
  

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

Αύγουστος του 2007

Μεγάλη κρίση ξέσπασε στις ΗΠΑ από την 
αδυναμία μεγάλων ομάδων του πληθυσμού να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για δάνεια. 
Οι πλειστηριασμοί διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον 
και ολόκληρες πόλεις έμειναν στο δρόμο. Οι 
τράπεζες ξέμειναν από ρευστό και οι καταθέτες 
έσπευσαν στον γκισέ των τραπεζών για να 
κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ



  

Β' εξάμηνο του 2007

Σεπτέμβριος του 2008

Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους πρότεινε την άμεση ενίσχυση της 
ρευστότητας των τραπεζών για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, πριν πληγεί περαιτέρω η οικονομία της χώρας

 Τα χρηματιστήρια αντικατόπτρισαν την απαισιοδοξία της αγοράς στους 
δείκτες τους, σημειώνοντας πτώση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
ΈνωσηςΝικολά Σαρκοζί προανήγγειλε σχέδιο αντιμετώπισης του 
προβλήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση μετά το 
πέρασμα του Ατλαντικού, πλησίασε όλο και νοτιότερα την Ευρώπη

Παρατηρήθηκαν παρενέργειες από τη δυσπιστία στις διατραπεζικές 
αγορές και στην Ελλάδα μειώθηκαν οι ρυθμοί της μέχρι πρότινος 
φρενήρους πιστωτικής επέκτασης, με τις τράπεζες να προτείνουν 
ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα ή δάνεια σταθερού επιτοκίου αντί των 
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_(%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AF
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
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


  

 Παρατηρήθηκαν παρενέργειες από τη δυσπιστία 
στις διατραπεζικές αγορές και στην Ελλάδα 
μειώθηκαν οι ρυθμοί της μέχρι πρότινος 
φρενήρους πιστωτικής επέκτασης, με τις 
τράπεζες να προτείνουν ευέλικτα τραπεζικά 
προϊόντα ή δάνεια σταθερού επιτοκίου αντί των 
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%92%C2%A2%CE%AC%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%C6%92%C2%BF_%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%86%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%8D%CF%8D_%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%87%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%88%CE%AF%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%92%C2%A2%CE%AC%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%C6%92%C2%BF_%C6%92%C3%88%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8A%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8B%CF%8C%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%87_%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%87%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%88%CE%AF%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92&action=edit&redlink=1


  

 ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

7 Οκτωβρίου 2009
Ανακοινώνονται οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης. Υπουργός 
οικονομικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου 

20 Οκτωβρίου 2009

Ο υπουργός οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει 
στο ECOFIN ότι το έλλειμμα για το 2009 θα κυμανθεί στο 12,5% αντί 
του 6% που το υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρνηση 

http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A1%C6%92%C3%87%CF%8E%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%81%C6%92%C3%8D%CF%82_%C6%92%C2%AE%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%88%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%91%CE%AF%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A1%C6%92%C3%87%CF%8E%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%81%C6%92%C3%8D%CF%82_%C6%92%C2%AE%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%88%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%91%CE%AF%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ECOFIN&action=edit&redlink=1


  

8 Ιανουαρίου 20108 Ιανουαρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει έκθεση σχετικά με τα Στατιστιτικά Στοιχεία του Χρέους και του Ελλείμματος της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, στην οποία επισημαίνονται προβλήματα «σκόπιμης εσφαλμένης αναφοράς δεδομένων» και 
διατυπώνει επιπλέον αμφιβολίες για την α]κρίβεια των στοιχείων πέραν της τελευταίας αναθεώρησης της 20 
Οκτωβρίου 2009.

9 Φεβρουαρίου 2010

Ανακοινώνεται το πρώτο πακέτο μέτρων που αφορά τον δημόσιο τομέα

10 Φεβρουαρίου 2010

Μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ

3 Μαρτίου 2010

Ανακοινώνεται δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο οικονομικών μέτρων[

23 Απριλίου 2010

Η Ελλάδα προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης που συγκροτούν από κοινού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

2 Μαΐου 2010

Ανακοινώθηκαν τα μέτρα σκληρής λιτότητας που επέβαλε στην Ελλάδα η τρόικα ΔΝΤ, ΕΕ καιΕΚΤ

5 Μαΐου 2010

Κηρύσσεται πανελλαδική 24ωρη απεργία. Πραγματοποιείται ογκώδης πορεία στην Αθήνα που αμαυρώνεται από τον 
θάνατο τριών εργαζομένων στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στην οδό Σταδίου

]6 Μαΐου 2010

Ψηφίστηκε από τη βουλή το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για τα μέτρα που θα 
ληφθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης.

http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%CF%8A%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%87%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8E%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C3%88%C6%92%C3%8F%CE%AF%C6%92%C3%90%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%94%C6%92%C3%8F%CE%AD%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92%CF%82_2010-2013#cite_note-proypol-15
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%92%C5%B8%C6%92%C2%A2%C6%92%C2%A3%C6%92%C2%A2%C6%92%C2%B2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C3%88%C6%92%C3%8F%CE%AF%C6%92%C3%90%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%94%C6%92%C3%8F%CE%AD%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92%CF%82_2010-2013#cite_note-metraenet-28
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A2%C6%92%C3%87%C6%92%C3%83%C6%92%C3%86%C6%92%C3%8B%CE%AD%CF%82_%C6%92%C2%AB%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%87%C6%92%C3%90%C6%92%C3%8A%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%91%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CF%8C_%C6%92%C2%B1%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%83%CE%AF%C6%92%C3%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%CF%8A%C6%92%C3%88%CE%AE_%CE%88%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%96%C6%92%C3%90%C6%92%C3%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%CF%8A%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C2%A8%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C2%B1%C6%92%C3%8F%CE%AC%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%83%C6%92%C3%84%C6%92%C2%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A2%C6%92%C3%87%C6%92%C3%83%C6%92%C3%86%C6%92%C3%8B%CE%AD%CF%82_%C6%92%C2%AB%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%87%C6%92%C3%90%C6%92%C3%8A%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%91%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CF%8C_%C6%92%C2%B1%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%83%CE%AF%C6%92%C3%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%CF%8A%C6%92%C3%88%CE%AE_%CE%88%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%96%C6%92%C3%90%C6%92%C3%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%CF%8A%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C2%A8%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C2%B1%C6%92%C3%8F%CE%AC%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%83%C6%92%C3%84%C6%92%C2%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C5%B8%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%81%C6%92%C3%87%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%88%CE%AD%CF%82_%C6%92%C3%88%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%85%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%87%CE%AE%C6%92%C3%90%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%CF%82_%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B_%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%CE%AC%C6%92%C3%82%C6%92%C2%BF_%C6%92%C3%91%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B_%CE%AC%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8C%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C3%88%C6%92%C3%8F%CE%AF%C6%92%C3%90%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%94%C6%92%C3%8F%CE%AD%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92%CF%82_2010-2013#cite_note-144


  

25 Μαΐου 2011
Πρώτη συγκέντρωση των «αγανακτισμένων» στην Ελλάδα
9 Ιουνίου 2011
Κατατέθηκε στη βουλή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2014

6 Οκτωβρίου 2011
Κατατίθεται στη βουλή το πολυνομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο του δημοσίου, τις μειώσεις σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις, τις μειώσεις στο εφάπαξ, την νέα φορολογική κλίμακα και τις αλλαγές στα 
εργασιακά.
6 Σεπτεμβρίου 2011

Ο υπουργός οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοινώνει νέα έκτακτα συμπληρωματικά μέτρα

]27 Οκτωβρίου 2011
Απόφαση συνόδου κορυφής της ΕΕ για κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50%

28 Οκτωβρίου 2011

Οι εορτασμοί της επετείου της 28ης Οκτωβρίου μετατρέπονται σε πανελλήνια διαδήλωση κατά της 
κυβερνητικής πολιτικής
31 Οκτωβρίου 2011 

Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει την απόφασή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος με θέμα την νέα 
δανειακή σύμβαση

http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A2%C6%92%C3%87%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%82%C6%92%C3%85%C6%92%C3%89%CF%8E%C6%92%C3%90%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%CF%82_%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B_%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%CE%AC%C6%92%C3%82%C6%92%C2%BF_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%92%CE%AC%C6%92%C3%81%C6%92%C3%81%C6%92%C3%83%C6%92%C3%89%C6%92%C3%8D%CF%82_%C6%92%C2%A0%C6%92%C3%83%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87%C6%92%C3%84%CE%AD%C6%92%C3%89%C6%92%C3%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C3%88%C6%92%C3%8F%CE%AF%C6%92%C3%90%C6%92%C3%85_%C6%92%C3%94%C6%92%C3%8F%CE%AD%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92%CF%82_2010-2013#cite_note-180
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%8E%CE%AD%C6%92%C3%91%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8D%CF%82_%C6%92%C3%91%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%92_%CE%8C%C6%92%C3%94%C6%92%C3%87
http://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A2%C6%92%C3%87%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%82%C6%92%C3%85%C6%92%C3%89%CF%8E%C6%92%C3%90%C6%92%C3%83%C6%92%C3%87%CF%82_%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%C6%92%C3%85%C6%92%C3%8B_%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%89%C6%92%C3%89%CE%AC%C6%92%C3%82%C6%92%C2%BF_2011


  

17 Ιουνίου 2012

Διεξάγονται οι εκλογές οι οποίες οδήγησαν 
τελικά σε δημιουργία κυβέρνησης 
συνασπισμού με τη συμμετοχή της 
Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της 
ΔΗΜΑΡ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85_2012
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1


  

Κατατίθεται στη βουλή το Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016, σε ένα άρθρο με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος

 Αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών ο 
Γιάννης Στουρνάρας

26 Ιουνίου 2012

5 Νοεμβρίου 2012

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82


  

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ

● ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Το Δεκέμβριο του 2001 στο Μπουένος Άιρες, μεγάλες λαϊκές μάζες 
κατευθύνονται προς την ιστορική πλατεία Πλάσα δε Μάγιο.

 



  

Η Αργεντινή μία από τις πλουσιότερες οικονομίες στο παρελθόν, έχει χρεοκοπήσει.  
Η κυβέρνηση έχει παραιτηθεί και ο Πρόεδρος της Αργεντινής Φερνάντο Δε Λα Ρούα 
διαφεύγει από το Προεδρικό Μέγαρο με ελικόπτερο μέσα στη θύελλα του 
οργισμένου λαού που συγκρουόταν με την αστυνομία, έσπαγε τράπεζες, 
λεηλατούσε σούπερ μάρκετ και φώναζε μαζικά «Να φύγουν όλοι!». . Οι άνθρωποι 
αυτοοργανώθηκαν και άρχισαν να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι 
εμφανίστηκε το "τρουέκε", ένας προ-καπιταλιστικός τρόπος εμπορίου, ο οποίος 
εξασφάλισε τη διαβίωση 10.000.000 ανθρώπων. Ο κόσμος συγκεντρωνόταν σε 
ειδικά μέρη και αντάλλασσε προϊόντα:  Το ανταλλακτικό παζάρι, όχι μόνο έδινε 
φαγητό, έδινε πιοτό, αλλά και καρδιολόγους και δασκάλους για τα παιδιά ,για 
αγγλικά και χορό. Υπήρχαν συμβολαιογράφοι που έγραφαν για σπίτια και οικόπεδα 
και πληρώνονταν με κουπόνια και σπίτια που πουλιόνταν και αγοράζονταν με 
κουπόνια που ήταν το νόμισμα της ανταλλαγής. 



  

Η κατάρρευση των σημαντικότερων τραπεζών της Ισλανδίας το 2008 
«γονάτισε» τα δημόσια ταμεία . Η ισλανδική κορόνα έπεσε κατά 50% σε 
σχέση με όλα τα σημαντικά νομίσματα, η ανεργία που μέχρι τότε ήταν 
ανήκουστο φαινόμενο έφτασε αστραπιαία το 10% και οι καταθέσεις 
έκαναν «φτερά» στο εξωτερικό με ανησυχητικούς ρυθμούς.Όμως η 
Ισλανδία αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κρίση με τον δικό της μοναδικό 
 και κάπως ανορθόδοξο τρόπο.Επέβαλε ελέγχους κεφαλαίου - 
απαγορευμένη στην ενιαία αγορά της  Ευρωπαϊκής Ένωσης - για να 
σταματήσει την οικονομική αιμορραγία. Εισήγαγε 100 νέους φόρους και 
περιέκοψε τις δαπάνες. Επίσης, δανείστηκε χρήματα από τους 
Σκανδιναβούς της γείτονες και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο.Κυρίως 
όμως, άφησε τις ιδιωτικές της τράπεζες, οι οποίες είχαν προκαλέσει την 
κρίση, να καταρρεύσουν. Οι επενδυτές έχασαν τα πάντα, γεγονός που 
σήμανε ότι οι φορολογούμενοι δεν επιβαρύνθηκαν με τα χρέη των 
τραπεζών.Η ανάπτυξη κατέρρευσε, χιλιάδες μετανάστευσαν και η 
Ισλανδία έγινε ο παρίας της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κοινότητας, με 
την πιστοληπτική της ικανότητα να έχει πέσει «υπό το μηδέν».Όμως στα 
μέσα του χειμώνα του 2010, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και αυτό 
όχι μόνο επειδή τα παραγωγικά «μυαλά» της χώρας σταμάτησαν σιγά να 
εγκαταλείπουν τη χώρα, αλλά και λόγω του ότι η Ισλανδία διαθέτει φτηνή, 
καθαρή ενέργεια.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
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