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Η οικονοµική κρίση που πλήττει την 
ευρωζώνη «δεν προέρχεται από την 
Ελλάδα, ενώ πιθανή έξοδός της δε 

θα λύσει το πρόβληµα, αλλά θα δηµιουρ-
γήσει πολύ µεγαλύτερο, καθώς και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες θα ακολουθήσουν µε 
απρόβλεπτες συνέπειες». Αυτό υποστηρί-
ζει ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Τρά-
πεζας ΑΝΖ, Τοµ Κένι, σε συνέντευξή του 
στο δίκτυο SBS.

ΟΛΑ ΤΑ ∆ΕΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Ο κ. Κένι υποστηρίζει ότι «ακόµα και αν 
οδηγηθεί εκεί η κατάσταση, τότε η έξοδος 
θα πρέπει να γίνει ελεγχόµενα, προγραµ-
µατισµένα και οργανωµένα, ώστε να εί-
ναι προετοιµασµένο το ευρωπαϊκό αλλά 
και το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, 
να απορροφήσουν τις συνέπειες µε τις 
µικρότερες δυνατές απώλειες». Σε αντί-
θετη περίπτωση, όπως λέει, οι απώλειες 
θα είναι «τραγικές», ενώ «θα κληθούν οι 
κεντρικές τράπεζες σε παγκόσµιο επίπε-
δο να στηρίξουν το διεθνές χρηµατοπι-
στωτικό οικοδόµηµα». 

Εντούτοις, διευκρινίζει ότι πιθανή 
έξοδος της Ελλάδας από τη νοµισµατική 
ένωση «θα είναι επωφελής για τη χώρα, 
στο βαθµό που η ελληνική οικονοµία βα-
σίζεται σε µεγάλο βαθµό στον τουρισµό, 
το υποτιµηµένο εθνικό νόµισµα θα κα-
ταστήσει τη χώρα εξαιρετικά ελκυστικό 
τουριστικό προορισµό και επενδυτικό 
παράδεισο». Σε ερώτηση της δηµοσιο-
γράφου εάν για την κατάσταση που έχει 
διαµορφωθεί υπεύθυνη είναι η Ελλάδα, 
ο κορυφαίος οικονοµολόγος απαντά ότι 
«αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα καταλογί-
ζονται όλα τα δεινά που συµβαίνουν σε 
παγκόσµιο επίπεδο, από τη µια άκρη του 
πλανήτη ως την άλλη. Στην πραγµατικό-
τητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου 
υπεύθυνη, που έλαβε µια τόσο σηµαντι-
κή και εξόχως δεσµευτική, οικονοµικής 

φύσεως, απόφαση µε πολιτικά κριτήρια». 
Σχολιάζει την σχεδόν αποκλειστική 

επίρριψη ευθυνών από τα διεθνή ΜΜΕ 
στην Ελλάδα για τις απώλειες στα διεθνή 
χρηµατιστήρια, εξηγώντας και πάλι ότι «οι 
απώλειες οφείλονται εν µέρει µόνο στην 
πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που 
επικρατεί στην Ελλάδα. Η πτώση του αυ-

στραλιανού δολαρίου και των αγορών γε-
νικότερα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
οικονοµία της Ασίας και ιδιαίτερα της Κί-
νας, καθώς οι ενδείξεις τους τελευταίους 
µήνες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές». 

Εν κατακλείδι, στην ερώτηση της δηµο-
σιογράφου, πότε προβλέπει πιθανή έξοδο 
της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ο κ. Κένι 

απαντά ότι «σύµφωνα µε την πάγια θέση 
του για έξοδο από το ευρώ µόνο ελεγχόµε-
να και προγραµµατισµένα, στην περίπτω-
ση που οδηγηθεί εκεί τελικά κατάσταση, 
θα απαιτηθούν διεργασίες τουλάχιστον 
12 µηνών µεταξύ των κυβερνήσεων».

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Σε άρθρο της εφηµερίδας The Australian 
καταγράφονται τα τρία επικρατέστερα σε-
νάρια για την εποµένη των εκλογών στην 
Ελλάδα. 
1) Σύµφωνα µε το πρώτο σενάριο «η 

συντονισµένη προσπάθεια Ευρωπαίων 
εταίρων και δανειστών να πείσουν το 
εκλογικό σώµα ότι οι θέσεις των «αντι-
µνηµονιακών κοµµάτων» είναι παραπλα-
νητικές και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
απόρριψης της λιτότητας και ταυτόχρονης 
παραµονής στην ευρωζώνη θα τελεσφο-
ρήσει και θα αναδειχθούν στην εξουσία 
τα παραδοσιακά κόµµατα Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. 
Θα συνεχίσουν το πρόγραµµα λιτότητας, 
θα καθησυχασθεί η ΕΕ ότι αποσοβήθηκε 
η κρίση και τότε ίσως δοθεί έγκριση για 
µετριασµό της αυστηρής λιτότητας». Οι πι-
θανότητες για αυτό το σενάριο είναι 25% 
σύµφωνα µε τον αρθρογράφο. 
2) Σύµφωνα µε το δεύτερο σενάριο, το 

οποίο έχει πιθανότητες 20%, «νικητές της 
εκλογικής αναµέτρησης αναδεικνύονται 
τα «αντιµνηµονιακά κόµµατα», η Ευρώπη 
υπαναχωρεί των αυστηρών τοποθετή-
σεων και θέσεων και η χώρα παραµένει 
στην ευρωζώνη». 
3) Το τρίτο σενάριο, στο οποίο δίνο-

νται από τον αρθρογράφο και οι µεγαλύ-
τερες πιθανότητες να ισχύσει µε ποσοστό 
55%, προβλέπει «επικράτηση των «αντι-
µνηµονιακών κοµµάτων», διακοπή του 
προγράµµατος λιτότητας, συνακόλουθα 
διακοπή του δανεισµού της χώρας και 
χρεοκοπία, µε άµεση συνέπεια την έξοδο 
της χώρας από τη νοµισµατική ένωση».

Εξήντα τέσσερα δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια κόστισε στους 
Αυστραλούς την περασµένη 

βδοµάδα η αβεβαιότητα για την 
πολιτική και οικονοµική κατά-
σταση της Ελλάδας, σύµφωνα 
µε δηµοσιεύµατα του αυστραλια-
νού Τύπου. Τόσο υπολογίζονται 
οι απώλειες στις συναλλαγές και 
οι προβλέψεις των οικονοµικών 
αναλυτών ήταν ότι η κατάσταση 
θα επιδεινωνόταν χθες ∆ευτέρα.

Τα αυστραλιανά µέσα ενηµέ-
ρωσης µετέφεραν και χθες την 
«ανησυχία των αγορών για πι-
θανή έξοδο της Ελλάδας από 
τη ζώνη του ευρώ». To κρατικό 

ABC περιγράφει την κατάσταση 
που θα επικρατήσει στην Ελλάδα 
στην περίπτωση εξόδου από την 
ευρωζώνη. Αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά ότι «θα επικρατήσει χάος, 
θα παγώσει το τραπεζικό σύστη-
µα, θα κλείσουν τα σύνορα και θα 
σταµατήσει οποιαδήποτε εµπορι-
κή δραστηριότητα, τα ευρώ που 
έχουν κοπεί στην Ελλάδα δεν 
θα έχουν πια καµία αξία, ενώ 
το χρέος θα διπλασιαστεί µε την 
έλευση του νέου νοµίσµατος». Κα-
ταγράφονται δε οι δηλώσεις του 
γνωστού οικονοµικού αναλυτή 
και συγγραφέα Satyajit Das ότι το 
καλύτερο θα ήταν «να µην ανα-

κοινωθεί επισήµως η απόφαση 
εξόδου από το ευρώ, καθώς στην 
αντίθετη περίπτωση θα σπεύσουν 
όλοι στις τράπεζες να µεταφέρουν 
τις καταθέσεις τους προς τράπεζες 
του εξωτερικού». Ταυτόχρονα, 
όλα τα εισαγόµενα προϊόντα µε τα 
νέα δεδοµένα θα «έχουν απαγο-
ρευτικές τιµές», θα είναι «αδύνα-
τον να αποπληρωθεί το ελληνικό 
χρέος, οπότε οι δανειστές -εννο-
ώντας τις γαλλικές και γερµανικές 
τράπεζες - θα υποστούν σηµαντι-
κές απώλειες».

Από την άλλη πλευρά, σχολιά-
ζεται ότι «άµεση θα είναι η εισροή 
χρήµατος χάρη στις επενδύσεις 

και στην τουριστική κίνηση η 
οποία θα είναι ιδιαίτερα αυξηµέ-
νη». Σε άλλο ρεπορτάζ του ίδιου 
δικτύου γνωστοί οικονοµολόγοι 
σχολιάζουν ότι «οι Έλληνες πο-
λίτες είναι πραγµατιστές και δεν 
επιθυµούν την έξοδο από την 
ευρωζώνη. Εντούτοις, µόνο εκτός 
της ευρωζώνης µπορεί να υπάρ-
ξει για την Ελλάδα προοπτική 
ανάπτυξης και επανάκτησης της 
εθνικής κυριαρχίας, ώστε να λαµ-
βάνονται οι αποφάσεις µε απο-
κλειστικό γνώµονα το συµφέρον 
της χώρας».

Η εφηµερίδα The Australian, 
κάνει σύντοµη συγκριτική ανάλυ-

ση της κατάστασης στην Αργεντι-
νή και στην Ελλάδα και καταλήγει 
ότι η ελληνική περίπτωση είναι 
«πολύ χειρότερη», δεδοµένου ότι 
«αυτή τη στιγµή η Ελλάδα ακο-
λουθεί τον δρόµο της καταστρο-
φής χωρίς τέλος και της διαρκούς 
ύφεσης µε άµεση συνέπεια την 
καταστροφή της ζωής εκατοµµυ-
ρίων πολιτών και της άνευ προη-
γουµένου κάµψης τους ελληνικού 
πνεύµατος και ηθικού». Υποστη-
ρίζεται όµως ότι «τα λάθη του 
παρελθόντος της προηγούµενης 
γενιάς δεν είναι δυνατόν και δεν 
πρέπει να καταστρέψουν το µέλ-
λον των επόµενων γενεών».

ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κορυφαίος οικονοµολόγος 
υπερασπίζεται την Ελλάδα

Μεγάλες στην Αυστραλία οι οικονομικές απώλειες 


