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Grekland:

Osäker framtid efter krisen
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Beskriv det ekonomiska läget i Grekland idag. Vilka positiva tecken finns det? Vilka är problemen finns 
det? 1
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Hur ser framtidsutsikterna ut för ekonomin enligt författaren? Vilka risker finns det? Vad är det viktigaste 
som behöver åtgärdas? Vad försöker grekiska beslutsfattare göra för att förbättra läget?

Vad är det som gör att grekerna under de senaste decennierna upprörts över att grannlandet kallat sig 
först för Makedonien och senare Nordmakedonien? Vilka konsekvenser har tvisten fått? Hur har Ryss-
land agerat och varför? Nämn några olika skäl till att premiärminister Alexis Tsipras valde att driva igenom 
överenskommelsen trots motståndet bland många invånare.

Många vänsterväljare känner sig svikna av premiärminister Tsipras och regeringen. Ge några olika för-
klaringar till varför. Vilka konsekvenser har grekernas missnöje med hur regeringarna har hanterat krisen 
kommit att få? Vad har det inneburit för den partipolitiska utvecklingen i landet?

Greklands beslutsfattare kan trots att landet i fjol avslutade det tredje stödprogrammet ännu beskrivas 
som delvis styrda av långivare och omvärlden. Beskriv varför.
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Även om högerpartiet Ny demokrati har ett övertag över det regerande Syriza i opinionsmätningar 
utesluter inte bedömare att regeringspartiet trots allt kan segra i det kommande parlamentsvalet. Vad 
grundar de sitt resonemang på?  


