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και η ευρωζώνη είναι μια λέσχη. Οταν ένα 
άτομο πηγαίνει εκεί και αυτό που λέει δεν 
είναι ακριβές, οι άλλοι δεν θα τον εμπιστεύ-
ονται πλέον και θα χρειαστεί περισσότερος 
χρόνος για την ανοικοδόμηση της εμπιστο-
σύνης. Αλλά, βασικά, νομίζω ότι ο λόγος για 
τον οποίο χρειάστηκε περισσότερος χρόνος 
και απαιτήθηκαν τρία προγράμματα για την 
Ελλάδα -ενώ στην Πορτογαλία μόνο ένα- εί-
ναι ότι σε αυτές τις χώρες υπήρξε μια μεγάλη 
συναίνεση. Μια συναίνεση να πράξουν τα 
απαραίτητα. «Δεν μας αρέσει το πρόγραμ-
μα, αλλά θα το κάνουμε», έλεγαν. Ενώ εδώ, 
στην Ελλάδα, οι άνθρωποι συζητούσαν συ-
νεχώς. Μια για την απειλή ενός πρώτου δη-
μοψηφίσματος, είτε για τη διεξαγωγή ενός 
δεύτερου δημοψηφίσματος. Και στη συνέ-
χεια έγινε δημοψήφισμα, το οποίο κόστισε 

πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλά-
δα και η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέ-
ους του ΔΝΤ αυξήθηκε κατά 80 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Επομένως, η κρίση ήταν πολύ 
πιο επώδυνη εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής 
συνοχής. Πρέπει να πω ειλικρινά και με πλή-
ρη ανεξαρτησία -γιατί τώρα δεν είμαι πλέ-
ον στην πολιτική- αυτό που νομίζω… Εγιναν 
λάθη στη χώρα σας, αλλά και η ευρωπαϊκή 
πλευρά έκανε επίσης λάθη. Επειδή, πρώτα 
απ’ όλα, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ 
αυτή την κρίση και, δεύτερον, επειδή ορι-
σμένες χώρες της Ε.Ε. δεν ήταν τόσο γενναι-
όδωρες όσον αφορά την αλληλεγγύη. Προ-
σωπικά, ως Πορτογάλος, ήμουν στην πλευ-
ρά των πιο ευάλωτων χωρών. Πάντα ζη-
τούσα από τις χώρες να κάνουν περισσότε-
ρα. Αλλά στο τέλος όλα είναι ένας συμβιβα-
σμός. Η Ευρώπη είναι ένας συμβιβασμός. Πι-

τερο από τα προβλεπόμενα και, δυστυχώς, 
πιστεύω ότι φέτος δεν πρόκειται να αναπτυ-
χθεί αντιστοίχως. Ετσι, όσον αφορά την εξω-
τερική ζήτηση, δεν πρόκειται να είναι τόσο 
ισχυρή όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε ότι η Ελ-
λάδα τώρα βγαίνει στις αγορές και αυτό εί-
ναι πολύ καλό. Υπάρχει ήδη μια αγορά για 
τα ομόλογα, αλλά η τιμή είναι ακόμα σχετικά 
υψηλή. Θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη, 
αν δεν υπήρχαν εν τω μεταξύ άλλα προβλή-
ματα. Οι αγορές είναι σίγουρες όσον αφο-
ρά την ικανότητα της Ελλάδας να εκπληρώ-
σει τώρα τις δεσμεύσεις της. Οι αγορές είναι 
πολύ ρεαλιστικές, πιστεύουν ότι η κατάστα-
ση υπήρξε τόσο άσχημη που τώρα μπορεί 
να πάει μόνο προς το καλύτερο. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα είτε με την τρέχουσα πο-
λιτική ή με μια πολιτική που είναι ακόμη πιο 
αποφασιστική στις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει 
να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, μερικές 
από αυτές είναι κοινές και με τη χώρα μου. 
Το σύστημα δικαιοσύνης είναι θεμελιώδες, 
διότι όσον αφορά την επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη, όταν έχουμε μια αργή Δικαιοσύ-
νη, οι άνθρωποι δεν επενδύουν τόσο πολύ. 
Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό οι ελληνικές Αρχές, όποιος και αν κερ-
δίσει τις επόμενες εκλογές, να δεσμευτούν 
για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει 
λόγος, όπως είπα πριν, η Ελλάδα να μη με-
γαλώνει περισσότερο και να προσφέρει ευ-
ημερία στον λαό της. Κάτι που αξίζει ο λαός 
της Ελλάδας. Και για να ολοκληρώσω, νομί-
ζω ότι η Ευρώπη έχει μεγάλο χρέος απέναντι 
στην Ελλάδα. Η Ευρώπη έχει πολιτικό χρέ-
ος έναντι της Ελλάδας, γιατί στις πιο δύσκο-
λες συνθήκες οι Ελληνες έχουν δείξει τη δέ-
σμευσή τους απέναντι στην Ε.Ε. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό κεφάλαιο που έχετε να δεί-
χνετε στις άλλες χώρες της Ευρώπης, για να 
δείξετε ότι αξίζετε την απαραίτητη αλληλεγ-
γύη, για να βοηθήσετε την ανάπτυξη και την 
ευημερία που αξίζει αυτή η χώρα.

χαμηλότερα πλεονάσματα και λιγότερα φο-
ρολογικά βάρη;

Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα σε μια πολύ κρί-
σιμη καμπή πολιτικά, λόγω των επικείμενων 
εκλογών. Ο χρόνος πριν από τις εκλογές εί-
ναι πάντα επικίνδυνος σε τέτοιες καταστά-
σεις. Και αυτό, διότι ο πειρασμός των κυ-
βερνήσεων είναι να δαπανήσουν χρήματα 
για να κερδίσουν ψήφους, ας είμαστε ειλι-
κρινείς. Αυτό εξηγεί γιατί η Επιτροπή σήμε-
ρα είναι λίγο νευρική με τις εξελίξεις στην Ελ-
λάδα. Οταν έρθει η νέα κυβέρνηση, όποιος 
και να έρθει, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνει είναι να δείξει πραγ-
ματικά δέσμευση για μεταρρυθμίσεις. Και 
μόνο αργότερα να ζητήσει νέες συνθήκες, 
νέους όρους. Αυτή είναι η συμβουλή μου. 
Και το ξέρω από εμπειρία… Νομίζω ότι είναι 
εφικτό. Αλλά να μην ξεκινήσει η κυβέρνηση 
με τη διάθεση αλλαγής των όρων. Αυτή θα 
πρέπει να έρθει αφού η νέα κυβέρνηση δεί-
ξει την αφοσίωσή της στις μεταρρυθμίσεις 
για την απελευθέρωση των αγορών, για τις 
ιδιωτικοποιήσεις, για περισσότερες επενδύ-
σεις, αλλά και για μέτρα πιο φιλικά προς τις 
επιχειρήσεις. Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει 
πιο σημαντικά επίπεδα ανάπτυξης. Νομίζω 
ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι πολύ θετικό, 
το πιστεύω πραγματικά αυτό…
 Πρωταγωνιστείτε στην πολιτική, στην οικο-

νομική σκηνή της Ευρώπης για πολλά χρόνια. 
Είστε σε πλήρη επαφή και ώσμωση με την πο-
λιτική και με την οικονομική αγορά. Πώς βλέ-
πουν την Ελλάδα σήμερα οι αγορές;

Νομίζω ότι σήμερα οι αγορές είναι πολύ πιο 
σίγουρες για την Ελλάδα. Γιατί; Για δύο λό-
γους. Ο ένας είναι επειδή η σημερινή κυ-
βέρνηση έχει αλλάξει την αρχική πολιτική 
που ήταν μια πλήρης καταστροφή. Ετσι, δεν 
ήταν η κυβέρνηση που άλλαξε την πολιτική 
της Ε.Ε., ήταν η κυβέρνηση που άλλαξε ου-
σιαστικά τον υπουργό της. Και τα πράγμα-
τα σήμερα είναι πολύ πιο λογικά από πριν. 
Ο δεύτερος λόγος είναι, νομίζω, ότι οι αγο-
ρές ήδη προεξοφλούν μια πιθανή νίκη του κ. 
Μητσοτάκη. Οι αγορές ήδη αναμένουν αυ-
τή την εξέλιξη. Και αυτό εξηγεί γιατί υπάρ-
χει περισσότερη εμπιστοσύνη στο μέλλον 
της Ελλάδας. Για εμένα είναι αρκετά σαφές. 
Αυτό δεν αρκεί, γιατί για άλλη μια φορά η 
Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη. Δεν ήταν 
πολύ καλό αυτό που συνέβη, μιας και σήμε-
ρα έχουμε κάποια προβλήματα με την Ιτα-
λία. Ετσι, η Ελλάδα έχει χάσει αυτά τα δύο 
τελευταία χρόνια, τα οποία ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικά. Και αυτό διότι τα τελευταία δύο 
χρόνια η Ευρώπη αναπτυσσόταν περισσό-

χατε δηλώσει σε μια συνέντευξή σας 
το 2015. Το πιστεύετε ακόμα αυτό;

Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια. Νο-
μίζω ότι η πολιτική έχει σημασία. 
Οπως έχω πει, το γεγονός ότι δεν 
υπήρχε συναίνεση εδώ, είχε πολύ 
υψηλό κόστος για την Ελλάδα. Στην 
Ιρλανδία υπήρξε άμεση συναίνε-
ση, στην Πορτογαλία ήταν δύσκο-
λο, αλλά η κυβέρνηση δεν δίσταζε 
όλη την ώρα, λάμβανε αποφάσεις 
και τις υλοποιούσε… Αυτό δεν θα 
μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα, 
γιατί η Ελλάδα πάντα προσπαθού-
σε να βρει έναν τρόπο να κάνει κάτι 
άλλο. Ετσι, ήταν εξαιρετικά οδυνη-
ρό, αλλά πιστεύω ότι με άλλες πο-
λιτικές ηγεσίες θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ορισμένες από τις 
αρνητικές συνέπειες.
 Σύμφωνα με το πλαίσιο για την 

επιτήρηση της χώρας μετά την έξο-
δο από τα μνημόνια, η Ελλάδα υπο-
χρεούται να επιτυγχάνει εντυπωσι-
ακά υψηλά πρωτογενή πλεονάσμα-
τα τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να 
ανακάμψει με αυτά τα πλεονάσμα-
τα; Μήπως ήρθε η ώρα να συζητή-
σουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής με 

στεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε ότι υπήρχαν κοινές ευθύνες, 
αλλά, ειλικρινά, ο λόγος που ήταν πιο 
δύσκολο εδώ από ό,τι σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες νομίζω ότι οφείλεται κυ-
ρίως σε εσωτερικά πολιτικά λάθη που 
έγιναν εδώ.
 Διαβάζω μια φράση από το BBC: 

«Δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει 
την Ελλάδα από το να είναι επιτυχημέ-
νη, όμως κακές πολιτικές δημιούργη-
σαν πολλά προβλήματα στη χώρα», εί-

Νομίζω ότι οι αγορές 
ήδη προεξοφλούν  
μια πιθανή νίκη του  
κ. Μητσοτάκη. Αναμένουν 
αυτή την εξέλιξη. Και 
αυτό εξηγεί γιατί υπάρχει 
περισσότερη εμπιστοσύνη 
στο μέλλον της Ελλάδας


