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SAMMENDRAG 
 

! Befolkningen i Hellas er rammet av en økonomisk og sosial krise 

som for kort tid siden framsto som utenkelig i Vest-Europa.  

 • Bare fra 2009 til 2011 ble den offisielle arbeidsløsheten doblet fra 

9 til 18 prosent.  

 •Ungdomsarbeidsløsheten er rundt 40 prosent.  

 • Lønnsnivået for offentlig ansatte er redusert med 30 prosent.  

 • Selvmordsratene er om lag doblet siden krisen eskalerte. Mange 

av de som kan, flytter fra landet.  

 

! Dette notatet ser nærmere på den utbredte forestillingen om at 

grekernes fundamentale problem er at de jobber for lite, pensjonerer 

seg for tidlig og bevilger seg en velferd de i lengden ikke har råd til.  

 

! Fakta forteller en annen historie enn myten om «den late greker».  

 

UKENTLIG ARBEIDSTID (2010): 

Hellas 41,3 timer    Eurosonen: 36,6 timer 

ARBEIDSTIMER PER SYSSELSATT (2009): 

Hellas: 2119   Eurosonen: 1651 

FAKTISK PENSJONERINGSALDER, MENN: 

Hellas: 61,9   Eurosonen: 61,5 

FAKTISK PENSJONERINGSALDER, KVINNER: 

Hellas: 59,6   Eurosonen: 60,4 

OFFENTLIGE TRYGDE- OG HELSEKOSTNADER % AV BNP 2005: 

Hellas: 22,3%   Eurosonen: 23.3% 

 

 

OSLO, 2.12.2011 

RAPPORT NR. 1 – 2011 
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«DEN LATE GREKER» 

ELG ØYENE DERES, blakke grekere! Og sleng gjerne på  
Akropolis», dundret det fra den tyske avisa Bild i oktober 
2010.1 Den greske staten var i alvorlige pengeproblemer, og 

tyske medier mente landet hadde seg selv å takke.  
 
Mot slutten av 2009 hadde den greske statsminister George Pa-
pandreou måttet vedgå at det greske budsjettunderskuddet hadde blitt 
pyntet på over lengre tid under den forrige regjeringen.2 Underskud-
det for 2009 ble først oppjustert fra 6% til 12%, senere til 15%, og var 
dermed mer enn dobbelt så stort som tidligere antatt.  
 
Finansmarkedene reagerte med å sende renta på greske statsobliga-
sjoner i været. Den greske gjelda ble med ett umulig å bære, og Pa-
pandreou måtte vende seg til EU og IMF for hjelp. 
 
Betingelsene for å få lån var på papiret enkle: Kraftige kutt i landets 
offentlige utgifter, færre offentlige ansatte, og privatisering dersom 
kuttene ikke strakk til. Og det måtte gå fort. Slik skulle budsjettene 
komme i balanse, og lavere kostnader ville sørge for bedret konkurran-
sekraft.  
 
Hellas måtte sørge for å vokse seg ut av underskuddene, da det var 
grekerne selv som hadde havnet der de var på grunn av laber arbeids-
innsats og slepphendt pengebruk. Landene i «Europas kjerne» burde 
derfor egentlig ikke hjelpe til, mente den nederlandske politikeren 
Geert Wilders: «Man burde aldri gi penger til ”junkies”, fordi det er 
penger du aldri ser igjen», sa han til den nederlandske avisa De Te-
legraaf.3 
 
STEMPLET SOM FORRÆDERE 
Det tyske magasinet Focus stemplet Hellas som «forræderen i eurofa-
milien». På forsiden av bladet figurerte den kjente greske statuen 
«Venus fra Milo», som for anledningen hadde blitt utstyrt med en 
handlekratig arm som viste resten av Europa fingeren.4  
 
Den tyske forbundskansler Angela Merkel mer enn antydet også ved 
flere anledninger at de late grekerne hadde levd livets glade dager på 
resten av Europas regning.  
 
Det måtte det bli en slutt på: «Vi kan ikke ha en felles valuta, der noen 
tar mer ferie enn andre», hevdet kansleren i mai i år, og fortsatte: «I 
land som Hellas, Spania og Portugal kan man ikke pensjonere seg tid-

«S 
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ligere enn i Tyskland», og mente at «alle må anstrenge seg like mye, 
det er viktig».5  
Avisa Bild hadde løsningen klar i mars 2010: «Tyskland har også høy 
statsgjeld, men den kan vi håndtere. Det er fordi vi står opp tidlig om 
morgenen og jobber hele dagen lang».6  
 
MYTER OG FAKTA 
Men hva viser statistikken? At grekerne har kortere ferier og lengre 
arbeidsuker enn de fleste europeere.7 Gjennomsnittlig ukentlig ar-
beidstid i 2010 var, ifølge Eurostat, 41 timer i Hellas, om lag 4 timer 
mer enn gjennomsnittet for alle eurolandene sett under ett.8 
 
Pensjonerer de seg for tidlig? Ja, greske kvinner pensjonerer seg ifølge 
statistikken riktignok noe tidligere enn tyske, men greske menn står 
lenger i arbeid enn i Tyskland. Det samme gjelder både i Spania og 
Portugal.9  
 
Ser man på andelen yrkesaktive grekere, kommer Hellas dårlig ut 
sammenlignet med driftige Tyskland, der 77 prosent av befolkningen 
15-64 år deltok i arbeidsstyrken i 2010. Samme år var andelen grekere i 
arbeidsstyrken betydelig lavere, og særlig gjelder det kvinnene. Bare i 
overkant av 68 prosent av befolkningen, mot 71 prosent i EU totalt, 
var yrkesaktive i 2010.10  
 
Med en så lav yrkesdeltakelse må grekerne kanskje tåle å bli kalt for 
late?  
 
Ikke nødvendigvis. Faktum er at hver sysselsatte greker i 2009 arbeidet 
mer enn 2100 timer i året, høyest i Europa. Nivået for antall årlige ar-
beidstimer i Hellas ligger også 20 prosent over snittet for alle OECD-
land.  

 
KILDE: OECD, Economic Outlook 2011. Arbeidstimer per voksen er beregnet ved å multiplisere 
antall arbeidstimer per sysselsatt med sysselsettingsraten.11 
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Figuren over viser arbeidsinnsatsen målt i timer per sysselsatt (blå søy-
ler), og også hva som skjer om man fordeler disse timene utover hele 
den voksne befolkningen (røde søyler). Det viser seg faktisk at gre-
kerne, på tross av sin (altfor) lave kvinnelige arbeidsdeltakelse, i sum 
arbeider mest blant alle land i Europa. 
 

VELFERD OVER EVNE?  
Selv om grekerne i snitt arbeider mye, kan man ikke dermed bevilge 
seg ekstravagante velferdsordninger.  
 
Men det greske systemet er ikke spesielt sjenerøst.12 Som andel av BNP 
brukte Hellas i 2005 totalt 22,3 prosent på offentlige trygdeordninger 
og helsevesen, en liten økning fra 1995-nivået på 21,3 prosent. I figu-
ren under ser vi at det plasserer Hellas under gjennomsnittet: 

 
KILDE: IMFs Social Security Expenditure Database.13 
 
Hellas har heller ikke mange offentlige ansatte, i 2008 bare 8% av 
arbeidsstyrken, milevis under OECD-gjennomsnittet på 15%.14   
 
At grekerne må klare seg selv i så stor grad, og blant annet ta vare på 
familiens eldre, bidrar selvsagt til landets lave kvinnelige arbeidsdelta-
kelse.  
 
De beskjedne velferdsordningene, i kombinasjon med den høye ar-
beidsmengden, påvirker selvsagt den greske befolkningen. Dette 
kommer blant annet fram i en ny rapport fra en britisk tankesmie, som 
setter opp en rangering av en rekke europeiske land etter nivået på 
arbeidspress som befolkningen lever under. Hellas kommer her klart 
dårligst ut:  
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KILDE: Relationship Foundation.15 

 
Rapporten finner at den jevne greker ofte jobber i helger og om nat-
ta, har liten mulighet til å tilpasse egen arbeidstid og oppgir å ha et 
høyt stressnivå på arbeidsplassen. Videre har Hellas en høy andel bar-
nefamilier som sliter økonomisk og har mange som opplever å ha store 
problemer med å kombinere jobb og familie.16 
 

HVOR HAR DET BLITT AV PENGENE?  
Det er en kjensgjerning at svart økonomi, korrupsjon og systematiske 
skatteunndragelser er et stort problem for den greske statskassa, som 
dermed går glipp av store inntekter hvert år. En viktig forklaring er 
kapitalflukt. Den greske eliten har lenge pleiet kontakten med skat-
teparadis som Sveits, og noen estimater anslår at den greske eliten til 
sammen har mellom !200 og !600 milliarder på sveitsiske bankkonti.17 
I tillegg investerer den greske eliten hvert år milliarder i luksuseien-
dommer i utlandet (for eksempel eies 10 prosent av alle utenlandske 
eiendomsinvesteringer i London av personer fra Hellas og Italia18).  
 
Det er med andre ord ikke slik at de nødvendige ressursene ikke fin-
nes. Greske private formuer ble for eksempel nylig anslått til over !700 
milliarder19, det dobbelte av landets problematiske statsgjeld.  
 
Lave offentlige inntekter finner man igjen i flere av landene i Sør-
Europa som inntil relativt nylig hadde fascistiske regjeringer.20 De aller 
rikeste betaler en mye lavere andel skatt enn i de nordeuropeiske lan-
dene. Manglende skattebetaling er et utbredt fenomen i hele befolk-
ningen, men de virkelig store skatteunndragelsene er det overklassen 
som står for.  
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To greske forskere har nylig forsøkt å tallfeste omfanget av skatteunn-
dragelsene, og hvordan de fordeler seg i den greske befolkningen.21 
Ved å sammenligne selvangivelsene til 50.000 grekere med hva de selv 
oppgav at de tjente i en anonymisert husholdningsundersøkelse, fikk 
man et anslag på nettopp dette.  
 
Tallmaterialet antyder at den rikeste ene prosenten underrapporterer 
inntektene sine med så mye som en fjerdedel, og at de alene står for 
en femdel av de samlede uoppgitte inntektene, mer enn den nederste 
halvparten av befolkningen til sammen. De rikeste ti prosentene står 
for om lag halvparten av all skatteunndratt inntekt.  
 
Figuren under gir et bilde på hvem som bidrar mest i negativ forstand 
til Hellas’ budsjettunderskudd. Den viser at mens den jevne greker 
(nedre 90%) i snitt oppga !700 lavere inntekt til myndighetene enn 
den reelle, er samme tall om lag !22.000 per person blant den rikeste 
prosenten, og over !30.000 for den rikeste promillen.  
 

HVEM SNYTER PÅ SKATTEN: Underrapportering av inntekt til skattemyndighetene er i all hoved-
sak et overklassefenomen. Kilde: Matsaganis og Flevotomou (2010), tabell 4.  

 
Hva har fått mest fokus i media: den begrensede «hverdagskorrupsjo-
nen» blant vanlige grekere, eller den systematiske undergravingen av 
offentlige finanser fra den greske eliten? 
 

HØYE MILITÆRUTGIFTER  
En annen kostbar arv etter fasciststyret er en enorm politistyrke og 
kraftig overdimensjonerte forsvarsutgifter. Hellas har flest soldater per 
innbygger i hele NATO, og nest flest politifolk (etter Italia). De siste 
20 årene har Hellas jevnt over brukt en dobbelt så stor andel av BNP 
på kuler og krutt som resten av eurosonen, og andelen har på ny skutt 
fart på 2000-tallet.22  
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Det lille landet Hellas var verdens femte største våpenimportør i årene 
2005-2009, ned fra 3.plass i perioden 2000-2004.23 Det mest interes-
sante er kanskje hvor alle våpnene kom fra: 35 prosent fra Tyskland, 
26 prosent fra USA og 23 prosent fra Frankrike. 
 
Så sent som i 2010, samme år som det lille som fantes av greske vel-
ferdsordninger systematisk ble kuttet i tråd med spareplanene, ble 
Hellas oppmuntret til å kjøpe fregatter og kamphelikopter fra Frankri-
ke og ubåter fra Tyskland. Alt til den nette sum av !8 milliarder. Det 
siste tiåret har landet også brukt milliarder på jagerflykjøp fra både 
amerikanske og franske våpenprodusenter.  
 
Visstnok er det NATO-medlemmet Tyrkia man ruster opp mot, et land 
som i fjor foreslo overfor Hellas at begge landene skulle kutte den 
militære pengebruken med 20 prosent. Hellas, kanskje under press fra 
tyske og franske myndigheter som støttet opp under sine lands våpen-
industrier, avslo høflig.   
 

KONKURRANSEEVNENS EUROBYRDE 
En sentral årsak til at Hellas og de andre landene i eurosonens sørlige 
periferi har sakket akterut er den feilslåtte innføringen av felles valu-
ta. Landene i sør har dermed stått uten mulighet til å devaluere egen 
valuta for å bedre konkurranseevnen mot resten av Europa. Resultatet 
har blitt store tyske eksportoverskudd, og tilsvarende budsjettunder-
skudd i sør.  
 
Den svekkede konkurranseevnen overfor Tyskland, har derimot lite å 
gjøre med svak produktivitetsutvikling. Produktivitetsveksten i den 
greske økonomien, i likhet med flere av de andre kriserammede lan-
dene, har vært klart høyere de siste 15 årene, noe vi ser i figuren un-
der:  

 
KILDE: OECD Economic Outlook 2011.24 
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Mens land som Hellas lot den økonomiske veksten materialisere seg 
som reallønnsvekst for arbeiderne, har tyske lønninger blitt holdt 
nede over lengre tid.25 Bare den rikeste tidelen tyskere har i dag høye-
re inntekt enn i 2000, noe som har bidratt til å holde tyske enhets-
kostnader nede.26  
 
En gruppe forskere ved SOAS-universitetet i London beskriver utvik-
lingen siden innføringen av euroen slik: «Årsaken til at eurosonen har 
blitt splittet i kjerne og periferi kan forklares i den systematiske bed-
ringen av Tysklands konkurranseevne. Det må understrekes at forbed-
ringen av tysk konkurranseevne i sin helhet er et resultat av at de no-
minelle lønnskostnadene har blitt holdt nede. Strukturene i eurosam-
arbeidet har vært til gunst for tysk kapital, men ikke for tyske arbeide-
re.»27  
 

EKSTREME KONSEKVENSER 
Hellas har i tiden framover en stor jobb å gjøre med å rydde opp i den 
politiske korrupsjonen, med absurd pengebruk på militæret og omfat-
tende skatteunndragelser fra landets elite. Men den stilte diagnosen 
var feil - det er ikke den greske arbeidsinnsatsen som har vært for lav, 
eller velferdskostnadene som har vært for høye. Det er inntektene som 
har vært for lave. 
 
Dermed har også betingelsene for at Hellas skulle få «hjelp» av EU og 
IMF vært feil – dype kutt i offentlige velferdsordninger, sparking av 
offentlige ansatte og planer om storstilt privatisering. 
   
Stikk i strid med den nyliberale forestillingen om at slike kostnadskutt 
skulle «bedre konkurranseevnen» til Hellas, slik at landet kunne eks-
portere seg ut av gjeldskrisen, har effekten vært den motsatte.28 Kut-
tene har hatt en ødeleggende effekt på den greske økonomien, 
gjennom fallende økonomisk aktivitet og dermed enda lavere skatte-
inntekter.  
 
Konsekvensen: gjelden er i dag betydelig større som andel av BNP enn 
det den var ved krisens utbrudd i 2009.  
 
De som har hatt minst skyld i landets økonomiske uføre, betaler derfor 
dyrt for en krise de ikke selv har skapt.29 Innstrammingene har blitt 
gjennomført uten hensyn til de enorme økonomiske og sosiale konse-
kvensene, mens lite har blitt gjort for å bøte på landets underliggende 
problemer, slik som skjev inntektsfordeling og lav kvinnelig yrkesdel-
takelse.  
 
Mellom 2009 og 2011 har en halv million grekere mistet jobben, og 
arbeidsløshetsraten har mer enn doblet seg, fra 9 til over 18 prosent.30 
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Offentlige lønninger er redusert med 30 prosent, mens 30.000 offent-
lige ansatte er satt på oppsigelseskontrakter. Bare en femtedel av of-
fentlige ansatte som pensjonerer seg, vil bli erstattet de kommende 
årene. Offentlige sykehus og helsesentre har fått kuttet budsjettene 
med 40 prosent, og mange syke har ikke lenger råd til nødvendige 
medisiner.31 
 
Samtidig har ungdomsledigheten vokst til langt over 40 prosent. Det 
har blitt gjennomført store kutt innen utdanningssystemet, som alle-
rede i lang tid hadde vært kraftig underfinansiert. Landets ungdom 
forlater nå landet i håp om en bedre framtid. I takt med den økte ar-
beidsløshetsraten, har også selvmordsraten doblet seg.32 Antallet hjem-
løse har økt med 25 prosent de siste to årene, og gruppen utgjøres i 
økende grad av unge og arbeidsløse.33  
 
Hele veien skjermes blant annet tyske og franske storbanker, som 
gjennom en årrekke har tjent store summer på å låne de søreuropeiske 
landene penger. Bare de siste tre årene har de private investorene i 
eurosonen tjent !100 milliarder ekstra i «risikopremie» som kompensa-
sjon for å tilby nye lån.34  
 

TEKNOKRATENES INNTOG 
«Vi vet alle hva som må gjøres, men vi vet ikke hvordan vi skal bli gjen-
valgt etter at vi har gjennomført det», uttalte den sentrale EU-
politikeren Jean-Claude Juncker nylig.35 Løsningen ble å erstatte fol-
kevalgte politikere med «teknokrater», etter først å ha nektet statsmi-
nister Papandreou å avholde folkeavstemning om hvorvidt Hellas skul-
le gjennomføre de brutale kuttene, eller forlate eurosamarbeidet.  
 
Slik tydeliggjorde EUs makthavere hvordan gjeldskrisen blir benyttet 
som en brekkstang for å tvinge gjennom upopulære «reformer» av Eu-
ropas velferdsordninger. Hellas var det første offeret, men den samme 
politikken vil komme til å bli foreskrevet for en rekke andre europeis-
ke land. 
 
Denne ekstreme omfordelingen til de rike og mektige strider mot de 
fleste rettferdighetsprinsipper i en slik grad at sannheten kan utfordre 
det rådende systemets legitimitet. 
 
Her finner vi trolig en av årsakene til at myten om «den late greker» 
står så sterkt hos Angela Merkel, Bild og andre innen europeisk elite, 
til tross for at fakta forteller en helt annen historie: Det er tross alt 
mer behagelig at grekerne lærer å skylde seg selv, mens andre folke-
slag står rundt og krever at de tar seg sammen, enn at befolkningenes 
kritiske blikk rettes mot elitenes ansvar for krisa og mot det elitistiske, 
kapitalistiske systemet som mer og mer begunstiger 1% av befolkning-
en på bekostning av nesten alle andre. 
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