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Επενδυτής 6 5 2011 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΑΡΚΔΕΗΝΖ ΣΟΝ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ 

 

 

Ο ηίηινο ηνπ «εξ» πνπ ηνπ απέλεηκε ε Βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο είλαη έλαο κφλν απφ ηνπο 

πνιινχο, εμαηξεηηθά ηηκεηηθνχο ηίηινπο πνπ απνλεκήζεθαλ ζηνλ Βαζίιεην Μαξθεδίλε θαη πνπ 

ζα ρξεηαδφκαζηε νιφθιεξε ηε ζειίδα γηα λα ηνπο αλαθέξνπκε, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο καθξάο 

αθαδεκατθήο πνξείαο πνπ ηνλ νδήγεζε ζε κηα επίιεθηε ζέζε ζηελ αθξφθξεκα ηεο δηεζλνχο 

λνκηθήο επηζηήκεο. „Αλζξσπνο κε πνιχπιεπξα ελδηαθέξνληα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κηα πνιχ 

πξνζσπηθή, ςπραλαιπηηθή καηηά ζηελ ηέρλε, πέξαζε φιε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην εμσηεξηθφ, γηα λα 

«ηξαβερηεί» ηψξα φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ «Ηζάθε» ηνπ, ηελ Διιάδα θαη ηα πξνβιήκαηά 

ηεο, ζηελ νπνία αθηεξψλεη ην ηειεπηαίν βηβιίν ηνπ «Διιάδα ησλ Κξίζεσλ», πνπ θπθινθνξεί 

απηέο ηηο κέξεο απφ ηηο εθδφζεηο Ληβάλε.  

 

Δξ. «Διιάδα ησλ Κξίζεσλ». Γηαηί πιεζπληηθφο; 

 

Απ. „Δρνπκε ηε κνλαδηθή αηπρία λα αληηκεησπίδνπκε πνιιέο θξίζεηο. Κάζε κία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή. „Δρνπκε θξίζε νηθνλνκηθή, κεηαλαζηεπηηθή, κεηνλνηηθή, εμσηεξηθή... 

 

Δξ. Σν Αηγαίν; 

 

Απ. Κπξίσο, αιιά κεηά ζα αθνινπζήζεη ε Θξάθε, κε απψηεξν ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί λέν 

θξαηίδην κε ην κνληέιν ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ.  

 

Δξ. Ξεράζαηε ηελ νηθνινγηθή. Ζ ΝΑ Δπξψπε ζα πιεγεί ηδηαίηεξα απφ εξεκνπνίεζε θαη 

ζεξκνθήπην.  

 

Απ. Αλακθηζβήηεηα. Πξέπεη φκσο ζην ζεκείν πνπ είκαζηε λα αλαδεηήζνπκε ηζνξξνπία 

αλαπηπμηαθήο θαη νηθνινγηθήο πνιηηηθήο. Γηαηί απηή ηε ζηηγκή πξνηεξαηφηεηα έρεη ην 

αλαπηπμηαθφ. Δπηπιένλ φκσο δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ «θξίζε εκπηζηνζχλεο», δειαδή ηε 

βαζηά ππνςία πνπ ηξέθεη ν θφζκνο πξνο ηελ θπβέξλεζε, ην θξάηνο, ηνπο πνιηηηθνχο, ηε 

δπλαηφηεηα λα καο βγάινπλ απφ ηελ θξίζε πνπ καο έθεξαλ.  

 

Δξ. Ο θ. Παπαλδξένπ ζα ζαο έιεγε φηη ηξνθνδνηείηε απαηζηνδνμία… 

 

Απ. σζηή ζεξαπεία πξνυπνζέηεη ζσζηή δηάγλσζε. Ζ θπβέξλεζε θάλεη ιάζνο δηάγλσζε θαη 

αιιάδεη ζπλέρεηα δηάγλσζε. Λίγν κεηά ηε ζξηακβνινγία ηεο 25.3, ν Πξσζππνπξγφο είπε, ζηηο 

15.4, φηη είκαζηε ζηελ εληαηηθή. Σν πξφβιεκα ηνπ είλαη ε  αμηνπηζηία. Μαο ιέλε φηη πφηε 

ππάξρνπλ, πνηέ δελ ππάξρνπλ ιεθηά, δελ ζα κπνχκε ζην ΓΝΣ αιιά κπαίλνπκε, θάλακε 100% 

φζα καο δήηεζαλ, κεηά θάλακε 80% θ.ν.θ.… Μνπ ιέηε εκέλα γηα απαηζηνδνμία, φηαλ πεξάζακε 

φιν ηνλ πεξαζκέλν κήλα ζε κνλαδηθή «καπξίια», ελ κέξεη θαιιηεξγεκέλε απφ ηελ θπβέξλεζε.  

 

Δξ. Πνπ απνδίδεηε ηηο αληηθάζεηο; 
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Απ. ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, ην πην πεηπρεκέλν θνκκάηη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

Σξνκάδεηο ηνλ θφζκν, ηνλ πεηζαξρείο, κεηά ιεο “ηα θαηάθεξα”. Δίλαη ακεξηθαληθφ κνληέιν. Οη 

πξνεδξηθνί ππνςήθηνη ιέλε πξηλ ηελ αλακέηξεζε «ν δηθφο καο είλαη ζνβαξφηεξνο, ν άιινο ηα 

θαηαθέξλεη θαιχηεξα, ζα ράζνπκε». Καηεβάδεηο ηηο πξνζδνθίεο, κεηά αλεβαίλεηο. Πξν ελφο 

έηνπο ππήξρε κειαγρνιία αθνινπζνχκελε απφ ηερλεηή αηζηνδνμία γηα έμε κήλεο, κε ηνλ θφζκν 

ζε εξεκία. Ξαλάγηλε ν θχθινο γηα ηξεηο κήλεο. Οη δεκνζηνγξάθνη ήηαλ αηζηφδνμνη ζηηο 25.3, 

έγηλαλ κεηά απαηζηφδνμνη, ζηηο 15.4 μαλακπήθακε ζηελ «εληαηηθή».  

 

Δξ. Μήπσο απνδίδεηε πνιιά ζηελ επηθνηλσλία; Ζ Διιάδα αληηκεησπίδεη νμχηαην πξφβιεκα 

ρξένπο, ε θπβέξλεζε ιέεη φηη ρσξίο φζα έθαλε ζα νδεγνχκαζηε ζε ρξεσθνπία…  

 

Απ. Σν ρξένο απμήζεθε ζην δηάζηεκα άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο απηήο. Γελ δέρνκαη θαζφινπ φηη 

ήηαλ ε κφλε δπλαηή πνιηηηθή. Απέβιεπε θπξίσο ζηε ζπξξίθλσζε εμφδσλ. „Δγηλε εηο βάξνο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φρη ζηνλ δεκφζην. 

 

Δξ. „Δγηλε κεγάιν δήηεκα ν δεκφζηνο ηνκέαο.  

 

Απ. Βξήθακε ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο 765.000. „Έλα ρξφλν κεηά είπαλε φηη κεηψζεθαλ θαηά 

0,7%, αιιά ζπληαμηνδνηήζεθαλ 40-45.000. „Αξα, απφ ηε κηα θεχγνπλ, απφ ηελ άιιε 

πξνζιακβάλνληαη απφ ην ΠΑΟΚ (πηζαλψο επί ζπκβάζεη). Γηα λα μαλαγπξίζσ ζην βαζηθφ 

εξψηεκα, ηνπ Μλεκνλίνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ δελ ήηαλ ε κφλε πνιηηηθή. Υάζακε ηξεηο κήλεο 

αξρηθά, δελ βγήθακε ζηηο αγνξέο φηαλ ήηαλ ρακειά ηα επηηφθηα. κε ρακειά επηηφθηα. Γελ έγηλαλ 

ζσζηέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Κπηηάμηε πσο έγηλαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Ηξιαλδία θαη ηελ 

Ηζιαλδία. Δδψ δέρηεθαλ φηη είπε ε ηξφηθα. Ζ Ηξιαλδία, αθφκα πεξηζζφηεξν ε Ηζιαλδία 

απέζπαζαλ πνιχ θαιχηεξνπο φξνπο. Κφβνληαο έμνδα, θφςακε ηα έζνδα, νδεγεζήθακε ζε 

χθεζε, δηπιαζηάζακε ηελ αλεξγία.  

 

Δξ. Σν πξφγξακκα ησλ 50 δηο;  

 

Απ. Γελ είλαη ξεαιηζηηθφ θαη κάιηζηα κε ηελ ηαρχηεηα πνπ ζέιεη ε ηξφηθα. Θα νδεγεζνχλ ζε 

άιιν ζρέδην, κνξθή  αλαδηάξζξσζεο, παξφιν πνπ δελ ηνπο αξέζεη λα ηελ απνθαινχλ έηζη. ε 

κηα δεκνθξαηία απηά πξέπεη λα ζπδεηψληαη, γηα λα κελ πσ φηη πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη κεηαμχ 

ησλ κεγάισλ θνκκάησλ ηνπιάρηζην, εη δπλαηφλ φισλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

αλαδηάξζξσζεο: επηκήθπλζε, κείσζε επηηνθίσλ, «θνχξεκα». „Όια έρνπλ θφζηνο. Πξνζσπηθά 

λνκίδσ, φπσο πνιινί μέλνη θαη δηαθεθξηκέλνη „Διιελεο, φηη ην «θνχξεκα» δελ απνθεχγεηαη, 

παξά ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, αλ δελ γίλεη κε ζσζηή δηαπξαγκάηεπζε θαη ζσζηή ζπκθσλία. 

 

Δξ. Γηαηί; 

 

Απ. „Έλα ρξένο 160% ηνπ ΑΔΠ δελ μεπιεξψλεηαη. Γελ έρνπκε έζνδα. Σν 2010 βξεζήθακε κε 

24,5 δηο έιιεηκκα πεξηζζφηεξν απφηη πξνβιέςακε. Γηα λα πιεξσζνχλ ηα ηνθνρξεσιχζηα 

ρξεηαδφκαζηε αλάπηπμε 6-7% γηα 10 ρξφληα. Κακηά επξσπατθή ρψξα δελ ηφθαλε. Δκείο ζα ην 

θάλνπκε, πεγαίλνληαο απφ χθεζε ζε κεγαιχηεξε χθεζε; Θα πάκε εθεί. Αιιά, ζχκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο κνπ, ζα πεξάζνπκε απφ ζηάδην επηκήθπλζεο. Ννκίδσ φηη ε θπβέξλεζε ςάρλεη έλαλ 

ηχπν, ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα εηαηξεία, πνπ ζα επηηξέπεη ην swap, ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ 
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έλαληη κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, πνπ ζα είλαη αζθαιηζκέλεο κε ηελ ππνζήθε θξαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λάλαη ζίγνπξνη νη νκνινγηνχρνη φηη ζα πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο. 

Κάηη ηέηνην ζα ππνζεθεχζεη ηελ Διιάδα. Θα επραξηζηήζεη πνιχ ηνπο πηζησηέο.  

 

Δξ. Δλλνείηε φηη πέξαλ ησλ 110 δηο ηνπ Μλεκνλίνπ πνπ είλαη ελππφζεθα, ρσξίο ξήηξεο 

ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θξάηνπο, ζα γίλεη φιν ην ρξένο ελππφζεθν; 

 

Απ. Κπηηάμηε, δελ πξέπεη λα απινπνηνχκε, γηαηί φιν ην ζέκα είλαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Απηή 

φκσο είλαη ε εληχπσζή κνπ. ε αληάιιαγκα ηεο επηκήθπλζεο, έρσ ηελ εληχπσζε φηη νη μέλνη 

δεηάλε δχν πξάγκαηα. Πξψην, λα αλακνξθψζνπκε ην θξάηνο, λα πεξηνξίζνπκε ηε 

γξαθεηνθξαηία, λα δηεπθνιχλνπκε ηηο επελδχζεηο. Γεχηεξν, λα κπνξνχλ λα θαηάζρνπλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, λα γίλνπλ ηα νκφινγά ηνπο «πξνζηαηεπκέλα νκφινγα» (protected bonds). 

Καη ηα 400 δηο. Απηφ φκσο είλαη πνιχ επηθίλδπλε ιχζε, εθηφο αλ είκαζηε βέβαηνη φηη ζα 

μεπιεξψζνπκε. Γηαηί θηλδπλεχνπκε, φπσο κεξηθνί άλζξσπνη πνπ παίξλνπλ δάλεηα,  κεηά δελ 

κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ θαη ράλνπλ ην ζπίηη. Γειαδή, λα κελ νδεγεζνχκε κφλν ζε ζηάζε 

πιεξσκψλ, αιιά ζε απψιεηα ηεο παηξίδαο. „Ζδε ηθαλφο αξηζκφο ζπληαγκαηνιφγσλ θξίλεη ην 

Μλεκφλην αληηζπληαγκαηηθφ. Αλ φλησο πάλε εθεί πνπ πιεξνθνξνχκαη, αλ είλαη ζσζηέο νη 

πιεξνθνξίεο κνπ, νη ζπλέπεηεο ζάλαη πνιχ κεγαιχηεξεο. 

 

Δξ. Ση κπνξεί λα θάλεη ε Διιάδα γηα λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ; Οξηζκέλνη πξνηείλνπλ 

ηελ απεηιή επηζεηηθήο ρξεσθνπίαο, κε φηη ζα ζήκαηλε γηα ΔΔ θαη παγθφζκηα νηθνλνκία ή ηελ 

απαγφξεπζε γεσπνιηηηθήο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ. Γελ είλαη επηθίλδπλεο πνιηηηθέο. 

 

Απ. Γελ κνπ αξέζνπλ νη απεηιέο, ηδίσο ζηελ θαηάζηαζε απηή. Αιιά πξέπεη λα γίλεη 

δηαπξαγκάηεπζε, κε θάζε κέζν. Κακία θπβέξλεζε δελ ρξεζηκνπνίεζε π.ρ. ηα γεξκαληθά 

πνιεκηθά ρξέε. Γηαηί; Τπάξρνπλ πνιιά πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θαη δελ θάλακε. Αιιά 

δελ είκαζηε ηψξα ζε ζέζε, νχηε είλαη θαιφο δηαπξαγκαηεπηηθφο ηξφπνο νη απεηιέο, ρξεηαδφκαζηε 

πεηζψ. Πξηλ έλα ρξφλν, αλ απεηινχζακε, ζα ηηλαδφηαλ ζηνλ αέξα ε νηθνλνκία. Σψξα δελ 

γλσξίδσ, έρνπλ θάπσο ηαθηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο.  

 

Δξ. Ξεθηλήζαηε θακπάληα γηα ηελ ΑΟΕ 

 

Απ. Πξάγκαηη, δελ θαηαιαβαίλσ γηα πνηφ ιφγν δελ αλαθεξχζζνπκε ΑΟΕ θαη δελ ηελ 

νξηνζεηνχκε κε ηελ Κχπξν. Θα βξηζθφκαζηε ζε πνιχ ηζρπξφηεξε δηπισκαηηθή ζέζε. Σψξα ηη λα 

ζαο πσ; Αθνχσ ηηο δηάθνξεο εμεγήζεηο ηνπ θ. Γξνχηζα θαη απειπίδνκαη.  

 

Δξ. Θα ζαο επραξηζηνχζε ε ελεξγφο πνιηηηθή; 

 

Απ. „Όρη. Δίκαη ζηελ πνιηηηθή, γξάθσ, κηιάσ. Γελ έρσ ιφγν λα θνκκαηηθνπνηεζψ. „Όηη 

πξνζθέξσ βαζίδεηαη ζην φηη είκαη ειεχζεξνο, δελ εμαξηψκαη, δελ πιεξψλνκαη απφ θαλέλα. Γελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζπκβάιεη θαλείο παίξλνληαο θαξέθια, κπνξεί δίλνληαο γλψκε. Λέλε κεξηθνί 

θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο, γηαηί ζέινπλ θαξέθια. Σν ζέκα είλαη λα βξεζνχλ λένη πνπ λα καο 

βγάινπλ απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ καο έθεξαλ φινη.  

 

Δξ. Πσο; 
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Απ. Γελ μέξσ. Αλ δελ βγεη ήξεκα, ζα βγεη ζην πεδνδξφκην.  

 

Δξ. Πεξηκέλεηε εμέγεξζε; 

 

Απ. Διπίδσ εηιηθξηλά λα ηελ απνθχγνπκε. Γηαηί ιχζεηο απφ ην πεδνδξφκην είλαη αηκαηεξέο, 

θνζηίδνπλ πνιχ, ην θξάηνο ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν λα ζπλέιζεη.   

 

 


