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r å sitte og se på mens EU herjer med grekerne:

g hjelpe Hellas

klokka si under en tale til det greske parlamentet søndag.  FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS, REUTERS/NTB SCANPIX

Økonomiprofessor Halvor 
Mehlum tror det kan gagne 
Hellas på sikt dersom de nå 
forlater eurosamarbeidet.  

– Det er litt av en konflik-
teskalering vi ser nå, med 
folkeavstemning og stengte 
banker. Det er nesten så 
man ikke tror det, sier 
Mehlum, som er professor 
ved Universitetet i Oslo.   

Norske bankers sjeføko-
nomer og analytikere har i 
en rekke medier advart 
sterkt mot at Hellas forlater 
euroen, et utfall som også 
kan føre til en europeisk 
bankkrise.

Men mens kreditorene vil 
gå på tap, tror 
Mehlum at en 
«grexit» kan føre 
til bedre sosiale 
forhold for inn-
byggerne i Hellas, 
der én av fire nå er 
arbeidsledig.

– Det har gått 
forferdelig dårlig i 
Hellas i åtte år nå. 
Med en egen sva-
kere valuta, så 
kan det gå bedre, sier han. 

Det er ikke unikt at for-
handlinger mellom kredito-
rer og et gjeldstynget land 
havarerer. Det nye er at det 
nå skjer i Europa, og at Eu-
roen er i spill, mener 
Mehlum.

Han trekker fram gjelds-
krisa i Argentina i 2001 som 
eksempel. Den gang gikk 
Argentina bort fra sin fast-
kurspolitikk mot dollaren, 
devaluerte sin valuta be-
traktelig, og oppga å betale 
tilbake gjelden. 

– For Argentinas vedkom-
mende ble det i forkant av 

devalueringen laget all ver-
dens prognoser om hvordan 
Argentina kom til å gå ned-
enom og hjem om de forlot 
valutaavtalen sin. Men det 
gikk relativt bra, de devalu-
erte og økonomien kom seg 
ganske raskt igjen, sier 
Mehlum.

Argentinas oppgang kom 
etter at de tok tilbake pen-
gepolitikken. Dette vil være 
ekstra utfordrende for Hel-
las, som følge av eurosamar-
beidet. 

– Det er mer krevende for 
Hellas, fordi de må introdu-
sere en egen valuta.

På kort sikt vil en «gre-
xit» føre til at lan-
det mister tilgang 
på kapital, men 
med en devaluert 
valuta vil landet 
også styrke sin 
konkurranseev-
ne.

– Det blir brå-
stopp i økonomi-
en. Men jeg tror 
de vil komme seg 
på beina igjen et-

ter to-tre år. Og EU vil jo 
være nødt til å stille med en 
viss bistand for å sikre til-
gang på mat og medisiner.

– Om det var et politisk 
ønske i Norge om å bistå 
Hellas, hva kunne vi gjort 
da? 

– Man bør støtte Hellas i 
forhandlingene mot EU og 
sørge for at de får aksepta-
ble betingelser. Om dette 
ender med at Hellas forlater 
eurosamarbeidet, er det all 
grunn til å være forberedt 
på å gi krisebistand til Hel-
las de neste to–tre årene, 
sier Mehlum.

Anbefaler «grexit»

Halvor Mehlum

MILJØ: Fordi vi kan, viser en ny doktorgrad 
fra Universitetet i Tromsø. Nordmenns 
høye levestandard, økt industriell matpro-
duksjon, mangfold av butikker, kvinners 
deltakelse i arbeidslivet og at mat relativt 
sett har blitt billigere er omveltninger i det 
norske samfunnet som er med på å 

forklare at nordmenn kaster 300.000 tonn brukbar mat hvert 
år. Mat blir i større grad tatt for gitt, mye fordi de fleste har fått 
avstand til selve matproduksjonen, ifølge forskning.no.  SMFT

Hvorfor kaster vi brukbar mat?

VERDT 
Å VITE

KONTROLL: For første gang er et utested 
i Oslo fratatt bevillingen på grunn av 
etnisk diskriminering. Utestedet på 
Oslos vestkant er to ganger de siste to 
årene tatt i diskrimineringskontroll 
utført av Oslo kommune, melder NRK 
Østlandssendingen. Første gang var i 
2013 da tre personer med annen 
etnisitet enn norsk ble avvist, og ett år 
senere skjedde det samme.  ©NTB

Ble tatt for rasisme


