 

δαπανών του κρατικού μηχανισμού τους. Μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών και 

εντάσεων έχει επιτευχθεί σήμερα σταθεροποίηση της ανάπτυξης της οικονομίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκόπελος που είχε υψωθεί τα έτη 2008, 2009 έχει παρέλθει και 

οι προοπτικές σήμερα εμφανίζονται ευοίωνες. 

 Αξίζει από όλη αυτήν την κρίση και την αντιμετώπισή της να ερευνήσει κάνεις τις 

πολίτικες που εφαρμοστήκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν και να καταγράψει τα 

διδάγματα που μας δίνει. Στο μέλλον αυτά θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την 
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επιτυχή αντιμετώπιση παρομοίων καταστάσεων όπως ακριβώς έγινε και με τα 

διδάγματα της κρίσης του 1929. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι 

δεν αρκεί η θεραπεία των προβλημάτων αλλά επιβάλλεται η πρόληψη για να μην 

επαναληφθούν.  

 Το κύριο συμπέρασμα που εξάγεται αφορά στην επιβολή ικανών μέτρων για 

επιτήρηση και προσεχτική επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τον 

περιορισμό τους και την αποφυγή δημιουργίας μη αντιμετωπίσιμων χρεών. Η εποπτεία 

των τράπεζων ανατίθεται στις κεντρικές τράπεζές της κάθε χώρας και παγκοσμίως σε 

διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια τράπεζα και το ΔΝΤ. Παράλληλα παρόμοιος 

ρόλος ανατίθεται και σε περιφερειακό επίπεδο όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη και 

συγκεκριμένα στη ευρωζώνη με ανάθεση εποπτικού ρόλου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. 

 Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι από την σύγκριση της αντιμετώπισης της 

κρίσης μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν περισσότερο μπορούμε να διακρίνουμε 

διαφορές και ομοιότητες. Τα μέτρα που λήφθηκαν σε κάθε περίπτωση και οι συνθήκες 

που οδήγησαν στην επιλογή των μέτρων καθώς και η αποτελεσματικότητα τους 

καταγράφονται αποτελούν σημαντική επιστημονική εργασία. Μια εργασία που η 

ανάλυση και σύγκριση της με άλλες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε ολοκληρωμένα 

συμπεράσματα και προαγωγή της γνώσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥ ΔΡΕΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Olafur Grimsson, Πρώην Πρόεδρος της Ισλανδίας  

 "Κατ' αρχήν διαπιστώσαμε νωρίς πως δεν πρόκειται μόνο για μια 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, αλλά για μια βαθιά πολιτική και κοινωνική 

κρίση. Και αυτό μας οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις στα εν λόγω πεδία. Αφήσαμε τις 

τράπεζες να χρεοκοπήσουν. Η Ισλανδία δεν έσωσε τις προβληματικές της τράπεζες. 

Επιδιώξαμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη και παράλληλα να αλλάξουμε τους 

μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Ο δεύτερος λόγος της επιτυχίας είναι ότι δεν 

τηρήσαμε τις δυτικές συνταγές για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

 Διερωτήθηκα πολλές φορές γιατί να αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες σαν να είναι 

οι Άγιοι Τόποι της οικονομίας. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τις τράπεζες από άλλες 

επιχειρήσεις; Οι τράπεζες είναι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και όταν διαπράττουν 

μεγάλα λάθη θα πρέπει να χρεοκοπούν. Σε διαφορετική περίπτωση τους δημιουργούμε 

την εντύπωση πως μπορούν να παίρνουν μεγάλα ρίσκα χωρίς ευθύνη. Δεν γίνεται όταν 

έχουν επιτυχία να σημειώνουν μεγάλα κέρδη και όταν αποτυγχάνουν να καλείται ο 

φορολογούμενος να πληρώσει τον λογαριασμό. 

 Φυσικά και βοήθησε πολύ το γεγονός ότι είχαμε το δικό μας νόμισμα. 

Προχωρήσαμε στην υποτίμηση της κορώνας και αυτό ήταν σημαντικό. Ωστόσο, όλες 

οι άλλες κινήσεις που κάναμε δεν είχαν σχέση με την υποτίμηση. Στηρίξαμε το σύστημα 

προνοίας. Δώσαμε τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν στις πολιτικές και 

κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Αφήσαμε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και φτιάξαμε 

άλλες. Αυτά θα τα κάναμε ακόμη και εάν ήμασταν μέλος της ευρωζώνης. 

 Η ισλανδική εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει ως "εγερτήριο κάλεσμα" για τους 

άλλους. Να τους κάνει να επανεξετάσουν τις καθεστηκυίες στρατηγικές των τελευταίων 

30 ετών. Η αντίδραση του ΔΝΤ στην ισλανδική περίπτωση ήταν ενδιαφέρουσα. Το 
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πρόγραμμα διαχείρισης της κρίσης του ΔΝΤ ολοκληρώθηκε πριν από ενάμισι χρόνο. 

Στην αποχαιρετιστήρια σύσκεψη, οι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι του ΔΝΤ 

παραδέχθηκαν ότι διδάχθηκαν πολλά από την ισλανδική εμπειρία". 

Συνέντευξη στην Deutsche Welle (Δεμέτης 2015) 

 

George Soros, Επενδυτής. 

Ως σήμερα η παγκοσμιοποίηση στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι οι αγορές τείνουν με 

φυσιολογικό τρόπο να ισορροπούν και να αυτοδιορθώνουν τις δικές τους υπερβολές. 

Η κρίση του 2008 έδειξε ότι η θεωρία αυτή είναι λανθασμένη και ότι οι αγορές είναι 

εξίσου πιθανό να παράγουν φούσκες όσο και να παράγουν ισορροπία. 

Συνέντευξη στο Βήμα 10/4/2011 (Μπαμπανάσης 2011) 

 

Jean Claude Junker, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, αλλά μεγάλο Έθνος και εγώ ερωτεύτηκα αυτό το Έθνος 

και σε όλη μου τη σταδιοδρομία προσπάθησα πάντα να σεβαστώ την αξιοπρέπεια του 

ελληνικού λαού, γιατί δεν τη σέβονται όλοι οι Ευρωπαίοι. Αποτίω φόρο τιμής σε αυτούς 

τους Έλληνες που κανένας δεν ξέρει, στους φτωχούς της κοινωνίας, που αυτοί 

πληρώνουν το τίμημα, το αντίτιμο. Σε καμία άλλη χώρα δε θα ήταν αυτό δυνατό. Με 

πλήρη σεβασμό αποτίω φόρο τιμής στον ελληνικό λαό. Κινούμαστε προς το μέλλον 

είναι ένα καλύτερο από αυτό που θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν χρόνια. 

Ομιλία στο ΑΠΘ (Νewsroom Aθήνα 9.84 2017) 

 


