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Om nøyaktig én måned møtes den 
nye greske regjeringen EU og Det 
internasjonale pengefondet (IMF) 
til nye forhandlinger om låne
vilkår. 

28. februar går fristen ut for 
Hellas til å oppfylle kravene til 
krisepakkelån. Etter utnevnelsen 
av den venstreradikale økono
men Yanis Varoufakis til ny 
finansminister, stupte Atenbør
sen umiddelbart med fem pro
sent tirsdag ettermiddag. Varou
fakis skal gjennomføre den tøffe 
reforhandlingen med EU og  
IMF. 

– Jeg tror Hellas vil be om nok 
en utsettelse for å kjøpe seg mer 
tid, sier seniorforsker Stella Lida 
ved Queen Mary University i Lon
don. 

Hellas fikk utsatt fristen fra 
desember ifjor til slutten av 
februar.

Tortur
Hellas’ nye finansminister, 
Varoufakis har blant annet sam
menlignet innstramningstilta
kene pålagt av EU for «økonomisk 

waterboarding». Waterboarding 
er en torturmetode. Varoufakis 
mener Hellas bør misligholde 
gjelden, men bli værende i euro
sonen.

– Den siste strofen i «Hotel Cali
fornia» forteller hvor vi står: Du 
kan sjekke ut når som helst, men 
du kan aldri dra, sa han til Bloom
berg Radio i 2012.

Statsminister Tsipras fra Syriza 
sitter nå i regjering sammen med 
Panos Kammenos (49), lederen i 
det høyrepopulistiske partiet Uav
hengige grekere. Kammenos var 
tidligere medlem av det forrige 
regjeringspartiet, konservative 
Nytt Demokrati.

– Aleksis Tsipras er både strate
gisk og pragmatisk. Han har valgt 
å samarbeide med Kammenos, 
som har lang politisk erfaring og 
mange forbindelser, sier Asimina 
Michailidou, forsker ved Senter 

for europaforskning (Arena) ved 
Universitetet i Oslo.

Tross ideologiske forskjeller i 
alt fra innvandringspolitikk til 
skillet mellom stat og kirke, job
ber de to partilederne sammen 
mot en felles fiende – den såkalte 
troikaen bestående av EU, Den 
europeiske sentralbanken og Det 
internasjonale pengefondet. 
Begge partiene ønsker gjelds
sletting og en reversering av de 
økonomiske reformene som Hel
las er pålagt.

– Hverken EU eller den greske 
regjeringen har noe å tjene på å 
ikke enes om en løsning. Spørsmå
let er hvor langt de to er villige til 
å strekke seg. EU forventer at Hel
las i det minste kommer med et 
alternativt forslag i slutten av 
februar, sier Michailidou.

Spark fra Tyskland
28. februar må regjeringen i Aten 
vise at den kan oppfylle vilkårene 
for utbetaling av nye 7,2 milliarder 
euro i kriselån. Uten en reforhand
ling av avtalen, er statskassen 
tom. Hellas vil da ikke ha penger 
til å betale lønninger og andre 
utgifter. 

Det er foreløpig lite som tyder 
på at EUs finansministre vil lempe 
på kravene. 

– Hvis Tsipras sier han ikke 
ønsker hjelp, så er det helt i orden, 
da må han finne andre måter å 
løse Hellas’ problemer på, sier 
Wolfgang Schäuble, Tysklands 
finansminister til TVkanalen 
ZDF.
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Vil kjøpe seg mer tid
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 Økonomiprofessor Yanis 
Varoufakis fra Syriza ble tirsdag 
utnevnt til ny finansminister i 
Hellas. Aten-børsen stupte etter 
utnevnelsen. Foto: Aris Messinis 
AFP/NTB Scanpix

Profil
Navn: Aleksis Tsipras
Alder: 40
Stilling: Statsminister i Hellas 
fra det venstreradikale partiet 
Syriza.
Aktuell som: Utnevnte ny 
regjering tirsdag.
Bakgrunn: Tsipras er den 
yngste statsministeren i Hellas 
på 150 år. Partileder i det 
sosialistiske venstrepartiet 
Syriza siden 2009. Meldte seg 
inn ungdomspartiet til 
kommunistpartiet KKE på 
slutten av 80-tallet, derav 
kallenavnet «Che Guevara». 
Studerte til byggingeniør ved 
National Technical University i 
Aten. Tok senere en mastergrad 
ved samme universitet. Tsipras 
er samboer med Peristera 
Batziana og har to barn.

Statsminister Aleksis 
Tsipras vil kjøpe seg 
mer tid fra EU for å 
løse de enorme 
problemene i landet, 
tror Hellas-ekspert 
Stella Lida ved Queen 
Mary University i 
London.

Dette er saken
l Den nye regjeringen i Hellas 
kom på plass mandag.
l Består av venstreradikale 
Syriza og høyrepopulistiske 
Uavhengige grekere, som 
begge er EU-fiendtlige. 
l Ønsker gjeldssletting og 
reversering av kutt og reformer 
som Hellas ble pålagt da landet 
fikk slettet gjeld og mottok en 
krisepakke på rundt 240 
milliarder euro.
l 28. februar går fristen ut for 
Hellas til å oppfylle låne-
vilkårene til EU og Det 
internasjonale pengefondet.
l Frykten for en såkalt 
«grexit» har skapt markedsuro 
over hele Europa.
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Tviler på 
gresk exit
Oslo: Finansmarkedenes reaksjon 
på det greske valgresultatet har 
vært forsiktig. Det er gode 
grunner til det, mener investe
ringsdirektør for Sveits og Europa 
Anja Hochberg i Credit Suisse. 
Markedet har lenge forventet at 
venstresidepartiet Syriza ville 
vinne frem i Hellas. Hun tror 
endringene blir begrensede. 

– Vi vil vente en lengre 
diskusjon med troikaen om 
lettelser i gjeldsbyrden, ikke 
gjennom gjeldssanering, men 
gjennom utsettelse av forfall 
eller reduksjon i rentenivået, 
skriver Hochberg i en epost til 
DN. 

«Troikaen» er den vanlige 
betegnelsen på EUkommisjonen, 
Den europeiske sentralbanken og 
Det internasjonale pengefondet, 
institusjoner som har lånt mye 
penger til Hellas. Hochberg anser 
det som veldig lite sannsynlig at 
den Syrizadominerte regjeringen 
tør å bryte med Brussel og 
eurosonen. En slik gresk exit, eller 
«grexit» er fryktet av mange i 
finansmarkedet, fordi den 
potensielt kan gi en dominoeffekt 
blant finansinstitusjoner som 
sitter på gresk statsgjeld. 

– Grexit er for oss veldig lite 
sannsynlig ettersom det ikke er i 
politisk eller økonomisk 
interesse for den greske befolk
ningen eller resten av Europa, 
skriver Hochberg.

Hellas’ nye statsminister 
Aleksis Tsipras kalles 
strategisk og pragma-
tisk.
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