
Arbeidsmarkedet 
må reformeres

Depolitisering PrivatiseringAutomatiske kutt

Kreditorene krever reform av det 

kollektive forhandlingssystemet til 

fordel for arbeidsgivere. Kollektive 

oppsigelser må gjøres lettere. 

Hellas må få på plass 

"kvasi-automatiske kutt" i 

tilfelle avvik fra budsjettmål

settingene. Kutt og relevant 

lovgivning skal forelegges 

kreditorene.

Grekerne må putte verdier for 

50 milliarder euro inn i et 

privatiseringsfond under 

overoppsyn av kreditorene. 

Halvparten skal brukes til å 

rekapitalisere bankene. 

Nye betalinger
Allerede 20. Juli trenger Hellas 7 

milliarder euro, og 5 til i august. 
 Det greske statistikkbyrået 

Elstat skal gjøres uavhengig, slik 

at greske politikere ikke kan pynte 

på nasjonalregnskap og 

statsregnskap. Også gresk 

statsforvaltning skal depolitiseres.
2015         gra�kk/Kilde: Euro Summit 

Statement, Brussel 12. juli 2015

7Mandag åpnet de greske bankene

tid i forhold til dagens situasjon. 
Han mener dagens regjering var 
uerfaren og kastet bort et halvår 
uten å oppnå noe. Men han mener 
statsminister Aleksis Tsipras 
egentlig er en bra kar. Tidligere 
regjeringer er han mindre nådig 
mot. De lånte og kastet bort pen-
ger. Det er fortsatt altfor mange 
ansatte i offentlig sektor, og de 
har altfor gode ordninger, mener 
han. 

– De har hatt for høye lønnin-
ger, og de pensjonerer seg veldig 
tidlig. Jeg kjenner mange folk 
som pensjonerte seg som 45-årin-
ger. Jeg er 96 og jeg arbeider fort-
satt!

jostein.lovas@dn.no

– Det er ikke det samme her som i 
de store byene i Europa, i Paris, 
London eller New York. Der er det 
masse folk hver dag og nye 
besøkende. Sånn er det ikke her, 
sier butikkinnehaver Eftihios 
Alexandrakis (96). 

Den 150 år gamle luksusbutikken Alexandrakis ligger sentralt i 
hovedstaden Aten.

Den omfattende avtalen den 
greske regjeringen måtte aksep-
tere etter tøffe forhandlinger med 
troikaen Europakommisjonen, 
Den europeiske sentralbanken og 
Det internasjonale pengefondet, 
inneholder en parallell til norsk 
politikk: Søndagsåpne butikker. 
Professor ved økonomisk institutt 
ved Universitetet i Oslo, Bård Har-
stad, mener søndagsåpning av 
butikker kan gi større positiv 
effekt i Hellas enn i Norge. Samti-
dig gjør han det klart:

– Hellas trenger nok mye ster-
kere virkemidler enn dette, selv 
om det kan øke stimulansen ytter-
ligere en smule.

«Viktigere for Hellas»
Harstad vil ikke konkludere om 
det er riktig å åpne for utvidet søn-
dagshandel, men sier han «ser at 
argumentene for søndagsåpent er 
sterkere i Hellas enn i Norge». Han 
peker på tre generelle forhold når 
det kommer til utvidet søndags-
handel.

– Det er sannsynlig at det øker 
sysselsettingen noe innenfor de 
næringene som da begynner å 

jobbe flere timer og ansette flere 
folk. Det kan også få folk til å 
handle marginalt mer, men da på 
bekostning av eksempelvis spa-
ring. Det tredje er at det kan skape 
økt omsetning på turiststeder. Så 
kan man ha et håp om at økt 
omsetning kan ha en smitteeffekt 
på resten av økonomien, men 
størrelsen er usikker, sier Harstad.

Tross en mest sannsynlig 
beskjeden effekt både for syssel-
setting og omsetning, er begge 
deler viktigere for Hellas nå enn 
det er for Norge, mener Harstad. 
Særlig når det gjelder turiststeder 
kan omsetningen øke. 

Turismen utgjør om lag 18 pro-
sent av den greske økonomien, 
mot om lag fire prosent i Norge.

– Et motargument er at økt sys-
selsetting og økt antall arbeidsti-
mer antagelig vil øke mer enn 
omsetningen. Det kan bety at real-
lønnen og produktiviteten går 
ned. 

«Symbolsk»
– Man kan ikke ha overdreven tro 
på slike tiltak når de er pådyttet på 
den måten de er, særlig når de får 
den karakteren som kravet om 
søndagsåpne butikker har. Hoved-
poenget er at den makroøkono-
miske virkningen er veldig usik-
ker, sier sjeføkonom i LO, Stein 
Reegård.

– Mitt inntrykk er at de fleste 
studier konkluderer med at dette 
har en flytteeffekt, altså at man 
flytter handel fra hverdager til 
søndager. I et land der forbruket 
har falt med 30 prosent, virker 
ikke kapasitetsøkning i varehan-
del som et særlig velplassert til-
tak, sier han.

bjorn.kristiansen@dn.no
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Kan gi større 

positiv effekt i Hellas
Økonomiprofessor  
sier han «ser at 
argumentene for 
søndagsåpent er 
sterkere i Hellas enn i 
Norge». Sjeføkonomen 
i LO tviler på efekten.
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