
Πέτρος Τσολάκης 

Η Ισλανδία κατάφερε να 
υπερβεί με επιτυχία την κρίση, 
επειδή την αντιμετώπισε με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο 
από ό, τι οι χώρες της ευρω-
ζώνης. «Αφήσαμε τις τράπεζες 
να χρεοκοπήσουν» λέει στην 
DeutscheWelle o πρόεδρος 
Όλαφουρ Γκρίμσον. Ένα από 
τα πρώτα θύματα της χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης του 2008 
ήταν η Ισλανδία. Πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι η κατάσταση 
της τότε ήταν χειρότερη και 
από εκείνη της Ελλάδας. Σή-
μερα, όμως, η χώρα μπορεί να 
σταθεί στα πόδια της. Η οικο-
νομία αναπτύσσεται με ικανο-
ποιητικούς ρυθμούς και η 
ανεργία μειώνεται. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Ισλανδίας Ολ. Γκρίμσον, 
η ανάκαμψη οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι Ισλανδοί αντι-
μετώπισαν με εντελώς διαφο-
ρετικό τρόπο την κρίση σε 
σχέση με τις χώρες της ευρω-
ζώνης. Και όπως επισήμανε 
στην DW ο πρόεδρος Όλ. 
Γκρίμσον: «Κατ` αρχήν διαπι-
στώσαμε νωρίς πως δεν πρό-
κειται μόνο για μια χρηματο-
πιστωτική και οικονομική 
κρίση, αλλά για μια βαθιά 
πολιτική και κοινωνική κρίση. 
Και αυτό μας οδήγησε σε 
μεταρρυθμίσεις στα εν λόγω 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: «Πετύχαμε επειδή δεν 
ακολουθήσαμε τις ευρωσυνταγές»  

Όχι μόνο το αν έχουν πλη-
ρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, 
αλλά και αν έχει περάσει το 
όχημα έλεγχο ΚΤΕΟ θα 
διαπιστώνουν με ηλεκτρονικά 
μέσα τα περιπολικά της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Όπως 
έχει γράψει το Capital.gr 
σύντομα τα περιπολικά της 

ΕΛΑΣ θα εφοδιαστούν με 
ειδικό λογισμικό το οποίο θα 
επιτρέπει στο τερματικό που 
διαθέτουν να ελέγχει με α-
σύρματο τρόπο αν έχουν 
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφο-
ρίας κάθε οχήματος. Σύμφω-
να με τους σχεδιασμούς του 
ΥΠΟΙΚ ο έλεγχος θα γίνεται 

και για τον έλεγχο ΚΤΕΟ 
του οχήματος καθώς και για 
το αν είναι ανασφάλιστο. 

Στον ιδιοκτήτη όποιου 
οχήματος εντοπίζεται να μην 
«είναι εντάξει» θα επιβάλλο-
νται τσουχτερά πρόστιμα 
(έως και 1.000) ευρώ αν θα 
αφαιρούνται επί τόπου άδεια 

και πινακίδες κυκλοφορίας. 
Να σημειωθεί ότι λόγω της 
κρίσης περίπου 1 εκατ. οχή-
ματα κυκλοφορούν ανασφάλι-
στα, ενώ μεγάλος είναι και ο 
αριθμός αυτών που δεν περ-
νούν τον υποχρεωτικό ανά 
διετία έλεγχο ΚΤΕΟ. 
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EUROSTAT: Το χαμηλότερο ποσοστό 
πληθωρισμού στην Ε.Ε. εμφάνισε η Ελλάδα  

Το χαμηλότερο ποσοστό 
πληθωρισμού (0,3%) στην ΕΕ 
εμφάνισε η Ελλάδα τον Δε-
κέμβριο, σημειώνοντας μείωση 
σε σχέση με τον Νοέμβριο 

(0,4%), σύμφωνα με στοιχεία 
της Eurostat που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.  

πλήρες κείμενο  

πεδία. Επιδιώξαμε να αποδώ-
σουμε δικαιοσύνη και παράλ-
ληλα να αλλάξουμε τους μη-
χανισμούς λήψης αποφάσεων. 
Ο δεύτερος λόγος της επιτυχί-
ας είναι ότι δεν τηρήσαμε τις 
δυτικές συνταγές για την αντι-
μετώπιση της κρίσης». 

Με λίγα λόγια η Ισλανδία 
δεν έκανε τίποτε για να διασώ-
σει τις τράπεζές της, όπως 
τονίζει ο Όλ. Γκρίμσον, εξη-
γώντας τους λόγους. 
«Αφήσαμε τις τράπεζες να 
χρεοκοπήσουν. Διερωτήθηκα 
πολλές φορές γιατί να αντιμε-
τωπίζουμε τις τράπεζες σαν να 
είναι οι Άγιοι Τόποι της οικο-
νομίας. Τι είναι αυτό που ξε-
χωρίζει τις τράπεζες από άλλες 
επιχειρήσεις; Οι τράπεζες είναι 
μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και όταν διαπράττουν μεγάλα 
λάθη θα πρέπει να χρεοκο-
πούν. Σε διαφορετική περί-
πτωση τους δημιουργούμε την 
εντύπωση πως μπορούν να 
παίρνουν μεγάλα ρίσκα χωρίς 
ευθύνη. Δεν γίνεται όταν έχουν 
επιτυχία να σημειώνουν μεγά-
λα κέρδη και όταν αποτυγχά-
νουν να καλείται ο φορολογού-
μενος να πληρώσει τον λογα-
ριασμό», εξηγεί ο Ισλανδός 
πρόεδρος. 

Πηγή: www.imerisia.gr      

«Πράσινο φως» για 
την επιβολή φόρου επί 
των χρηματοοικονομι-
κών συναλλαγών, γνω-
στού και ως «φόρου Τό-
μπιν» έδωσε στη Γερμα-
νία, τη Γαλλία, την Ελ-
λάδα και ακόμη οκτώ 
κράτη μέλη της ευρωζώ-
νης, το Συμβούλιο υ-
πουργών Οικονομικών 
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ecofin). 

Η έγκριση ανοίγει το 
δρόμο για την επιβολή 
του συγκεκριμένου φόρου 
επί των συναλλαγών, στη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Ισπανία, την 
Αυστρία, την Πορτογαλί-
α, το Βέλγιο, την Εσθονί-

Online διασταυρώσεις και για ΚΤΕΟ  

Εcofin: «Πράσινο 
φως» για φόρο στις 
χρη ματ οο ι κο νο μ ικ έ ς 
συναλλαγές σε 11 χώρες 
της ΕΕ 

α, την Ελλάδα, τη Σλοβακία 
και την Σλοβενία. 

«Η απόφαση για τον φόρο 
επί των χρηματοικονομικών 
συναλλαγών, μέσω διευρυμέ-
νης συνεργασίας, ελήφθη» 
ανέφερε αξιωματούχος, ο 
οποίος ήταν παρών στη συ-
νεδρίαση των υπουργών Οι-
κονομικών. Κατά την ψηφο-
φορία απείχαν η Βρετανία, 
το Λουξεμβούργο, η Τσεχία 
και η Μάλτα, σύμφωνα με 
τον ίδιο αξιωματούχο. 
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