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Etter 22 timers forhandlinger ble 
Hellas enig med långiverne om 
hvilke reformer landet må gjen-
nomføre for å få utbetalt lånepak-
ken på 86 milliarder euro, snaut 
780 milliarder kroner, over tre år. 

Men ledende økonomer tror 
ikke krisen i Hellas er over. 

– Siste ord er ikke sagt, men 
dette vil kunne roe situasjonen på 
litt kort sikt, sier professor Halvor 
Mehlum ved Universitetet i Oslo 
til NTB. 

– Dette er en midlertidig pus-
tepause. Det kommer til å blusse 
opp en situasjon igjen utover 
høsten. Inntil videre humper det 
fremover, sier seniorøkonom Ma-
rius Gonsholt Hov i Handelsban-
ken Capital Markets til DN. 

Det er Den europeiske sen-
tralbanken, Det internasjonale 
pengefondet (IMF), EU og euro-
landenes krisefond ESM som har 
forhandlet med Hellas. Avtalen 
skulle tirsdag oversendes den 
greske nasjonalforsamlingen, 
som skal stemme over den tors-
dag. 

Gir tillit
Mehlum understreker at avta-
len er viktig fordi den gir en viss, 
langsiktig avklaring av den øko-
nomiske situasjonen. 

– Det gjør at tilliten til spesielt 
bankvesenet kan komme seg litt 
igjen. Så lenge det er et snev av 
usikkerhet om bankene vil over-
leve eller ikke, vil enhver fornuf-

tig person ta ut pengene sine, sier 
han. 

Men Hellas er fanget i en 
gjeldsspiral og har i dag en gjeld 
på 175 prosent av brutto nasjonal-
produkt (BNP). Det store spørs-
målet er om landet vil klare å få 
en kraftig nok økonomisk vekst 
til både å kunne betjene gjelden 
og samtidig stå igjen med BNP-
overskudd. I motsatt fall vil lan-
det bare pådra seg mer gjeld. 

– Må slette gjeld
Hov peker på at Hellas sitter fast i 

en gjeldssituasjon som er vanske-
lig å komme ut av og sier spørsmå-
let er hva som skjer med gjelds-
graden og veksten fremover. 

– De beregningene som IMF 
har gjort om en gradvis nedgang 
i gjeldsgraden fremover, ser alde-
les urealistiske ut, sier han. 

Mehlum mener det på sikt må 
komme gjeldslettelser. 

– Når det kommer, blir spen-
nende å se. Det ligger ikke i kor-
tene nå, sier han. 

Tirsdagens avtale legger opp 
til et BNP-underskudd på 0,25 
prosent i år og et overskudd på 0,5 
prosent alt neste år. Men i disse 
tallene er ikke inkludert nedbeta-
ling av gjeld, ifølge nyhetsbyrået 
AFP. 

I 2017 er målet 1,75 prosent 
BNP-vekst, som etter planen skal 
dobles til 3,5 prosent i 2018. Også 
i disse tallene er gjelden holdt 
utenfor. 

Mehlum sier det med drama-
tiske utgiftskutt ikke er umulig 

å gjennomføre det løpet som er 
lagt. Men det kan få katastrofale 
følger for økonomien og dessuten 
dramatiske politiske konsekven-
ser, advarer han. 

Gresk pensjon
I sommer sa Hellas ja til en rekke 
omfattende reformer. Det inne-
bærer blant annet et nytt moms-
system og at landet skal hente inn 
større skatteinntekter. 

I tillegg måtte det endringer til 
for landets gunstige pensjonssys-
tem, som har gitt noen grupper 
arbeidstakere rett til å ta ut pen-
sjon langt tidligere enn det som er 
vanlig i andre EU-land. 

Partene i arbeidslivet har også 
måttet gi, ved å akseptere en 
modernisering av de kollektive 
lønnsforhandlingene og innfø-
ring av en streikelovgivning i tråd 
med EUs regelverk. 

Kristian sKårdalsmo, ntB
redaksjonen@nationen.no
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Nye lån gir pusterom

HUMPER AV GÅRDE
«Det kommer til å 
blusse opp en situasjon 
igjen utover høsten. 
Inntil videre humper 
det fremover.»
 
MArIus gONsHOlT HOv, sENIOrøkONOM  
I HANdElsbANkEN CApITAl MArkETs

Hellas og kreditorene er enige om  
nye milliardlån for å holde den greske 
økonomien flytende. Men eksperter er 
overbevist om at problemene ikke er løst. 

Enda en lånepakke: Hellas’ statsminister alexis tsipras og hans regjering er enige med de internasjonale kreditorene om en ny og tredje lånepakke for å holde den greske økonomien 
flytende.  FOTO: YIANNIs kOurTOglOu/ rEuTErs / NTb sCANpIX
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lEVEKår. Triveligere leveforhold 
kan gjøre hamstere mer optimis-
tiske, ifølge en ny studie. 

Jo mer variert bur de får, desto 
mer optimistiske virker forsøks-
dyrenes innstilling, ifølge studien 
som er utført av Emily Bethell og 
Nicola Koyama ved John Moores 
University i Liverpool.

Resultatene kan gi innsikt i 
hvordan levekår kan påvirke ut-
viklingen til forsøksdyr og hus-
dyr. Forskerne fant ut at dyr som 
ble stelt med ekstra omhu virker 
mer optimistiske og responderte 
godt i forsøk.  Undersøkelsen er 
publiser i magasinet Royal Soci-
ety Open Science.  ©NTB

Hamstere vi ha det trivelig
nærinGsliV. Nettgiganten Go-
ogle splittes opp og vil fra nå av bli 
eid av et nytt toppselskap kalt Al-
phabet. Søkemotoren vil imidler-
tid fortsatt bære navnet Google.

Det var selskapets konsernsjef 
Larry Page som slapp den over-
raskende nyheten i et blogginn-
legg mandag. Selskapet bytter 

navn til Alphabet Inc., mens sø-
kemotoren Google blir et heleid 
datterselskap av det nyopprette-
de selskapet. Det vil bli det største 
selskapet i en rekke selskap som 
eies av Alphabet. Disse selskape-
ne vil nødvendigvis ikke å ha noe 
med internettjenester å gjøre, 
opplyser Page.  ©NTB

nytt selskap skal eie Google


