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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες μείωσεις επιτοκίων στο 2,25-2,50%
Με νέα παρέμβασή της στις 18 Μαρτίου, η
Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ
(Federal Reserve) μείωσε το βασικό επιτόκιο
μεταξύ των ιδιωτικών Τραπεζών (overnight
federal funds rate) κατά 75 μονάδες βάσης, από
το 3% στο 2,25%. Την ίδια ημέρα, μειώθηκε
επίσης κατά 75 μονάδες βάσης, από το 3,25%
στο 2,50%, και το προεξοφλητικό επιτόκιο με το
οποίο χρεώνει η Κεντρική Τράπεζα τις ιδιωτικές
Τράπεζες (discount rate), το οποίο είχε επίσης
μειωθεί και δύο μόλις ημέρες νωρίτερα (στις 16
Μαρτίου) κατά 25 μονάδες βάσης, δηλ. από το
3,50% στο 3,25%.
Ενίσχυση των φόβων για ύφεση στην
Αμερικανική οικονομία
Περισσότερο από 3/4 των Αμερικανών (76%)
πιστεύουν ότι η αμερικανική οικονομία
βρίσκεται ήδη σε ύφεση, σύμφωνα με
δημοσκόπηση των USA today/Gallup Poll στις
19 Μαρτίου, παρά τις διαβεβαιώσεις πολιτικών
και οικονομολόγων περί απλής επιβράδυνσής
της. Σε ένα κλίμα γενικευμένης απαισιοδοξίας,
μάλιστα, σχεδόν 60% των Αμερικανών
ανησυχούν σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια
έρευνα, ότι η αμερικανική οικονομία θα εισέλθει
σε οικονομική κρίση αντίστοιχη εκείνης της
δεκαετίας του 1930 (“Great Depression”), η
οποία μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Οι
αισιόδοξοι, αντίθετα, υπογραμμίζουν την
ανθεκτικότητα αρκετών μακροοικονομικών
δεικτών της αμερικάνικης οικονομίας, όπως το
χαμηλό πληθωρισμό, τα υψηλά ποσοστά
απασχόλησης, την επέκταση αρκετών κλάδων
της μεταποίησης και κατηγορούν τα ΜΜΕ για
τη δημιουργία αυτού του αρνητικού κλίματος
στην κοινή γνώμη γύρω από την οικονομία,
προκειμένου να δημιουργούν ειδήσεις και
πρωτοσέλιδα. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι φόβοι
για ύφεση εκφραζόταν και το 2001, οι οποίοι
διαψεύστηκαν από 6 συναπτά έτη οικονομικής
μεγέθυνσης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας
και οι διεθνείς εμπορικές ροές
Σε μόλις 0,2% περιορίστηκε η ανάπτυξη του
παγκόσμιου εμπορίου το πρώτο τρίμηνο του
2008, σύμφωνα με στοιχεία του ανεξάρτητου
ινστιτούτου “Bureau for Economic Policy
Analysis”, ως αποτέλεσμα της πορείας
επιβράδυνσης στην οποία φαίνεται να εισήλθε η
παγκόσμια οικονομία. Συγκριτικά, στο τέλος
του προηγούμενου έτους το παγκόσμιο εμπόριο
αναπτυσσόταν με ρυθμό 7%. Οι εμπορικές ροές
μεταξύ Ασίας και ΗΠΑ παραμένουν οι
μεγαλύτερες σε όγκο παγκοσμίως, εμφανίζουν
όμως πτώση μέχρι και 20% σε ορισμένους
τομείς, ενώ κάμψη ως και 10% παρουσιάζει και
το Ευρω-Ασιατικό εμπόριο. Διεύρυνση των
εμπορικών ανταλλαγών καταγράφεται μόνο
ενδο-ασιατικά, κυρίως στις ροές πρώτων υλών
προς Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία, και εκεί όμως η
επέκταση εμφανίζει σημεία κόπωσης. Η δε
μεγαλύτερη κάμψη καταγράφεται στο εμπόριο
Ευρώπης–ΗΠΑ, όπου η αύξηση των
αμερικανικών
εξαγωγών
(συνεπεία
των
απωλειών του δολαρίου έναντι του Ευρώ) δεν
αρκεί για να αντισταθμίσει την πτώση των
εισαγωγών από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η
συγκυρία επιδεινώνεται από φόβους για την
επανεμφάνιση φαινομένων προστατευτισμού,
που θα δημιουργήσει περισσότερα εμπόδια.
Texas: Κίνητρα για αντικατάσταση παλαιών
αυτοκινήτων
Η πολιτεία του Texas χορήγησε δελτία μείωσης
τιμής ύψους 3.000 δολ. έκαστο, προκειμένου
να διευκολυνθούν να αντικαταστήσουν τα
οχήματά τους 12.000 περίπου ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας και υψηλής
κατανάλωσης, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα
κάτω των 30.000 δολ (ή 72.000 δολ για
οικογένεια πέντε ατόμων). Οι δικαιούχοι
υποχρεούνται να αγοράσουν νέο αυτοκίνητο
μέχρι το Σεπτέμβριο και να επιδείξουν τα
παραστατικά αγοράς στις αρχές της πολιτείας.
Η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου
έχει οδηγήσει και άλλες πολιτείες σε παρόμοιες
σκέψεις, ενώ ο υποψήφιος των Δημοκρατικών
για το χρίσμα της Προεδρίας των ΗΠΑ Barack
Obama, κάλεσε και τις 3 μεγάλες
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αυτοκινητοβιομηχανίες στο Detroit (General
Motors Company, Ford και Lincoln) να
διαμορφώσουν κοινή συμφωνία για παραγωγή
αυτοκινήτων χαμηλής κατανάλωσης.
Μεσοδυτικές Πολιτείες: πτώση οικονομικής
δραστηριότητας και παραγωγής
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας του Σικάγο, ο δείκτης οικονομικής
δραστηριότητας των Μεσοδυτικών Πολιτειών
για το Φεβρουάριο 2008 έκλεισε με μείωση
1,4% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Οι εκτιμήσεις
μάλιστα προβλέπουν περαιτέρω πτώση και για
τον μήνα Μάρτιο. Οι επικεφαλής του
Τμήματος
Μελετών
της
Τραπέζης,
επικεντρώνονται στο γεγονός ότι με την πτώση
αυτή η οικονομική δραστηριότητα σημείωσε τη
χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών.
Ομοίως, η παραγωγή των Μεσοδυτικών
Πολιτειών το Φεβρουάριο άρχισε να
παρουσιάζει
σημάδια
κόπωσης,
καταγράφοντας πτώση 0,39%.
Αύξηση των πτωχεύσεων στο Σικάγο το
πρώτο δίμηνο του 2008
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το
Μάρτιο η επαρχία Cook County (στην οποία
περιλαμβάνεται το Σικάγο), το αρμόδιο τμήμα
χρεοκοπιών προέβη σε 7.361 επικυρώσεις της
τελικής διαδικασίας του άρθρου 7 του
πτωχευτικού νόμου το δίμηνο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου, γεγονός που αποτελεί αύξηση
58% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του
2007. Ο φόβος ότι το 2008 θα υπάρξει
ουσιαστική
πτώση
της
οικονομικής
δραστηριότητας προκαλεί αναδίπλωση πολλών
επιχειρήσεων όσον αφορά τους ευρύτερους
σχεδιασμούς τους.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συγχώνευση CME και NYMEX
Στις 17 Μαρτίου, το CME (Chicago Mercantile
Exchange), το οποίο είναι το μεγαλύτερο
χρηματιστήριο αγροτικών εμπορευμάτων και
ξένου συναλλάγματος στον κόσμο, προχώρησε
στην εξαγορά του NYMEX (New York
Mercantile Exchange), το οποίο έχει ιστορία
130 χρόνων ως το μεγαλύτερο χρηματιστήριο
διαπραγμάτευσης λοιπών εμπορευμάτων, ιδίως,
δε, συμβολαίων (futures) πετρελαίου, φυσικού
αερίου και πολύτιμων μετάλλων. Το κόστος
της εξαγοράς άγγιξε τα 9,4 δις δολ., ενώ οι
εκτιμήσεις για τις οικονομίες κλίμακος που θα
επιτευχθούν
ένεκα της μείωσης του

λειτουργικού κόστους θα ανέλθουν στα 60 εκ.
δολ. Το νέο χρηματιστήριο θα διατηρήσει
χώρους διαπραγμάτευσης στο Σικάγο αλλά και
στη Νέα Υόρκη, διαμορφώνοντας συνθήκες
ανταγωνισμού εξαιρετικά υψηλού επιπέδου για
την παγκόσμια αγορά.
Στα 20 δις δολ. η δημόσια εγγραφή της Visa
Στις 19 Μαρτίου, έλαβε χώρα η μεγαλύτερη
δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ) όλων των εποχών στις
ΗΠΑ, ύψους 19,65 δις δολ. Αφορούσε τη
μεγαλύτερη εταιρεία έκδοσης πιστωτικών
καρτών στον κόσμο, τη Visa, με έδρα το Σαν
Φραντζίσκο, η οποία και εισήχθη στο
Χρηματιστήριο NYSE της Ν.Υόρκης. Την 1η
ημέρα διαπραγμάτευσης, η τιμή των 447 εκ.
μετοχών ξεκίνησε από τα 44 δολ. και τελικά
«έκλεισε» στα 56,5 δολ., καταγράφοντας
εντυπωσιακή άνοδο 28%. Σημειώνεται ότι το
προηγούμενο ρεκόρ για δημόσια εγγραφή στο
NYSE ήταν 10,6 δις δολ. και είχε σημειωθεί
κατά την εισαγωγή της ΑΤ&Τ Wireless το
2000.
Εξαγορά Bear Stearns από JP Morgan Chase
Στα μέσα Μαρτίου, η επενδυτική τράπεζα Bear
Stearns, μία από τις 5 μεγαλύτερες των ΗΠΑ με
14.000 υπαλλήλους, η οποία αντιμετώπιζε τους
τελευταίους
μήνες
κρίση
ρευστότητας,
εξαγοράστηκε από την εμπορική τράπεζα JP
Morgan Chase. Η εξαγορά κατέστη δυνατή
χάρη στη βοήθεια της Fed, ώστε να μπορέσουν
να καλυφθούν οι σχετικές επισφάλειες
(πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση
που έχει δοθεί ποτέ σε ιδιωτική τράπεζα, καθώς
εκτιμάται στα 29-30 δις δολ.).
Το τελικό τίμημα του 1,2 δις δολ. ή 10 δολ. ανά
κοινή μετοχή αντιστοιχεί μόλις στο 33% της
χρηματιστηριακής αξίας της Bear Stearns (3,5
δις δολ.) όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά και
μόλις στο 6% της χρηματιστηριακής της αξίας
στις αρχές του 2007 (περί τα 20 δις δολ., όταν η
μετοχή της ήταν διαπραγματεύσιμη προς 172
δολ.). Μάλιστα, αρχικά (16/3) είχε ανακοινωθεί
ότι η εξαγορά θα λάμβανε χώρα με τίμημα μόλις
2 δολ. ανά κοινή μετοχή, το οποίο, όμως,
κρίθηκε υπερβολικά χαμηλό για την εν λόγω
εταιρεία και πενταπλασιάστηκε.
Αύξηση τιμών από Kraft και Sara Lee
Το Μάρτιο, οι εταιρείες Kraft και Sara Lee, οι
δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής
τροφίμων του Σικάγο, αύξησαν κατά 6,8% και
8,3%,
αντιστοίχως,
τις
τιμές
των
συσκευασμένων φρέσκων κρεάτων που
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πωλούν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσική
συνέπεια της επιβάρυνσης που έχει προκαλέσει
η άνοδος των τιμών των αγροτικών προϊόντων,
που καταγράφεται στη διεθνή αγορά και στο
Χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγο. Η
μείωση των κερδών της Kraft (-1,9% το 2007)
για πέμπτη συνεχή χρονιά, είναι εξαιρετικά
δυσμενής εξέλιξη για τον κλάδο και ήδη οι
εκτιμήσεις προβλέπουν μείωση, για πρώτη
φορά, της κατανάλωσης κρέατος.

αλλά έχει προοπτική να ανέλθει τελικά στα 100
δις δολ., καθώς ο υφιστάμενος στόλος
ιπτάμενων
τάνκερ
της
Αμερικανικής
Αεροπορίας είναι περί τις 600 μονάδες. Η
απόφαση κατακύρωσης προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων από Αμερικανούς γερουσιαστές
και βουλευτές και, τελικά, η Boeing την
προσέβαλε στις 11 Μαρτίου στην αρμόδια αρχή,
που έχει προθεσμία 100 ημερών να αποφανθεί
σχετικά.

Υψηλότεροι φόροι για τα καζίνο του Illinois
Τα 4 καζίνο της Πολιτείας θα υποχρεωθούν να
καταβάλουν το 2009 επιπλέον φόρους 30%,
προκειμένου να διατηρήσουν την άδειά τους. Το
2007 οι φόροι που επιβλήθηκαν έφτασαν τα 900
εκ. δολ., ενώ τα έσοδά τους ανήλθαν σε 2 δις.
δολ. Ο ελληνικής καταγωγής Υπουργός
Οικονομικών του Illinois, κ. Alex Gianoulias,
υποστηρίζει ότι τα έσοδα της Πολιτείας
μπορούν να ενισχυθούν κατά αυτόν τον τρόπο,
χωρίς ταυτόχρονα να μειωθεί ο κύκλος
εργασιών των καζίνο.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: η πολιτική
των ΗΠΑ διά στόματος του Προέδρου Bush
Στις 5 Μαρτίου, ο Πρόεδρος προσφώνησε το
συνέδριο WIREC2008 που διοργανώθηκε στην
Ουάσιγκτων, προχωρώντας σε ανασκόπηση της
ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της
προεδρικής του θητείας και σε ανάλυση
δεσμεύσεων και στόχων της αμερικανικής
διοίκησης για το μέλλον.
Ο κ. Bush αναφέρθηκε στην τριπλή απειλή που
αποτελεί για τις ΗΠΑ η αυξημένη εξάρτηση από
τα ορυκτά καύσιμα: απειλή για την εθνική
ασφάλεια (ασφάλεια εφοδιασμού), για την
οικονομική
ανάπτυξη
(διεθνείς
τιμές
πετρελαίου/ορυκτών καυσίμων) και για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Στη
συνέχεια, ανέλυσε τις παρεμβάσεις της
διακυβέρνησής του για τη μείωση της
εξάρτησης της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα,
την υποστήριξη της έρευνας, ανάπτυξης και
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την
ενίσχυση
της
αγοράς
υβριδικών
και
ηλεκτροκινούμενων οχημάτων, τη μείωση των
εκπομπών CO2, την οικονομική ενίσχυση του
Διεθνούς Ταμείου Καθαρών Τεχνολογιών
(International Clean Technologies Fund) για τη
διάχυση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών από
τις ανεπτυγμένες προς τις πιο φτωχές χώρες του
κόσμου κλπ. Από την ομιλία του Προέδρου
κατέστη σαφές, πάντως, ότι τουλάχιστον βραχυμεσοπρόθεσμα οι ΗΠΑ θα βασιστούν κυρίως
στην πυρηνική ενέργεια, και όχι στις
ανανεώσιμες ενεργειακές μορφές, για τη μείωση
της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα.

Γ) ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Αεροδιαστημική και άμυνα: Αντιδρώντας
έντονα στην ευρωπαϊκή «εισβολή» (KC-45)
Από το 1945, η αεροδιαστημική, επωφελούμενη
των μεγάλων κονδυλίων που διαθέτει το
Πεντάγωνο για προμήθειες και ιδίως για R&D
(έρευνα και ανάπτυξη), αποτελεί τον ισχυρότερο
ίσως κλάδο της αμερικανικής βιομηχανίας. Ενώ
οι άλλοι συναφείς κλάδοι των μεταφορών δεν
υπερέχουν τεχνολογικά σε σχέση με τις
υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η
αεροδιαστημική βρισκόταν σταθερά μετά το
1945 στην παγκόσμια πρωτοπορία και είναι
ένας
από
τους
λίγους
κλάδους
με
πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο. Εντούτοις,
στις 29 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε η
επικράτηση του μοντέλου Α330 της ευρωπαϊκής
Airbus-EADS (σε συνεργασία με τη Νorthrop
Grumman) στο διαγωνισμό της Αμερικανικής
Αεροπορίας για το νέο ιπτάμενο τάνκερ με τον
κωδικό KC-45. Το εν λόγω αεροσκάφος θα
κατασκευάζεται μεν στην Ευρώπη, αλλά θα
συναρμολογείται σε ένα νέο εργοστάσιο στην
Αλαμπάμα, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις
εργασίας σε μια περιοχή που υποφέρει από
αποβιομηχάνιση και ανεργία. Υποστηρίζεται ότι
το 60% της συνολικής προστιθέμενης αξίας του
θα προέρχεται από τις ΗΠΑ. Το συνολικό ύψος
του προγράμματος είναι 35 δις δολ. για την
αγορά 179 μονάδων από το 2009 ως το 2020,

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Roadshow του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» και 6
εταιρειών-βλαστών του στην Ουάσιγκτων
Από 27 ως 30 Μαρτίου έλαβε χώρα με επιτυχία
τριήμερο Roadshow του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
και 6 εταιρειών-βλαστών του (spin-offs) στη
μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτων.
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Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη παρουσία
του «Δημόκριτου» και το πρώτο συγκροτημένο
πρόγραμμα προβολής και επιχειρηματικής
διασύνδεσης ελληνικών εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας στις ΗΠΑ, και οργανώθηκε από το
Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στην
Ουάσιγκτων. Ο «Δημόκριτος» εκπροσωπήθηκε
στο Roadshow από το Διευθυντή του και
Πρόεδρο του ΔΣ Δρ. Δημήτρη Νιάρχο, ενώ οι 6
εταιρείες-βλαστοί προέρχονταν 2 από τον τομέα
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2 από τον
τομέα της Βιοτεχνολογίας και της Γενετικής, 1
από τον τομέα της Πληροφορικής και 1 από τον
τομέα της Νανοτεχνολογίας. Το πρόγραμμα του
Roadshow περιλάμβανε:
Α) 3 εκδηλώσεις προβολής/διασύνδεσης του
«Δημόκριτου» και των spin-offs, ήτοι:
¬στo Falls Church, VA, σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης του Fairfax
County (EDA) και το Τεχνολογικό Συμβούλιο
της Βόρειας Virginia (NVTC)
¬στο Κέντρο Σύγχρονων Βιοτεχνολογικών
Ερευνών (CARB) του Πανεπιστημίου του
Maryland στο Rockville, MD, σε συνεργασία με
την Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης του
Montgomery County (MCDED) και
¬στο Κέντρο Αναδυόμενων Τεχνολογιών της
Βαλτιμόρης (ETC), σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Επιχειρηματικής και Οικονομικής
Ανάπτυξης της Πολιτείας του Maryland
(MDBED).
Β) Γεύμα εργασίας στο DC, σε συνεργασία με
το Συμβούλιο Εμπορίου (GWBoT) και την
Πρωτοβουλία της ευρύτερης περιοχής του DC
(GWI), παρουσία εκπροσώπων του τραπεζικού
τομέα και επενδυτών (Angel Investors’ και
Venture Capital Funds) και
Γ) Δεξίωση στην Ελληνική Πρεσβεία, στην
οποία παρέστησαν 200+ προσκεκλημένοι από
την επιχειρηματική/επενδυτική, ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα της μητροπολιτικής
περιοχής της Ουάσιγκτων καθώς και την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Ελληνική συμμετοχή στο διεθνές Συνέδριο
& Θεματική Έκθεση WIREC 2008
Από 4 έως 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην
Ουάσιγκτων το Διεθνές Συνέδριο και η
Θεματική Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) WIREC 2008, με συμμετοχή
αντιπροσωπειών και εκθεσιακών περιπτέρων
από 133 χώρες. Μεταξύ των συνέδρων υπήρχαν
πάνω από 80 Υπουργοί καθώς και εκπρόσωποι
από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες του
κόσμου, τόσο από τον τομέα των ΑΠΕ, όσο και

παραδοσιακοί “κολοσσοί” της ενέργειας. Της
ελληνικής
αντιπροσωπείας
ηγήθηκε
ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Καλαφάτης, ενώ στο
εθνικό περίπτερο εκπροσωπήθηκαν το Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων, το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Οι σημαντικότεροι θεματικοί άξονες του
συνεδρίου ήταν: α) Το διεθνές και τα επιμέρους
εθνικά θεσμικά πλαίσια για τη χρήση και την
ανάπτυξη των ΑΠΕ β) Η ενίσχυση της χρήσης
ΑΠΕ παγκοσμίως και τα επιμέρους εθνικά
Σχέδια Δράσης (Action Plans) γ) Η αξιολόγηση
και η διάχυση της γνώσης γύρω από τη χρήση
ΑΠΕ δ) Η αξιοποίηση των ΑΠΕ στις
αναδυόμενες αλλά και στις ώριμες, ενεργειακά,
αγορές ε) Η “μετάβαση” των ΑΠΕ από το
εργαστήριο στην αγορά στ) Η απελευθέρωση
των αγορών ενέργειας για την επέκταση της
χρήσης ΑΠΕ ζ) Η προσέλκυση περισσότερων
ιδιωτικών επενδύσεων στις ΑΠΕ και η) Η
αποδοτικότητα και αειφορία των βιοκαυσίμων.
Με υπογραφή Κονδύλη το νέο Plaza
Την 1η Μαρτίου, άνοιξε εκ νέου τις πόρτες του
το ιστορικό (ιδρυθέν το 1907) ξενοδοχείο
Plaza της Ν.Υόρκης. Έχοντας αγοραστεί το
2004 από την ισραηλινή El Ad Properties
έναντι 675 εκ. δολ., παρέμεινε κλειστό για 3
σχεδόν έτη (από τον Απρίλιο του 2005), μέχρι
να ολοκληρωθεί η ύψους 400 εκ. δολ.
ανακαίνιση,
την
οποία
ανέλαβε
το
αρχιτεκτονικό γραφείο Costas Kondylis and
Partners LLP του διεθνούς φήμης ομογενή
αρχιτέκτονα. Στη νέα του διαμόρφωση, το
Plaza διαθέτει πλέον 152 υπερ-πολυτελή
διαμερίσματα, που πωλήθηκαν σε τιμές έως 58
εκ. δολ. έκαστο, και 130 δωμάτια ξενοδοχείου,
υπό τη διαχείριση της καναδικής Fairmont.
Επενδυτική ημερίδα για τη ναυτιλία
Στις 20 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στη
Ν.Υόρκη η δεύτερη ετήσια ημερίδα της
εταιρείας συμβούλων επικοινωνίας Capital
Link (Πρόεδρος της οποίας είναι ο ομογενής κ.
Νίκος Μπορνόζης) με θέμα “Invest in
International Shipping”. Στόχος της ήταν η
παρουσίαση στο αμερικανικό επενδυτικό κοινό
των τάσεων της παγκόσμιας εμπορικής
ναυτιλίας και ιδίως της προόδου του
μεγαλύτερου παγκοσμίως -περίπου 17% της
παγκόσμιας χωρητικότητας- ελληνόκτητου
εμπορικού στόλου, με δεδομένη την εισαγωγή
όλο και περισσότερων ελληνικών ναυτιλιακών
εταιρειών στα Χρηματιστήρια Αξιών της
Ν.Υόρκης. Οι ομιλητές και οι συντονιστές των
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4 συνολικά πάνελ της ημερίδας (που
αφορούσαν, αντίστοιχα, τα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, τα δεξαμενόπλοια, τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές στη ναυτιλία και τα
πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου) ήταν
αναλυτές του ναυτιλιακού χώρου, ναυτιλιακοί
πράκτορες, τραπεζίτες και οι Διευθύνοντες
Σύμβουλοι μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών.
H HABA τίμησε την οικογένεια Τσάκου
Στις 20 Μαρτίου, με την ευκαιρία της ανωτέρω
ναυτιλιακής ημερίδας, η ΗΑΒΑ (Ένωση
Ελληνοαμερικανών Τραπεζιτών) διοργάνωσε
εκδήλωση στη Ν.Υόρκη με τιμώμενα πρόσωπα
δύο από τους πλέον επιτυχημένους Έλληνες
εφοπλιστές, τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και
τον υιό του, Νικόλα Τσάκο. Η σημαντικότερη
εταιρεία του ομίλου τους, ΤΕΝ, διαθέτει 50
δεξαμενόπλοια (44 εν ενεργεία και 6 υπό
κατασκευή) και είναι εισηγμένη από το 2002
στο Χρηματιστήριο NYSE της Ν.Υόρκης, με
χρηματιστηριακή αξία περίπου 1,18 δις δολ.
στα τέλη Μαρτίου 2008.
Ομιλία Κατσιματίδη στο Γραφείο Τύπου
Σε εκδήλωση του Hellenic American Chamber
of Commerce Ν.Υόρκης, που έλαβε χώρα στο
Ελληνικό Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
στις 6 Μαρτίου, ομίλησε σε ακροατήριο από
νέους επιχειρηματίες ο 2ος πλουσιότερος
ομογενής (με περιουσία περί τα 2,1 δις δολ.) κ.
Τζων Κατσιματίδης και τους εξήγησε πώς
πέτυχε το δικό του «αμερικανικό όνειρο». Ο
59χρονος σήμερα Κατσιματίδης, με καταγωγή
από τη Νίσυρο, ξεκίνησε να ασχολείται με το
λιανεμπόριο το 1969 και είναι ο βασικός
μέτοχος της εταιρείας συμμετοχών (holding
company) Red Apple Group. Ελέγχει τη
μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερμάρκετ στο
Μανχάτταν
(την
ιδρυθείσα
το
1888
GRISTEDES, που αποκτήθηκε το 1986), ένα
διυλιστήριο στην Πενσυλβάνια, 372 πρατήρια
βενζίνης και μια μικρή αεροπορική εταιρεία.
Το πρώτο “Mastiha Shop” στις ΗΠΑ
Από τις αρχές του 2008, έχει ξεκινήσει τη
λειτουργία του στο East Village της Ν.Υόρκης
(145 Orchard St) το πρώτο κατάστημα λιανικής
στις ΗΠΑ της γνωστής αλυσίδας “Mastiha
Shop”. Εμπορεύεται ιδίως προϊόντα διατροφής
και φυσικά καλλυντικά από μαστίχα και ανήκει
στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Νέο ελληνικό εστιατόριο στην Αστόρια
Στις αρχές Μαρτίου, ένα ακόμη ελληνικό
εστιατόριο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην
Αστόρια της Ν.Υόρκης και, ειδικότερα, στο
45-07 Ditmars Boulevard. Πρόκειται για το
“Loukoumi”, με chef-owner τον κ. Κώστα
Αυλωνίτη, έναν από τους πλέον γνωστούς και
επιτυχημένους εστιάτορες της ομογένειας της
Ν.Υόρκης.
Προχωρά το Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο
Το υπό μελέτη Ελληνοαμερικάνικο Μουσείο
του Σικάγο ξεπέρασε τελικά τα προβλήματα
έγκρισης των σχεδίων ανέγερσης του νέου
κτιρίου του. Η αναβολή που είχε προκύψει
αφορούσε την εξασφάλιση άδειας για
ανοικοδόμηση ξενοδοχείου 33 ορόφων στο νέο
κτίριο, επάνω από τον όροφο που θα στεγάσει
το Μουσείο. Η ελληνική συνοικία (“Greek
Town”) έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια
και οι αξίες των ακινήτων, τα οποία αποτελούν
επενδύσεις ομογενών, έχουν πλέον ανέλθει
κατακόρυφα, μετά την ένταξή τους στον
ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της
πόλεως (σύμφωνα με τα σχέδια του Δημάρχου
Richard Daley).
Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων
2217 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20008
Tel 202-939-1365
Fax 202-939-1324
E-mail oeywdc@greekembassy.org
Γραφείο ΟΕΥ Nέας Υόρκης
150 East 58th st (suite 1701)
New York, NY, 10155
Tel 212-7512404
Fax 212-5932278
E-mail greektradeoffice@aol.com
Γραφείο ΟΕΥ Σικάγο
650 North St Clair St
Chicago, IL, 60611
Tel 312-3353915
Fax 312-3353958
E-mail glenview@hol.gr
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