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Περίληψη  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηεο Ηζιαλδίαο, ε νπνία απνηειεί ηδηάδνπζα πεξίπησζε. Πξφθεηηαη γηα 

κία πνιχ κηθξή ρψξα, εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία πιήηηεηαη 

ακέζσο απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε, θαη επηρεηξεί, αθνινπζψληαο ην δηθφ ηεο 

δξφκν, λα δηαρεηξηζηεί ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηεο πξνβιήκαηα. ηελ αξρή 

ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε  νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πνξεία ηεο Ηζιαλδίαο 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, πνπ ζπληέιεζε ζηελ εδξαίσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο πξφλνηαο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη εθηελψο ε λενθηιειεχζεξε 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθφζκηαο κεηάβαζεο ζηε λέα επνρή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. ην θχξην 

κέξνο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαηά ηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ David Oddsson, ε νπνία νδήγεζε ζηε ξαγδαία αλάπηπμε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ζηε δηφγθσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξένπο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηεζλή θξίζε ηνπ 2008 θαη ζηελ 

άκεζε επίδξαζή ηεο ζηελ ηζιαλδηθή νηθνλνκία. Παξνπζηάδεηαη εθηελψο ε 

εθδήισζε ηεο θξίζεο θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Δλ ηέιεη, 

αλαιχνληαη νη πνιηηηθέο δηεμφδνπ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε άξλεζε 

πιεξσκήο ηνπ ρξένπο θαη ε ηθαλνπνηεηηθή αλάθακςε ηεο ηζιαλδηθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ πεξίπησζε ηεο Ηζιαλδίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάδεηγκα 

ρψξαο πνπ θαηφξζσζε λα νξζνπνδήζεη κεηά απφ κία βαζηά νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή θξίζε θαη πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Περιεχόμενα                                                                       ςελ. 

                                                                                                                                        
1.  Εηζαγσγή ................................................................................................... 5 

2.  Η νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Ιζιαλδίαο κέρξη ην 1970 ................................ 8 

      2.1 Γεσγξαθία ηεο Ηζιαλδίαο ..................................................................... 8 

   2.2 Πνιηηηθή θαηάζηαζε ........................................................................... 10 

   2.3 Οηθνλνκηθή πνξεία κέρξη ην 1970 ...................................................... 12 

3.  Η νηθνλνκία ηεο Ιζιαλδίαο ηελ πεξίνδν 1970-1990 ............................. 18 

   3.1 Παγθφζκηα νηθνλνκία θαη θαπηηαιηζηηθέο θξίζεηο ζηνλ 20ν αηψλα ...... 18 

   3.2 Πνιηηηθά δξψκελα .............................................................................. 22 

   3.3 Πνξεία πξνο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ............................................ 22 

4.  Η αξρή ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ David Oddsson (1991-1995) ............. 29 

   4.1 Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Oddsson............................... 29 

   4.2 Ηζιαλδία θαη ΔΔ ................................................................................. 32 

   4.3 Πεξίνδνο αξλεηηθήο αλάπηπμεο ......................................................... 33 

   4.4 ηεγαζηηθά Γάλεηα.............................................................................. 36 

5.  Σπλέρεηα ηεο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο – Πεξίνδνο “Nordic Tiger”      
(1995-2007) ................................................................................................... 37 

   5.1 Δηζαγσγή ........................................................................................... 37 

   5.2 Πεξίνδνο νηθνλνκηθήο ππεξζέξκαλζεο .............................................. 39 

   5.3 Ο ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ε ζηφρεπζε πιεζσξηζκνχ ...... 46 

   5.4  Ζ γξήγνξε επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ  ρξένπο
 ................................................................................................................... 48 

   5.5 Ζ “κίλη-θξίζε” (2006) .......................................................................... 53 

6.  Η δηαθπβέξλεζε ηνπ Geir Haarde (2007-2009) – Τν μέζπαζκα ηεο 
θξίζεο ........................................................................................................... 57 

   6.1 Σα αίηηα ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ....................................... 57 

   6.2 Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ Geir Haarde (2007-2009) ................................. 62 

   6.3 To μέζπαζκα ηεο θξίζεο ................................................................... 65 



4 

 

   6.4 Άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο ................ 67 

   6.5 Οη θνηλσληθέο εθξήμεηο νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο θπβέξλεζεο .............. 70 

7.  Η νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Ιζιαλδίαο (2010-2013) ............................ 73 

   7.1  Άξλεζε πιεξσκήο ηνπ ρξένπο ......................................................... 73 

   7.2  Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο SDA-LGM............................ 76 

   7.3  Σειεπηαίεο πνιηηηθέο εμειίμεηο  .......................................................... 86 

8.  Σπκπεξάζκαηα θαη Επίινγνο ................................................................ 88 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Οξηζκνί…………………………………………………………90 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Πιεζσξηζκφο θαη αλεξγία…………………………………….92 

Βηβιηνγξαθία………………………………………………………………………..96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Κεφάλαιο 1:      Ειςαγωγή 

 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Ηζιαλδίαο έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο εμέιημε, θαζψο ε αιηεία θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην απνηεινχζαλ 

ζεκαληηθνχο ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ζπγθξφηεζεο ηνπ 

ηζιαλδηθνχ θξάηνπο. Δπηπιένλ, απνηειεί κία ρψξα κε πινχζην θπζηθφ 

πινχην, κε πνιπάξηζκεο γεσζεξκηθέο θαη πδξνειεθηξηθέο πεγέο, πνπ 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ελέξγεηα.  Μεηά ην 2ν 

Παγθφζκην Πφιεκν νη γξήγνξνη ξπζκνί αλάπηπμεο ζπληέιεζαλ ζεκαληηθά 

ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί έλα απφ ηα  

πςειφηεξα παγθνζκίσο.  

Ζ απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κε ηελ 

έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Εψλε, νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή 

ππνβάζκηζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηεο 

θεληξνδεμηάο θπβέξλεζεο ηνπ David Oddsson, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή 

ησλ πςειψλ επηηνθίσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνζέιθπζαλ ηεξάζηηα μέλα 

θεθάιαηα θαη ζπληέιεζαλ ζηελ επέθηαζε ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ ζηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά.  Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο κεηά ηελ  πηψζε ηεο Lehman Brothers ην επηέκβξε ηνπ 

2008, πξνθάιεζε ηε καδηθή απφζπξζε θεθαιαίσλ απφ ηηο ηζιαλδηθέο 

ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα ηελ αζηξαπηαία θαηάξξεπζε νιφθιεξνπ ζρεδφλ ηνπ 

εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Ηζιαλδία παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ιφγσ 

ησλ εμήο ηδηαηηεξνηήησλ: 1) Πξφθεηηαη γηα κία ρψξα πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο (κε 

πιεζπζκφ κφιηο 320.000 θαηνίθνπο θαη ΑΔΠ ζρεδφλ 14 δηο δνιάξηα).            

2) Απνηειεί κία απφ ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο 

κε πςειφ βηνηηθφ επίπεδν, πνπ ήξζε αληηκέησπν κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε. 3) Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ξαγδαία 

κέζα ζε κφιηο κία πεληαεηία, κε απνηέιεζκα ηα θεθάιαηά ηνπ λα αληηζηνηρνχλ 

ζην 1000% ηνπ ΑΔΠ ην 2008. 4) Δθάξκνζε “αλνξζφδνμεο” πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο επηηαγέο ηνπ ΓΝΣ, κε 

απνηέιεζκα  ζήκεξα ε νηθνλνκία ηεο λα αλαθάκπηεη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο.  

Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ήηαλ άκεζεο: αξλεηηθνί 

ξπζκνί αλάπηπμεο, ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο, εθηφμεπζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη θαηαθφξπθε πηψζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο 

θνξψλαο.  

Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο παξαθάησ δείθηεο πνπ 

ζπλνςίδνπλ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο θξίζεο: 
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 Μείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 12% απφ ην 2007 κέρξη ην 2009 

 Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 18% ζηηο αξρέο ηνπ 2009 

 Αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ 1% ην 2007 ζην 9% ζηηο αξρέο ηνπ 2009 

 Μείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ θαηά 20% ην 2009 

 Καηάξξεπζε ηνπ 85% ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κέζα ζε κηα 

βδνκάδα 

 Τπνηίκεζε ηεο ηζιαλδηθήο θνξψλαο έλαληη ηνπ επξψ θαηά 85% απφ ηα 

κέζα ηνπ 2007 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2009 

 

Όπσο ζπλέβε θαη ζηηο ΖΠΑ, ε εχθνιε θαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζε 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα νδήγεζε ζηελ 

ππεξρξέσζε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ αδπλακία 

απνπιεξσκήο. Οη πξσηνθαλείο, γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο, δηαδειψζεηο θαη 

αλαηαξαρέο πξνθάιεζαλ ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Οddsson θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο θεληξναξηζηεξήο θπβέξλεζεο ηεο Johanna Sigurdardottir κεηά 

ηηο εθινγέο ηνλ Απξίιε ηνπ 2009.  

Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή  ηεο λέαο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ είρε σο ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ. Καζνξηζηηθή, σζηφζν, ήηαλ θαη ε απφθαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο λα αθήζεη ηηο ηξάπεδεο λα ρξενθνπήζνπλ θαη λα 

ηηο δηαρσξίζεη  ζε “λέεο” θαη “παιηέο”. ε αληίζεζε κε ρψξεο, φπσο είλαη ε 

Ηζπαλία θαη νη ΖΠΑ, φπνπ νη θπβεξλήζεηο έζπεπζαλ λα δηαζψζνπλ ηηο 

ρξεσκέλεο ηξάπεδεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζιαλδίαο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

αθέζεθε λα θαηαξξεχζεη. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ άξλεζε πιεξσκήο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ρξένπο δηαδξακάηηζε ην καδηθφ ιατθφ θίλεκα.   

Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ:   

α) ε ξαγδαία ππνηίκεζε ηεο ηζιαλδηθήο θνξψλαο, πνπ ηφλσζε ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, β) ε απνθήξπμε ηνπ ρξένπο, γ) νη 

απζηεξνί πεξηνξηζκνί ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ, πνπ απέηξεςαλ ηελ 

πεξαηηέξσ θπγή, θαη δ) ε εμσηεξηθή βνήζεηα απφ ην ΓΝΣ θαη ηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Παξφιν πνπ ε ηζιαλδηθή θπβέξλεζε ζπλεξγάζηεθε κε 

ην ΓΝΣ, θαηάθεξε λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο θαη λα 

πεξηνξίζεη ηελ επέκβαζή ηνπ ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηινγέο ηεο.  

Δλψ νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο βξίζθνληαη ζήκεξα ζε βαζηά χθεζε, 

πιεηηφκελεο απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, ε Ηζιαλδία βξίζθεηαη ζε 
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ζηαδηαθή αλάθακςε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πεξίπησζή ηεο βξίζθεηαη ζηελ 

επηθαηξφηεηα, ελψ νη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί αλαιπηέο ζπλερίδνπλ λα 

παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην κηθξφ απηφ λεζί.  
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Κεφάλαιο 2:  Η οικονομική πορεία τησ Ιςλανδίασ 

μζχρι  το 1970 
 

 

2.1  Γεσγξαθία ηεο Ηζιαλδίαο 

 
Ζ Ηζιαλδία είλαη λεζησηηθή ρψξα ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο ζην Βφξεην Αηιαληηθφ 

Χθεαλφ. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Γξνηιαλδία, ηε θσηία θαη ηε Ννξβεγία. Δίλαη 

ην 18ν λεζί ζε έθηαζε ζηνλ θφζκν, θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηελ Δπξψπε 

κεηά ηε Μεγάιε Βξεηαλία.  Ο πιεζπζκφο ηεο είλαη 320.543 θάηνηθνη, κε βάζε 

εθηηκήζεηο ηνπ 2009, κε πξσηεχνπζα ην Ρέπθηαβηθ θαη έρεη έθηαζε  103.000 

km2. Γηαηξείηαη ζε 8 πεξηθέξεηεο θαη επηπιένλ ζε 23 επαξρίεο θαη  έρεη 25  

πφιεηο. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λεζηνχ, έλα κεγάιν κέξνο 

θαηαιακβάλνπλ ε ηνχλδξα, νη παγεηψλεο θαη νη ιίκλεο, ηα 2/3 πεξίπνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρέπθηαβηθ. Ζ επίζεκε γιψζζα είλαη 

ηα ηζιαλδηθά θαη ην λφκηζκά ηεο ε ηζιαλδηθή θνξψλα (ISK). 

 

Σν έδαθνο ηεο είλαη πινχζην απφ γεσζεξκηθέο θαη πδξνειεθηξηθέο πεγέο 

(πνηάκηα, θαηαξξάθηεο, ζεξκέο πεγέο,  εθαίζηεηα), πνπ θαιχπηνπλ ην 80% 

ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο  ηεο  ρψξαο. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA
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ΥΖΜΑ 1:   Υάξηεο ηεο Ηζιαλδίαο 

 

 

 
 

       Πεγή:   http://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Iceland 

 

 

 

 

 

 

Οη  πεξηθέξεηεο ηεο  Ηζιαλδίαο: 

1. Πξσηεχνπζα 

2. Νφηηα Υεξζφλεζνο 

3. Γπηηθή 

4. Γπηηθά Φηφξδ 

5. Βνξεηνδπηηθή 

6. Βνξεηναλαηνιηθή 

7. Αλαηνιηθή 

8. Νφηηα 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A6%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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2.2   Πνιηηηθή θαηάζηαζε 

 
Απφ ην 1262 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε Ηζιαλδία βξηζθφηαλ ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο Ννξβεγίαο αξρηθά, θαη ηεο Γαλίαο ζηε ζπλέρεηα. Σν 1918 ε Γαλία 

αλαγλψξηζε  κεξηθή απηνλνκία ζηελ Ηζιαλδία,  ελψ ζπλέρηζε ε ίδηα λα είλαη 

αξκφδηα γηα ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ άκπλα ηεο ρψξαο. Ήδε απφ ην 

1904 ηεο είρε παξαρσξήζεη ζχληαγκα θαη  ν Hannes Hafstein είρε δηνξηζηεί 

σο ν πξψηνο πξσζππνπξγφο. Χζηφζν, απέθηεζε ηελ πιήξε αλεμαξηεζία ηεο 

ην 1944 χζηεξα απφ δεκνςήθηζκα. 

 

Σν πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Ηζιαλδίαο αιιάδεη απφ ην 1916 θαη κεηά κε ηελ 

ίδξπζε ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ, ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο κέρξη θαη ζήκεξα. Σν Πξννδεπηηθφ 

Κφκκα (Progressive Party) ηδξχζεθε σο έλα αγξνηηθφ θφκκα πνπ 

εθπξνζσπνχζε θπξίσο ηα ζπκθέξνληα ησλ αγξνηψλ θαη πξνψζεζε ην 

ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ. ηελ πνξεία αθνινχζεζε πην 

θηιειεχζεξε πνιηηηθή. Σν νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα (Social Democratic 

Party)  αξρηθά ζπλδέζεθε ζηελά κε ηα ζπλδηθάηα θαη ππνζηήξημε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο πφιεηο. Δπεξεαζκέλν θπξίσο 

απφ ην νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο Γαλίαο, ππνζηήξημε θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία. Ζ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηνπο θησρνχο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο ησλ 

εξγαηψλ ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ.  ηελ πνξεία βέβαηα  μέθπγε 

απφ ηηο αξρηθέο ηνπ επηδηψμεηο. Σν Κφκκα Αλεμαξηεζίαο (Independence Party) 

πνπ ηδξχζεθε ην 1929, πξνεξρφκελν απφ ην Conservative Party,  ήηαλ έλα 

ζπληεξεηηθφ θφκκα, ππέξ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ελάληηα ζηνλ θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ.  Παξάιιεια, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα (Communistic Party) 

πνπ είρε ηδξπζεί ην 1930, ελψζεθε κε ηελ αξηζηεξή πηέξπγα ηνπ Social 

Democratic Party (SDP) ην 1938 γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα  

(Socialist Party) 1. 

 

-  Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεξηθήο απηνλνκίαο  κέρξη ην 1927 ζηελ εμνπζία 

ήηαλ θπξίσο ην Conservative Party, ην νπνίν αθνινχζεζε θηιειεχζεξε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή.  

- Σηο επφκελεο  δεθαεηίεο (ηνπ 1930 θαη ‟40) ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο. Σν Progressive Party  (PP) ήηαλ ζηελ εμνπζία ηελ πεξίνδν 1927-

1942, θπξίσο ζε ζπλεξγαζίεο,  είηε κε ην Social Democratic Party (SDP) είηε 

κε ην Independence Party (IP). Tελ πεξίνδν 1934-1938 ε θπβέξλεζε 

ζπλεξγαζίαο απφ ην PP θαη ην SDP, κε έληνλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ  θαη 

νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε, δηεχξπλε ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη ην 
                                                           
1
   Gudmundur Jonsson  (2001). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hannes_Hafstein
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ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πήξε κέηξα ππέξ ησλ απφξσλ  θαη 

παξάιιεια αχμεζε ηε  δεκφζηα ζηήξημε γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ ε Ηζιαλδία 

θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ήηαλ αξθεηά αζηαζήο.  Σν 

1942 ην SDP παξαηηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα IP θαη PP, 

φηαλ ηα δχν ηειεπηαία θφκκαηα απνθάζηζαλ λα πάξνπλ κέηξα γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ. Σν Socialist Party (SP) είρε ράζεη 

κεγάιν κέξνο ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ, ιφγσ ηεο ππνζηήξημήο ηνπ ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε. Παξφια απηά, ην 1944 ζπγθξφηεζε θπβέξλεζε 

ζπλεξγαζίαο κε ην SDP  θαη ην IP. Ζ λέα θπβέξλεζε αθνινχζεζε θευλζηαλφ 

κνληέιν αλάπηπμεο θαη ζπλέρηζε ηηο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο. Μεηά απφ 2  

ρξφληα, ε άξλεζε ησλ νζηαιηζηψλ λα δερηνχλ ηε ζπκθσλία γηα ηηο 

ζηξαηησηηθέο βάζεηο ησλ ακεξηθαλψλ ζην Ρέπθηαβηθ, νδήγεζε ζηελ πηψζε ηεο 

θπβέξλεζεο. Οη ΖΠΑ είραλ δηαηεξήζεη ζηξαηησηηθέο βάζεηο ζηελ Ηζιαλδία απφ 

ην 1941. 

-  Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ην SDP  θαη ην IP έκεηλαλ ζηελ εμνπζία 

γηα πεξίπνπ κία δεθαεηία (1959-1971) 2. Ζ θπβέξλεζε απηή εγθαηέιεηςε ην 

θευλζηαλφ κνληέιν αλάπηπμεο θαη έθαλε ζηξνθή πξνο ην θηιειεπζεξηζκφ. 

Κνηλσληθέο  αιιαγέο  σζηφζν ππήξμαλ θαη απηήλ ηελ πεξίνδν, αιιά 

νθείινληαη θπξίσο ζηηο ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο  ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ην 

νπνίν είρε απνθηήζεη κεγάιε δχλακε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Σν 90% ησλ 

κηζζσηψλ ήηαλ νξγαλσκέλν ζηα ζπλδηθάηα, απνηειψληαο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζην δπηηθφ θφζκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
   Gudmundur Jonsson  (2001). 
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2.3   Οηθνλνκηθή πνξεία κέρξη ην 1970 

Ηζηνξηθά,  ε νηθνλνκία ηεο Ηζιαλδίαο βαζηδφηαλ θπξίσο ζηε γεσξγία, ηελ 

αιηεία θαη ηελ θηελνηξνθία, ηδηαίηεξα ζηελ εθηξνθή πξνβάησλ θαη ζηελ αιηεία 

κπαθαιηάξνπ. Χζηφζν, ε κεγάιε αλάπηπμε ηεο αιηείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

20νπ αηψλα, βνήζεζε ηελ Ηζιαλδία  λα κεηαηξαπεί απφ κία θησρή αγξνηηθή 

ρψξα κε ηα 2/3 ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο απαζρνινχκελα ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, ζε κηα ζχγρξνλε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία κε ηα 2/3 ηεο 

εξγαηηθήο ηεο δχλακεο ζηηο ππεξεζίεο 3. Ζ κεγάιε εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο 

απφ ηελ  αιηεία, θαη ζπλεπψο απφ ηηο  κεηαβνιέο ζηελ πνζφηεηα ησλ ςαξηψλ 

θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ησλ εμαγσγψλ, εμεγεί ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.  

Παξφιν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ε νηθνλνκία ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ 

αξθεηά ζηάζηκε,  ζηα ηέιε  ηνπ αηψλα ζεκαληηθέο αιιαγέο δείρλνπλ πσο ε 

ρψξα αξρίδεη κε αξγνχο ξπζκνχο  λα αλαπηχζζεηαη, αλ θαη  αθφκα ζεσξείηαη 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά ηεο θξάηε. Ζ βηνκεραληθή 

αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε, ζε ζπλδπαζκφ  κε κηα πην ειεχζεξε αγνξά, 

δεκηνχξγεζαλ  θαιχηεξνπο φξνπο γηα ην εκπφξην. Έηζη, νη Ηζιαλδνί αχμεζαλ  

ηελ παξαγσγή αγαζψλ γηα πψιεζε (ςάξηα θαη πξντφληα απφ ηελ εθηξνθή 

πξνβάησλ) θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Οη ηερληθέο ςαξέκαηνο βειηηψζεθαλ 

ζεκαληηθά κε ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ πινίσλ, ελψ παξάιιεια 

ελδπλακψζεθαλ  νη δηεζλείο ζρέζεηο θαη ην δηεζλέο εκπφξην κε ηε ρξήζε ησλ 

αηκφπινησλ. 

Οη 3 πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ραξαθηεξίδνληαη απφ γξήγνξε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα κηαο πην θηιειεχζεξεο  

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη πινχζηεο αλαμηνπνίεηεο κέρξη ηφηε ζαιάζζηεο 

πεγέο, ε λέα εηζαγφκελε ηερλνινγία, ην μέλν θεθάιαην, θαζψο  θαη ην  

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, πνπ ήηαλ αξθεηά εθπαηδεπκέλν ζηηο ζχγρξνλεο  

κεζφδνπο παξαγσγήο, απνηέιεζαλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε 

γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  Με ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πινίσλ, ε αιηεία 

αλαπηχρζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν, ελψ ζηε γεσξγία, ε νπνία απαζρνινχζε 

πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέρξη θαη ηε 2ε δεθαεηία 

ηνπ αηψλα απηνχ, ππήξμε κεγάιε αλάπηπμε ζηελ παξαγσγηθφηεηα 4.                                                                              

Οη επελδχζεηο απμήζεθαλ, θπξίσο ζηα λέα αιηεπηηθά πινία, αιιά θαη ζηηο 

ππνδνκέο, ζην εκπφξην θαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηελ 

θαηαζθεπή λέσλ αγξνθηεκάησλ,  θαη ζηε  βηνκεραλία. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

                                                           
3
   Ministry of Fisheries and Agriculture  (2010). 

4
  CBI  (1996). 
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αχμεζε ησλ επελδχζεσλ έπαημαλ θαη ηα μέλα θεθάιαηα, πνπ επελδχζεθαλ  

θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αιηείαο  (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαιαηλνζεξίαο).                                                                                                     

Παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο,  

αλαπηχρζεθε θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα θαη 

ππιψλα ησλ επελδχζεσλ.  Έηζη, ην 1904 ηδξχζεθε ε ηξάπεδα Íslandsbanki  

απφ μέλνπο κεηφρνπο, ε νπνία εμέδηδε ηξαπεδνγξακκάηηα  ζηελ ίδηα αμία κε ηε 

δαλέδηθε θνξψλα. Παξάιιεια, ε κηθξή θξαηηθή Landsbanki (1886) πνπ είρε ην 

πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα λα εθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα, εληζρχζεθε απφ μέλν 

θεθάιαην 5. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Ηζιαλδία, πνπ βξηζθφηαλ 

αθφκε ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Γαλίαο, δήισζε νπδεηεξφηεηα. Παξφια απηά, ιφγσ 

ησλ απνθιεηζκψλ, νη εμαγσγέο ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηηο ζπκκαρηθέο 

δπλάκεηο θαη εηδηθά γηα ηελ Αγγιία, ε νπνία άζθεζε κεγάιν έιεγρν ζην 

εκπφξηφ ηεο.  Ζ εηζξνή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ,  θπξίσο πξνο ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα  έγηλε κέζα ζηα νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά πιαίζηα ηνπ θξάηνπο. Χζηφζν, ε 

Ηζιαλδία δελ πξνζέιθπζε μέλν θεθάιαην ζε κεγάιε θιίκαθα, θπξίσο ιφγσ  

απζηεξήο πνιηηηθήο. Ζ  χθεζε ηνπ 1919-1921 κεηά ηνλ Πφιεκν  πξνθάιεζε 

πξνβιήκαηα ζην εκπφξην θαη ζηηο επελδχζεηο. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 νδήγεζε ζε ξαγδαία κείσζε ησλ 

ηηκψλ ησλ εμαγσγψλ, δεκηνπξγψληαο κεγάιεο αλαηαξαρέο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Ηζιαλδίαο, δεδνκέλνπ φηη εμαξηηφηαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο  μέλεο 

αγνξέο (ηελ εμαγσγή ςαξηψλ θαη ηελ εηζαγσγή άιισλ πξντφλησλ π.ρ. 

δεκεηξηαθψλ, ηα νπνία δελ παξήγαγε θαζφινπ ε ρψξα). Ζ πηψζε ησλ ηηκψλ 

ησλ εμαγσγψλ νδήγεζε ζε κείσζε ησλ εζφδσλ.  Ζ Ηζιαλδία πξνζπάζεζε λα 

αληαπνθξηζεί ζε απηφ πηνζεηψληαο απζηεξνχο ειέγρνπο ζηηο εηζαγσγέο θαη 

αλαπηχζζνληαο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (π.ρ. κηθξέο  βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο). Απφ  ην 1925 ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ηζιαλδηθήο 

θνξψλαο ήηαλ  ζπλδεδεκέλε κε ηε ζηεξιίλα θαη γηα απηφ ην ιφγν  θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο ππνηηκήζεθε φζν ππνηηκήζεθε θαη ε ιίξα. Σν 1939 

απνθαζίζηεθε πεξαηηέξσ ππνηίκεζε  γηα λα επλνεζεί ν ηνκέαο ηεο αιηείαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Ηζιαλδία ζέιεζε λα 

θξαηήζεη νπδέηεξε ζηάζε θαη αξλήζεθε ηελ πξνζθνξά ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο γηα ζηξαηησηηθή πξνζηαζία. Χζηφζν ε Μ. Βξεηαλία εηζέβαιε ζηελ 

Ηζιαλδία ην 1940, γεγνλφο φκσο πνπ δελ δηαηάξαμε ηηο θαιέο ζρέζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ,  θαη αλέιαβε ηελ άκπλα ηεο Ηζιαλδίαο κέρξη ην 1941, φπνπ αλέιαβαλ 

νη ΖΠΑ.  Παξφιν πνπ θάπνηεο αγνξέο έθιεηζαλ θαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα 

ήηαλ πην αθξηβά, ε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα μέλσλ δπλάκεσλ ζηε ρψξα 

ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ζηε δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηε κείσζε 

                                                           
5
   CBI (1996). 
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ηεο αλεξγίαο. Σα  πξψηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, ν πιεζσξηζκφο 6 απμήζεθε θαη 

νη πξαγκαηηθνί κηζζνί 7 κεηψζεθαλ. Χζηφζν  νη δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαηψλ ην 

1942 νδήγεζαλ ζηε ζπλέρεηα  ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κηζζψλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ηζιαλδίαο επηηαρχλζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ, κε απνηέιεζκα ην 1945 λα έρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ζηελ Δπξψπε 8.  

Ζ θπβέξλεζε πνπ ζπγθξνηήζεθε ην 1944 απφ ην Independence Party, ην 

Social Democratic Party θαη ην Socialist Party, αθνινχζεζε θευλζηαλή  

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην πςειφ επίπεδν δσήο, ηα 

ρακειά επίπεδα αλεξγίαο, λα πξνσζήζεη ηηο εμαγσγέο ςαξηψλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο βηνκεραληθέο ππνδνκέο γηα κηα αλεπηπγκέλε 

νηθνλνκηθά ρψξα. Σν “πξφγξακκα αλάπηπμεο” (development program) πνπ 

εθάξκνζε έθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο πγείαο, δεκηνπξγψληαο ηηο βάζεηο γηα έλα 

θνηλσληθφ θξάηνο πξφλνηαο 9. Σα θέξδε απφ ηνλ πφιεκν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ αλαθαίληζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ, ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ςαξηψλ, ηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ ηζηκέληνπ 

θαη ιηπάζκαηνο, θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο γεσξγίαο. ηα πιαίζηα ηεο 

πνιηηηθήο απηήο, νη επελδχζεηο απμήζεθαλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα, ελψ 

ππήξρε  έληνλνο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο θαη  ζπκκεηνρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Παξφια απηά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο, ν πιεζσξηζκφο, ην έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 10 θαη γεληθά  νη δπζθνιίεο ζην εμσηεξηθφ 

εκπφξην απνηεινχζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο Ηζιαλδίαο ην 1958 λα επεθηείλεη ηε δψλε ςαξέκαηφο ηεο 

απφ 4 ζε 12 κίιηα, απαγνξεχνληαο έηζη ζηα μέλα πινία λα ςαξεχνπλ ζηελ 

πεξηνρή απηή, νδήγεζε ζε κηα ζεηξά απφ δηακάρεο κεηαμχ ηεο Ηζιαλδίαο θαη 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πνπ δηήξθεζαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Cod 

Wars). 

Σν 1945 ε Ηζιαλδία έγηλε κέινο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) θαη 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο,  θαη ην 1949 κέινο ηνπ ΝΑΣΟ θαη  ηνπ Οξγαληζκνχ 

                                                           
6
     Βι. Παξάξηεκα Α. 

7
     Βι. Παξάξηεκα Α. 

8
     Gudmundur Jonsson  (2001). 

9
     CBI (1996). 

10
    Βι. Παξάξηεκα Α. 
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Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), θαη παξάιιεια δέρηεθε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην ρέδην Μάξζαι 11.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 αθνινπζήζεθε κηα πην θηιειεχζεξε πνιηηηθή. Ζ 

θπβέξλεζε πνπ ζπγθξνηήζεθε  ην 1959 (Government of Reconstruction),  

απφ ην Social Democratic Party θαη ην Independence Party,  θαη έκεηλε ζηελ 

εμνπζία κέρξη ην 1971, εθάξκνζε έλα νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ ππνηίκεζε 

ηελ θνξψλα, πεξηφξηζε πνιχ ηηο επηδνηήζεηο γηα ηηο εμαγσγέο θαη 

απειεπζέξσζε ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Παξάιιεια, ε θξαηηθή παξέκβαζε ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πεξηνξίζηεθε θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

πνπ είραλ πάξεη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο κεηψζεθαλ.  Έηζη, ην 1964 ε 

Ηζιαλδία έγηλε κέινο ηεο GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  θαη 

ην 1970 ηεο EFTA (European Free Trade Association). 

Οη δχν πξψηνη κεγάινη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαηαζθεπάζηεθαλ θαη αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο. Ζ αιηεία ξέγθαο 

εληαηηθνπνηήζεθε, θαη αλαπηχρζεθε ξαγδαία  ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, θαη έθηαζε ζην απφγεην  ην 1966-

1967. Απνηέιεζε ην βαζηθφ  κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν απηή. 

Παξφια απηά, νη αιιαγέο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ αξγφηεξα  θαη ε 

ππεξβνιηθή αιίεπζε νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ησλ απνζεκάησλ. 

Παξάιιεια,  ε ηηκή ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ςαξηψλ έπεζε θαη ν πφιεκνο ηεο 

Μπηάθξα  (1967-1970) έθιεηζε ηελ θεληξηθή ληγεξηαλή αγνξά κπαθαιηάξνπ, 

πνπ απνηεινχζε κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο  εμαγσγέο γηα ηελ Ηζιαλδία 12. Ζ 

νηθνλνκία κπήθε ζε χθεζε, ηα εηζνδήκαηα έπεζαλ θαη ε αλεξγία απμήζεθε 

κεηά απφ πνιιά ρξφληα. 

Παξφιν πνπ νη μέλεο επελδχζεηο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο  θαηά θαλφλα ζηελ 

Ηζιαλδία, κε ηε λέα  θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, λέεο ζπκθσλίεο 

επέηξεςαλ ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ ζε κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηεο 

επηρεηξήζεηο. Ζ πην ζεκαληηθή ήηαλ ε ISAL  (κεηαιινπξγείν αινπκηλίνπ) ε 

νπνία αλήθε απνθιεηζηηθά ζηελ ειβεηηθή πνιπεζληθή Alusuisse θαη απνηέιεζε 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο ηεο πεξηφδνπ. 

Παξάιιεια, γηα ηελ  εθκεηάιιεπζε ησλ πνιπάξηζκσλ  γεσζεξκηθψλ  θαη 

πδξνειεθηξηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο ρψξαο, ηδξχζεθε ην 1965 ε Δζληθή 

Δηαηξεία Δλέξγεηαο (Landsvirkjun), ε νπνία θαηαζθεχαζε ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ελέξγεηαο. 

 

 

                                                           
11

  CBI (2008). 

12
  CBI (1996). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 : Πνζνζηό ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ απαζρνινύκελν 

ζηελ αιηεία 

 

 

      Πεγή:  Ministry of Fisheries and Agriculture (2011). 

 

-  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 :   1) Μεηαβνιή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ,   2)  Μεηαβνιή 

ησλ ηηκώλ ησλ εμαγσγώλ ησλ πξντόλησλ ηεο αιηείαο   

                                                                                                                                                                                  

 

       Πεγή:  Ministry of Fisheries and Agriculture (2011). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3:   Πιεζσξηζκόο 1940-2007 

 

 
       

         Πεγή:  CBI (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Κεφάλαιο 3:  Η οικονομία τησ Ιςλανδίασ την 

περίοδο 1970-1990 

 

3.1  Παγθφζκηα νηθνλνκία θαη θαπηηαιηζηηθέο θξίζεηο ζηνλ    

20o  αηψλα  

 

 Κξίζε θαηά ηε θηιειεύζεξε θαη θιαζηθή ζεσξία: 

Ζ θηιειεχζεξε  νηθνλνκηθή  ζθέςε  έρεη πινχζηα ηζηνξία, πνπ αξρίδεη λα 

αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ 17o αηψλα. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο  πξνρσξάεη θαη ε νηθνλνκηθή ζθέςε θαη έηζη έρνπκε 

ζεκαληηθνχο ζηνραζηέο,  φπσο ν Αdam Smith, ν David Ricardo, ν Μill,  πνπ 

απφ ηα κέζα ηνπ 18oπ αηψλα  ζέηνπλ ηα ζεκέιηα  ηεο  θιαζζηθήο  νηθνλνκηθήο  

ζεσξίαο. Ζ θιαζζηθή νηθνλνκηθή  ζεσξία απέθιεηε  θαη‟ αξρήλ  ηηο νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο σο γεληθή θαηάζηαζε αληζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε.  Όπσο είλαη γλσζηφ κε βάζεη ην λφκν ηνπ Say  (Jean-Baptiste Say, 

γάιινο  νπαδφο ηνπ  Adam Smith) θάζε πξνζθνξά  δεκηνπξγεί  ηε δηθή ηεο 

δήηεζε, δειαδή  ε πψιεζε αθνινπζείηαη ακεηάθιεηα απφ αγνξά ίζεο αμίαο. 

Τπνζηεξίδεη φηη ζηνλ  πιήξε  αληαγσληζκφ ηεο νηθνλνκίαο,  ε θπθινθνξία    

Δ-Υ-Δ (εκπφξεπκα - ρξήκα - εκπφξεπκα) δελ κπνξεί λα δηαθνπεί  θαη 

επνκέλσο είλαη αδχλαηε  ε θξίζε.13 

ηε ζπλέρεηα θάπνηνη  θηιειεχζεξνη  νηθνλνκνιφγνη  (φπσο ν  Sismondi,  o 

Thomas Malthus) ακθηζβήηεζαλ  ηo λφκν ηνπ Say  θαη δέρηεθαλ  φηη νη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο  απνηεινχλ  κφληκν  ραξαθηεξηζηηθφ  ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Καηά ηνλ ηαξαρψδε 20ν  αηψλα κε ηνπο  δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο, κε ηηο 

δχν παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο  (1929, 1970), ε νηθνλνκηθή ζεσξία  

αζρνιήζεθε ζνβαξά  κε  ηε θχζε  ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη ην 

μεπέξαζκά ηνπο. O απζηξηαθφο  Γηφδεθ νπκπέηεξ πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 

1929 κειέηεζε ηνπο θιαζζηθνχο, φπσο θαη ηνλ Μαξμ,  θαη  δέρηεθε φηη γηα ην 

μεπέξαζκα ηεο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη  αλαγθαία  ε θαηαζηξνθή  

θεθαιαίνπ (θιείζηκν επηρεηξήζεσλ, πφιεκνη, αλεξγία θιπ), έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ  πάιη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο  γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

θεθαιαίνπ. Γη‟ απηφ  θαη ηελ νλφκαζε “δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή”. Ο νπκπέηεξ 

ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο νδεγνχο ηνπ ζχγρξνλνπ θηιειεπζεξηζκνχ.14 

                                                           
13

   Πσι νπήδπ (1964). 

14
   Π. Μηραειίδεο (2010). 
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Με ηελ θξίζε ηνπ 1929 εκθαλίδεηαη  ν Σδσλ Κέπλο πνπ έζεζε ηνλ ελεξγφ  

ξφιν ηνπ θξάηνπο γηα ην μεπέξαζκα ηεο  νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν θξάηνο 

πξέπεη λα θάλεη επελδχζεηο, λα κεηψζεη ηελ αλεξγία, λα θάλεη  κηα  ζηνηρεηψδε 

αλαθαηαλνκή πινχηνπ, λα αλαιάβεη  κηα ειάρηζηε θνηλσληθή πξφλνηα γηα λα 

απμήζεη ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε  θαη λα κεηψζεη ηελ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα, 

ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, ν Κέπλο 

δηακφξθσζε έλα δηθφ ηνπ ξεχκα ζθέςεο πνπ νλνκάδεηαη θευλζηαληζκφο.   

Με ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ  1970 ζα θπξηαξρήζνπλ νη λενθηιειεχζεξνη. Ο  

Φξίληξηρη  Υάγηεθ απφ ηελ απζηξηαθή νηθνλνκηθή ζρνιή,  πνπ έβιεπε ηα φξηα 

θαη ηα αδηέμνδα ηνπ θευλζηαληζκνχ. Δπίζεο, ν Μίιηνλ Φξήληκαλ, εγεηηθφ 

ζηέιερνο ηεο ζρνιήο ηνπ ηθάγνπ θαη ησλ κνλεηαξηζηψλ. Ο κνλεηαξηζκφο 

είλαη ε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αχμεζε ηεο  πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο  

ζε κηα νηθνλνκία, κέζσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ  θαη λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ 

θξάηνπο,  νδεγεί ηειηθά ζε άλνδν ησλ ηηκψλ θαη αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο 

Φξήληκαλ  ππνζηήξηδε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηελ 

πιήξε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Δπίζεο ζηνλ ίδην απνδίδεηαη ε ζεσξία ηνπ 

δφγκαηνο ηνπ ζνθ ή ζεξαπείαο ηνπ ζνθ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη κηα 

νηθνλνκηθή θξίζε  ή έλα γεγνλφο θαηαζηξνθήο ή πνιέκνπ είλαη επθαηξία γηα 

κεγάιεο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο. Ζ επηηπρία ηεο πνιηηηθήο απηήο  

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο  φηη ν θφβνο θαη νη ελνρέο  γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θξίζεο  δηακνξθψλνπλ  έλα θιίκα απάζεηαο θαη αλεθηηθφηεηαο  ζηνπο πνιίηεο  

γηα ηηο φπνηεο  αιιαγέο  θαη κεηαξξπζκίζεηο επηβάιινληαη, επεηδή πηζηεχνπλ  

φηη θάηη ρεηξφηεξν  αθνινπζεί.15 

 

 Κξίζε  θαηά ηε καξμηζηηθή ζεσξία: 

Ο Μαξμ  κειέηεζε ηνπο θιαζζηθνχο  θαη πξνρψξεζε ηε ζθέςε ηνπ γηα ηνπο 

λφκνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, θαη 

ζπγθξφηεζε ηε ζεσξία ηνπ σο θξηηηθή απέλαληη ζηνλ θαπηηαιηζκφ. 

Ακθηζβήηεζε ην ζπιινγηζκφ ησλ θιαζζηθψλ, φπσο θαη ην λφκν ηνπ Say, 

ιέγνληαο φηη ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή  (Δ-Υ-Δ) ε πψιεζε θαη ε 

αγνξά έρνπλ δηαρσξηζηεί  ηφζν ρξνληθά φζν θαη ηνπηθά. Σν ρξήκα δελ είλαη   

κφλν  ην κέζν  γηα ηελ αληαιιαγή  ησλ   εκπνξεπκάησλ αιιά θαη ην κέζν γηα 

λα δηαζπαζηεί ε  αληαιιαγή  ζε μερσξηζηέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλαιιαγέο: ηελ  

πψιεζε θαη ηελ αγνξά. Ζ δηάζπαζε απηή εκπεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα 

εκθάληζεο ησλ θξίζεσλ. 

Ο Μαξμ κειεηψληαο ζε βάζνο ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο  αλέδεημε 

ηηο  εγγελείο αληηθάζεηο  πνπ εκθαλίδνληαη  ζηνλ ππξήλα ηεο  θαπηηαιηζηηθήο 

παξαγσγήο θαη ηηο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη  γηα ηηο θξίζεηο  
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   Γ. Σδνπβάλνο  (2010). 
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ππεξζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ.  Με βάζεη ην «λφκν ηεο αμίαο»,  φπσο  ν 

ίδηνο ηνλ  αλάπηπμε, ν άλζξσπνο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εληάζζεηαη  ζηελ 

παξαγσγή, δεκηνπξγεί πινχην (αμίεο) πεξηζζφηεξν απφ απηφλ πνπ 

θαηαλαιψλεη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πάληα ε ηάζε  ζπζζψξεπζεο  

θεθαιαίνπ πνπ δελ κπνξεί  λα μαλακπεί  ζε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. Οη 

ηάζεηο φκσο  απηέο δελ πξνεμνθινχλ  θαη‟ αλάγθε  θαη ηελ  εκθάληζε ησλ 

θξίζεσλ. Απηέο εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα ησλ  θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αληηθάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο  ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ  

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή  είλαη παξαγσγή ππεξαμίαο θαη  θέξδνπο κέζσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Ό,ηη επεξεάδεη ην βαζκφ 

εθκεηάιιεπζεο  θαζνξίδεη θαη ηελ πνξεία ηεο ζπζζψξεπζεο  ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ αληηθάζεσλ  πνπ ππάξρνπλ ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα  

επηθαζνξίδνληαη    ηειηθά  απφ ηνλ ηαμηθφ ζπζρεηηζκφ.16 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μαξμ  πνιινί   επίγνλνη  αζρνιήζεθαλ κε ην έξγν ηνπ θαη 

ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ησλ θξίζεσλ. Αλαπηχρζεθε  έληνλνο δηάινγνο θαη 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ καξμηζηψλ (Λέληλ, Κάνπηζθη, Λνχμεκπνπξγθ,   

Μπνπράξηλ, θιπ). Ζ καξμηζηηθή ζθέςε  επεξέαζε  ζε κεγάιν βαζκφ  ηα 

πνιηηηθνθνηλσληθά πξάγκαηα ηνλ 20ν  αηψλα, κε ηηο κεγάιεο επαλαζηάζεηο  

(Ρσζία, Κίλα, Κνχβα)  θαη ηα πνιιά απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, αιιάδνληαο 

ζεκαληηθά ηνλ παγθφζκην πνιηηηθφ ράξηε. 

 

 Οη κεγάιεο θξίζεηο ηνπ 20νπ αηώλα: 

Οη θξίζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο  δηαθξίλνληαη ζε «θπθιηθέο»  θαη 

«δνκηθέο» ή ζπζηεκηθέο, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη ε ησξηλή 17. Οη θπθιηθέο 

είλαη πεξηνδηθέο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηελ πνξεία ηεο ζπζζψξεπζεο. 

Απηέο εκθαλίδνληαη  σο θξίζεηο πξαγκαηνπνίεζεο  (ρακειή δήηεζε)  θαη σο 

θξίζεηο  ξεπζηφηεηαο  (κηθξά θέξδε). Οη δνκηθέο θξίζεηο  εκθαλίδνληαη φηαλ  ην  

δεδνκέλν  κνληέιν  ζπζζψξεπζεο  πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί  απφ άιιν. Δδψ 

ρξεηάδνληαη  αιιαγέο ζηε  νηθνλνκηθή  θαη  πνιηηηθή  νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο.   

Ζ πξψηε  παγθφζκηα δνκηθή θξίζε ηνπ 20νπ αηψλα εθδειψλεηαη  ην 1929 πνπ 

ζεσξείηαη  θαη ε κεγαιχηεξε.  Ξεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη επεθηάζεθε   ζηελ 

Δπξψπε. Σα απνηειέζκαηα ηεο χθεζεο είλαη γλσζηά: θιείζηκν  επηρεηξήζεσλ, 

αλεξγία, κείσζε ησλ κηζζψλ, ρξεσθνπία  ηξαπεδψλ  ιφγσ κεγάινπ 

δαλεηζκνχ, θιπ. Γηα ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο  επηζηξαηεχηεθε ν Κέπλο. Σελ  

θευλζηαλή  πνιηηηθή ηελ εθάξκνζε κε επηηπρία ε «λέα θνηλσληθή ζπκθσλία»  

(New Deal)  ηνπ Ρνχζβειη. Απφ ηε ιήμε  ηνπ 2νπ  παγθφζκηνπ πνιέκνπ  θαη 

γηα 25 ρξφληα  ππήξμε ε  θαιχηεξε πεξίνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Καηά ηελ  
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    Γ. Μειηφο θαη Γ.Π. σηεξφπνπινο (2011). 

17
    David Laibman (2012). 
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πεξίνδν απηή  έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο  ήηαλ θαη ν                                                                      

κφληκνο πνιεκηθφο εμνπιηζκφο  πνπ ζπλέβαιε ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. 

Δπίζεο έρνπκε αλάπηπμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ελδπλάκσζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ην γαιιηθφ Μάε, ην  Ακεξηθάληθν θίλεκα θιπ. Έηζη,  ε φμπλζε  

ησλ πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε κεγάιε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ 

πξνεηνίκαζαλ  ην έδαθνο γηα ηελ επφκελε κεγάιε χθεζε.  

Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αξρίδνπλ ηα ζεκάδηα ηεο επφκελεο  

θξίζεο: κείσζε ηνπ ΑΔΠ,  αχμεζε ηεο αλεξγίαο, αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ  

θιπ. Γηα πξψηε θνξά έρνπκε ζηαζηκνπιεζσξηζκφ (ηαπηφρξνλα  χθεζε θαη 

πιεζσξηζκφ). Αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη ε θευλζηαλή  πνιηηηθή  πνπ 

θπξηάξρεζε  κέρξη ηφηε. Με ηελ απαμίσζε ηνπ θευλζηαληζκνχ  εκθαλίδνληαη  

δχν πξννπηηθέο: Ζ πξψηε αθνξά ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν,  πνπ 

ρξεηαδφηαλ  λένπο ζεζκνχο παξαγσγήο  θαη δηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, θαη ην 

νπνίν, παξά ηηο θάπνηεο  απφπεηξεο  εθαξκνγήο ηνπ, ζε ρψξεο  ηεο Δπξψπεο 

θπξίσο,  δελ πξνρψξεζε. Ζ δεχηεξε  αθνξά ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε  αξρηθά ζε Αγγιία (Θάηζεξ)  θαη ΖΠΑ  (Ρήγθαλ)  θαη 

επηθξάηεζε ζηε ζπλέρεηα θαη  ζε άιιεο ρψξεο.  
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3.2   Πνιηηηθά δξψκελα  

 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Ηζιαλδία, 

θαζψο ππήξρε ζπρλή ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ (1971, 1974, 1978, 1979). Γχν 

λέα θφκκαηα ηδξχζεθαλ,  ε Λατθή πκκαρία (People's Alliance) θαη  ε Έλσζε 

Φηιειεχζεξσλ θαη Αξηζηεξψλ  (Union of Liberals and Leftists), ζαλ αξηζηεξέο 

δηαζπάζεηο ηνπ SDP 18. Μέρξη ην 1990 ην ΗP θαη ην PP ελαιιάζζνληαλ  ζηελ 

εμνπζία, ζρεκαηίδνληαο θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο. ε αληίζεζε κε ηα άιια 

ζθαλδηλαβηθά θξάηε, φπνπ ηα νζηαιδεκνθξαηηθά Κφκκαηα είραλ εγεκνληθφ 

ξφιν, ζηελ Ηζιαλδία ην Independence Party  θπξίσο, αιιά θαη ην Progressive 

Party, θπξηάξρεζαλ ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ εθινγηθή ππεξεθπξνζψπεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηελ νπνία 

ππνζηήξημε πνιχ ην IP.  

Σελ πεξίνδν απηή, ε γεληθφηεξε πνιηηηθή δηεζλήο θαηάζηαζε  (ν πφιεκνο ηνπ 

Βηεηλάκ, νη δηαδειψζεηο θνηηεηψλ ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ)  επεξέαζαλ ηελ 

ηζιαλδηθή θνηλσλία κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αξηζηεξψλ θηλεκάησλ 

(θίλεκα ησλ γπλαηθψλ, αληηπνιεκηθφ θίλεκα, δηαδειψζεηο ελάληηα ζηηο βάζεηο 

ησλ ΖΠΑ ζηε ρψξα) θαη ηε ζηξνθή πξνο ηα “αξηζηεξά” ησλ λέσλ θνκκάησλ.  

Παξφια απηά, νη θπβεξλήζεηο αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πνιηηηθή κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν (1960-1970), πξνρσξψληαο ηηο  κεηαξξπζκίζεηο. Ο 

θξαηηθφο έιεγρνο ζηελ νηθνλνκία, ε αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε 

επέθηαζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ακθηζβεηήζεθαλ πεξηζζφηεξν, ελψ 

παξάιιεια ε αληίζεζε ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία ηεο αγνξάο πεξηνξίζηεθε. 

 

 

3.3  Πνξεία πξνο ηελ πιήξε απειεπζέξσζε 

 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε ηζιαλδηθή νηθνλνκία ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θξαηηθά ειεγρφκελε. Χζηφζν, νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηελ πεξίνδν 

1970-1990 θαη θπξίσο απφ ην 1980 θαη κεηά πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ  

πιήξε  απειεπζέξσζε ηεο  νηθνλνκίαο, πνπ άξρηζε ην 1994 κε ηελ είζνδν ηεο 

Ηζιαλδίαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Εψλε (Δuropean Economic  Area, 

ΔΔΑ). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζαηζεξηζκνχ - ξεγθαληζκνχ ζηηο αξρέο ηνπ 1980, 

κία λενθηιεχζεξε νκάδα, γλσζηή σο Locomotive Group, εηζήγαγε θαη 

ππνζηήξημε ηηο ηδέεο ηνπ Μίιηνλ  Φξήληκαλ.  O David Oddsson, έλα απφ ηα 
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  CBI (1996). 
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ζεκαληηθφηεξα κέιε ηνπ Locomotive Group, κέινο ηνπ Independence Party, 

ππνζηήξημε κηα ζεηξά απφ ηδησηηθνπνηήζεηο, θπξίσο ζηνλ αιηεπηηθφ ζηφιν 19. 

Ζ επέθηαζε ηεο δψλεο ςαξέκαηνο ζηα 50 κίιηα ην 1972 θαη ζηα 200 κίιηα ην 

1975, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο επεμεξγαζίαο ςαξηψλ θαη ε πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηνπ αιηεπηηθνχ ζηφινπ, βνήζεζαλ ζην λα αλαπηπρζεί μαλά ν ηνκέαο 

ηεο αιηείαο θαη λα μεπεξαζηεί ε θξίζε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ (1968-

1969) 20. Παξφια απηά, ε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αιηείαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, είρε σο απνηέιεζκα λα 

πηνζεηεζεί έλα ζχζηεκα πνζφζησζεο ησλ αιηεπκάησλ, ην νπνίν έδσζε ην 

θίλεηξν ζηνπο επηρεηξεκαηίεο λα βειηηψζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηνλ αιηεπηηθφ 

ζηφιν θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Σν ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν ηελ ίδηα ζηηγκή βξηζθφηαλ ζε ζεκαληηθή αλάπηπμε, 

ελδπλακψζεθε πεξηζζφηεξν, ρξεκαηνδνηψληαο ηελ επέθηαζε θαη ηελ 

ελνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο. 

Πέξα απφ ηελ εμαγσγή ςαξηψλ, ε ηζιαλδηθή νηθνλνκία άξρηζε λα 

επηθεληξψλεηαη  πεξηζζφηεξν ζηελ εμαγσγή άιισλ πξντφλησλ, φπσο 

αινπκίλην, κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, πξντφληα μπιείαο.  

Ήδε απφ ην 1969 ε θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ εξγνζηαζίνπ  αινπκηλίνπ έγηλε 

ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα δηεπξχλεη ηελ νηθνλνκία θαη 

λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζε απφ ηελ αιηεία. Πξνσζήζεθε ε αλάπηπμε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ε θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, ην εξγνζηάζην αινπκηλίνπ 

επεθηάζεθε θαη παξάιιεια θαηαζθεπάζηεθε έλα εξγνζηάζην 

ζηδεξνππξηηίνπ21. Θέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ ζε λένπο ηνκείο, κε 

απνηέιεζκα λα κεησζεί ε απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ αιηεία 

θαη ηε γεσξγία.  
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   Robert Wade θαη Silla Sigurgeirsdottir  (2010). 

20
   CBI (1996). 

21
   Haraldur Níels Sigurjónsson  (2011). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4:   Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

(πνζνζηό %  ηνπ ΑΔΠ) 

 

 

       Πεγή:  World Bank (2012). 

 

 Πιεζσξηζκφο  

Οη πεηξειατθέο θξίζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 έπιεμαλ ηελ νηθνλνκία ηεο 

Ηζιαλδίαο ζεκαληηθά. Ο πιεζσξηζκφο απμήζεθε ζην  43% ην 1974, ζην  59% 

ην 1980 θαη έθηαζε ζην 84% ην 1983 φπσο θαίλεηαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 22.  

Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1983, ε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ 

ην Independence Party θαη ην Progressive Party, επηθεληξψζεθε ζηε κείσζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ.  Σν βαζηθφηεξν  κέηξν ήηαλ  ε θαηάξγεζε ηεο ηηκαξηζκηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ κηζζψλ, ε νπνία πξνθάιεζε  κηα μαθληθή κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο  θαη επηηεχρζεθε ρσξίο θνηλσληθέο εθξήμεηο 23. Σν 

εξγαηηθφ θίλεκα απνδέρηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε θαη πηνζέηεζε 

κηα πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ θπβέξλεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο  πνιηηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ο πιεζσξηζκφο  κεηψζεθε ζην 15% ην 1987, 

αιιά απμήζεθε πάιη ζην  30% ην 1988. Απφ ην 1990, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ, ν πιεζσξηζκφο 

κεηψζεθε ζεκαληηθά, θαηά κέζν φξν ζην 4,85% ηελ πεξίνδν  1990 – 2000. 
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   CBI (2008). 

23
   CBI (1996). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5:   Πιεζσξηζκόο 1970-1990 (πνζνζηό %) 

  

 

        Πεγή:  World Bank (2012). 

 

 Σξαπεδηθφ ζχζηεκα 

Σν 1982 ηδξχζεθε ε ηξάπεδα Kaupthing Bank, πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά θαη απφ ην 1990 άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

εθηφο ηεο Ηζιαλδίαο. Μεηά ην 1961, πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηζιαλδίαο 

αλέιαβε ηελ έθδνζε λνκίζκαηνο, ε θξαηηθή Landsbanki  άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη θαη λα επεθηείλεηαη ζαλ εκπνξηθή ηξάπεδα,  εθκεηαιιεπφκελε 

ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο ην 1986. Παξάιιεια, ην 1990, νη ηξεηο ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο (Union Bank, Bank of Commerce, Industrial Bank) θαη ε θξαηηθή 

Fisheries Bank ζπγρσλεχηεθαλ ζηε λέα Islandsbanki, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε 

ζε Glitnir ην 2006. Σν 1990 ε Islandsbanki ήηαλ ε κφλε κεγάιε ηδησηηθή 

ηξάπεδα. Παξφια απηά, κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία ζηαδηαθά 

ηδησηηθνπνηήζεθαλ θαη νη άιιεο ηξάπεδεο. 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ ππήξρε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηα πξαγκαηηθά 

επηηφθηα 24 παξέκεηλαλ νπζηαζηηθά αξλεηηθά θαη νη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο 

απνθάζηδαλ πνηνη κπνξνχζαλ λα πάξνπλ δάλεηα, ηα νπνία ήηαλ ζαλ “δψξα”, 

αθνχ ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ήηαλ ηφζν ρακειά 25. Δπεηδή νη απνηακηεχζεηο 
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   Βι. Παξάξηεκα Α. 

25
   Haraldur Níels Sigurjónsson  (2011). 
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ησλ αλζξψπσλ ζα “εμαζζελνχζαλ” κε ηνλ πιεζσξηζκφ,  ήηαλ δηζηαθηηθνί ζην 

λα απνηακηεχζνπλ  ρξήκαηα θαη άξρηζαλ λα επελδχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηέγαζεο.  Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ ειεγρφηαλ αθφκε απφ ην 

θξάηνο.  ηα πιαίζηα ηεο επξείαο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο ην 1979, 

πηνζεηήζεθε ε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ δαλείσλ, ε νπνία άιιαμε ζηγά 

ζηγά  ηελ πηζησηηθή αγνξά, ελζαξξχλνληαο ηηο απνηακηεχζεηο  θαη 

αλαγθάδνληαο ηνπο νθεηιέηεο λα απνπιεξψζνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ 

δαλείσλ ηνπο.  

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6:   Πξαγκαηηθά επηηόθηα  

 

 

     Πεγή:  World Bank (2012). 

 

Δπελδπηηθά πηζησηηθά ηδξύκαηα 

Σα επελδπηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο. Ζ άληιεζε θεθαιαίσλ γηλφηαλ θπξίσο απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ηδξχκαηα δάλεηδαλ εθ λένπ ηηο  ηζιαλδηθέο  

επηρεηξήζεηο γηα ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα. ρεδφλ φια ηα επελδπηηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα  ήηαλ  θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Έλα μερσξηζηφ ίδξπκα 

ηδξχζεθε γηα θάζε ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, κεξηθέο θνξέο  

ρξεκαηνδνηνχκελν ελ κέξεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 26                                               

                                                                                                                                                                      
 

26
   Ministry of Commerce Iceland (1997). 
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-  Σν Fisheries Investment Fund είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ζηελ Ηζιαλδία, είλαη έλα θξαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, αιιά νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ δελ ππφθεηληαη ζε θξαηηθή εγγχεζε.  Απφ φηαλ ηδξχζεθε, ην 

1905,  παξείρε δάλεηα έλαληη εμαζθαιηζκέλσλ ππνζεθψλ ζηελ αιηεία, ζηε 

βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ςαξηψλ θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  Οη δαλεηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ  πεξηειάκβαλαλ 

κεζνπξφζεζκα θαη  καθξνπξφζεζκα δάλεηα θαη πηζηψζεηο, πνπ ρνξεγνχληαλ  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ηεο αγνξάο θαη  ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

δαλεηνιήπηε.                                     

 -   Σν Industrial  Loan  Fund  ήηαλ επίζεο έλα θξαηηθφ ίδξπκα κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ δαλείσλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο, πξνσζψληαο  έηζη ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ζην βηνκεραληθφ ηνκέα. 

-  Σν 1970 πνπ  ε Ηζιαλδία έγηλε κέινο ηεο EFTA (Δπξσπατθή Εψλε 

Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ), ηδξχζεθε ην  Industrial  Development  Fund   απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο ηεο  Γαλίαο, ηεο Φηιαλδίαο, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο νπεδίαο θαη 

ηεο Ννξβεγίαο.  θνπφο ηνπ ηδξχκαηνο απηνχ ήηαλ  ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

κεηαπνηεηηθήο  βηνκεραλίαο ζηε ρψξα, θαζψο νη δαζκνί  πνπ ππήξραλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο, άξρηζαλ ζηαδηαθά λα θαηαξγνχληαη κεηά ηελ είζνδν ηεο  

Ηζιαλδίαο ζηελ EFTA.  

 -    Δπίζεο ην  1970 ηδξχζεθε ην Export  Credit  Fund,  κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

πίζησζεο ζηνπο Ηζιαλδνχο εμαγσγείο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ.  

Υνξεγνχζε δάλεηα ζηηο ηζιαλδηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα δάλεηδαλ μαλά ζηνπο δηθνχο ηνπο πειάηεο κε έλα επηπιένλ 

πεξηζψξην γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.                                                                                                                                                                                                                        

 

 πληαμηνδνηηθά ηακεία  

Tν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εληζρχζεθε ζεκαληηθά ην 1969, φηαλ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία.  Οη εηζθνξέο πξνο ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία έγηλαλ ππνρξεσηηθέο απφ ην 1974 27. Ζ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ ησλ  ηακείσλ  έθηαζε ζην απφγεην ηελ πεξίνδν απφ ην 1979 

κέρξη ην 1986, φηαλ εθαξκφζηεθε ε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή θαη 

απειεπζεξψζεθαλ ηα επηηφθηα 28. Ζ  ηζρπξή δήηεζε απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία γηα  επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε λέεο επθαηξίεο γηα ηελ 

παξνρή ηίηισλ, ήηαλ ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ηε  δεθαεηία ηνπ 1990 

πξνθάιεζε κηα δπλακηθή αγνξά γηα ηηο θηλεηέο αμίεο ζηελ Ηζιαλδία. 

                                                           
27

   Ministry of Finance and Economic Affairs (2006). 

28
   R. Portes θαη F. M. Baldursson (2007). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7:  Δηήζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ (πνζνζηό %) 

 

         Πεγή:  World Bank (2012). 

 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8:  Μεηαβνιή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ  Ιζιαλδίαο, 

Γεξκαλίαο θαη ΗΠΑ (πνζνζηό %) 

 

 
 
      Πεγή: World Bank (2012). 
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Κεφάλαιο 4: H αρχή τησ διακυβζρνηςησ του 

David Oddsson (1991-1995) 

 

 
4.1  Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Oddsson 

 
Ο λενθηιειεπζεξηζκφο πνπ είρε ήδε αξρίζεη λα επηθξαηεί ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο απφ ην 1970, επεξέαζε θαη ηελ Ηζιαλδία. Απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε απφ φιεο ηηο 

θπβεξλήζεηο ήηαλ βαζηζκέλε ζην λενθηιειεχζεξν κνληέιν. Σν 1991, ην 

ζπληεξεηηθφ Independence Party ζπγθξφηεζε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ην 

Social Democratic Party. Ζ λέα θπβέξλεζε κε πξσζππνπξγφ ηνλ David 

Oddsson, εθάξκνζε έλα πξφγξακκα ζηαδηαθήο νηθνλνκηθήο απειεπζέξσζεο, 

πνπ πεξηειάκβαλε ηδησηηθνπνηήζεηο, κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηα κεγάια 

θέξδε θαη απειεπζέξσζε  ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σν βαζηθφηεξν βήκα ηελ 

πεξίνδν απηή (1991-1995) ήηαλ ε έληαμε ηεο Ηζιαλδίαο ζηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Εψλε (ΔΔΑ), πνπ ζηφρν είρε λα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο κέζσ ηεο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο  ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. 

 

α) Ιδιωηικοποιήζεις 

Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ν David Oddsson σο δήκαξρνο ηνπ 

Ρέπθηαβηθ, είρε ζπγρσλεχζεη ηε κεγαιχηεξε αιηεπηηθή εηαηξεία ζηελ πεξηνρή, 

ε νπνία αλήθε ζην δήκν θαη είρε κεγάιε επηβάξπλζε,  κε κία ηδησηηθή 

εηαηξεία. ηε ζπλέρεηα πνχιεζε ηηο κεηνρέο ηνπ δήκνπ ζηε λέα εηαηξεία. Απφ 

ην 1991 θαη κεηά ζπλέρηζε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο  θξαηηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο  

ελφο εξγνζηαζίνπ ιηπάζκαηνο, κηαο εηαηξείαο εθηχπσζεο, εηαηξεηψλ 

επεμεξγαζίαο ςαξηψλ θαη απνζηαθηεξίσλ 29. Χζηφζν ην κεγάιν θχκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ άξρηζε ην 1998, φηαλ ε θπβέξλεζε μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.  

β) Φορολογικά μέηρα 

Ζ θπβέξλεζε γηα λα πξνζειθχζεη μέλν θεθάιαην, αιιά θαη γηα λα εληζρχζεη ην 

εγρψξην, πξνρψξεζε ζε θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Μείσζε ην ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 45% πνπ ήηαλ ην 1990, ζην 33% ην 1994, 
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    Roger Boyes (2009). 
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ζην 30% ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο,  θαη ζην 18% ην 2002 30. Απφ ην 1995 ε 

θπβέξλεζε άξρηζε ζηαδηαθά λα κεηψλεη ηνλ αλψηαην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

εηζνδεκάησλ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ζηε ζπλέρεηα θαζηέξσζε εληαίν 

ζπληειεζηή. Δπηπιένλ πξνρψξεζε ζηε κείσζε ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ πνπ 

ίζρπε γηα ηα αλψηεξα  εηζνδήκαηα. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, πηνζέηεζε  

ρακειφ εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (10%) γηα ηα εηζνδήκαηα θεθαιαίνπ 

θαη θαηήξγεζε ην θφξν πεξηνπζίαο 31. 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  9:    Μείσζε ηνπ εηαηξηθνύ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή 

 

 
 

       Πεγή:  Hannes Gissurarson θαη  Daniel J. Mitchell (2007). 

 

 

 

                                                           
30

   Hannes Gissurarson θαη  Daniel J. Mitchell (2007). 

31
   E. Huijbens θαη H.F. Þorsteinsson (2010). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10:   Μείσζε ηνπ αλώηαηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή ζηα 

εηζνδήκαηα 

 

 
 

        Πεγή:  Hannes Gissurarson θαη  Daniel J. Mitchell (2007). 

 
 
γ) Είςοδοσ τησ Ιςλανδίασ ςτην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (ΕΕΑ) 
 
Ζ έληαμε ηεο Ηζιαλδίαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Εψλε (European 

Economic Area) ην 1994 ήηαλ ην πην θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηελ είζνδφ ηεο 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη θπξίσο ζηηο επξσπατθέο αγνξέο.  Ζ ΔΔΑ 

βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο “ηέζζεξηο ειεπζεξίεο” κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: ηελ 

ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ (κε εμαίξεζε ηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 

γεσξγίαο), ππεξεζηψλ, θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 32. Έηζη παξφιν 

πνπ ε Ηζιαλδία δελ είλαη κέινο ηεο ΔΔ, κε ηελ είζνδφ  ηεο ζηελ ΔΔΑ, 

πηνζέηεζε πεξίπνπ ην 80% ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ. ηα 

πιαίζηα απηά, ε Ηζιαλδία θαηήξγεζε ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηαθίλεζε 
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    Morten Harper (2008). 
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θεθαιαίνπ εληφο  θαη εθηφο  ηεο ρψξαο 33. Ήδε απφ ην 1990, είρε μεθηλήζεη ε 

ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ε νπνία νινθιεξψζεθε 

πιήξσο ην 1995. Ζ είζνδνο ζηελ επξσπατθή αγνξά επέηξεςε ηε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, θαζψο πιένλ νη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο 

κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζε άιιεο  επξσπατθέο 

ρψξεο 34.  
 

 

4.2   Ηζιαλδία θαη ΔΔ 

Παξά ηελ έληαμε ηεο ζηελ ΔΔΑ, ε Ηζιαλδία έρεη αξλεζεί κέρξη ζηηγκήο ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ηεο ρψξαο ζεσξεί φηη νη δεζκεχζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ  Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ),  ηελ  Κνηλή Αιηεπηηθή 

Πνιηηηθή, θαζψο θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ), δελ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο. Δπίζεο, κεηψλνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

εζληθή θπξηαξρία ηεο, αθνχ πνιιέο απνθάζεηο πνπ ηελ αθνξνχλ, ζα 

ιακβάλνληαη απφ ζεζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ην 

Independence Party ππνζηήξηδε φηη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, ε ρψξα ζα έραλε ηνλ έιεγρν ησλ ζαιαζζψλ ηεο, αθνχ μέλα πινία 

ζα είραλ ην δηθαίσκα λα ςαξεχνπλ ζηελ ηζιαλδηθή δψλε. Απηφ ζα ήηαλ 

ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηφζν ησλ Ηζιαλδψλ πινηνθηεηψλ,  φζν θαη ησλ 

ηζιαλδηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ επηπιένλ ζα δεζκεχνληαλ κε πςειφηεξε 

θνξνινγία θαη θαλνληζκνχο απφ ηελ ΔΔ. Παξφκνηα ήηαλ θαη ε αξρηθή ζέζε 

ηνπ αγξνηηθνχ Progressive Party, πνπ κέρξη θαη ην 2000 ήηαλ πιήξσο 

αληίζεην ζηελ έληαμε ζηελ ΔΔ. Αληίζεηα, ην SDP ήηαλ ην κφλν θφκκα πνπ 

ππνζηήξημε ην 1994 ηελ είζνδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη ηα 

ππφινηπα ζθαλδηλαβηθά ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα.  Σν γεγνλφο φηη έλα 

κεγάιν θνκκάηη ηνπ ηζιαλδηθνχ ιανχ ήηαλ αληίζεην ζηελ ΔΔ, επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηε ζέζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Καζνξηζηηθή ήηαλ ε αξλεηηθή 

ζηάζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ βαζηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αιηεία θαη ηε γεσξγία θαη είρε απμεκέλε εθινγηθή εθπξνζψπεζε ζην 

θνηλνβνχιην 35. Σν αξηζηεξφ People‟s Alliance, πνπ είρε αλαθνξέο ζην 

παγθφζκην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, ήηαλ θαηά ηεο έληαμεο ζηελ ΔΔ, φπσο θαη 

ζηελ ΔΔΑ θαη ζην ΝΑΣΟ.   
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    Thorolfur Matthiasson (2008). 
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    Gylfi Magnússon (2009). 

35
    Baldur Thorhallson (2002). 
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4.3   Πεξίνδνο αξλεηηθήο αλάπηπμεο 

Καηά ηελ πεξίνδν 1990-1995 ππήξρε κεγάιε ζηαζηκφηεηα ζηελ νηθνλνκία, 

πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κείσζε ησλ αιηεπκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ χθεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ εζληθή δαπάλε απμήζεθε κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ απ‟ φηη ην εζληθφ εηζφδεκα, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν 

έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  θαη αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 36. Όπσο 

θαη πνιιέο  άιιεο  ρψξεο - κέιε  ηνπ OECD (ΟΟΑ), ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, ε Ηζιαλδία είρε έλα κεγάιν δεκφζην έιιεηκκα, θαηά κέζν φξν 3% 

ηνπ ΑΔΠ ζην δηάζηεκα 1985-1995. Ζ θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα 

αληηκεησπίζεη ην απμαλφκελν δεκφζην ρξένο 37 θαη ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε πεξηθνπέο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Παξάιιεια, κείσζε ηηο επηδνηήζεηο γηα ηηο κε επηθεξδείο επηρεηξήζεηο. Ζ 

αλεξγία απμήζεθε απφ ην 0,5% πνπ ήηαλ πξηλ ην 1990, ζην 5% πεξίπνπ, 

επίπεδν πξσηνθαλέο γηα ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 38. Όπσο θαίλεηαη ζην 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12, ην 1990 νη πξαγκαηηθνί κηζζνί κεηψζεθαλ θαηά 4,9%, ην 

1991 απμήζεθαλ θαηά 1,5%, ην 1992 φκσο ππήξρε κείσζε 0,8% θαη ην 1993 

κείσζε 2,6%. Μεηά ην 1995, πνπ αξρίδεη ε πεξίνδνο κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

   Birgir Ísleifur Gunnarsson (2001). 

37
   Βι. Παξάξηεκα Α. 

38
   Gudmundur Jonsson (2001). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11:   Αλεξγία (πνζνζηό % ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ) 
 

 
          
          Πεγή:  World Bank (2012). 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12:   Πνζνζηό (%) κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθώλ κηζζώλ  

κε ζρέζε κε  ην πξνεγνύκελν έηνο (1989-1997) 

 

        Πεγή: Statistics Iceland (2013). 
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Ζ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο.  Γηα ην ιφγν απηφ ρνξήγεζε αλεμαξηεζία ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

θαη απειεπζέξσζε ην λφκηζκα 39. Έηζη, απφ ην 1991 θαη κεηά, ν πιεζσξηζκφο 

θπκάλζεθε ζε πνζνζηά αληίζηνηρα κε ηηο αλεπηπγκέλεο γεηηνληθέο ρψξεο, 

φπσο θαίλεηαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13: απφ 16% ην 1990, κεηψζεθε ζην 7% ην 

1991, ζην 4% ην 1992 θαη ζην 2% ην 1994.  Απφ ην 1995, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηεο Ηζιαλδίαο άξρηζε λα παίξλεη κέηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ζηφρεπζεο 

πιεζσξηζκνχ σο βάζε ηεο  λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 40. Ζ ζηόρεπζε 

πιεζσξηζκνύ είλαη κία νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

θεληξηθή ηξάπεδα ππνινγίδεη θαη δεκνζηνπνηεί έλα πξνβιεπφκελν  πνζνζηφ 

ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα θαηεπζχλεη ηνλ πξαγκαηηθφ 

πιεζσξηζκφ πξνο απηφ ην  ζηφρν, κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ θαη 

άιισλ λνκηζκαηηθψλ  εξγαιείσλ. 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13:  Πιεζσξηζκόο 1988-1995 Ιζιαλδίαο, Ηλσκέλνπ  

Βαζηιείνπ θαη Ννξβεγίαο (πνζνζηό %) 

 
                  

                Πεγή: World Bank (2012). 

 

Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ηζιαλδίαο αξρίδεη απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ηηο πςειέο ηηκέο ησλ 

ςαξηψλ θαη κηα ζεηξά απφ λέεο επελδχζεηο. 

                                                           
39

   Hannes Gissurarson θαη  Daniel J. Mitchell (2007). 

40
   Birgir Ísleifur Gunnarsson (2001). 
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4.4   ηεγαζηηθά Γάλεηα 

Πέξα απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, θαζνξηζηηθφ ξφιν είρε 

ην θξαηηθφ Housing Financing Fund (HFF), πνπ ήηαλ ην κεγαιχηεξν πηζησηηθφ 

ίδξπκα ζηε ρψξα θαη παξείρε ζηεγαζηηθά δάλεηα. Μέρξη ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην HFF θπξηάξρεζε ζηελ παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Παξφια απηά, νη πεξηνξηζκνί ζηα δάλεηα πνπ κπνξνχζε λα ρνξεγήζεη θαη ηα 

ρακειά επηηφθηα ζηελ αγνξά, βνήζεζαλ ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο λα 

αληαγσληζηνχλ ην HFF θαη ηειηθά λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ  41. 

Οη ζπλερείο θνξνινγηθέο κεηψζεηο, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, πξνέηξεςαλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα πάξνπλ πεξηζζφηεξα δάλεηα, πηζηεχνληαο φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ηα απνπιεξψζνπλ ζην κέιινλ 42. Έηζη, απφ ην 1990 θαη κεηά, 

ηα λνηθνθπξηά αχμεζαλ ζεκαληηθά ην ρξένο ηνπο, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ ην ζηεγαζηηθφ. 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14:  Τν ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ σο πνζνζηό ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 

 
 
       Πεγή:   Thorolfur Matthiasson (2008). 

                                                           
41

   Richard Portes θαη Friðrik M. Baldursson (2007). 

42
   Thorolfur Matthiasson (2008). 
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Κεφάλαιο 5:    υνζχεια  τησ  νεοφιλελεφθερησ 
πολιτικήσ – Περίοδοσ “Nordic Tiger” (1995-2007) 
 

 

5.1  Δηζαγσγή 

Ζ είζνδνο ηεο Ηζιαλδίαο ζηελ ΔΔΑ ηελ  πξνεγνχκελε πεξίνδν ήηαλ πνιχ 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ παξαπέξα απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ην 1995 

μεθηλάεη ε πεξίνδνο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1995 ην Independence Party θαηέθεξε λα παξακείλεη 

ζηελ εμνπζία, απηή ηε θνξά φκσο ζε ζπλεξγαζία κε ην Progressive Party. H 

λέα θπβέξλεζε, κε πξσζππνπξγφ πάιη ηνλ David Oddsson, ζπλέρηζε ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, αθνινπζψληαο πηζηά ηηο πνιηηηθέο 

ηνπ Ρήγθαλ θαη ηεο Θάηζεξ. Πξνρψξεζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ λα κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε “Nordic Tiger”, 

δειαδή ζε έλα θξάηνο πινχζην, πιήξσο εθζπγρξνληζκέλν, κε ειάρηζηε 

θνξνινγία. 

Σα δχν θφκκαηα, IP θαη PP, θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ  πςειά πνζνζηά ηφζν 

ζηηο εθινγέο ηνπ 1999, φζν θαη ην 2003. Παξέκεηλαλ ζηελ εμνπζία γηα πεξίπνπ 

δψδεθα ρξφληα. Ο David Oddsson απνζχξζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ 

πξσζππνπξγνχ ην 2004, γηα λα αλαιάβεη ν Halldór Ásgrímsson ηνπ PP. 

Χζηφζν, ην 2005 έγηλε δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζπλερίδνληαο λα 

αζθεί ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ θπβέξλεζε. 

Οη ηδησηηθνπνηεκέλεο ηξάπεδεο  επεθηάζεθαλ πνιχ γξήγνξα ηφζν εληφο φζν 

θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Δλψ κέρξη ην 2003 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο ζηηο απιέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπο πξνρψξεζαλ θαη ζε επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. Δηζήιζαλ ζηε ζηεγαζηηθή 

αγνξά, παξέρνληαο πνιχ επλντθά δάλεηα. Ζ αγνξά κηαο θαηνηθίαο ή ελφο 

απηνθηλήηνπ θαηλφηαλ πνιχ εχθνιε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Ηζιαλδψλ. Ζ 

κεγάιε αχμεζε ζηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα απφ ην 2003 θαη κεηά, 

νδήγεζε ζηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ.  

Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο είλαη πεξίπνπ 320.000 θαη επνκέλσο 

ε εγρψξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλε, επεθηάζεθαλ 

γξήγνξα ζηηο δηεζλείο αγνξέο, θαη ηδηαίηεξα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ 

Οιιαλδία. Σν  ελεξγεηηθφ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ απμήζεθε απφ 



38 

 

100% ηνπ ΑΔΠ ην 2000 ζην 880% ηνπ ΑΔΠ ζηα ηέιε ηνπ 2007 43. Ζ 

θπβέξλεζε δελ παξελέβε θαζφινπ γηα λα ζηακαηήζεη ηελ αλεμέιεγθηε 

αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ, αληίζεηα παξείρε πνιηηηθή ππνζηήξημε.  Δπηπιένλ, ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα, πνπ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο δαλεηζηήο έζραηεο 

αλάγθεο, κείσζε ηα απνζεκαηηθά  ηεο  ην 2003.  

Παξάιιεια, ηα πςειά επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ πξνζέιθπζαλ μέλν θεθάιαην, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αμίαο  ηεο θνξψλαο. Έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηζιαλδηθψλ εηαηξηψλ πξνηίκεζε ην 

δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα, δεδνκέλσλ ησλ πνιχ πςειψλ εγρψξησλ 

επηηνθίσλ. Μεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2005 ην ρξένο ζε μέλν λφκηζκα απμήζεθε 

θαηά 550%, κε απνηέιεζκα πξηλ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο λα απνηειεί πάλσ 

απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο 44.  

Ζ αλάδεημε ηεο Ηζιαλδίαο ζην δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη  νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εμήο παγθφζκηεο θαη εγρψξηεο 

ζπλζήθεο 45:  

α)  ηελ άθζνλε θηελή πίζησζε. Ζ αληζνξξνπία ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία  

ήηαλ κεγάιε ην 2001, κε θχξηα ζπκπηψκαηα ηα παξαηεηακέλα ρακειά 

επηηφθηα θαη ην κεγάιν εκπνξηθφ έιιεηκκα 46 ησλ ΖΠΑ. 

β)   ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία θεθαιαίνπ. Με ηελ είζνδν ηεο Ηζιαλδίαο ζηελ 

ΔΔΑ, νη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο θαη ηα επελδπηηθά ηδξχκαηα κπνξνχζαλ λα 

επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

γ)   ηε κεγάιε πνιηηηθή ππνζηήξημε ζηηο ηξάπεδεο. πγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

νκάδεο ηεο ηζιαλδηθήο ειίη, φπσο ήηαλ ε Octopus θαη ε Orcas, αζθνχζαλ 

κεγάιε επηξξνή ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, θαη θπξίσο ζηελ θπβέξλεζε,  θαη 

έιεγραλ ηηο  ηξάπεδεο θαη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο.  

δ)   ηε ζπγρώλεπζε επελδπηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ, κε ηελ νπνία, νη 

πξψηεο κπνξνχζαλ λα ππφθεηληαη ζηηο εγγπήζεηο πνπ έδηλε ε θπβέξλεζε γηα 

ηηο δεχηεξεο.  

ε)  ηελ πςειή αμηνιόγεζε ησλ ηξαπεδώλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δηεζλείο 

νίθνπο αμηνιόγεζεο. Ζ θξαηηθή ππνζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ θαη ην ρακειφ 

δεκφζην ρξένο ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ θαηάθεξαλ 

λα θεξδίζνπλ  3 A (AAA) απφ θάπνηνπο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο 

αμηνιφγεζεο, φπσο ηε Moody‟s, ηε Fitch θαη ηε Standard & Poor's.  

                                                           
43

   OECD, D. Carey  (2009). 

44
   Luca Lombardi  (2011). 

45
   Robert Wade θαη Silla Sigurgeirsdottir  (2010). 

46
   Βι. Παξάξηεκα Α. 
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5.2  Πεξίνδνο νηθνλνκηθήο “ππεξζέξκαλζεο”  

 

 Ιδησηηθνπνίεζε ηξαπεδώλ 

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ν  ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ήηαλ 

αξθεηά κηθξφο θαη απνηειείην θπξίσο απφ θξαηηθέο ηξάπεδεο. Ζ έθδνζε 

δαλείσλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Χζηφζν, ην 1998 ε θπβέξλεζε, ζηα 

πιαίζηα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ,  άξρηζε ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, ε νπνία νινθιεξψζεθε πιήξσο  ην 2003. Σν 

40% πεξίπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο Landsbanki  (ηεο κεγαιχηεξεο ηφηε ηζιαλδηθήο 

ηξάπεδαο) πνπιήζεθε ζε κία νκάδα Ηζιαλδψλ επελδπηψλ (Samson) 47.  Άιιεο 

νκάδεο Ηζιαλδψλ επελδπηψλ ή ηδησηηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο, φπσο ε  FL 

Group, ε  Exista, θαη ε Baugur αγφξαζαλ έλα κεγάιν πνζνζηφ κεηνρψλ ζηηο 

άιιεο δχν ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο, ηελ Kaupthing θαη ηελ Glitnir. Ζ Glitnir 

πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ηεο Islandsbanki  κε ηελ ηζιαλδηθή επελδπηηθή 

ηξάπεδα FBA. εκαληηθφ είλαη φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ έγηλε κε 

βάζε πνιηηηθά θξηηήξηα: Ο David Oddsson θαη o Halldór Ásgrímsson 

πξνψζεζαλ ηνλ έιεγρν  ησλ ηξαπεδψλ ζε νκάδεο αηφκσλ  πνπ είραλ ζηελέο 

ζρέζεηο κε ηα θφκκαηα ηεο θπβέξλεζεο. Έηζη,  ε Landsbanki  πέξαζε ζηελ 

ηδηνθηεζία πξνζψπσλ, ζπλδεδεκέλσλ κε ην IP,  θαη ε Kaupthing κε ην PP. Με 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, ε θπβέξλεζε είρε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ, 

θαη επνκέλσο ηελ παξνρή θηελφηεξσλ δαλείσλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ξαγδαία, δελ αληηκεηψπηδε θαλέλα 

εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ απφ μέλεο ηξάπεδεο, θαη ειεγρφηαλ ζηελά απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο θχθινπο. ην Independence Party, ελψ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

   OECD, D. Carey  (2009). 
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 Επελδύζεηο  

Μεηά ην 2000 ε ηζιαλδηθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Οη 

επελδχζεηο ζεκείσζαλ κεγάιε αχμεζε. ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ηεο θπβέξλεζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Progressive Party, ήηαλ λα 

πξνσζήζεη κηα ζεηξά απφ επελδχζεηο ζηελ αλαηνιηθή Ηζιαλδία, πεξηνρή ζηελ 

νπνία είρε κεησζεί ζεκαληηθά ν πιεζπζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη ην 2003-

2004, μεθίλεζε έλα ηεξάζηην έξγν, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην θξάηνο, γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πδξνειεθηξηθνχ θξάγκαηνο. Παξάιιεια, ε ακεξηθαληθή 

εηαηξεία Alcoa άξρηζε ηελ θαηαζθεπή ελφο ρπηεξίνπ αινπκηλίνπ ζην  

Reydarfjordur, ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επελδπηηθά έξγα ζηελ 

Ηζιαλδία 48. Σα έξγα απηά, πνπ απνηέιεζαλ ην 50% ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επελδχζεσλ γηα θάπνηα ρξφληα, νδήγεζαλ ζε ηεξάζηηα εηζξνή θεθαιαίσλ ζηε 

ρψξα θαη αχμεζαλ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα, ην νπνίν έθηαζε ζην 30% ην 2006. 

Ο πιεζσξηζκφο απμήζεθε κεηά ην 2003 θαη  άξρηζαλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα 

ζεκάδηα ππεξζέξκαλζεο ηεο νηθνλνκίαο 49. 

Δπηπιένλ, απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηφζν νη δεκφζηεο επελδχζεηο, θαζψο νη 

δήκνη ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξα έξγα, φζν  θαη νη επελδχζεηο ζηελ θαηαζθεπή 

θαηνηθηψλ, ηδηαίηεξα απφ ην 2003.  

Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε ζπλέρηζε ηηο θνξνινγηθέο κεηψζεηο, επλνψληαο 

θπξίσο ηηο ηάμεηο ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπο ηδηνθηήηεο κεγάισλ 

αθηλήησλ θαη θεθαιαίσλ. Οη πξαγκαηηθνί κηζζνί είραλ αλνδηθή πνξεία θαζ‟ φιε 

ηελ πεξίνδν 2000-2007. Ζ αλεξγία κεηψζεθε ζην 2%-3% ην 2000 θαη 

παξέκεηλε ζηαζεξή ζε απηά ηα επίπεδα γηα ηα επφκελα ρξφληα 50. Δθηφο απφ 

ην 2002, πνπ ε αλάπηπμε ήηαλ κεδεληθή, ηα ππφινηπα ρξφληα ην ΑΔΠ 

θπκάλζεθε ζε πςειά πνζνζηά, θηάλνληαο ζην απφγεην ην 2004 κε πνζνζηφ 

8%, φπσο θαίλεηαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

   Robert Wade θαη Silla Sigurgeirsdottir  (2010). 

49
   Steingrímur J.  Sigfússon (2008). 

50
   World Bank  (2012). 
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        -       ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15:   Γείθηεο πξαγκαηηθώλ  κηζζώλ (Index 2000=100) 

 

       Πεγή:  Statistics Iceland (2013). 

 

 

         -    ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16:  Δηήζηνο ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ (πνζνζηό %) 

 

 

      Πεγή:   World Bank (2012). 
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-     ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17:  Δπελδύζεηο επηρεηξήζεσλ σο πνζνζηό % ηνπ ΑΔΠ ηελ            

πεξίνδν 1991-2012 

 

 

        Πεγή:  Central Bank of Iceland (2011). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18:  Αξηζκόο θαηνηθηώλ πνπ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  (1995-2007) 

 

       Πεγή:   Statistics Iceland (2012). 

 

 

 Σηεγαζηηθά δάλεηα 

Μέρξη ην 2003, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα παξέρνληαλ θπξίσο απφ ην Housing 

Financing Fund (HFF). To κέγηζην πνζφ δαλείνπ γηα κηα ηδηνθηεζία ήηαλ ην 

80% ηεο αμίαο ηεο, δειαδή νη δαλεηδφκελνη έπξεπε λα δηαζέηνπλ ην 20% ηεο 

αμίαο ή λα βξνπλ άιιε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ δηάξθεηα ησλ δαλείσλ ήηαλ 

25-40 ρξφληα 51. Χζηφζν, ε θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο, κεηά ηελ επαλεθινγή ηεο 

ην 2003, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξν θφζκν  λα εηζέιζεη ζηε 

ζηεγαζηηθή αγνξά, αλαδηνξγάλσζε ην θξαηηθφ HFF, παξέρνληαο 

επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηα δάλεηα. Αχμεζε ηε κέγηζηε πνζφηεηα δαλείνπ απφ  

ην 80% ζην 90% ηεο αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη κείσζε ζηαδηαθά  ην επηηφθην 

απφ ην 5,1% ζην 4,15%. Αθφκα, αχμεζε ηε κέγηζηε πνζφηεηα δαλείνπ απφ 9 

εθαηνκκχξηα ηζιαλδηθέο θνξψλεο πνπ ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2004, ζηα 14,9 

                                                           
51

     Thorolfur Matthiasson (2008). 



44 

 

εθαηνκκχξηα ζηα ηέιε ηνπ 2004, ζηα 15,9 ην 2005 θαη ηειηθά ζηα 18 

εθαηνκκχξηα ην 2006 52. 

Απηή ε αιιαγή πνιηηηθήο ηνπ HFF ήηαλ έλα κεγάιν “ρηχπεκα” γηα ηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ είραλ κφιηο ηδησηηθνπνηεζεί θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

επεθηαζνχλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά.  Έηζη πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ ην 

HFF, άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ αθφκε θαιχηεξνπο φξνπο γηα ηελ παξνρή 

δαλείσλ. Αχμεζαλ ην κέγεζνο ηνπ δαλείνπ  πεξηζζφηεξν απφ ην θξαηηθφ 

ίδξπκα, κείσζαλ ηα επηηφθηα ζε αληίζηνηρα πνζνζηά  θαη πεξηφξηζαλ ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ παξνρή ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Δπηπιένλ, 

πξνζέθεξαλ αλαρξεκαηνδφηεζε. Δλψ ην HFF αξλήζεθε λα επεθηείλεη ηελ 

πίζησζε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ, εθηφο αλ αγφξαδαλ λέα θαηνηθία, νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο ελζάξξπλαλ ηνπο θαηαλαισηέο λα πάξνπλ δεχηεξν 

ελππφζεθν ζηεγαζηηθφ δάλεην επί ησλ αθηλήησλ ηνπο. ηα ηέιε ηνπ 2007, ην 

ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ έθηαζε ζην 121% ηνπ ΑΔΠ 53.  Όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14, σο πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ γχξσ ζην 

227% ην 2007, πνζνζηφ πνπ ζεσξείηαη ζρεηηθά πςειφ ζπγθξηηηθά  κε άιιεο 

ρψξεο.  

Ζ απμεκέλε πνζφηεηα δαλείσλ, ηα πςειφηεξα LTV (loan-to-value) θαη ε 

επαθφινπζε εηζξνή ρξήκαηνο ζηε ζηεγαζηηθή αγνξά, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ απφ ην 2003. Σελ πεξίνδν 2000-2007, νη 

ηηκέο ησλ ζπηηηψλ απμήζεθαλ θαηά 70% ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19.   

Χζηφζν ε εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί κέηξηα αλ 

ζπγθξηζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Ηζιαλδίαο. 

Σν ρξεκαηηζηήξην απμήζεθε θαηά 390% απφ ην 2003 κέρξη ηα κέζα ηνπ 2007, 

φηαλ ν δείθηεο  ρξεκαηηζηεξίνπ έθηαζε πεξίπνπ ηηο  9016  κνλάδεο 54. Πξνο 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην 80% ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Ηζιαλδίαο απνηειείην απφ κεηνρέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  
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   SIC (2010). 

53
   CBI (2008). 

54
   OECD, D. Carey (2009). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19:  Δμέιημε ησλ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ ζε νλνκαζηηθνύο θαη 

πξαγκαηηθνύο όξνπο ( θόζηνο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν) 

 

 

      Πεγή:  Thorolfur Matthiasson (2008). 
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5.3   Ο ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ε ζηφρεπζε    

πιεζσξηζκνχ 

 

Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο 

ηζιαλδηθήο θνξψλαο ήηαλ θπκαηλφκελε, κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ηνλ 

πιεζσξηζκφ ζε ρακειά επίπεδα. Σν 2001 ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηζιαλδίαο 

πηνζέηεζε επίζεκα ηε ζηφρεπζε πιεζσξηζκνχ, ζέηνληαο σο ζηφρν ην 2,5% κε 

αλψηαην θαη θαηψηαην φξην ην 4% θαη ην 1% αληίζηνηρα 55. Παξφια απηά, ν 

πιεζσξηζκφο μεπέξαζε  θάπνηεο ρξνληέο ην αλψηαην φξην  θηάλνληαο ζε 

πνζνζηφ 6%-7%. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, κέρξη ην 2003 

είρε πησηηθή ηάζε. Χζηφζν ηα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζεκαληηθά ζηα ηεξάζηηα επελδπηηθά έξγα.   

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ  ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα, αχμεζε ζεκαληηθά ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 56, ηδηαίηεξα απφ ην 

2004 θαη κεηά, ην νπνίν έθηαζε κέρξη θαη  15% .  

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20:  Πιεζσξηζκόο, ζηόρνο πιεζσξηζκνύ θαη αλώηαην 

όξην 

  

 

         Πεγή:  Thorolfur Matthiasson (2008). 

                                                           
55

   Thorolfur Matthiasson (2008). 

56
   Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη ην επηηφθην πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ρξεψλεη ηηο ηξάπεδεο γηα  δάλεηα. 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21:  Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 

 

 

     Πεγή:  Thorolfur Matthiasson (2008). 

 

Ζ  πνιηηηθή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα απμήζεη ζε ηέηνην βαζκφ ηα επηηφθηα 

γηα λα πεξηνξίζεη ηελ εγρψξηα δήηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θπκαηλφκελε 

ηζνηηκία ηεο θνξψλαο, είρε δχν πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο 57:  ηελ εηζξνή 

ηεξάζηησλ θεθαιαίσλ απφ ηε κία, θαη ην δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

ηζιαλδηθψλ εηαηξηψλ ζε μέλν λφκηζκα απφ ηελ άιιε.  

Παξάιιεια, ε Κεληξηθή Σξάπεδα επέθηεηλε ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  Δπηπιένλ, κείσζε ηα απνζεκαηηθά ηεο ην 2003, 

θαη κέρξη ην 2008 θαηήξγεζε ηα ειάρηζηα απνζεκαηηθά γηα ηηο θαηαζέζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο ζην εμσηεξηθφ.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
57

  Jon Danielsson (2008). 
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5.4 Ζ γξήγνξε επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ε 

ζπζζψξεπζε ηνπ ρξένπο 

 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ηξαπεδψλ επέηξεςε ηε κεγάιε 

αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, 

άιιαμε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

ηφζν ζηελ Ηζιαλδία φζν θαη δηεζλψο, αλαπηχρζεθε ξαγδαία, δεκηνπξγψληαο 

κία ηεξάζηηα θίλεζε θεθαιαίσλ πνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη ηνλ παξαγφκελν πινχην. Έηζη, ε θξίζε εκθαλίδεηαη σο θξίζε 

ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ.  

Μεηά ην 2000, ε Ηζιαλδία ήηαλ κία απφ ηηο ρψξεο κε ηα πςειφηεξα επηηφθηα. Ζ 

κεγάιε δηαθνξά επηηνθίσλ κε άιιεο  ρψξεο ήηαλ κηα επθαηξία γηα θέξδνο γηα 

ηνπο επελδπηέο κέζσ ηνπ carry trade.  Έηζη νη ιεγφκελνη “θεξδνζθφπνη”  

δαλείδνληαλ κεγάια πνζά εθηφο ηεο Ηζιαλδίαο, γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Δπξσδψλε, ή αθφκε ζε γηελ ή ειβεηηθά θξάγθα, κε ρακειφηεξα επηηφθηα, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηα αληάιιαζαλ ζε ηζιαλδηθέο θνξψλεο θαη δάλεηδαλ εθ λένπ ηηο 

ηξάπεδεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο  ηδηψηεο εληφο ηεο Ηζιαλδίαο  κε πςειφηεξα 

επηηφθηα.58  Ζ εμσηεξηθή έθδνζε νκνιφγσλ ζε ηζιαλδηθέο θνξψλεο, θαζψο θαη 

ε δήηεζε ηνπ ηζιαλδηθνχ λνκίζκαηνο  εθηνμεχζεθε. Ζ αμία ηεο θνξψλαο 

απμήζεθε ζεκαληηθά.  
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   Jack Smart  (2008). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 22:  Spread 59 βξαρππξόζεζκσλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ 

(θόθθηλε γξακκή), spread επηηνθίσλ δηαηξαπεδηθήο αγνξάο (κπιε 

γξακκή),  spread πεληαεηώλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ (πνξηνθαιί γξακκή) 

 

      Πεγή:  Central Bank of Iceland (2011). 

 

πγρξφλσο, ηα πςειά εγρψξηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ζε κηα κηθξή νηθνλνκία, 

φπσο ηεο Ηζιαλδίαο ψζεζαλ ηηο ηζιαλδηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά λα 

πάξνπλ δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα, ή λα κεηαηξέςνπλ έλα κέξνο απφ ην ήδε 

ππάξρνλ ρξένο ηνπο ζε μέλν λφκηζκα. Οη ηξάπεδεο πξφζθεξαλ  “ειθπζηηθά” 

δάλεηα ζηα λνηθνθπξηά,  θπξίσο ζε ειβεηηθά θξάγθα θαη γηαπσλέδηθα γηελ, αλ 

θαη ιίγνη θάηνηθνη είραλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή  πεγέο εηζνδήκαηνο ζε μέλν 

λφκηζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ηξάπεδεο θέξδηζαλ αθφκα έλα πιενλέθηεκα 

απέλαληη ζην HFF, ην νπνίν απνιάκβαλε ηελ εγγχεζε ηεο θπβέξλεζεο, αιιά 

ζπλέρηδε λα παξέρεη ζηεγαζηηθά δάλεηα κφλν ζε ηζιαλδηθέο θνξψλεο.  Απφ ην 

2006 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2008, ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ ζε μέλν λφκηζκα 

δηπιαζηάζηεθε θαη έθηαζε ζην 14% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο  ρξένπο 60.  

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνζπάζεζε λα επσθειεζεί απφ ηα ρακειφηεξα  

επηηφθηα ζην εμσηεξηθφ θαη επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη αιινχ. 
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   Βι. Παξάξηεκα Α. 

60
   T. O. Sigurjonsson θαη M. W. Mixa (2011). 
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πγθεθξηκέλα, ε Glitnir, ε Landsbanki θαη ε Kaupthing άξρηζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ Δπξψπε κε ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο.  Ζ 

πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ήηαλ ε βαζηθφηεξε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ.  Ζ κεγαιχηεξε αλάπηπμή  ηνπο 

ήηαλ ηελ πεξίνδν 2004-2006. Πνιχ γξήγνξα αχμεζαλ ηφζν ηα εγρψξηα φζν 

θαη ηα μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο. ηα ηέιε ηνπ 2007, ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ (Kaupthing, Glitnir, 

Landsbanki), θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ εγρψξησλ εγγεγξακκέλσλ ηξαπεδψλ 

ήηαλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζε μέλα θαη εγρψξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Χζηφζν, ην 70% ησλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ ζε θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ 61. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ν δαλεηζκφο απφ 

μέλεο αγνξέο θεθαιαίσλ, κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε  δαλείσλ ζε θάπνηεο 

ηζιαλδηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αγφξαδαλ κεηνρηθά 

κεξίδηα ζε μέλεο εηαηξείεο.  Πνιιέο απφ ηηο επελδπηηθέο εηαηξείεο απηέο, φπσο 

ήηαλ ε Baugur θαη ε Samson, ειέγρνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο  κεηφρνπο ησλ 

ηξαπεδψλ. Γειαδή, νη βαζηθνί κέηνρνη ηφζν ηεο Glitnir φζν θαη  ηεο 

Landsbanki θαη ηεο Kaupthing  ήηαλ απφ ηνπο θχξηνπο νθεηιέηεο ησλ 

ηξαπεδψλ 62. Ζ πνιηηηθή απηή ηνπ δαλεηζκνχ ζηηο πςειά κνριεπκέλεο 

ηζιαλδηθέο εηαηξείεο, εμέζεζε ηηο ηξάπεδεο ζε κεγάιν θίλδπλν. ηελ 

πεξίπησζε ζνβαξήο χθεζεο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο κεηνρψλ, νη επελδπηηθέο 

επηρεηξήζεηο θηλδχλεπαλ απφ πηψρεπζε, κε απνηέιεζκα δπζκελείο ζπλέπεηεο 

θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο.   

Δπηπιένλ, νη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ρνλδξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία ήηαλ άθζνλε θαη ζρεηηθά πην θηελή απφ ηηο 

θαηαζέζεηο ηελ πεξίνδν εθείλε. Χζηφζν, είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξή, δεδνκέλνπ 

φηη ε πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θιείζεη εληειψο 

θαη απφηνκα, φπσο θαη ζπλέβε ζην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, φηαλ απμήζεθαλ νη αλεζπρίεο γηα ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηζιαλδηθψλ 

ηξαπεδψλ. Ο κέζνο δείθηεο δάνεια προς καηαθέζεις  (LTD  ratio) ησλ 

ηξηώλ ηξαπεδώλ απμήζεθε κέρξη ην 2005, θηάλνληαο  ην 3,2. Ο πςειφο  

δείθηεο LTD απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη 

πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Χζηφζν ην 2007 

κεηψζεθε ζην 2,0, φηαλ νη ηξάπεδεο πξνζπάζεζαλ λα απμήζνπλ ηηο μέλεο 

θαηαζέζεηο ηνπο κέζσ δηαδηθηπαθψλ  ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23:   Γάλεηα θαη θαηαζέζεηο ησλ ηξηώλ ηξαπεδώλ (εγρώξηα 

θαη μέλα, ζε δηο ISK) 

 

 

         Πεγή:   OECD, D. Carey (2009). 

 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ν δαλεηζκφο απφ ηηο ηξεηο ηξάπεδεο 

κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπ δαλεηδφκελνπ. Όπσο θαίλεηαη, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ ήηαλ ζε ηζιαλδηθέο εηαηξείεο, ζε εγρψξηα λνηθνθπξηά, ζε 

κεηξηθέο εηαηξείεο, αιιά θαη ζε μέλεο εηαηξείεο θαη πξφζσπα. Ο δαλεηζκφο 

πξνο ηα  ηδησηηθά λνηθνθπξηά απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ην 2004, φηαλ νη 

ηξάπεδεο άξρηζαλ λα αληαγσλίδνληαη ην HFF κε επλντθφηεξα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα. Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε θαη ζηαζεξφηεξε αχμεζε ζηελ παξνρή δαλείσλ 

ήηαλ πξνο ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο μέλεο εηαηξείεο θαη ηα μέλα πξφζσπα. 

ηα ηέιε ηνπ 2007, κεηά ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο θξίζεο ξεπζηφηεηαο, νη 

ηξεηο ηξάπεδεο  αχμεζαλ ην δαλεηζκφ πξνο ηηο μέλεο εηαηξείεο θαη ηα πξφζσπα 

απφ 11,4 ζηα 20,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 24:   Γαλεηζκόο από ηηο ηξεηο κεγάιεο ηξάπεδεο (ζε δηο 

επξώ) 

 

 

          Πεγή:  SIC (2010). 

 

 

Ζ κεγάιε εηζξνή θεθαιαίσλ, ηφζν ιφγσ ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζηελ 

αλαηνιηθή Ηζιαλδία φζν θαη ιφγσ ησλ πςειψλ επηηνθίσλ, πξνθάιεζε, φπσο 

αλαθέξακε, ηεξάζηηα ππεξηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. Ζ πξαγκαηηθή 

ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 63 ηεο ηζιαλδηθήο θνξψλαο 

ππεξηηκήζεθε θαηά 13% απφ ην 2003 κέρξη ην 2007. πλεπψο, απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά νη εηζαγσγέο, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ.  Απφ ην 5% ηνπ ΑΔΠ ην 2003 έθηαζε ζην 25% ηνπ ΑΔΠ  ην 

2006 64.  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 25:   Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ (πνζνζηό % ηνπ 

ΑΔΠ) 

 

 

       Πεγή:  World Bank (2012). 

 

 

5.5   Ζ “κίλη-θξίζε” (2006) 

Πξηλ ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, πνπ μεθίλεζε απφ 

ηελ ακεξηθαληθή ζηεγαζηηθή αγνξά θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ κεγαιχηεξσλ 

επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα επεξέαζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

ε Ηζιαλδία ήδε αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο αζηάζεηαο θαη ηεο 

κεγάιεο αληζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο.  

ηηο αξρέο ηνπ 2006, εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο είραλ αξρίζεη λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο  απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Σν 

έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ηζιαλδίαο είρε θηάζεη ην 20% ηνπ ΑΔΠ, 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παγθνζκίσο. Σν πνζνζηφ  αλεξγίαο  ήηαλ 

1% θαη ε αχμεζε ησλ κηζζψλ ήηαλ  7% εηεζίσο 65.  Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

Glitnir, Landsbanki θαη Kaupthing είραλ μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα ηηο ζηεξίμεη σο δαλεηζηήο έζραηεο αλάγθεο. 
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Δπηπιένλ, ελψ νη ππνρξεψζεηο ηνπο  ήηαλ πξαγκαηηθέο, πνιιά απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ήηαλ πιαζκαηηθά, θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ θαη ησλ 

δχν ήηαλ ζε μέλν λφκηζκα 66. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2006 ε Fitch ππνβάζκηζε 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Ηζιαλδίαο. ηε ζπλέρεηα ε Merrill Lynch θαη ε 

Danske  Bank δεκνζίεπζαλ αξλεηηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα ηηο ηζιαλδηθέο 

ηξάπεδεο.  Απηφ πνπ επαθνινχζεζε ήηαλ ε ξαγδαία ππνηίκεζε ηεο θνξψλαο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26, θαη ζπλεπψο ε αχμεζε ηνπ ρξένπο ζε 

μέλν λφκηζκα. Σα spreads  ησλ CDS 67 απμήζεθαλ. Ο δείθηεο  ρξεκαηηζηεξίνπ  

έπεζε  θαηαθφξπθα. 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26:  Πξαγκαηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

ηζιαλδηθήο  θνξώλαο  (Γείθηεο  1980-2008=100) 

 

 

           Πεγή:   OECD, D. Carey (2009). 

 

Δλψ ε  ρξεκαηνδφηεζε ζηελ επξσπατθή αγνξά ρξενγξάθσλ ήηαλ πιένλ 
δχζθνιε, ε ακεξηθαληθή αγνξά ρξενγξάθσλ άλνημε, θπξίσο ιφγσ ησλ CDOs. 
Σα ηζιαλδηθά ρξεφγξαθα εηζρψξεζαλ ζηα CDOs εμαηηίαο ηεο πςειήο 
αμηνιφγεζεο ησλ ηζιαλδηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. ηα κέζα ηνπ 
2006, ε εξεκία επαλήιζε ζηελ ηζιαλδηθή νηθνλνκία. Χζηφζν, νη αληζνξξνπίεο 
ζπλέρηδαλ λα εμειίζζνληαη γξήγνξα, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο κηαο 
ζνβαξήο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.  
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Παξφιν πνπ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ απφ ηε  “κίλη-θξίζε” ηνπ 2006, νη ηξεηο 
ηξάπεδεο (Glitnir, Landsbanki, Kaupthing) ζπλέρηδαλ λα αληηκεησπίδνπλ 
πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Ζ αλάπηπμή ηνπο είρε βαζηζηεί θπξίσο ζηελ 
πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξενγξάθσλ θαη νη θαηαζέζεηο απνηεινχζαλ 
έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο.  Γηα λα αληηκεησπίζνπλ 
ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη λα επαλέιζνπλ δπλακηθά ζηελ παγθφζκηα 
νηθνλνκία, πξνέβεζαλ ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 
 
1)  Πξνζπάζεζαλ λα απμήζνπλ ηηο μέλεο θαηαζέζεηο κέζσ δηαδηθηπαθψλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ 
ηξαπεδψλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Οιιαλδία, θαη  πξνζέθεξαλ πην 
“ειθπζηηθά”  επηηφθηα. Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2006 ε Landsbanki  μεθίλεζε ηελ 
Icesave θαη ην  2007 ε Kaupthing ηελ Kaupthing Edge. χκθσλα κε ηελ ΔΔΑ, 
ε Icesave θαη ε Κaupthing Edge ήηαλ θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ ηζιαλδηθνχ 
θξάηνπο, θαη φρη ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 
επνπηεία ησλ ζπγαηξηθψλ.  ε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν νη θαηαζέζεηο  ζηελ 
Landsbanki ηξηπιαζηάζηεθαλ, θπξίσο ιφγσ ησλ θαηαζέζεσλ ζηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηεο Icesave. Αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ 
ζηηο άιιεο δχν ηξάπεδεο 68.  
 
2)  Αχμεζαλ ην δαλεηζκφ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ κέζσ ησλ ιεγφκελσλ “love letters” 69:  
Έρνληαο εμαληιήζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ απεπζείαο δαλεηζκνχ απφ ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηζιαλδίαο, αξρηθά νη ηξεηο ηξάπεδεο πνπινχζαλ 
ρξεφγξαθα ζε θάπνηεο απφ ηηο κηθξφηεξεο ηνπηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζηε 
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο απηά σο εγγχεζε, δαλείδνληαλ  απφ ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα θαη έπεηηα δάλεηδαλ πίζσ ηηο ηξεηο ηξάπεδεο. ηε ζπλέρεηα 
επέθηεηλαλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπο, νη 
νπνίεο πνπινχζαλ ηα “love letters” ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ 
Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηελ ΔΚΣ. Έηζη, νη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα 
εμαζθαιίζνπλ ξεπζηφηεηα, ρσξίο νπζηαζηηθά λα παξέρνπλ σο εγγχεζε 
πξαγκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηηο αξρέο ηνπ 2008 αχμεζαλ ηα εγγπεκέλα 
δάλεηα απφ ηελ ΔΚΣ θαηά 2,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  
 
ηα ηέιε ηνπ 2007 ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ 78,3 δηο 
επξψ, ην νπνίν ηζνδπλακνχζε κε 558% ηνπ ΑΔΠ. Απφ απηφ, ην δεκφζην 
ρξένο έθηαλε κφιηο ζηα 2,8 δηο επξψ, κε απνηέιεζκα ην αθαζάξηζην ρξένο 
ηεο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα είλαη έλα απφ ηα ρακειφηεξα 
αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 
δηάγξακκα, ηα έμνδα ηεο θπβέξλεζεο ζπλεηζέθεξαλ ειάρηζηα ζηελ αχμεζε 
ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ μέλνπ ρξένπο 
νθείιεηαη ζηηο ηξάπεδεο, απνηειψληαο ην 84% 70. Πνιινί νηθνλνκνιφγνη 
αλέδεημαλ ην 2006 φηη ην ηζιαλδηθφ ρξένο ήηαλ θπξίσο ηδησηηθφ, κε θχξηνπο 
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ππεχζπλνπο ηηο ηξεηο κεγάιεο ηξάπεδεο, θαη ζηε ζπλέρεηα άιια 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο, θαη  ην ηζιαλδηθφ θξάηνο δελ 
ήηαλ, νχηε άκεζα νχηε έκκεζα, εγγπεηήο γηα απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. 
Γεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξένπο ήηαλ ζε μέλν λφκηζκα,  ην 
εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε ζεκαληηθά ην 2008 κεηά ηελ ππνηίκεζε ηεο 
θνξψλαο.  
 
 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 27:   Δμσηεξηθό ρξένο (ζε εθαη. ΙSK) 
 

 

 
      
        Πεγή:  Rok Spruk (2010). 
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Κεφάλαιο 6:   Η διακυβζρνηςη του Geir Haarde 

(2007-2009) – To ξζςπαςμα τησ κρίςησ  

 

6.1    Σα αίηηα ηεο  ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Γελ κπνξνχκε  λα εμεηάζνπκε ηελ θξίζε ζηελ Ηζιαλδία  έμσ απφ ηελ 

παγθφζκηα θξίζε, φπσο απηή εθδειψζεθε ην 2007-2008 ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Αο ζεκεηψζνπκε ινηπφλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία  

ηνπ θπξίαξρνπ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ, πνπ ήξζε λα απαληήζεη ζηελ θξίζε 

ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1970 θαη  θπξηάξρεζε  ζηηο αλεπηπγκέλεο  θαπηηαιηζηηθά 

νηθνλνκίεο.  

Μηα ζεκαληηθή  δηάζηαζε ηεο  λενθηιειεχζεξεο  πνιηηηθήο απνηέιεζαλ νη 

αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Οη αιιαγέο απηέο είραλ ζηφρν  λα 

πεξηνξίζνπλ  φ ,ηη  είρε θαηαθηεζεί θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν  απφ ηνλ 

θφζκν ηεο εξγαζίαο. «Ζ  θαπηηαιηζηηθή δπλακηθή  δελ κπνξεί  λα ζπκβηβαζηεί, 

εθηφο  ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, κε κε θαπηηαιηζηηθέο αμίεο, ζεζκνχο θαη 

θνηλσληθνχο ζπκβηβαζκνχο. Γελ αληέρεη, κε ιίγα ιφγηα, πεξηνξηζκνχο ζηε  

ινγηθή ηνπ θέξδνπο»71.  Έηζη, έρνπκε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά  

πάγσκα θαη κείσζε κηζζψλ, πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ,  κείσζε 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο  δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Δπίζεο, ε αχμεζε 

ηεο αλεξγίαο βνήζεζε ηελ θνηλσληθή θαηεδάθηζε. 

Μηα δεχηεξε  θαηεχζπλζε είλαη νη αιιαγέο  ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. Οη πεξηνξηζκνί  θαη νη ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, ζηαδηαθά 

αιιάδνπλ. Σα θεθάιαηα πξέπεη λα θηλνχληαη ειεχζεξα ζε ηνκείο  θαη ηφπνπο 

πνπ πξνζδνθνχλ πεξηζζφηεξα θέξδε. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπκε ζεκαληηθέο  

δηεζλείο  ζπκθσλίεο  θαη  θαλνληζκνχο  γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο 

θίλεζεο θεθαιαίσλ.  Ζ Γεληθή  πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ  (GATT),  κε 

ηηο ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο  (Σφθην 1973-1979, Οπξνπγνπάε  1986-1994), 

είρε ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο ηνπ  δηεζλνχο εκπνξίνπ πξντφλησλ, θαη 

θπξίσο ηελ απειεπζέξσζή ηνπ  κε ηε κείσζε ησλ δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ. 

Σν 1995 ηδξχεηαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ),  ν νπνίνο 

αληηθαηέζηεζε ηελ GATT. Σν 1993 ζεζπίδεηαη ε ειεχζεξε  θίλεζε  εκπνξίνπ 

ζηελ  Δπξσπατθή  Έλσζε. Σν 1999 ηδξχεηαη  ε Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε. Παξάιιεια, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  απειεπζεξψλεηαη  απφ 
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πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ  ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο  θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ, ηελ πνιηηηθή ησλ επηηνθίσλ, ηα απνζέκαηα ησλ ηξαπεδψλ θιπ., 

δηακνξθψλνληαο έλα επλντθφ  δηεζλέο πεξηβάιινλ γηα  ηελ  θίλεζε ησλ 

θεθαιαίσλ  θαη  ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  «Απηφ ην 

θεθάιαην, πνπ ν Μαξμ  νλφκαδε  «πιαζκαηηθφ» ζην κέηξν πνπ δελ 

ζπληζηνχζε επέλδπζε ζηελ παξαγσγή  γηα ηελ εμαγσγή ππεξαμίαο, αιιά 

απαίηεζε ζηελ παξαγφκελε ππεξαμία, απμήζεθε ζε ππέξκεηξν βαζκφ ζηελ 

επνρή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.»72  

Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηελ 

λενθηιειεχζεξε πεξίνδν.  Μεηψλεηαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή  ηνπ 

παξέκβαζε. Έρνπκε κεγάιεο θαη ζπλερείο απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη 

πεξηνξηζκφ  ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ,  φπσο πγεία, παηδεία, ππεξεζίεο ζε 

επαίζζεηεο  θνηλσληθέο νκάδεο θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε βαζηθά είδε αλάγθεο. 

«πκβαηή κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ απμαλφκελε  «αγηνπνίεζε» ηνπ 

θέξδνπο  είλαη ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ  πνπ ζπκβάιιεη 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ ρξένπο ησλ θξαηψλ.»73   

H αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (πνπ ζηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζάεη 

ηελ θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε θαη λα απνθνκίδεη θέξδε) βαζίζηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηελ πίζησζε. Τπήξμε έλαο καδηθφο 

δαλεηζκφο  πξνο θξάηε, ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά, πνπ ήξζε λα 

θαιχςεη:  1) ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο,  

2) ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη  ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ  θαη     

3) ηελ αιιαγή ηεο παξαδνζηαθήο  ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ (δαλείδνληαη γηα 

λα δαλείζνπλ θαη δελ βαζίδνληαη κφλν ζηηο θαηαζέζεηο).  Σα ρακειά  επηηφθηα 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990  έθαλαλ  ην ρξήκα πην  θηελφ θαη ηφλσζαλ ηε 

ιατθή  θαηαλάισζε. Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θαη  εηδηθά 

ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ,  ζην  ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  ήξζε λα 

κεγαιψζεη   ην ξίζθν θαη ηελ αλαζθάιεηα  πνπ έηζη θη αιιηψο  ραξαθηεξίδεη  

ηελ ειεχζεξε αγνξά ρξήκαηνο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα φκσο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα απνκαθξχλνπλ ηνλ θίλδπλν   άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ  

λέα «πξντφληα»  (ηίηινη, νκφινγα  θαη ινηπά  ρξεκαηηζηηθά ηξαπνπιφραξηα) ηα 

νπνία πσινχζαλ  ζε άιια ηδξχκαηα. Με ηελ πψιεζε απηή εμνηθνλνκνχζαλ 

ρξήκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ  γηα ηελ πξνζθνξά  λέσλ δαλείσλ.  Ζ 

δηαδηθαζία, π.ρ.  ηεο  ηηηινπνίεζεο,  πνπ αλαθεξφηαλ σο απνηειεζκαηηθή  γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ  ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ήηαλ ε εμήο:  νκνεηδή δάλεηα 

κεηαηξέπνληαη ζε νκφινγα  θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε  

ηξάπεδα πνπ έρεη δψζεη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Σα ηνμηθά νκφινγα  

αλαθαηεχνληαη κε άιια πνπ ζεσξνχληαη πην αζθαιή. Οη νκνινγίεο ζηε 

ζπλέρεηα  γίλνληαη  αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, θαη νκνεηδείο ηίηινη  
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   Γ. Μειηφο  θαη  Γ. σηεξφπνπινο (2011). 



59 

 

ηηηινπνηνχληαη  ζε δεχηεξε γεληά νκνιφγσλ,  ηα  CDOs,  πνπ αγνξάδνληαη 

απφ πνιιέο  Δπξσπατθέο  ηξάπεδεο. Σν ξίζθν δηαρέεηαη απφ ηελ αξρηθή 

ηξάπεδα ζε πνιινχο επελδπηέο, αιιά ηαπηφρξνλα δηαρέεηαη θαη ην ξίζθν 

ζπλνιηθήο  ζπζηεκηθήο θαηάξξεπζεο 74.  Έηζη δεκηνπξγήζεθε  κηα παγθφζκηα   

θαη πνιχπινθε  ρξεκαηνπηζησηηθή αιπζίδα πνπ δηαθηλνχζε  ηεξάζηηα 

θεθάιαηα θαηά πνιχ κεγαιχηεξα απφ ην παγθφζκην ΑΔΠ. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, ε θιίκαθα απηήο ηεο 

ηεξάζηηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θνχζθαο έρεη ππνινγηζηεί ζηα 639 ηξηο δνιάξηα 

θαη ηζνδπλακεί κε 10 θνξέο ην παγθφζκην ΑΔΠ.  Όπσο είλαη γλσζηφ, ε θξίζε 

εκθαλίδεηαη ζηηο ΖΠΑ  ην 2007, φπνπ ηα επηζθαιή ζηεγαζηηθά δάλεηα  

αξρίδνπλ λα γίλνληαη  αλεμφθιεηα  θαη ε αμία ησλ αθηλήησλ  δελ απμάλεηαη 

ζπλέρεηα  κε βάζεη  ηνπο επζεβείο πφζνπο ησλ αγνξψλ. Ό ,ηη  ινηπφλ ήηαλ 

δνκεκέλν πάλσ ζηα δάλεηα θαη ζηα ππεξηηκεκέλα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία 

ράλεη ηελ αμία ηνπ θαη  αξρίδεη λα θηλδπλεχεη  φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα  ησλ αλεπηπγκέλσλ  ρσξψλ.75 

Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 κεγάιεο  νκάδεο ηνπ  πιεζπζκνχ  ζηηο ΖΠΑ 

αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηα  ζηεγαζηηθά  δάλεηα,  κε απνηέιεζκα νη 

ηξάπεδεο λα έρνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη νη θαηαζέηεο λα ζπεχδνπλ  λα 

πάξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Παξάιιεια  μεθίλεζαλ  νη πιεηζηεξηαζκνί  αθηλήησλ   

θαη  ρηιηάδεο  άλζξσπνη  βξέζεθαλ ζην δξφκν. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε 

απφ ην πάγσκα ησλ  πηζηψζεσλ,  θαη ην ρξήκα,  ιφγσ έιιεηςεο  

εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ, γίλεηαη πνιχ αθξηβφ γηα ηα θξάηε, ηηο επηρεηξήζεηο, 

ηα λνηθνθπξηά. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2008 ε ακεξηθάληθε θεληξηθή ηξάπεδα 

πξνζέθεξε νηθνλνκηθή ελίζρπζε  85 δηο δνιαξίσλ ζηελ  αζθαιηζηηθή  AIG  γηα 

λα απνηξέςεη ηελ θαηάξξεπζή ηεο. Σνλ ίδην κήλα  ε Lehman Brothers, ε 

ηέηαξηε  κεγαιχηεξε επελδπηηθή ηξάπεδα  ησλ ΖΠΑ, θήξπμε πηψρεπζε 

πξνθαιψληαο αλαζηάησζε  ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ είραλ εθηεζεί ζηα «ηνμηθά» νκφινγα.  Με ην πέξαζκα ηεο θξίζεο ζηελ 

Δπξψπε  γίλεηαη πξνζπάζεηα  κέζσ  θξαηηθνπνηήζεσλ  (ζε Αγγιία, Βέιγην, 

Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία θιπ) λα ζσζνχλ θάπνηεο ηξάπεδεο πνπ θαηέξξεαλ.  

Σν ζθάζηκν ηεο θνχζθαο ηεο ακεξηθάληθεο αγνξάο αθηλήησλ κεηαηξέπεηαη 

ινηπφλ ζε  δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.  

Απφ ην 2008 θαη κεηά ε θξίζε επαλέξρεηαη ζηε βάζε ηεο,  ζηελ πξαγκαηηθή 

παξαγσγή  κε ηα γλσζηά  θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα: δηάιπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηζηνχ  ησλ ρσξψλ, κείσζε ησλ ΑΔΠ, θιείζηκν 

επηρεηξήζεσλ, απνιχζεηο  εξγαδνκέλσλ, θαη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ ρξεψλ θαη 

ειιεηκκάησλ γηα λα ζηεξίμνπλ νη θπβεξλήζεηο  ηα θαηαξξένληα εζληθά ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα. Ο ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο παξαγσγηθφο ηνκέαο  

ζπξξηθλψλνληαη. Ζ χθεζε απεηιεί  ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 
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Ζ ηειεπηαία παγθφζκηα  ζπζηεκηθή  θξίζε  είλαη, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο,  

κηα θξίζε ππεξζπζζψξεπζεο  θεθαιαίνπ. Σα  θεθάιαηα αδπλαηνχλ λα 

επελδχνληαη  ζπλερψο  εμαζθαιίδνληαο δηαξθψο  θέξδε,  θαη κάιηζηα  

βξαρππξφζεζκα φπσο επηζπκνχλ. Βξίζθνπλ εκπφδηα, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, 

πνπ κεηψλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Σα φξηα ηεο «απηνλφκεζεο» ηνπ 

ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην παξαγσγηθφ  είλαη πεξηνξηζκέλα. Ζ θξίζε 

δελ είλαη νηθνλνκηθή κε ηε ζηελή  έλλνηα. Δίλαη  κηα ζπλνιηθή  θνηλσληθή θξίζε  

πνπ αθνξά ην πνιηηηθφ, ην ηδενινγηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ πεδίν. Σν θεθάιαην 

δελ είλαη ην ρξήκα, αιιά  θνηλσληθή ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ ε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία παξάγεη, θαηαλαιψλεη θαη κνηξάδεηαη ην πινχην 

ηεο. Σα αίηηα ινηπφλ ηεο θξίζεο, φπσο θαη ε ππέξβαζή ηεο πξνο 

νπνηαλδήπνηε  θαηεχζπλζε, δελ είλαη ινγηζηηθν-νηθνλνκηθά,  αιιά θνηλσληθά 

θαη πνιηηηθά. Σν πψο ε θξίζε εθδειψζεθε  ζε θάζε ρψξα ζρεηίδεηαη κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο ηνπ θάζε εζληθνχ θνηλσληθνχ 

ζρεκαηηζκνχ. 

 

ηελ Ηζιαλδία, φπσο έρνπκε αλαθέξεη, απφ ην 1990 θαη κεηά, αλαπηχρζεθε 

έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ  ζχζηεκα πνπ επεθηάζεθε γξήγνξα ζηελ Δπξψπε, θαη 

ηδηαίηεξα ζε Αγγιία θαη Οιιαλδία,  θαη ηα  θεθάιαηά ηνπ ππνινγίδνληαλ   10 

θνξέο πάλσ απφ  ηνλ πινχην ηεο ρψξαο. Οη ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

απνηεινχληαλ απφ βξαρππξφζεζκα επξσπατθά νκφινγα θαη θαηαζέζεηο απφ 

ηελ Δπξψπε, ελψ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο  ζηνηρεία ήηαλ δάλεηα καθξάο 

απνπιεξσκήο πξνο Ηζιαλδνχο θαη μέλνπο επελδπηέο πςεινχ ξίζθνπ 

(maturity mismatching) 76. Ζ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers επεξέαζε  

άκεζα ηηο  ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο.  Ζ δηαηξαπεδηθή αγνξά πάγσζε θαζψο  

άξρηζε λα επηθξαηεί δπζπηζηία. Οη ηξάπεδεο πξνζπαζνχζαλ λα θιείζνπλ  ηα 

αλνίγκαηά ηνπο θαη λα καδέςνπλ ξεπζηφ. Οη αγνξέο δεηνχζαλ πίζσ ηα 

ρξήκαηα πνπ είραλ δαλείζεη, φπσο θαη νη μέλνη θαηαζέηεο  απφ Αγγιία θαη 

Οιιαλδία. Οη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο αδπλαηνχζαλ  λα αληαπνθξηζνχλ θαη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα  δελ κπνξνχζε λα ηηο θαιχςεη. Ζ θαηάξξεπζε ήηαλ 

αλαπφθεπθηε.  Οη ηξεηο βαζηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο  (Landsbanki, Kaupthing  

θαη Glitnir)  πηψρεπζαλ.  Ζ παξάιπζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ήηαλ 

απηφ πνπ ππξνδφηεζε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηελ Ηζιαλδία. Χζηφζν, νη 

δνκηθέο αληζνξξνπίεο ήηαλ ηφζν κεγάιεο θαη ε ππεξζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο 

είρε θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν, πνπ ε θαηάξξεπζε ζα εξρφηαλ νχησο ή άιισο.  

Ζ δηφγθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

μεθίλεζε κεηά ην 1990. Ζ θξίζε ζηελ Ηζιαλδία δελ εθδειψζεθε κφλν σο θξίζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, αιιά θαη σο ζπλαιιαγκαηηθή θξίζε, θαη σο θξίζε 

δεκφζηνπ ρξένπο, φηαλ ην θξάηνο θιήζεθε λα πιεξψζεη γηα ηα ρξέε ησλ 

ηξαπεδψλ.  Σν ρξένο ηεο Ηζιαλδίαο  έθηαζε ζην 900% ηνπ ΑΔΠ. Ζ θνξψλα 
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έραζε ην 85% ηεο αμίαο ηεο έλαληη ηνπ επξψ θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 ε ρψξα 

θήξπμε  πηψρεπζε 77. 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο  ηεο Ηζιαλδίαο ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ θαη ηηο άιιεο ρψξεο 

φπνπ μέζπαζε ε θξίζε  ήηαλ νη εμήο: α) ε νηθνλνκία ήηαλ ζε πνιχ ρεηξφηεξε 

θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο ρψξαο  θαη β) ε Ηζιαλδία είρε ην δηθφ 

ηεο λφκηζκα (ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ζηελ Δπξσδψλε, π.ρ. Ηξιαλδία), 

αιιά ην ρξένο ηεο ήηαλ θπξίσο ζε μέλν λφκηζκα.  
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6.2   Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ Geir Haarde (2007-2009) 

H “δεμηά” ζηξνθή ηνπ αγξνηηθνχ PP ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε ππνζηήξημή 

ηνπ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο, είρε σο απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή πηψζε ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ Μάε ηνπ 2007. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ 

φηη ε αξηζηεξά αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο, κε ζπρλέο 

δηαζπάζεηο θαη επαλελψζεηο, ππήξραλ ειάρηζηεο “θσλέο” αληίζηαζεο ελάληηα 

ζηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Σν 1999 ην SDP 

ελψζεθε κε έλα θνκκάηη ηνπ αξηζηεξνχ People‟s Alliance, θαη άιια δχν 

κηθξφηεξα αξηζηεξά θφκκαηα (Women‟s List,  National Awakening) κε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία κηαο θεληξναξηζηεξήο ζπκκαρίαο (Social Democratic Alliance) 

πνπ ζα απνηεινχζε έλα δπλαηφ αληίπαιν γηα ην δεμηφ IP. Ζ αξηζηεξή πηέξπγα 

ηνπ People‟s Alliance, πνπ δηαθψλεζε κε ηελ ζπλέλσζε κε ηνπο 

ζνζηαιδεκνθξάηεο, ζρεκάηηζε καδί κε ηνπο νηθνιφγνπο ην Left-Green 

Movement, έλα  αξηζηεξφ νηθνινγηθφ θφκκα. ηηο εθινγέο ηνπ 2007, ην  Social 

Democratic Alliance (SDA) επσθεινχκελν απφ ηελ πηψζε ηνπ ΡΡ, θέξδηζε 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ ηνπ επέηξεςε λα αλέβεη ζηελ εμνπζία 

ζρεκαηίδνληαο θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ην αθφκε θπξίαξρν  ΗΡ. Ο Geir 

Haarde, δηάδνρνο ηνπ David Oddsson ζην ΗΡ, αλέιαβε πξσζππνπξγφο. Παξά 

ηηο πξνεθινγηθέο ηνπ ππνζρέζεηο θαη πξνο απνγνήηεπζε πνιιψλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ, ην SDA ππνζηήξημε ζζελαξά ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ λέα θπβέξλεζε ζπλέρηζε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ρσξίο λα ιακβάλεη 

ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη αγλνψληαο ηηο ζπλερείο 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα ην ελδερφκελν κηαο πηζαλήο θξίζεο. Φπζηθά νη 

ηξαπεδίηεο αληαπέδηδαλ ηε γελλαηνδσξία ηεο θπβέξλεζεο κε αληακνηβέο πξνο 

ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο, ηδηαίηεξα ηνπ ΗΡ. Αξθεηνί  νηθνλνκνιφγνη, αιιά θαη 

ην ΓΝΣ, είραλ δεκνζηεχζεη  εθζέζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα  γηα ηε 

θεξεγγπφηεηα ησλ ηζιαλδηθψλ ηξαπεδψλ θαη ην βαζκφ κφριεπζήο 78 ηνπο. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ακεξηθαληθήο ζηεγαζηηθήο αγνξάο θαη ηελ πηψρεπζε 

ησλ πξψησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, νη επξσπατθέο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο θαη ην ΓΝΣ είραλ πιήξε επίγλσζε ηεο επηθείκελεο θξίζεο πνπ ζα 

μεζπνχζε αξγά ε γξήγνξα ζηελ Ηζιαλδία. H Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηζιαλδίαο 

σζηφζν ζπλέρηδε λα αγλνεί ηηο πξνεηδνπνηήζεηο, δεκνζηεχνληαο εθζέζεηο ηξεηο 

κήλεο πξηλ ηελ θαηάξξεπζε πνπ ππνζηήξηδαλ φηη νη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο ήηαλ 

απνιχησο αζθαιείο. 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007 ε θαηάζηαζε ήηαλ αξθεηά “εχθιεθηε”, κε ηελ 

θνξψλα λα είλαη ην πην ππεξηηκεκέλν λφκηζκα παγθνζκίσο. Σα λέα 

εηζαγφκελα απηνθίλεηα είραλ θηάζεη ηα 16.000, ελψ ην 2001 ήηαλ κφιηο         
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2000 79. Με ηελ εκθάληζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην θαινθαίξη ηνπ 

2007, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, νη ηξάπεδεο αδπλαηνχζαλ λα 

θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε μέλν λφκηζκα.  Άξρηζε ε ζηαδηαθή πηψζε 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Παξά ηελ επηηπρία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδψλ Icesave 

θαη Kaupthing Edge,  νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ησλ ηξηψλ ηξαπεδψλ άξρηζαλ 

λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά απφ ηα ηέιε ηνπ 2007, νδεγψληαο ζηελ πηψζε ηεο 

θνξψλαο. Πνιινί Ηζιαλδνί πνπ είραλ δαλεηζηεί γηα λα επελδχζνπλ  ζην 

ρξεκαηηζηήξην άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Οη ηηκέο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,  θαη ηδηαίηεξα ησλ αθηλήησλ, έπεζαλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 2008 ηα επηηφθηα απμήζεθαλ ζην 15% πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ν πςειφο πιεζσξηζκφο, πνπ είρε θηάζεη ζρεδφλ ην 13%. 

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 2008 ε  ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο θνξψλαο  είρε κεησζεί 

θαηά  26% 80. Σν θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο, ήηαλ πιένλ ζίγνπξν φηη ε 

ηεξάζηηα θνχζθα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα εηνηκαδφηαλ λα ζθάζεη, κε ην 

ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ λα είρε θηάζεη ζρεδφλ ην 1000% ηνπ ΑΔΠ. 

Παξάιιεια, νη ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε μέλν λφκηζκα απνηεινχζαλ ην 

750% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

έθηαλαλ κφιηο ζην 21% ηνπ ΑΔΠ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. To Μάην ε Κεληξηθή Σξάπεδα απεγλσζκέλα αλαδήηεζε 

ζπκθσλίεο αληαιιαγήο λνκηζκάησλ κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, 

ηελ ΔΚΣ θαη ηε Fed, νη νπνίεο φκσο ηελ απέξξηςαλ 81. ηε ζπλέρεηα σζηφζν 

θαηάθεξε λα δηαπξαγκαηεπηεί  κε ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο αληαιιαγή χςνπο 

1,5 δηο επξψ. Παξφια απηά ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκά ηεο ήηαλ ηφζν 

ρακειά πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

δαλεηζηήο έζραηεο αλάγθεο.  
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-    ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28:  Οη ππνρξεώζεηο ησλ ηξαπεδώλ ζε μέλν λόκηζκα θαη ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (σο πνζνζηό % ηνπ ΑΔΠ) 

 

 

        Πεγή:  CBI (2011). 
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6.3     Σν μέζπαζκα ηεο θξίζεο 

Σν επηέκβξην ηνπ 2008 ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο  

νδήγεζε ηνπο επελδπηέο ζηελ απφζπξζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαηάξξεπζε.  Απηφ πνπ επαθνινχζεζε ήηαλ ε 

πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο θνξψλαο.  

ηηο 25 επηεκβξίνπ, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, 

ε Glitnir, αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα απνπιεξσκήο δαλείσλ, ιφγσ 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, απεπζχλζεθε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηελ παξνρή 

ελφο δαλείνπ 600 εθαη. επξψ. Χζηφζν, ζηηο 29 επηεκβξίνπ, ε θπβέξλεζε 

απνθάζηζε ηελ πξνζσξηλή εζληθνπνίεζε ηεο Glitnir κε ηελ αγνξά ηνπ 75% 

ησλ κεηνρψλ ηεο ηξάπεδαο  έλαληη 600 εθαη. επξψ 82. Ακέζσο κεηά ε  S&P  

ππνβάζκηζε  ηελ αμηνιφγεζε ηεο  Glitnir ζε ΒΒΒ. Σελ επφκελε κέξα ε Fitch 

θαη ε Moody‟s ππνβάζκηζαλ θαη ηηο άιιεο δχν ηξάπεδεο.  Οη ππνρξεψζεηο ηεο 

Glitnir πνπ ζα έπξεπε λα απνπιεξσζνχλ κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο 

έθηαλαλ ηα 1,4 δηο επξψ, πνζφ ζην νπνίν ήηαλ αδχλαην λα θαηαθέξεη λα 

αληαπνθξηζεί ε θπβέξλεζε. 

Ζ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε παληθνχ. πλεηδεηνπνηψληαο φηη νη 

ηξάπεδεο ήηαλ πνιχ κεγάιεο γηα λα ζσζνχλ, ζηηο 6 Οθηψβξε πξνρψξεζε ζε 

κηα ζεηξά έθηαθησλ κέηξσλ, κε ηε ζηήξημε ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ηελ αλάιεςε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπνπηηθή 

Αξρή (FSA), θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ  Ηζιαλδψλ. Σελ επφκελε 

κέξα ε Glitnir ηέζεθε  ππφ θαζεζηψο πηψρεπζεο. Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο 

λα εζληθνπνηήζεη ηε Glitnir δηαθηλδχλεςε λα κεηαηξέςεη ηελ θξίζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ρξένπο ζε θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο. Δπηπρψο φκσο, ε θήξπμε ηεο 

πηψρεπζεο έγηλε αξθεηά γξήγνξα, πξνηνχ  πξνιάβνπλ νη κέηνρνη λα 

εγθξίλνπλ ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ εμαγνξά, θαη ε εζληθνπνίεζε 

δελ νινθιεξψζεθε.  

Mεηά ηελ πξνηεηλφκελε εζληθνπνίεζε ηεο Glitnir, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζηηο άιιεο δχν ηξάπεδεο απνζχξζεθε γξήγνξα.  Ζ Κεληξηθή 

Σξάπεδα αξλήζεθε λα παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηε Landsbanki, θαη ηελ επφκελε 

κέξα ε FSA  θήξπμε ηελ ηξάπεδα ζε πηψρεπζε, δηαβεβαηψλνληαο φκσο φηη 

φιεο νη εγρψξηεο θαηαζέζεηο ήηαλ πιήξσο  εγγπεκέλεο. Ήηαλ δεδνκέλν φηη ε 

θαηάξξεπζε ηεο κίαο ηξάπεδαο ζα νδεγνχζε ζε θαηάξξεπζε φινπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, αθνχ νη ηξάπεδεο ήηαλ αιιεινεμαξηψκελεο θαη είραλ 

βαζηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ζην κεηαμχ ηνπο δαλεηζκφ.  

Παξάιιεια, ε Κεληξηθή Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ηελ “ειεχζεξε 

πηψζε” ηεο θνξψλαο, απνθάζηζε λα θιεηδψζεη ηελ ηζνηηκία ζε  135 θνξψλεο 
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έλαληη  ηνπ επξψ, πνζνζηφ πνιχ πςειφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ 83. Χζηφζν, 

ρσξίο λα δηαζέηεη ηα απνζεκαηηθά γηα λα ζηεξίμεη απηφ ην κέηξν θαη ρσξίο λα 

ππάξρεη θαλέλαο έιεγρνο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, ε ηζνηηκία απηή θξάηεζε 

κφλν κεξηθέο ψξεο. Σελ επφκελε κέξα ε θνξψλα ζπλέρηζε λα θαηαξξέεη. 

πγρξφλσο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αχμεζε ηα επηηφθηα, πξνζπαζψληαο λα 

απνηξέςεη ηε  ζπλερή δηαθπγή θεθαιαίσλ.  

ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εμαζθαιίζεη ξεπζηφηεηα, ε Kaupthing πνχιεζε 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαη δέρηεθε έλα δάλεην 500 εθαη. επξψ απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία εθηίκεζε φηη ε Κaupthing είρε πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηβίσζεο απφ ηηο άιιεο δχν  ηξάπεδεο.  Ζ Landsbanki, κε ην 

ππνθαηάζηεκά ηεο ζηελ Αγγιία, θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη 1200 δηο 

ηζιαλδηθέο θνξψλεο κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο       

Icesave 84. Τπεχζπλν γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ θαηαζέζεσλ ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζε μέλεο ρψξεο  ήηαλ ην ηζιαλδηθφ θξάηνο, 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, ην νπνίν φκσο δηέζεηε 

ειάρηζηα απνζεκαηηθά.  Οη δειψζεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο φηη ην ηζιαλδηθφ 

θξάηνο δελ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ρξέε ησλ ηξαπεδψλ μεπεξλνχζαλ θαηά πνιχ ην ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο, εμφξγηζε ηελ θπβέξλεζε Brown.  Με εθαξκνγή ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνχ 

λφκνπ, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο ΖΠΑ ην 2001, 

ε αγγιηθή θπβέξλεζε πάγσζε  ην ελεξγεηηθφ ηεο Landsbanki  ζηε ρψξα θαη 

κεηέθεξε ηηο θαηαζέζεηο ηεο Κaupthing Edge ζηελ νιιαλδηθή ηξάπεδα ING 

Direct 85, πξνθαιψληαο ηελ θαηάξξεπζε ηεο Kaupthing.  Γηα ηελ ηζιαλδηθή 

νηθνλνκία πνπ βαζηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εηζαγσγέο, απηφ ζήκαηλε 

θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζψο μέλεο ζπλαιιαγέο θαη δηαθαλνληζκνί 

ζηακάηεζαλ πξνζσξηλά. Ζ θπβέξλεζε  Brown ρξεηαδφηαλ νπζηαζηηθά  έλαλ 

εμσηεξηθφ ερζξφ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθίζεη ηε ιατθή νξγή γηα ηηο 

εζσηεξηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη ε Ηζιαλδία ήηαλ ν θαηάιιεινο εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Οη θαηαζέζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Icesave έθηαλαλ 

πεξίπνπ ηα 5 δηο επξψ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηα 1,7 δηο ζηελ Οιιαλδία. 

Αλάκεζα ζηνπο  πειάηεο ηεο Icesave, πέξα απφ ηνπο ηδηψηεο, ην 20% 

πεξίπνπ ήηαλ δεθάδεο βξεηαληθέο ηνπηθέο αξρέο, θαζψο θαη βξεηαληθά 

παλεπηζηήκηα 86.  Σελ επφκελε κέξα, ζηηο 9  Οθηψβξε,  ε Kaupthing ηέζεθε 

ππφ θαζεζηψο πηψρεπζεο απφ ηελ FSA.  
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Σελ ίδηα κέξα ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Ηζιαλδίαο ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

παξέκεηλε θιεηζηφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ελψ νη ζπλαιιαγέο 

ζηηο κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ είραλ ζηακαηήζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. 

Πξνθαλψο απηφ δελ έιπζε ηίπνηα: ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ έραζε 77% ηεο 

αμίαο ησλ κεηνρψλ ζε κία εκέξα. Ζ θνξψλα ζπλέρηζε λα θαηαξξέεη, 

δηνγθψλνληαο ηα ρξέε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ήηαλ ζε μέλν λφκηζκα. Απφ ηνλ 

Οθηψβξε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2008, είρε ππνηηκεζεί θαηά άιιν έλα 26%.  

H Ηζιαλδία ήηαλ πιένλ εληειψο αλαμηφπηζηε, φρη κφλν νηθνλνκηθά, αιιά θαη 

πνιηηηθά. ε φιε ηελ Δπξψπε ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ 

ηζιαλδηθψλ ηξαπεδψλ έθιεηλαλ ή πεξλνχζαλ ζηνλ έιεγρν ησλ μέλσλ 

θπβεξλήζεσλ. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο ππνβάζκηζαλ ηα θξαηηθά νκφινγα ηφζν 

ζε μέλν φζν θαη ζε εγρψξην λφκηζκα, θαζψο θαη ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο. 

Παξφια απηά,  ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ αθφκε πγηήο, κε 

ην δεκφζην ρξένο λα απνηειεί κφιηο ην 28% ηνπ ΑΔΠ ην 2007 θαη ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα λα θηάλεη ζην 6% ηνπ ΑΔΠ. Χζηφζν νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο ζεσξνχζαλ φηη ε θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα εθδψζεη πεξηζζφηεξα 

νκφινγα ζε μέλν λφκηζκα, ηφζν γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ ησλ ηξαπεδψλ, 

φζν θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία 87.  

 

 

6.4   Άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο  

Ζ θπβέξλεζε άξρηζε λα αλαδεηά βνήζεηα, αιιά θακία ρψξα δελ ήηαλ 

δηαηεζεηκέλε λα δαλείζεη πιένλ ηελ Ηζιαλδία κε ην 85% ηνπ ηξαπεδηθνχ ηεο 

ηνκέα λα έρεη θαηαξξεχζεη. Χζηφζν, ε Ρσζία παξνπζηάζηεθε πξφζπκε λα 

παξέρεη βνήζεηα, θαζψο ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ ηδαληθή γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεψλ ηεο. Απηφ 

δεκηνχξγεζε πηέζεηο ζηελ  ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα ην ΓΝΣ λα 

αξρίζεη λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηελ ηζιαλδηθή θπβέξλεζε. ηα ηέιε Οθηψβξε 

ζπκθσλήζεθε έλα παθέην ζηήξημεο χςνπο 2,1 δηο δνιάξηα απφ ην ΓΝΣ θαη 

ηαπηφρξνλα νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο πξφζθεξαλ άιιν έλα δάλεην χςνπο 2,5 

δηο δνιάξηα 88. Σν πξφγξακκα ηνπ ΓΝΣ πεξηειάκβαλε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

θνξψλαο,  απμάλνληαο ηα  επηηφθηα ζην 18% πξνζσξηλά, πεξηνξηζκνχο ζηελ 

θίλεζε θεθαιαίσλ γηα λα ζηακαηήζεη ε καδηθή θπγή, θαη δεκνζηνλνκηθή 

ιηηφηεηα γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011 89. Οη μέλνη επελδπηέο θαηείραλ νκφινγα 
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   Fitch (2008). 

88
   IMF, C. Andersen (2008). 

89
   IMF (2011). 
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εθθξαζκέλα ζε θνξψλεο αμίαο πεξίπνπ 2,9 δηο επξψ, ηα πεξίθεκα “glacier 

bonds”. Ζ απφδξαζε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ 

πηψζε ηεο θνξψλαο θαη απνζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πξψηε δφζε 

ηνπ δαλείνπ δφζεθε ζηα κέζα Ννέκβξε, ελψ παξάιιεια ε Πνισλία θαη ηα 

Νεζηά Φεξφε αληαπνθξίζεθαλ επίζεο ζηελ έθθιεζε ηεο Ηζιαλδίαο κε δάλεηα 

ηεο ηάμεο ησλ 200 θαη 50 εθαη. δνιαξίσλ αληίζηνηρα. ε αληίζεζε σζηφζν κε 

ηελ επέκβαζε ηνπ ΓΝΣ ζε άιιεο ρψξεο θαη ηελ επηβνιή ζθιεξψλ 

πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο θαη αληεξγαηηθψλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ηζιαλδίαο, ε ρψξα θαηάθεξε λα θξαηήζεη έλα ηθαλφ βαζκφ επειημίαο θαη 

απηνλνκίαο, ψζηε λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κε ηηο δηθέο ηεο 

κεζφδνπο ηελ θξίζε.  

Ζ λνκνζεζία έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πέξαζε ε θπβέξλεζε ζηηο 6 Οθηψβξε 

ζθνπφ είρε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζνχλ νη  εγρψξηεο θαηαζέζεηο θαη λα ζπλερηζηεί  ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα. Έηζη αθφηνπ νη ηξεηο ηξάπεδεο πέξαζαλ 

ζηνλ έιεγρν ηεο FSA, δηαρσξίζηεθαλ ζε “λέεο” θαη “παιηέο”.  Σα εγρψξηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κεηαθέξζεθαλ ζηηο λέεο ηξάπεδεο, νη 

νπνίεο εζληθνπνηήζεθαλ, ελψ ηα  μέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο  παξέκεηλαλ ζηηο παιηέο. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά έθαλε ε Ηζιαλδία 

ήηαλ φηη δεκηνχξγεζε θαη επαλαρξεκαηνδφηεζε έλα λέν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

ψζηε θαλέλαο πνιίηεο  λα κε ράζεη ηηο θαηαζέζεηο  ηνπ.  ε θάζε κία απφ ηηο 

ηξεηο παιηέο ηξάπεδεο, ε FSA αληηθαηέζηεζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε κία 

Δπηηξνπή κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ 

απνκείλεη ζε απηέο. ηελ πνξεία νη λέεο ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα 

απνδεκηψζνπλ ηηο παιηέο γηα ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

κεηαθέξζεθαλ απφ ηηο δεχηεξεο ζηηο πξψηεο. Ζ New Kaupthing, ε New Glitnir 

θαη ε New Landsbanki  μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ακέζσο κεηά ην 

δηαρσξηζκφ, ζηα κέζα Οθηψβξε.  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  29:  Ο δηαρσξηζκόο ησλ ηξαπεδώλ ζε “λέεο” θαη “παιηέο” 

 

 

Πεγή:  Iceland Chamber of Commerce (2012). 
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6.5  Οη θνηλσληθέο εθξήμεηο νδεγνχλ ζε πηψζε ηεο 

θπβέξλεζεο 

Ζ εηθφλα ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ήηαλ απνγνεηεπηηθή.  Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο είραλ 

θαηαξξεχζεη κέζα ζε κία εβδνκάδα, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο είρε 

ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηε ρψξα ήηαλ πεξίνδνο  

βαζεηάο  χθεζεο. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ νδήγεζε ζηελ απφιπζε 

εθαηνληάδσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επίδξαζε ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο ήηαλ άκεζε. Οη επελδχζεηο κεηψζεθαλ, ελ κέξεη ιφγσ ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ έξγσλ, εμίζνπ θαη νη  θαηαζθεπέο, 

θαη πνιιέο εηαηξείεο ρξενθφπεζαλ. Σν 14% ησλ εξγαδνκέλσλ δέρηεθε κείσζε 

κηζζψλ, θαη κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ  2009 ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε ζην 

8% 90. Ζ θαηάξξεπζε ηεο θνξψλαο νδήγεζε ζηελ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ 

αμηψλ ησλ αθηλήησλ  θαη ηαπηφρξνλα ζηελ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 11,2% ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν, αιιά νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 6,9%, κε 

απνηέιεζκα έλα εκπνξηθφ πιεφλαζκα 2500 εθαη. ISK ην Ννέκβξην ηνπ          

2008 91. Ζ πηψζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο σζηφζν αλαθφπεθε κεηά ηελ 

πηνζέηεζε απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ ζηα ηέιε 

Ννέκβξε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Σν 2009 ην ΑΔΠ  

κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά  7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

  CBI (2010). 

91
  Statistics Iceland (2009). 
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-  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 30:  Ιζνηηκία ηζιαλδηθήο θνξώλαο έλαληη επξώ  

 

 

       Πεγή:  CBI (2010). 

 

Ο ηζιαλδηθφο ιαφο μέζπαζε γξήγνξα, δεκηνπξγψληαο  έλα θίλεκα 

δηακαξηπξίαο ελάληηα ζην ΗΡ θαη ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηνπ θαη 

απαηηψληαο ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο. Οη πξσηνθαλείο γηα ηε ρψξα 

δηαδειψζεηο ζπγθέληξσλαλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη λένπο θάζε βδνκάδα. 

Ζ θνηλσληθή εμέγεξζε θνξπθψζεθε ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009, 

νδεγψληαο ζηελ παξαίηεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Haarde ζηηο 26 ηνπ ίδηνπ 

κήλα. Ζ θαηάξξεπζε, σζηφζν, ηεο θπβέξλεζεο νθεηιφηαλ  θπξίσο ζην 

γεγνλφο φηη ην SDA, βαζηά δηραζκέλν, δελ κπνξνχζε πιένλ λα αληέμεη ηελ 

θνηλσληθή πίεζε απφ ηα θάησ. Δίρε απνηχρεη λα πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζηελ ηζιαλδηθή νηθνλνκία θαη είρε ζηαζεί ζζελαξφο ππνζηεξηθηήο ηεο 

λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ζην πιεπξφ ηνπ ΗΡ. Μία εβδνκάδα αξγφηεξα 

ζπγθξνηήζεθε πξνζσξηλή θπβέξλεζε απφ ην LGM θαη ην SDA, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ΡΡ,  ελψ νη εζληθέο εθινγέο είραλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 

Μάε.  Ζ λέα θπβέξλεζε επηθεληξψζεθε ζηε ζηήξημε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Παξάιιεια, ε αγγιηθή θαη ε νιιαλδηθή 

θπβέξλεζε ζπλέρηδαλ λα απαηηνχλ ηελ απνδεκίσζε ησλ θαηαζεηψλ  ηεο 

Icesave, κπινθάξνληαο έλα κέξνο ηνπ δαλείνπ απφ ην ΓΝΣ. πγρξφλσο,  ν 

πιεζσξηζκφο είρε θηάζεη ζην 18%, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, θαη ε αλεξγία είρε μεπεξάζεη ην 9%, αλαγθάδνληαο έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε κεηαλάζηεπζε.  
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Οη εθινγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειηθά ζηηο 25 Απξίιε 2009, θάησ απφ ηε 

ιατθή απαίηεζε γηα αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ θαη κία ελαιιαθηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ αλέδεημε ηελ πξψηε 

θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε ππφ ηε ζπλεξγαζία ησλ LGM θαη SDA, ελψ ην ΗΡ 

έπεζε θαηαθφξπθα, χζηεξα απφ 18 ρξφληα θπξηαξρίαο ζηελ πνιηηηθή ζθελή. 

Πξσζππνπξγφο δηνξίζηεθε ε Johanna Sigurdardottir, κέινο ηνπ SDA θαη 

πξψελ Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 31:  Πιεζσξηζκόο 2007-2012 (% πνζνζηό) 

 
 
              Πεγή:  Trading Economics (2013). 
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Κεφάλαιο 7: Η οικονομική ανάκαμψη τησ 

Ιςλανδίασ (2010-2013) 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ηζιαλδηθήο θξίζεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

θαζψο νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, πνπ ήξζαλ αληηκέησπεο κε ηελ 

παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2008. Δλψ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο 

(π.ρ. Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηζπαλία) πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηε δηάζσζε ησλ 

ηξαπεδψλ, ζηελ Ηζιαλδία έγηλε αθξηβψο ην αληίζεην. Δπηπιένλ, είλαη ε κφλε 

πεξίπησζε ρψξαο γηα ηελ νπνία κπνξνχκε λα κηιάκε γηα νπζηαζηηθή 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, κε ηα πξψηα ζεκάδηα λα εκθαλίδνληαη ήδε απφ ηα 

ηέιε ηνπ 2010.  

 

7.1     Άξλεζε πιεξσκήο ηνπ ρξένπο 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζιαλδίαο είλαη φηη 

παξφιν πνπ έραζε νιφθιεξν ζρεδφλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ζχζηεκα,  

θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηελ εζληθνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηεο ρξένπο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2008, ην ηζιαλδηθφ Σακείν Δγγπήζεσο  Καηαζεηψλ θαη  

Δπελδπηψλ (DIGF) δηέζεηε ειάρηζηα απνζεκαηηθά γηα λα παξέρεη ηηο 

απαηηνχκελεο απνδεκηψζεηο ζηνπο θαηαζέηεο ηεο Icesave  (20.887 επξψ αλά 

θαηαζέηε). Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, νη θπβεξλήζεηο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 

Οιιαλδίαο πήξαλ ηελ απφθαζε λα απνπιεξψζνπλ νη ίδηεο  ηνπο θαηαζέηεο 

ηνπο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ ελέξγεηα ηνπο απηή σο έλα δάλεην πξνο ην DIGF 92. 

Σαπηφρξνλα, απαίηεζαλ απφ ην ηζιαλδηθφ θξάηνο λα αλαιάβεη ην θφζηνο ησλ 

ηφθσλ ησλ θαηαζέζεσλ, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρνχζε ζην 17% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο 93. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Geir Haarde ππνζηήξηδε, σζηφζν, φηη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επξφθεηην λα αλαθηεζνχλ απφ ηελ ππφ πηψρεπζε  

Landsbanki ζα ήηαλ αξθεηά γηα λα θαιχςνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εγγπεκέλσλ θαηαζέζεσλ. Παξφια απηά, νη ηξεηο θπβεξλήζεηο θαηέιεμαλ 

ηειηθά ζε έλα πιαίζην γηα ηε δηεπζέηεζε  ηεο δηαθσλίαο ηεο Ηcesave, πνπ 

θάιππηε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηεο Αγγιίαο θαη ηελ 

Οιιαλδίαο.  
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   The Economist (2013). 

93
   CBI (2013). 



74 

 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο πηψζεο ηεο θπβέξλεζεο IP-SDA ζηηο αξρέο ηνπ 2009, ε 

αξρηθή ζπκθσλία αθπξψζεθε θαη μεθίλεζαλ λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο.  Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2009, ε θπβέξλεζε ηεο Johanna Sigurdardottir θαηέιεμε ζηελ 

πξψηε ζπκθσλία (Icesave I), ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ θξαηηθή εγγχεζε γηα 

ην δάλεην πνπ ρνξεγήζεθε ζην DIGF απφ ην αγγιηθφ θαη ην νιιαλδηθφ θξάηνο 

θαη  ηε κείσζε  ησλ ηφθσλ 94. Δπεηδή ε ζπκθσλία πεξηειάκβαλε, επηπιένλ, 

πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη ηα λνκηθά 

δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, απνξξίθζεθε απφ ηηο άιιεο 

δχν θπβεξλήζεηο.  

Μεηά απφ εθηελείο δηαπξαγκαηεχζεηο, ην SDA θαη ην LGM θαηέιεμαλ ζε λέα 

ζπκθσλία ηνλ Οθηψβξην: 5,5 δηο δνιάξηα, πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 50% 

ηνπ ΑΔΠ ηεο Ηζιαλδίαο ή ζε θαηά θεθαιήλ επηβάξπλζε πεξίπνπ 17.000 

δνιάξηα γηα θάζε Ηζιαλδφ, έπξεπε λα απνπιεξσζεί ηελ πεξίνδν 2016-2023. 

Δπηπιένλ, ην εηήζην επηηφθην ηνπ ρξένπο ήηαλ 5,5% 95. Ζ λέα ζπκθσλία 

(Icesave II) εγθξίζεθε κε νξηαθή πιεηνςεθία απφ ην θνηλνβνχιην ην 

Γεθέκβξην. Χζηφζν πξνθάιεζε ηξηγκνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπ LGM: ν 

ππνπξγφο πγείαο Jonasson παξαηηήζεθε θαη πέληε βνπιεπηέο αξλήζεθαλ λα 

ςεθίζνπλ. Έληνλεο ήηαλ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπ ηζιαλδηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ 

είρε ήδε μεζπάζεη ζε λέν θχκα δηακαξηπξηψλ. Πάλσ απφ 60.000 Ηζιαλδνί 

(πεξίπνπ ην ¼ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο) ππέγξαςαλ κηα αίηεζε απαηηψληαο 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο λα “κπινθάξεη” ην λέν λφκν. ηηο αξρέο 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010, ν Πξφεδξνο Olafur Grimsson, ππφ ην θφβν 

μεζπάζκαηνο λέσλ αλαηαξαρψλ, αξλήζεθε λα εγθξίλεη ηε  ζπκθσλία, κε 

απνηέιεζκα ηελ ππνβνιή ηεο ζε δεκνςήθηζκα ην Μάξηην ηνπ 2010. Παξά ηηο 

πηέζεηο απφ ηελ ΔΔ θαη ηε Μ. Βξεηαλία γηα κπινθάξηζκα ηνπ δαλείνπ απφ ην 

ΓΝΣ θαη απφξξηςε ελδερφκελεο αίηεζεο ηεο Ηζιαλδίαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

ΔΔ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (98%) θαηαςήθηζε ηε 

ζπκθσλία γηα ηελ Ηcesave.  

Έλαο λένο γχξνο  δηαπξαγκαηεχζεσλ μεθίλεζε πάιη κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

θπβεξλήζεσλ, αλαδεηψληαο απηή ηε θνξά επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ην 

ηζιαλδηθφ θξάηνο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαηέιεμαλ ζηελ Icesave III, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θφζηνο ησλ ηφθσλ είρε κεησζεί ζην ήκηζπ, θαη ην 

πνζφ πνπ έπξεπε λα απνπιεξσζεί έθηαλε κφιηο ηα 32 δηο θνξψλεο 

(αληηζηνηρνχζε  ζην 2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο), απφ ηα 370 δηο πνπ ήηαλ ε 

αξρηθή ζπκθσλία ηνπ 2009 96. Ο ηζιαλδηθφο ιαφο ζπλέρηδε ηηο δηακαξηπξίεο, 

αξλνχκελνο λα πιεξψζεη ην ρξένο ησλ ηξαπεδψλ θαη απαηηψληαο ηε 

δηεμαγσγή λένπ δεκνςεθίζκαηνο. Ο πξφεδξνο Grimsson αξλήζεθε γηα 
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δεχηεξε θνξά λα εγθξίλεη ηε ζπκθσλία θαη ην λέν δεκνςήθηζκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιε ηνπ 2011. Σν απνηέιεζκα ήηαλ θαη πάιη 

αξλεηηθφ, κε κηθξφηεξν πνζνζηφ σζηφζν απηή ηε θνξά (60% θαηά, 40% 

ππέξ).  

Ζ νξηζηηθή άξλεζε ηεο Ηζιαλδίαο λα απνδεκηψζεη ηνπο μέλνπο θαηαζέηεο ηεο 

ππφ πηψρεπζε Icesave είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαπνκπή ηεο ζην 

δηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (EFTA). Ζ 

απφθαζε ηνπ επξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 δηθαίσζε ην 

ηζιαλδηθφ θξάηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ θέξεη θακία ππνρξέσζε 

δηαζθάιηζεο ησλ απνδεκηψζεσλ, αλ ην ηακείν DIGF αδπλαηνχζε λα θαιχςεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ιφγσ ζπζηεκηθήο θξίζεο 97. Ζ δηαθσλία ηεο Ηcesave 

αθνξνχζε θπξίσο ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ, θαζψο απφ ηελ αλάθηεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο Landsbanki ζα απνπιεξσλφηαλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ μέλσλ θαηαζέζεσλ. Ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ε Moody‟s αλαβάζκηζε ηελ πξννπηηθή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ 

αξλεηηθή ζε ζηαζεξή.  

Ζ άξλεζε πιεξσκήο ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο είλαη έλα απφ ηα “αλνξζφδνμα” 

κέηξα πνπ εθάξκνζε ε Ηζιαλδία γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάδεηγκα γηα αξθεηά άιια ππεξρξεσκέλα θξάηε. 

Χζηφζν, ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ SDA,  ππέξ ηεο 

θξαηηθνπνίεζεο ηνπ ρξένπο απνγνήηεπζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Ρέπθηαβηθ, ην 

SDA έπεζε ζην 19% 98.  

ηελ απνθήξπμε ηνπ ρξένπο ηεο Ηζιαλδίαο ηδηαίηεξε ζεκαζία είραλ ηα εμήο 

δχν ζηνηρεία: 1) ην κηθξφ κέγεζνο ηεο ρψξαο. Γεδνκέλνπ φηη ην ΑΔΠ ηεο 

Ηζιαλδίαο έθηαλε κφιηο ηα 12 δηο δνιάξηα ην 2009, ην ρξένο ηεο, πνπ 

απνηεινχζε ην 1000% ηνπ ΑΔΠ (πεξίπνπ 120 δηο), κπνξεί λα ζεσξεζεί 

“ακειεηέν” ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ δηαθηλείηαη ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Δπνκέλσο, ε άξλεζε πιεξσκήο ηνπ ηζιαλδηθνχ 

ρξένπο δελ ζα ζπλεπαγφηαλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

επξσπατθνχ ή θαη ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 2) Ζ  

απνπιεξσκή ρξένπο δεθαπιάζηνπ ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο, θαζίζηαηαη 

αληηθεηκεληθά αδχλαηε 99. 
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7.2     Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο SDA-LGM  

Ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε λέα θπβέξλεζε ήξζε 

αληηκέησπε κε κηα βαζηά χθεζε: ε αλεξγία βξηζθφηαλ  ζην 9%, νη εηζαγσγέο 

είραλ κεησζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, ν 

πιεζσξηζκφο είρε εθηνμεπηεί ζην 18% θαη ην δεκφζην ρξένο απμαλφηαλ. Ζ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε θπβέξλεζε πεξηειάκβαλε ηα εμήο 

ζεκαληηθά βήκαηα: 

1) Πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη δηαγξαθήο ηνπ ρξένπο ησλ 

λνηθνθπξηώλ: Απηφ πνπ επαθνινχζεζε κεηά απφ ηελ ππνηίκεζε ηεο 

θνξψλαο θαη ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ήηαλ ε κείσζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ θαηά 20%.  Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ρξένπο ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ ζπλδεδεκέλν είηε κε 

ηνλ πιεζσξηζκφ είηε κε μέλν λφκηζκα, ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ήηαλ 

αθφκε πην δχζθνιε. Παξά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ 

επέηξεπε ηελ πξφσξε απφζπξζε ησλ επηπιένλ εζεινληηθψλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ απνηακηεχζεσλ, πάλσ απφ  ην 15%  ησλ λνηθνθπξηψλ 

ζπλέρηδε λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ζηα ηέιε 

ηνπ 2010 100. Έηζη, ην Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ε θπβέξλεζε εθάξκνζε 

κία ζεηξά δξαζηηθφηεξσλ κέηξσλ. Οη απαηηήζεηο πνπ έπξεπε λα πιεξνχλ 

νη νηθνγέλεηεο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πεξηνξίζηεθαλ θαη 

έγηλε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ. Δπηπιένλ, 

γηα ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ αδπλαηνχζαλ λα πιεξψζνπλ ηα δάλεηα, 

έγηλε δηαγξαθή πνζνζηνχ ηνπ ρξένπο, πνπ έθηαλε κέρξη ην 110% ηεο 

ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Ζ θπβέξλεζε πξνρψξεζε αθφκε ζε 

αλαζηνιή ησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο 

ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ, ψζηε λα κεησζεί ε κεληαία δαλεηαθή πιεξσκή. 

Ζ απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη ηα  δάλεηα ηα νπνία ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα κε μέλα λνκίζκαηα ήηαλ παξάλνκα, νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ 

δηαγξαθή δαλείσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο θάπνησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ 

πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ απηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαγξαθή ρξένπο 

πνπ έθηαλε ζην 13% ηνπ ΑΔΠ, δίλνληαο κηα πλνή αλαθνχθηζεο ζε έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 101.     

Όζνλ αθνξά ην ρξένο ησλ εηαηξηψλ, κε ηε ζπκθσλία “The Right Track” 

μεθίλεζαλ δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο γηα ηηο κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Οη ππφ πηψρεπζε εηαηξίεο πέξαζαλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

λέσλ ηξαπεδψλ θαη αλαρξεκαηνδνηήζεθαλ. Χζηφζν, ην 2012 ην 25% ησλ 
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επηρεηξήζεσλ αδπλαηνχζε αθφκε λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ θαη ην 

27% βξηζθφηαλ αθφκε ππφ ηνλ έκκεζν έιεγρν ησλ λέσλ ηξαπεδψλ 102.  

 

2) Αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα: Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ακέζσο 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε, εθαξκφζηεθε ην κνληέιν ησλ “θαιψλ θαη θαθψλ 

ηξαπεδψλ” (λέεο-παιηέο), κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπηεί ην εγρψξην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη λα ζπλερηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα. Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 2009, ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηξαπεδψλ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο. Δπηπιένλ, ζπκθψλεζε κε ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ηηο 

επηηξνπέο ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε  ηελ απνδεκίσζε ησλ πηζησηψλ ησλ 

παιηψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο λέεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειαθξχλεη ην θφζηνο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ε 

θπβέξλεζε πξφηεηλε ζηηο Δπηηξνπέο ησλ Glitnir θαη Kaupthing, πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ ηνπο πηζησηέο ησλ ηξαπεδψλ, λα απνθηήζνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ζηηο λέεο ηξάπεδεο Islandsbanki (πξψελ Glitnir) 

θαη Αrion Bank (πξψελ Kaupthing). Έηζη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2009, ε 

Δπηηξνπή ηεο Glitnir, γηα ινγαξηαζκφ ησλ πηζησηψλ ηεο,  απέθηεζε ην 

95% ζηελ Islandsbanki θαη ε Δπηηξνπή ηεο Kaupthing ην 87% ζηελ Arion 

Bank, αθήλνληαο ηελ θπβέξλεζε κε πνζνζηά 5% θαη 13% αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ηε New Landsbanki (NBI), ε θπβέξλεζε θξάηεζε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ (81%), ελψ ην ππφινηπν 19% αλέιαβε ε 

Δπηηξνπή ηεο παιηάο Landsbanki 103. Παξφιν πνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ θπβέξλεζε πξνέθπςε ηειηθά 

κηθξφηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν (135 δηο θνξψλεο), επηβάξπλε ηνλ 

θξαηηθφ ηζνινγηζκφ.  

 

3) Αύμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε: Αλ θαη απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ θεληξναξηζηεξνχ ζπλαζπηζκνχ ήηαλ ε 

πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ, ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη νη πεξηθνπέο 

ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο ήηαλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ. Οη θξαηηθέο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ, 

κεηψζεθαλ απφ ην 44% ηνπ ΑΔΠ ην 2008, ζην 33% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 104. 

Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ πεξηειάκβαλαλ ηε κείσζε θάπνησλ επηδνκάησλ 

θαη παξνρψλ, ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ,  θαη ηελ απφιπζε 

1000 πεξίπνπ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2011. Όζνλ 

αθνξά ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, αλαδηνξγαλψζεθε, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επηβαξπλζνχλ ηα ρακειφηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Δθαξκφζηεθε 
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πξννδεπηηθή θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηα εηζνδήκαηα, θαη επηπιένλ, ηφζν ν 

θφξνο θεθαιαίνπ φζν θαη ν εηαηξηθφο θφξνο απμήζεθαλ απφ 10% θαη 15% 

αληίζηνηρα, ζην 18% αξρηθά, θαη ζην 20% ην 2011 105.  

 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηνπ δεκφζηνπ  ειιείκκαηνο ζην 5,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 θαη ζην 1,5% ην 2012, 

ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ππήξρε πξσηνγελέο πιεφλαζκα 1,8% ηνπ ΑΔΠ 106. Σν 

αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο απμήζεθε απφ ην 92,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 ζην 

100% ην 2011, αιιά ην 2012 ππήξμε κείσζε ζην 95,2% ηνπ ΑΔΠ, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο απφ ην 2008 θαη κεηά νθείιεηαη θπξίσο ζην δαλεηζκφ γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Σα δάλεηα πνπ δέρηεθε ε θπβέξλεζε θαη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ αχμεζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ έθηαζαλ ζην 38% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 107. 

Χζηφζν, ην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο ησλ ηφθσλ 

ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν, ιφγσ ηεο απνθήξπμεο ηνπ ρξένπο 

ηεο Icesave θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ ζε “λέεο” θαη “παιηέο”. Έλαο 

άιινο παξάγνληαο πνπ επηβάξπλε ζε θάπνην βαζκφ ηελ θαζαξή εμσηεξηθή 

ζέζε ηεο ρψξαο ήηαλ ην δάλεην αμίαο 500 εθαη. επξψ πνπ είρε ρνξεγεζεί απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζηελ Kaupthing ιίγν πξηλ ηελ θαηάξξεπζε, γηα ην νπνίν 

ε Κεληξηθή Σξάπεδα δέρηεθε ηε κεγαιχηεξε θξηηηθή ηα επφκελα ρξφληα. Με 

ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο (θαηά 

17%), ην 2010 ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε 26 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία γηα ηελ πψιεζε νκνιφγσλ ζπλνιηθήο αμίαο 90,2 δηο 

θνξσλψλ.  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 32:  Αθαζάξηζην θαη θαζαξό δεκόζην ρξένο (σο πνζνζηό 

% ηνπ ΑΔΠ) 

 

    Πεγή:    Ministry of Finance and Economic Affairs (2012). 

 

-  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 33:  Γαλεηζκόο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Κεληξηθήο 

Τξάπεδαο γηα ηελ αύμεζε ησλ απνζεκαηηθώλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Πεγή:  CBI (2011). 
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Σν αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο ήηαλ 320% ηνπ ΑΔΠ ζηα ηέιε ηνπ 2010, απφ 

ην νπνίν, ην ρξένο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δήκσλ απνηεινχζε κφλν ην 60% ηνπ 

ΑΔΠ. ηα ηέιε ηνπ 2011  απφ ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ ρξένο, ην 73,3% (10.017 

δηο ISK) αληηζηνηρνχζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζε 

δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 108. Tα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ππφ πηψρεπζε 

ηξαπεδψλ πξφθεηηαη λα θαιχςνπλ έλα κέξνο ηνπ ρξένπο απηνχ, ελψ ην 

ππνιεηπφκελν ζα δηαγξαθεί.  

Σν θαζαξφ ρξένο ηεο Ηζιαλδίαο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, βξίζθεηαη θάησ απφ 

ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Καζνξηζηηθφ ξφιν είρε ε εθαξκνγή ηεο 

έθηαθηεο λνκνζεζίαο ζηηο αξρέο Οθηψβξε ηνπ 2008, κε ηελ νπνία 

δηαρσξίζηεθαλ ηα ρξέε ησλ ηξαπεδψλ απφ ην θξάηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

Ηζιαλδία είρε αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο Ηξιαλδίαο, αλαιακβάλνληαο ηα 

ηξαπεδηθά ρξέε, ην ρξένο ηεο ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν θαη αζθαιψο κε 

βηψζηκν.  Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ην δηεηέο πξφγξακκα ηνπ 

ΓΝΣ θαη ην Μάξηην ηνπ 2012 ε θπβέξλεζε θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

πξνπιήξσζαλ δάλεηα αμίαο 116 δηο θνξσλψλ. Δλδεηθηηθφ ηεο αλάθακςεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο επαλέληαμεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ήηαλ ε 

έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ αμίαο 1 δηο δνιαξίσλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 109. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ 

ιηγφηεξν δπζκελείο ζπγθξηηηθά  κε ρψξεο, θπξίσο ηεο Δπξσδψλεο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ αθφκε πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ζηηο αξρέο ηνπ 2011, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ηνπ ηζιαλδηθνχ πιεζπζκνχ θπκαηλφηαλ ζην 8%, ελψ ηεο Ηζπαλίαο 

μεπεξλνχζε ην 20%. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε άιια θξάηε, ε Ηζιαλδία είρε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαλάζηεπζεο, ην νπνίν φκσο κεηψζεθε ζεκαληηθά ην 

2011 (απφ 6000 πιεζπζκφο ηελ πεξίνδν 2009-2010, 1400 ην 2011).  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 34:  Πνζνζηό αλεξγίαο (αξρέο ηνπ 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Πεγή:   CBI (2011). 

 

Ζ αλεξγία κεηψζεθε  απφ ην 9% ζηα ηέιε ηνπ 2009, ζην 4,9% ην 2012. Οη 

δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνζηά αλεξγίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2012 ζην 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 35 νθείινληαη θπξίσο ζε επνρηαθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε 

απμεκέλε πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο ζεξηλέο ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

Χζηφζν λέεο ζέζεηο εξγαζίαο άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη απφ ην 2011 ζε 

επξχηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ παξάιιεια παξαηεξείηαη κηθξή 

αχμεζε ζηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε. Δπηπιένλ, αχμεζε ππήξρε θαη 

ζηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο, ε νπνία ην 2012 ήηαλ 1,4%. Χζηφζν νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κεηά ην 2010. 

Ζ ξαγδαία κείσζε ησλ επελδχζεσλ κεηά ην 2008, ελ κέξεη ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο ηζιαλδηθήο νηθνλνκίαο. Δλψ ηελ πεξίνδν 2005-2006 έθηαλαλ 

ζην 35% ηνπ ΑΔΠ, ην 2010 κεηψζεθαλ ζην 13% ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν απνηειεί 

ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ην 2011 

απμήζεθαλ ζην 14,1% ηνπ ΑΔΠ 110. Ζ θπβέξλεζε ζηήξημε ηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηηο θαηλνηφκεο θαη 
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λενζχζηαηεο εηαηξείεο. Ζ ρακειή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ελίζρπζε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο, κε ηελ αλάδεημε λέσλ βηνκεραληψλ, πνπ 

πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ βηψζηκεο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, φπσο ε 

θαηαζθεπή ηεξάζηησλ θέληξσλ ππνινγηζηψλ (server farms) θαη νη εμαγσγέο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηεχξπλζεο ηεο νηθνλνκίαο, 

πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηνλ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο άξρηζε λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

ηνκέα αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο γεσξγίαο, πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα είραλ ππνβαζκηζηεί. Αθφκε, δεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ 

πεγψλ θαη ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο, ε θπβέξλεζε πξνζπάζεζε 

λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ελψ ε 

παξαγσγή αινπκηλίνπ ζπλέρηδε λα απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

βηνκεραλίεο.  Σν 2009 ππήξρε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εμαγσγέο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη  ην 2011 νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο απνηεινχζαλ ην 59% ηνπ    

ΑΔΠ 111. Όπσο θαίλεηαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 36 κεηά ην 2008 ππήξρε 

πιεφλαζκα εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.  

 

- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 35:  Πξαγκαηηθνί κηζζνί θαη εγγεγξακκέλε αλεξγία 

 

 

         

      Πεγή:    Ministry of Finance and Economic Affairs (2012). 
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 36:   Δκπνξηθό ηζνδύγην 2006-2012 (ζε εθαη. ISK, ηηκέο 

Fob) 

 

 

             Πεγή:   Statistics Iceland (2013). 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ην 2009 ε ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ 

έθηαζε ζρεδφλ -7%, αιιά απφ ηα κέζα ηνπ 2010 παξαηεξείηαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κε ζπλερή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο δηαηεξήζεθε ζε πςειφ πνζνζηφ, παξφκνην κε νηθνλνκίεο πνπ 

ππέζηεζαλ κηθξφηεξε χθεζε, φπσο ηεο Γαλίαο θαη ηεο νπεδίαο.  
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- ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 37:  Δηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ (πνζνζηό %) 

 

 

     Πεγή:  Statistics Iceland (2013). 

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Ζ πηνζέηεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο θηλήζεηο 

θεθαιαίσλ απέηξεςε ηελ απφδξαζε θεθαιαίσλ χςνπο 35-60% ηνπ ΑΔΠ 112. 

Ο πιεζσξηζκφο εθηνμεχηεθε ζην 18,6% ζηηο αξρέο ηνπ 2009, αιιά ζηα ηέιε 

ηνπ έηνπο κεηψζεθε ζην 7,5%. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

δηαηήξεζε ηα επηηφθηα δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ ζηαζεξά, 12% θαη 9,5% 

αληίζηνηρα. Ζ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ έγηλε κε πην αξγνχο ξπζκνχο απφ 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο, ελ κέξεη ιφγσ ηεο ρακειήο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο. Σν 2010 σζηφζν ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ελδπλακψζεθε θαηά 

11,5%, θαη ν πιεζσξηζκφο βξηζθφηαλ κέζα ζηα φξηα ηεο ζηφρεπζεο (2,5%, 

+/-1,5%) απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2011, κε απνηέιεζκα ε  

Κεληξηθή Σξάπεδα λα κεηψζεη  ην βαζηθφ επηηφθην απφ ην 10% ζην 4,25% ζηηο 

αξρέο ηνπ 2011. Σν 2012 ε άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 5,1% πεξίπνπ 

νδήγεζε ζε κηθξή αχμεζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ν 

πιεζσξηζκφο εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζηφρεπζεο.113 
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-  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 38:  Πιεζσξηζκόο θαη ηζνηηκία ηεο θνξώλαο έλαληη ηνπ 

επξώ  

 

 

     Πεγή:    Ministry of Finance and Economic Affairs (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

7.3    Σειεπηαίεο πνιηηηθέο εμειίμεηο  

 

- πκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ  πάγηα ζέζε ηνπ SDA ππέξ ηεο έληαμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έβξηζθε 

αληίζεηνπο ηνπο επξσζθεπηηθηζηέο ηνπ LGM, δηράδνληαο ηελ θπβέξλεζε απφ 

ηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηεο. Χζηφζν, απηή πνπ επηθξάηεζε ζηελ πνξεία  ήηαλ ε  

ζέζε ησλ ζνζηαιδεκνθξαηψλ, κε απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα μεθηλήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο αίηεζεο γηα ηελ είζνδφ ηεο ζηελ ΔΔ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο  Ηζιαλδίαο, φπνπ ε αιηεία απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα 

ηεο νηθνλνκίαο, κε ηα πξντφληα ηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ζην 30%-40% ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο 114, ε πηνζέηεζε ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο  

Πνιηηηθήο, ζα έπιεηηε ζε κεγάιν βαζκφ ηα εγρψξηα ζπκθέξνληα.  Αληίζηνηρεο 

ζα ήηαλ θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

Όζνλ αθνξά ην εληαίν λφκηζκα, ε Ηζιαλδία θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε: ην λφκηζκά ηεο κπνξεί λα 

ππνηηκεζεί, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ ηφλσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ ππνηίκεζε ηεο ηζιαλδηθήο θνξψλαο ήηαλ 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Δπηπιένλ, ηα παξαδείγκαηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ λφηνπ κε ηα πςειά 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά ρξέε, απνδεηθλχνπλ  φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηελ Δπξσδψλε φρη κφλν δελ εγγπάηαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

επεκεξία, αιιά αληίζεηα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε πεξηθνπέο ζηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο, δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.   

 

- Δθινγέο 2013 

Ζ παξέκβαζε ηνπ ΓΝΣ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζιαλδίαο ήηαλ αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε, δηφηη ε θπβέξλεζε επέιεμε λα δηαρεηξηζηεί ε ίδηα ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη λα αθνινπζήζεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή. Απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηεο θεληξναξηζηεξήο θπβέξλεζεο SDA-LGM ήηαλ ε  πξνζηαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ, ε 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο, ε αχμεζε ηεο πξννδεπηηθφηεηαο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε θνξνιφγεζε ηνπ πινχηνπ. Δπηπιένλ 

επηθεληξψζεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο κε ηε δεκηνπξγία λένπ 

πληάγκαηνο, ζηελ νπνία είραλ ελεξγφ ξφιν νη πνιίηεο.  Παξφια απηά, ε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε πεξηειάκβαλε θαη κέηξα ιηηφηεηαο, 
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φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα νπνία, σζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ 

λα ζπγθξηζνχλ κε ηε ζθιεξή αληεξγαηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη 

ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη ζε επξσπατθέο ρψξεο, πνπ ήξζαλ αληηκέησπεο κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ απνδεκίσζε ησλ 

μέλσλ θαηαζεηψλ ηεο Ηcesave ήηαλ ε βαζηθφηεξε αηηία ηεο πνιηηηθήο  ήηηαο 

ηεο 115.  Ζ  θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε απνδείρηεθε αλάμηα ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπ ηζιαλδηθνχ ιανχ, θαζψο ππέθπςε ζηηο πηέζεηο ησλ μέλσλ πηζησηψλ θαη 

δηαπξαγκαηεχηεθε ηξεηο θνξέο  γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ε 

ζέζε ηνπ SDA ππέξ ηεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ,  έβξηζθε πιένλ αληίζεηε  

ηελ πιεηνςεθία ησλ Ηζιαλδψλ, πνπ είρε αξρίζεη λα ακθηζβεηεί μαλά ην ξφιν 

ηεο ΔΔ θαη ηεο  Δπξσδψλεο 116.  Ζ θπβέξλεζε είρε δψζεη ηδηαίηεξε βάζε ζηε 

δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ ΔΔ, μνδεχνληαο ζεκαληηθά πνζά γηα ην ζθνπφ απηφ.   

Ζ απνγνήηεπζε ηνπ ιανχ απφ ηνλ θεληξναξηζηεξφ ζπλαζπηζκφ είρε σο 

απνηέιεζκα  ηε ζπληξηπηηθή ήηηα ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ Απξίιε ηνπ 2013 θαη 

ηελ επαλεκθάληζε ησλ δεμηψλ θνκκάησλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Σν ΗΡ 

θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη 26,7% θαη ην ΡΡ 24,4%, ελψ ην SDA θαη ην LGM 

έπεζαλ θαηαθφξπθα ζηα 12,9% θαη 10,9%  αληίζηνηρα 117. Ζ λέα θπβέξλεζε 

ζπγθξνηήζεθε ππφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ΗΡ θαη ΡΡ κε πξσζππνπξγφ ηνλ 

Sigmundur David Gunnlaugsson, κέινο  ηνπ ΡΡ. Απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηεο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, 

πνπ ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη αθφκε ζε πνιχ ρακειά πνζνζηά,  ε κείσζε 

ηεο θνξνινγίαο θαη ε ζθιεξφηεξε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο μέλεο πηζησηέο. 

Χζηφζν, ε αλακελφκελε λίθε ηεο θεληξνδεμηάο, ε πνιηηηθή ηεο νπνίαο νδήγεζε 

ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θνχζθα θαη ηειηθά ζηελ θαηάξξεπζε, γελλά εξσηήκαηα 

θαη ακθηβνιίεο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ ηζιαλδηθνχ ιανχ.  
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   Λίιηα Μνδεζληφηηξ (2013). 

116
   Mario Nuti (2010). 

117
   BBC (2013). 
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Κεφάλαιο 8:    υμπεράςματα και Επίλογοσ 

 

Ζ δηεζλνπνίεζε  ηνπ θεθαιαίνπ (ε θνηλψο ιεγφκελε παγθνζκηνπνίεζε)  έδεημε 

φηη πέξα απφ ηα  φπνηα  ζεηηθά (εχθνιε  θαη γξήγνξε επηθνηλσλία  θαη 

ζπλεξγαζία  κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ), ε πνιηηηθννηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ εκθαλίδεηαη  ζε κηα ρψξα ηνπ πιαλήηε κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε άιιεο. Σν ζέκα απηφ απνηειεί θεληξηθφ δήηεκα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή.  Πνηα είλαη ηα φξηα 

αιιαγψλ ζε θάζε εζληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ επηρεηξεί  λα θηλεζεί αλεμάξηεηα θαη 

ελάληηα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ; Ζ ηάζε  ελνπνίεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θφζκνπ  δελ ζπλνδεχεηαη κε ηάζεηο εζληθψλ αλαδηπιψζεσλ; Πνιιά ηα 

εξσηεκαηηθά πνπ ρξήδνπλ απάληεζε θαη γηα ηελ παγθφζκηα ειίη πνπ 

πξνζπαζεί λα μεπεξαζηεί ε θξίζε ζηα θαπηηαιηζηηθά πιαίζηα, θαη γηα απηνχο 

πνπ νξακαηίδνληαη ηελ ππέξβαζή ηνπο. 

Ζ θξίζε ζηελ Ηζιαλδία δελ εκθαλίζηεθε σο θξίζε  δεκφζηνπ ρξένπο,  φπσο ζε 

άιιεο επξσπατθέο  ρψξεο (π.ρ. Διιάδα, Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία θιπ),  αιιά σο 

θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα,  φπσο  πξφζθαηα πξνέθπςε  θαη ζηελ 

Κχπξν. Ζ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο Ηζιαλδίαο ζε δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ  

θέληξν  ππνβάζκηζε  ηνπο παξαγσγηθνχο  ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα (θπξίσο αιηεία), ην εκπφξην,  θιπ. Σν γξήγνξν θαη εχθνιν 

θέξδνο  πνπ ππνζρφηαλ  ε πνιηηηθή ελίζρπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

θαη ε δηεθδίθεζε πςειφκηζζσλ  ζέζεσλ ζε απηφλ  ζα  απάιιαζζε  ηνπο 

εξγαδνκέλνπο απφ ηελ εξγαζία ζε άιινπο θιάδνπο. Σν πψο ινηπφλ 

εκθαλίδεηαη  ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε θάζε ρψξα εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξφηεζήο ηεο. 

Ζ Ηζιαλδία φπσο είδακε είλαη κηα κηθξή, αιιά πινχζηα ρψξα. Έρεη 

αλεπηπγκέλν πξσηνγελή ηνκέα, αιηεία, εκπφξην θαη θαιχπηεη ε ίδηα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ελέξγεηα  ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο  

ηνπ εδάθνπο ηεο. Έρεη επίζεο αλαπηπγκέλν ηνπξηζκφ. Όια απηά ηεο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, κε ηελ θαηάιιειε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, λα βειηηψλεη ην εκπνξηθφ 

ηεο ηζνδχγην θαη λα εηζέξρεηαη πην γξήγνξα ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο.  

Σα παξαπάλσ φκσο ζεηηθά  ζηνηρεία ηεο  Ηζιαλδίαο επηθαζνξίζηεθαλ  απφ 

ηελ πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε θαηά ηελ θξίζηκε  πεξίνδν. Με ην μέζπαζκα ηεο 

θξίζεο ε θεληξνδεμηά θπβέξλεζε, εθηηκψληαο φηη ε ρψξα αδπλαηεί λα ζψζεη ην 

ππεξδηνγθσκέλν  ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αληί λα αλαδεηά θεθάιαηα θαη δάλεηα 

γηα λα ην ζηεξίμεη, ην άθεζε λα θαηαξξεχζεη. Ζ θαηαζηξνθή  ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα  (ην 85%  κέζα ζε κηα εβδνκάδα) δελ ζήκαηλε  θαη 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο. Γεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ηξαπεδηθφο ηνκέαο  

θαη κεηαθέξζεθαλ φιεο νη θαηαζέζεηο ησλ πνιηηψλ ζηηο λέεο ηξάπεδεο. 

Δπαλαρξεκαηνδφηεζαλ ην λέν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  θαη θαλέλαο Ηζιαλδφο  δελ 
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έραζε ηα ρξήκαηά ηνπ. Αξλήζεθαλ λα θαιχςνπλ ηνπο μέλνπο θαηαζέηεο θαη λα 

εμνθιήζνπλ ηα δάλεηα ησλ παιαηψλ ηξαπεδψλ. 

Δλψ ε Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζε χθεζε, ε Ηζιαλδία αλαθάκπηεη κε 

ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά ην 2011 θαη 2012, ε αλεξγία κεηψλεηαη θαη 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο  ελίζρπζεο  ησλ  αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ  θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο. Βιέπνπκε φηη  αθνινπζήζεθε  κηα πνιηηηθή  δηαρείξηζεο 

ηεο θξίζεο δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ αζθείηαη ζηελ Δπξψπε. Ζ 

λενθηιειεχζεξε ζπληαγή πνπ εθηηκά  φηη κέζα απφ ηελ χθεζε ζα έξζεη ε 

αλάπηπμε, δελ  εθηειέζηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη απηφ βέβαηα δελ 

ζήκαηλε ηελ θαηαζηξνθή ηεο. 

ηελ Ηζιαλδία ην ιατθφ θίλεκα πνπ αλαπηχρζεθε  θαηά ηελ πεξίνδν  ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θαηάξξεπζεο, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο  

πνιηηηθέο  εμειίμεηο, νη νπνίεο θηλήζεθαλ πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθά  απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ  Νφηνπ πνπ επηρεηξνχλ  λα μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε. ε 

δηάζηεκα  ελφο πεξίπνπ έηνπο  (Μάξηηνο 2010 - Απξίιηνο  2011)  έγηλαλ  δχν 

δεκνςεθίζκαηα  πνπ αθχξσζαλ απνθάζεηο  ηεο θπβέξλεζεο, νη νπνίεο  

θξίζεθαλ επλντθέο γηα ηνπο μέλνπο πηζησηέο, θαη εηο βάξνο ησλ Ηζιαλδψλ 

εξγαδνκέλσλ.  Δπίζεο, ζηηο εθινγέο  ηνπ  Απξίιε  ηνπ 2013  θαηαςεθίζηεθαλ  

ηα θφκκαηα  ηεο Κεληξναξηζηεξάο, πνπ παξά ηηο ππνζρέζεηο θαη ηα ζεηηθά 

κέηξα, πνπ πήξαλ σο θπβέξλεζε  ππέξ ησλ  αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ, ην 

θξίζηκν ζέκα  πνπ δξνκνιφγεζε  θαη ηηο επφκελεο εμειίμεηο, ήηαλ νη εηο βάξνο 

ησλ Ηζιαλδψλ δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο  κε ην ΓΝΣ  θαη ηνπο μέλνπο 

πηζησηέο.  Αληίζεηα,  ν πξφεδξνο Ólafur Ragnar Grímsson, πνπ  δχν θνξέο  

θάησ απφ ηε ιατθή πίεζε πξφβαιε βέην  ζηελ θπβέξλεζε  θαη θάιεζε ην ιαφ 

λα απνθαζίζεη, επαλεμειέγε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 ζηελ πξνεδξία ηεο 

Γεκνθξαηίαο 118. Έηζη, δηαπηζηψλεηαη  γηα κηα αθφκα θνξά φηη νη δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ε απφθαζε  ηνπ ιανχ ζηα κεγάια πνιηηηθά  θαη νηθνλνκηθά 

ζέκαηα απνηεινχλ  ζεκαληηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ  φπιν γηα ηηο πνιηηηθέο 

εγεζίεο πνπ ηα  δηαρεηξίδνληαη,  ηφζν  ζην εζληθφ φζν θαη ζην δηεζλέο επίπεδν.  

Βιέπνπκε φηη  ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηειεί  βαζηθά  

πνιηηηθφ δήηεκα.  Οη πνιηηηθνί ζπζρεηηζκνί ηεο θάζε ρψξαο θαζνξίδνπλ κε 

πνην  ηξφπν  θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε  ζα ιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Σα καζήκαηα πνπ κπνξεί  θάπνηνο λα πάξεη απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο Ηζιαλδίαο είλαη πνιιά,  αιιά  εμαξηάηαη  πψο  δηαβάδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  θαη πνχ ζηνρεχεη. Οη ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

χθεζε  πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ  ηζιαλδηθή εκπεηξία, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη  ππάξρνπλ  έηνηκεο ιχζεηο  θαη αληηγξαθέο ζε έλα θφζκν ξεπζηφ, 

πνπ θάζε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή  βεβαηφηεηα  κπαίλεη ζε θξίζε ηελ επφκελε 

κέξα. 
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   Γ. Γειαζηίθ (2013). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α:  Οριςμοί 
 

-    Χο πιεζσξηζκόο νξίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζπλερνχο αλφδνπ ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ ηηκψλ. Δμ νξηζκνχ ζπλεπψο ν πιεζσξηζκφο ηζνδπλακεί κε ζπλερή 

κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ ρξήκαηνο. Μία νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ζεσξείηαη πιεζσξηζηηθή, φηαλ ππάξρεη ηάζε ζπλερνχο απμήζεσο ησλ ηηκψλ. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη κία θαη κνλαδηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ρσξίο ηάζε 

παξαπέξα απμήζεσο δελ ζεσξείηαη πιεζσξηζκφο (Θ. Ληαλφο, Θ. Μπέλνο, 

1979). 

-    Πξαγκαηηθό εηζόδεκα είλαη ην εηζφδεκα ελφο αηφκνπ, ελφο νξγαληζκνχ ή 

ελφο θξάηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε. Σν πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ή πξαγκαηηθόο κηζζόο 

ππνινγίδεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ην νλνκαζηηθφ εηζφδεκα 

(Γ. Υξήζηνπ, Θ. Ληαλφο, 1985). 

- Σν ηζνδύγην  ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά 

ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ) 

πνπ παξάγνληαη ζήκεξα, κείνλ ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζε 

μέλνπο απφ ηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Δάλ ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

είλαη ζεηηθφ, ηφηε ε ρψξα παξνπζηάδεη πιεφλαζκα, ελψ εάλ είλαη 

αξλεηηθφ, έιιεηκκα (Γ. Υξήζηνπ, Θ. Ληαλφο, 1985). 

-   Σν πξαγκαηηθό επηηόθην ελφο ζηνηρείνπ αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε πξαγκαηηθή ηνπ αμία απμάλεη δηαρξνληθά. Αληηζέησο, 

ην νλνκαζηηθφ επηηφθην είλαη αξηζκφο κε ηνλ νπνίν ε νλνκαζηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεη δηαρξνληθά. Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην 

ζπλδέεηαη κε ην νλνκαζηηθφ  επηηφθην θαη ηνλ πιεζσξηζκφ σο εμήο: 

 

πξαγκαηηθφ επηηφθην = νλνκαζηηθφ επηηφθην – πιεζσξηζκφο  

(Δ. . αξηδεηάθεο, 2011). 

-   Δεκόζην ρξένο είλαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Τπφ ηελ έλλνηα επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα επίπεδα δεκφζηαο δηνίθεζεο ελφο 

θξάηνπο: θπβέξλεζε, λνκαξρία, δήκνο θιπ. Σν δεκφζην ρξένο δηαθξίλεηαη ζε 

"εζσηεξηθφ ρξένο", δειαδή απφ πηζησηέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, θαη ζε "εμσηεξηθφ ρξένο", δειαδή απφ πηζησηέο πνπ 

εδξεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο, ζην εμσηεξηθφ. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία φηαλ κάιηζηα ην εμσηεξηθφ ρξένο αλαθέξεηαη ζε άιιν λφκηζκα, 

έλαληη ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην εζληθφ ή εζσηεξηθφ λφκηζκα (Γ. 

Υξήζηνπ, Θ. Ληαλφο, 1985). 

http://www.euretirio.com/2010/06/isozygio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/esodo.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/dimosionomiko-elleima-pleonasma.html
http://www.euretirio.com/2010/06/protogenes-elleima.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
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-  ην εκπνξηθό ηζνδύγην αγαζψλ απνηππψλεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
εμαγσγψλ εκπνξεπκάησλ κηαο ρψξαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ ηεο. 

 

          Δμαγσγέο < Δηζαγσγέο → Έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

 Δμαγσγέο > Δηζαγσγέο → Πεξίζζεπκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

(Γ. Υξήζηνπ, Θ. Ληαλφο, 1985). 

 

-  Με ηνλ φξν spread ελλννχκε ηε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ κεηαμχ δχν ρσξψλ. πλήζσο, ε κία ρψξα είλαη απηή πνπ 

εμεηάδνπκε θαη ε άιιε κία ρψξα κε ηζρπξή θαη ζηαζεξή νηθνλνκία. Χο κνλάδα 

κέηξεζεο νξίδεηαη ε κνλάδα βάζεο. ηελ Δπξσδψλε ε πην ζηαζεξή νηθνλνκία 

ζεσξείηαη ηεο Γεξκαλίαο. Αλαθεξφκελνη ζηελ Διιάδα, γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ 

φξν spread ελλννχκε θπξίσο ηε δηαθνξά ηεο απφδνζεο ησλ ειιεληθψλ απφ 

ηα γεξκαληθά δεθαεηή νκφινγα αλαθνξάο (Γ. Σφιηνο, 2011). 

-  Ζ  νλνκαζηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ΟΗ) ζπλδέεη ην 

λφκηζκα κηαο ρψξαο κε ην ζχλνιν ησλ λνκηζκάησλ ησλ πην ζεκαληηθψλ 

εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ. Ζ πξαγκαηηθή ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία (ΠΣΣΙ) αληηζηνηρεί ζηελ ΟΗ, κε ηε δηαθνξά φηη είλαη 

απνπιεζσξηζκέλε κε θάπνην θαηάιιειν δείθηε ζρεηηθψλ ηηκψλ. ηελ νπζία ε 

ΠΗ παξαθνινπζεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο ή ηηκψλ κίαο ρψξαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο ηεο αληαγσληζηέο (Μ.Η. θαθηαλάθεο, 

2010). 

-  Σα CDS (credit default swaps) ή αζθάιηζηξα θηλδχλνπ, φπσο ιέγνληαη, 

είλαη παξάγσγα πξντφληα πνπ έρνπλ εθεχξεη νη ηξάπεδεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

αζθάιηζε κηαο πίζησζεο απφ ηνλ θίλδπλν λα κελ πιεξσζεί ην δάλεην (Michel 

Aglietta, 2009). 

-   Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε (financial leverage) είλαη ε δηαδηθαζία 

αλάιεςεο ρξένπο κε ζθνπφ ηελ έλαξμε, ζπλέρηζε ή επέθηαζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο ζεσξνχκε φηη 

θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο αλ επηδηψθεη 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ μέλσλ θεθαιαίσλ έλαληη ηδίσλ θεθαιαίσλ (έθδνζε 

νκνιφγσλ ή άιινπ ρξένπο έλαληη έθδνζεο κεηνρψλ-equity) (Michel Aglietta, 

2009). 

 

 

 

 

http://www.euretirio.com/2010/09/exagoges.html
http://www.euretirio.com/2010/09/eisagoges.html
http://www.euretirio.com/2010/06/protogenes-elleima.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β:  Πληθωριςμόσ και ανεργία  

 

 Έηνο Πιεζσξηζκόο 1980-2013                               

(% πνζνζηό) 

1980 58.548 

1981 50.864 

1982 51.019 

1983 84.275 

1984 29.170 

1985 32.376 

1986 21.273 

1987 18.763 

1988 25.456 

1989 21.128 

1990 15.510 

1991 6.808 

1992 3.959 

1993 4.083 

1994 1.552 

1995 1.654 

1996 2.254 

1997 1.791 

1998 1.704 

1999 3.222 

2000 5.119 

2001 6.395 

2002 5.174 
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2003 2.065 

2004 3.151 

2005 4.000 

2006 6.676 

2007 5.064 

2008 12.678 

2009 12.003 

2010 5.396 

2011 4.001 

2012 5.186 

2013 4.654 

 

 Πεγή:  IMF- World Economic Outlook 2013 
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 Έηνο  
 Αλεξγία    (πνζνζηό % ηνπ 
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ) 

1980 0.313 

1981 0.365 

1982 0.670 

1983 1.022 

1984 1.254 

1985 0.906 

1986 0.656 

1987 0.441 

1988 0.636 

1989 1.658 

1990 1.773 

1991 1.500 

1992 3.048 

1993 4.388 

1994 4.818 

1995 5.020 

1996 4.374 

1997 3.901 

1998 2.774 

1999 1.869 

2000 1.329 

2001 1.403 

2002 2.500 

2003 3.356 

2004 3.100 

2005 2.060 
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2006 1.285 

2007 1.014 

2008 1.648 

2009 8.015 

2010 8.132 

2011 7.427 

2012 5.771 

2013 5.038 

 

 Πεγή:  IMF - World Economic Outlook 2013 

         Δθηηκήζεηο ηνπ ΗΜF   
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