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GREXIT: – Gjelden 
kan ikke tilbakebe-
tales – samme hva, 
sier økonom Kalle 
Moene. Stadig 
flere går inn for å 
slette gresk gjeld.

HELLAS

Av Kristian Aaser

– Det er en konflikt innad i EU, 
delvis mellom rike og mindre 
rike land, Men dette kan en-
kelt ordnes ved at de største 
EU-landene tar mer av regnin-
gen og ettergir mer av gjelden, 
sier Kalle Moene, professor 
ved Økonomisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. 

Eurolederne ble torsdag 
kveld enige om å starte for-
handlingene om en tredje  
redningspakke. Det ble som 
ventet ingen enighet om 
gresk gjeldsslette. 

– Hver långiver har lyst til 
at de andre skal ettergi gjeld, 
sånn at han selv har større 
sjanse for å få eget lån tilbake-
betalt, sier han. 

I avtalen er bare gjeldsslet-
te diskutert som en mulighet 
etter at den greske regjerin-
gen har vist kreditorene at de 
er reformvillige. 

I kjølvannet av den knu-
sende IMF-rapporten som 
foreslår tre mulig tiltak for å 
løse det greske gjeldsproble-
met, har flere sentrale skik-
kelser i EU-systemet påpekt 
behovet for gjeldsslette. 

Ikke utsett byrden
IMF hevder i rapporten at 
kostnadene ved en gresk be-
handling av gjelden vil overgå 
fortjenesten. Private kredito-
rer står for 4 prosent av den 
greske gjelden, og det antas at 
det vil ta lang tid før tilbake-
betalingen når det private.

Mario Draghi, den euro-
peiske sentralbanksjefen, om-
talte gjeldsslette i går som 
ukontroversielt. Den tyske fi-
nansministeren Martin 
Schauble sa også at det er 
nødvendig for Hellas med 
gjeldsslette. Den franske 
finans ministeren Michel Sa-
pin gikk også tidligere denne 
uka inn for gjeldsslette. Kon-
sensusen stopper imidlertid 
med det. 

IMF foreslår i rapporten å gi 
Hellas en fritaksperiode på 30 
år før nedbetalingen kan be-
gynne. Moene er ikke entydig 
begeistret for IMFs forslag.

– Jeg tror at hvis en først 
skal gå inn for en gjeldsslette, 
så bør den slettes, istedenfor å 
ha en slik byrde hengende 
over seg. Men de umiddelbare 
problemene er nå så store at 
problemer som ligger langt 
inne i framtiden er det lett å si 
ja til. Det er ingen god løs-
ning, sier han.

Kollektiv avstraffelse
En såkalt «haircut» – å sakse 
ned deler av gjelden nærmest 
uten forbehold – kan bli gjen-
nomført på to måter. 

Man kan kutte i den nåvæ-
rende gjelden, som Schauble 
har hevdet er lovstridig, fordi 
det blir regnet som direkte fi-
nansielle overføringer til EU-
land. En annen mulighet er å 
kutte framtidige gjeldsbyrder. 

Eurohaukene Draghi og Sch

Splittet om

FAKTA

Långivernes krav til 
Hellas:
n Strømlinjeforme momssyste-
met og utvide grunnlaget for 
skatteinntekter.

n Gjøre pensjonssystemet mer 
bærekraftig som del av en 
større pensjonsreform.

n Opprette et uavhengig 
privatiseringsfond. Privatise-
ring skal gi inntekter på 50 
milliarder euro. 

n Gjøre det greske statistikkby-
rået Elsat uavhengig. ©NTB
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Den britiske utanriksministeren Philip Hammond vil ta 
nedskytinga av det malaysiske passasjerflyet MH17 til ein 
internasjonal domstol – Vi må få rettferd for dei 298 uskul-
dige menneska som mista livet, sa Hammond fredag. CNN 
avslørte onsdag at ein russisk rakett skaut ned flyet.  ©NPK
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Det var galt av sjefanklageren ved Den internasjonale 
straffedomstolen, Fatou Bensouda, å ikke etterforske Israels 
angrep mot det tyrkiske skipet Mavi Marmara, mener 
dommerne ved domstolen. Ni aktivister ble drept da israelske 
soldater i 2010 bordet skipet som var på vei til Gaza med 
nødhjelp. Torsdag konkluderte dommerne at beslutningen 
var feil, og de krever at saken tas opp til ny vurdering.  ©NTB

DAGENS NAVN:

Fatou Bensouda

I eit opent brev hyllar meir 
enn 100 tidlegare ambas-
sadørar atomavtalen med 

Iran og 
skriv at 
den kan 
bidra til å 
hindre 
spreiing 
av 
atomvå-

pen i ein uroleg region. 
Blant underskrivarane er 
USAs tidlegare Iran-ambas-
sadør Bruce Laingen, som 
saman med 51 landsmenn 
blei teken som gissel i 444 
dagar under revolusjonen i 
Iran.  ©NPK

Sluttar opp om 
Iran-avtale

Blant andre Hamas-leder 
Khaled Meshaal fra den 
palestinske militsen møtte 
fredag 
kong 
Salman av 
Saudi-
Arabia og 
andre 
ledende 
saudiere, 
opplyser en Hamas-kilde. 
Møtet skal være det første i 
sitt slag på mange år og 
kan åpne veien for en 
tilnærming mellom det 
konservative og USA-allier-
te Saudi-Arabia og Iran-
tilknyttede Hamas. ©NTB

Sjeldent  
toppmøte

KRISA I HELLAS

ENIGE: Den tyske finansministeren Martin Schauble og den europeiske sentralbanksje
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chauble innrømmer behov for å slette gresk gjeld:

t om gjeldsslette

– Gitt at partene blir enige, 
vil de finne juridiske løsnin-
ger. I næringslivet har man 
konkursordninger, men det 
finnes ikke noe tilsvarende 
mellom land, sier Moene. Det 
er et problem, legger han til. 

– En konkurs er en rensel-
se. Det er noe lignende Hellas 
trenger, en mulighet til å star-
te på nytt.

Moene peker på at i Hellas’ 
tilfelle er det ikke bare lånta-
kerne som har vært uansvarli-
ge, men også långiverne. 

– Når en gir lån som er så 
høye at de ikke kan betales 
tilbake, må en også vente å 
tape selv, for eksempel ved 
gjeldsslette. Det er også uri-
melig med en kollektiv straff 
av hele den greske befolknin-
gen for misligholdte lån som 

noen grupper i landet har 
tatt opp. 

– Befolkningen har ikke 
nødvendigvis gitt noe sam-
tykke til låneopptakene. Nå 
blir alle kollektive gjeldssla-
ver for det en liten del av be-
folkningen er ansvarlig for, 
sier han. 

IMF-sjef Christine Lagarde 
gikk i går ut med en advarsel 
om at fondet ikke vil bli med 
på den tredje redningspak-
ken, skulle en omfattende re-
strukturering av gjelden ute-
bli. 

Til fransk radio sa Lagarde 
at redningspakken, som etter 
planen er på 86 milliarder 
euro, ikke er bærekraftig. 

– Det er derfor de europeis-
ke landene under det forrige 
EU-toppmøtet vedgikk beho-

vet for gjeldsslette, la hun til. 
Hun sa at et komplett låne-

program må ha to bein å stå 
på:

– Det ene beinet er den 
greske økonomien: Det trengs 
omfattende reformer og sunn 
finansiell styring. Det andre 
er kreditorene: De må gi fi-
nansiell støtte og restrukture-
re gjeldsbyrden. 

 Moene mener at IMF ikke 
ønsker mer kriselønn til Hel-
las fordi deres penger vil bli 
mindre sikre. 

– Det er en veldig utrygg 
plassering for IMF, når Hellas 
i utgangspunktet skylder så 
mye penger til EU. 

Ønsker fortsatt «grexit»
Før dagens tyske avstemning 
om den greske låneavtalen ut-

talte Schauble at et frivillig 
gresk EU-farvel «kanskje er 
en bedre løsning». 

Den tyske visekansleren 
Sigmar Gabriel gikk i går ut 
med en formaning om slutt på 
prat om «grexit». Den tyske 

nasjonalforsamlingen stemte 
gjennom låneavtalen.

– Vi er partnere med Hellas, 
ikke motstandere. Derfor må 
enhver debatt om en «grexit» 
stanse, sa han. 

kristian.aaser@klassekampen.no

Østlandet 
13.–16. august
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e sentralbanksjefen Mario Draghi er enige om at gjeldslette er nødvendig for Hellas.  ALLE FOTO: NTB SCANPIX  

SKEPTISK: IMF-leder Christine Lagarde, her flankert av Martin 
Schauble og George Osborne, er kritisk til den greske låneavtalen.  

KREVER SLETTING: Protestanter i Atens gater krever omfattende 
gjeldslette og slutt på innstrammingspolitikken.    


