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Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ το 2007/2008  
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
των ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν στις αρχές 
Απριλίου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών διευρύνθηκε κατά τους 2 
πρώτους μήνες του 2008, παρά τη συνεχιζόμενη 
διολίσθηση του δολαρίου. Συγκεκριμένα, το 
έλλειμμα αυξήθηκε από 58,9 δις δολ. τον 
Ιανουάριο σε 62,3 δις το Φεβρουάριο. Αντίθετα, 
σε ετήσια βάση το έλλειμμα αγαθών και 
υπηρεσιών περιορίστηκε σε 708,5 δις δολ. το 
2007 από 758,5 δις το 2006. Στην πτώση του 
δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το ευρώ αποδίδεται, 
κατά κύριο λόγο, και η μείωση του εμπορικού 
ελλείμματος αγαθών ΕΕ 27-ΗΠΑ μεταξύ 2006 
(116,4 δις) και 2007 (107,3 δις). Ως προς την ΕΕ, 
το μεγαλύτερο διμερές εμπορικό έλλειμμα για τις 
ΗΠΑ το 2007 εμφανίζεται με Γερμανία (44,7 δις 
δολ.), Ιρλανδία (21,3 δις), Ιταλία (20,8 δις) και 
Γαλλία (14,1 δις), ενώ το μεγαλύτερο πλεόνασμα 
με Ολλανδία (14,5 δις δολ.), Βέλγιο (10 δις), 
Ελλάδα (918 εκατ.) και Λουξεμβούργο (475 
εκατ.).  
 
Δραματική πτώση στις τιμές κατοικιών 
Όπως ανακοινώθηκε στα τέλη Απριλίου, ο 
δείκτης τιμών κατοικιών στις 20 μεγαλύτερες 
πόλεις των ΗΠΑ, που επεξεργάζονται από 
κοινού οι S&P και Case-Shiller, σημείωσε 
πτώση 12,7% το Φεβρουάριο του 2008 σε σχέση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2001, 
έτος δημιουργίας του εν λόγω δείκτη, και 
καταδεικνύει την κατάσταση της αγοράς real 
estate, μετά την κρίση των δανείων «sub prime» 
(2007) και την επιβράδυνση της οικονομίας. Τη 
μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Λας Βέγκας 
(22,8%) και Μαϊάμι (21,7%), ενώ μόνο η 
Σάρλοτ κατέγραψε οριακή άνοδο 1,5%. 
 
Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed  
H Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 
(Fed) προχώρησε σε νέα μείωση των επιτοκίων 
στις 30 Απριλίου, την 7η κατά σειρά τους 
τελευταίους 7 μήνες. Το καθοδηγητικό επιτόκιο 
βραχυπρόθεσμου διατραπεζικού δανεισμού (key 

short-term interest rate) μειώθηκε κατά 25 
μονάδες βάσης, πέφτοντας σε 2%, το χαμηλότερό 
του επίπεδο από το 2004, το δε προεξοφλητικό 
επιτόκιο δανεισμού για τις ιδιωτικές τράπεζες 
(discount rate) μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης 
επίσης, από 2,50% σε 2,25% Η Fed παραμένει 
προσηλωμένη σε κινήσεις τόνωσης της 
οικονομίας, παρά τους φόβους για πληθωριστικές 
πιέσεις που μπορεί να εμφανιστούν από τις 
συνεχείς μειώσεις επιτοκίων. Σύμφωνα με 
τελευταία στοιχεία, η αμερικανική οικονομία 
αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,6% κατά το 1ο τρίμηνο 
του 2008, ποσοστό αναιμικό μεν, αλλά πάνω από 
τις προβλέψεις, που έκαναν λόγο για ανάπτυξη 
0,4%-0,5% στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου. 
Την ίδια στιγμή, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
ανήλθε στο 2,2% και η ανεργία έφθασε το 5,1%. 
 
“Φούσκα” στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου; 
Είναι γεγονός ότι η ξέφρενη κούρσα των διεθνών 
τιμών του αργού ανάγεται σε μεγάλο ποσοστό 
στις δυσχέρειες της παγκόσμιας παραγωγής να 
ανταποκριθεί στη συνεχώς διογκούμενη διεθνή 
ζήτηση «μαύρου χρυσού», προερχόμενη κατά 
κύριο λόγο από τους αδηφάγους ενεργειακά 
αναδυόμενους οικονομικούς γίγαντες της Ασίας, 
την Κίνα και την Ινδία. Οι πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες, συλλογικά (ΟΠΕΚ) ή/και κατά μόνας, 
αποφεύγουν να ανοίξουν τη «στρόφιγγα», 
βλέποντας τα έσοδά τους από το πετρέλαιο να 
πολλαπλασιάζονται, τα δε διεθνή επιβεβαιωμένα 
αποθέματα βαίνουν μειούμενα χρόνο με το 
χρόνο. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, που 
δημιουργεί μια άκρως εύθραυστη διεθνή 
«πετρελαϊκή ισορροπία», εξελίξεις και γεγονότα 
λίγο ως πολύ φυσιολογικά, όπως μια απεργία σε 
ένα διυλιστήριο στη Σκωτία, μια επίθεση των 
αυτονομιστών ανταρτών σε πετρελαϊκές 
εγκαταστάσεις της Νιγηρίας ή η πτώση της 
παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, 
προκαλούν δυσανάλογα μεγάλες αναταράξεις 
στις αγορές, οι οποίες αντιδρούν εκτοξεύοντας 
ακόμη ψηλότερα τις τιμές του αργού. Εν τούτοις, 
αυτή είναι για πολλούς αναλυτές μόνο η μία 
πλευρά του «νομίσματος», αφού θεωρούν 
συνυπεύθυνη για τις υψηλές διεθνείς τιμές του 
πετρελαίου τη δράση καιροσκόπων επενδυτών 
στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι «σπεκουλαδόροι» 
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αυτοί εκμεταλλεύονται την ευαίσθητη διεθνή 
οικονομική συγκυρία (επιβράδυνση της 
παγκόσμιας οικονομίας, φόβοι για ύφεση της 
αμερικάνικης οικονομίας και διολίσθηση του 
δολαρίου) και τις εκάστοτε πρόσκαιρες 
δυστοκίες της αγοράς, πιέζοντας τη διεθνή τιμή 
του αργού ως και 30 με 40 δολάρια πάνω από τα 
«φυσιολογικά» επίπεδα. Σύμφωνα με τους 
αναλυτές αυτούς, η εκρηκτική αύξηση της τιμής 
συνιστά μια «φούσκα», η οποία θα «σκάσει» με 
τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της παγκόσμιας 
οικονομικής συγκυρίας και ενίσχυσης του 
δολαρίου, επαναφέροντας την τιμή σε πιο 
«φυσιολογικά» επίπεδα (70-80 δολ/βαρέλι), υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια 
απρόσμενη κρίση στην πλευρά της προσφοράς. 
 
Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
“Μετανάστευση” επιχειρήσεων από την Κίνα; 
Αυτό που μόλις 1 ή 2 χρόνια πριν θα έμοιαζε 
αστείο, φαίνεται ότι είναι ήδη πραγματικότητα: η 
αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και 
πρώτων υλών, η συνακόλουθη αύξηση του 
κόστους μεταφοράς, ο κινεζικός πληθωρισμός 
του 8% και η σταδιακή άνοδος του κόστους της 
εργασίας, ειδικά της εξειδικευμένης, εξωθούν 
πλέον αρκετές επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν 
την Κίνα για χώρες με ακόμη χαμηλότερο κόστος 
παραγωγής. Πρώτος τους προορισμός είναι 
μικρές και πολύ φτωχές χώρες της ΝΑ Ασίας, 
όπου όμως οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές 
αποτελούν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα. Η 
τάση αυτή αφορά κυρίως τα προϊόντα χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας («εντάσεως εργασίας») που 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αυξήσεις του 
κόστους παραγωγής. Κατά δεύτερο λόγο, ειδικά 
ορισμένες βορειοαμερικανικές επιχειρήσεις 
επιλέγουν τη μετεγκατάσταση στο Μεξικό και σε 
άλλες χώρες της Λ. Αμερικής, ακόμη και τον 
επαναπατρισμό τους στις ΗΠΑ και τον Καναδά.  
 
Εξαγορά Wrigley από Mars  
Στις 28 Απριλίου ανακοινώθηκε μία από τις 
μεγαλύτερες (23 δις δολ) εξαγορές στην ιστορία 
της βιομηχανίας τροφίμων, όταν η Mars Inc της 
Βιρτζίνια, σε συνεργασία με το επενδυτικό σχήμα 
του δισεκατομμυριούχου Warren Buffett 
(Berkshire Hathaway Inc), απέκτησε τη Wrigley 
Inc του Σικάγου. Η ιδρυθείσα το 1911 
σοκολατοβιομηχανία Mars είναι η μεγαλύτερη 
του κόσμου, με ετήσιες πωλήσεις 10,9 δις δολ. 
και μερίδιο αγοράς 15% (ενώ στα λοιπά 
ζαχαρώδη πραγματοποιεί πωλήσεις 1,2 δις δολ.) 

Η ιδρυθείσα το 1891 τσιχλοβιομηχανία Wrigley 
είναι επίσης η μεγαλύτερη του κόσμου, με 
πωλήσεις 6,6 δις δολ. και μερίδιο αγοράς 35%. 
Επομένως, η νέα εταιρεία έχει να επιδείξει ετήσιο 
κύκλο εργασιών 18,7 δις δολ. έναντι 13,8 δις της 
αγγλικής Cadbury, μέχρι πρότινος κυρίαρχης του 
χώρου (η οποία, με τη σειρά της, φημολογείται 
ότι θα συγχωνευτεί με τη Hershey, ώστε να 
επανακτήσει τα πρωτεία). 
 
Γ) ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Αερομεταφορές: τάσεις συγχωνεύσεων 
Ο κλάδος των τακτικών αερομεταφορών στις 
ΗΠΑ αριθμεί 8.000 αεροσκάφη και απασχολεί 
400.000 εργαζομένους, επιχειρεί σε 600 
αερολιμένες και μεταφέρει πάνω από 750 εκ. 
επιβάτες ετησίως, με πληρότητα της τάξης του 
80%. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών φθάνει τα 150 
δις δολ. Ο έντονος ανταγωνισμός τιμών που 
ακολούθησε το Deregulation Act του 1978 είχε 
ως αποτέλεσμα να εκλείψουν παραδοσιακοί 
γίγαντες του χώρου, όπως η Pan Am και η TWA, 
και να αναδυθούν νέες δυνάμεις: ο πρώτος 
μεταφορέας «χαμηλού κόστους», η Southwest, 
που είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της το 1971, 
είναι σήμερα η πρώτη σε κεφαλαιοποίηση 
αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ. Ένας δεύτερος 
σημαντικός σταθμός υπήρξε η 11-9-2001, που 
επιδείνωσε τα οικονομικά πολλών εταιρειών και 
τις εξανάγκασε να λειτουργήσουν με βάση το 
«Chapter 11» του Αμερικανικού Πτωχευτικού 
Κώδικα. Μετά από δραματικές μειώσεις του 
λειτουργικού τους κόστους (μέσω απολύσεων 
άνω των 170.000 υπαλλήλων -ή 38% του 
εργατικού δυναμικού-, μειώσεων μισθών έως 
32,5% και περικοπές δρομολογίων), η US 
Airways εξήλθε από την πτώχευση το 2005, η 
United το 2006 και η Delta με τη Northwest 
μόλις το 2007. Επιπλέον, το 2006 ήταν το πρώτο 
έτος -οριακής, έστω- κερδοφορίας του κλάδου, 
μετά από 5 συναπτά έτη ζημιογόνων χρήσεων. 
Εντούτοις, η κατακόρυφη άνοδος κατά το 
2007/2008 των τιμών των καυσίμων, που 
αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 30% του 
λειτουργικού κόστους των εταιρειών, έναντι 
μόλις 10% το 2002, προκάλεσε νέο γύρο 
πτωχεύσεων στις αρχές Απριλίου 2008. 
Επιπλέον, η FAA έχει εκφράσει πρόσφατα 
σοβαρές ανησυχίες ασφάλειας για το γερασμένο 
στόλο αρκετών εταιρειών, καθηλώνοντας 
εκατοντάδες αεροσκάφη στο έδαφος για έλεγχο, 
απειλώντας με πρόστιμα (10,2 εκ. δολ. στην 
περίπτωση της Southwest) και επιτείνοντας τις 
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ανησυχίες των θεσμικών επενδυτών. Το χάος 
κορυφώθηκε στα μέσα Απριλίου όταν η 
American ακύρωσε 3.800 τακτικές πτήσεις, 
επηρεάζοντας 250.000 επιβάτες. Αναλυτές της 
Wall Street τονίζουν εδώ και καιρό, ότι μοναδική 
λύση μακροπρόθεσμης επιβίωσης υπό την 
παρούσα συγκυρία είναι οι συγχωνεύσεις και 
εξαγορές (Μ&Α). Πράγματι, στις 14 Απριλίου 
ανακοινώθηκε η αναμενόμενη συγχώνευση 
Northwest και Delta, η πρώτη στα 82 χρόνια 
ύπαρξης του κλάδου. Η νέα εταιρεία -εφόσον η 
δημιουργία της εγκριθεί από τις αρχές 
προστασίας του ανταγωνισμού- θα είναι η 
μεγαλύτερη στον κόσμο, θα διατηρήσει το όνομα 
και την έδρα (Ατλάντα) της τελευταίας και θα 
απασχολεί σχεδόν 80.000 υπαλλήλους. 
 
Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
Κοινά Αναπτυξιακά Προγράμματα στον Τομέα 
της Ενέργειας από USAID-ΚΑΠΕ  
Στις 18 Απριλίου υπεγράφη στην Ουάσιγκτων 
«Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας» για 
αναπτυξιακά προγράμματα στον ενεργειακό 
τομέα στην ΝΑ Ευρώπη, την Ουκρανία και τη 
Γεωργία, μεταξύ της Αμερικανικής Υπηρεσίας 
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (USAID) 
και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ), ως εκπροσώπου της Hellenic Aid. Αυτό 
εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου 
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ USAID και 
Hellenic Aid, που είχε υπογραφεί στην Αθήνα το 
2007. Το ΚΑΠΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση 
της Ουάσιγκτων από τους κ.κ. Παπαστεφανάκη 
και Δαμασιώτη, ενώ την Πρεσβεία Ουάσιγκτων 
εκπροσώπησαν στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ. 
Στην προετοιμασία-υπογραφή του Μνημονίου 
συμμετείχε, ως εκτελεστικός φορέας της USAID, 
και η “International Resources Group”, καθώς 
και οι φορείς “Alliance To Save Energy” και 
“Winrock International”, που θα συμμετέχουν 
στο εκτελεστικό σχήμα των σχεδιαζόμενων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τα στελέχη του 
ΚΑΠΕ πραγματοποίησαν και επίσκεψη στο 
Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (NREL) του Υπουργείου Ενέργειας 
των ΗΠΑ, όπου είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν περί ενδεχόμενης συνεργασίας. 
Σημειώνεται, ότι μεταξύ 19 και 21 Μαΐου θα 
λάβει χώρα στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση 
όλων των συμβαλλόμενων μερών στα 
σχεδιαζόμενα αναπτυξιακά προγράμματα, που θα 

είναι ανοιχτή σε επιχειρήσεις και επενδυτικά 
σχήματα από τον τομέα των ΑΠΕ.  
 
Συνάντηση USAID και Χορηγών για το Ιράκ 
Στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της USAID με κράτη-χορηγούς, με θέμα την 
δημιουργία δυνατοτήτων (capacity building) στο 
Ιράκ, ύστερα από πρόσκληση της USAID. Στη 
συνάντηση παρευρέθηκαν στελέχη των 
Υπουργείων Άμυνας, Οικονομίας και 
Εσωτερικών των ΗΠΑ, εκπρόσωποι από Γαλλία, 
Γερμανία, Πορτογαλία, Κουβέιτ και Καναδά, 
στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς 
Ανασυγκρότησης, καθώς και εκπρόσωπος της 
“International Resources Group”. Τη χώρα μας 
εκπροσώπησε η Πρεσβεία Ουάσιγκτων. Στη 
συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προγράμματα της 
ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας στο Ιράκ το 
2002-2007, ύψους 15,78 εκατ. ευρω (το 57,5% 
των οποίων αφορούσε προγράμματα τεχνικής 
συνεργασίας και το 42,5% ανθρωπιστικά 
προγράμματα). Στο ανωτέρω ποσό 
περιλαμβάνεται και το ποσό δέσμευσης της 
χώρας μας στο Ταμείο Ανασυγκρότησης για το 
Ιράκ (International Reconstruction Fund Facility) 
για την περίοδο 2004-2006. Η Ελλάδα έχει 
αποφασίσει από το 2007 τη διαγραφή των 
ιρακινών χρεών έναντι του Ελληνικού Κράτους 
(όχι και έναντι ιδιωτικών ελληνικών εταιρειών). 
 
Επέκταση της Vivartia στις ΗΠΑ 
Την 1η Απριλίου ολοκληρώθηκε, διά των 
τελικών υπογραφών, η ανακοινωθείσα στις 
αρχές Μαρτίου εξαγορά του 100% της 
αμερικανικής εταιρείας Nonni’s Food Company 
Inc από τη Vivartia (έναντι τιμήματος 320 εκ. 
δολ.) Η Nonni’s, που μέχρι σήμερα ανήκε στο 
επενδυτικό σχήμα επιχειρηματικού κεφαλαίου 
Wind Point Partners, δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή μπισκότων και αλμυρών σνακ. 
Διαθέτει 6 παραγωγικές μονάδες, ήτοι 3 στη Ν. 
Υερσέη, 1 στη Ν. Υόρκη (στο διαμέρισμα του 
Μπρονξ), 1 στην Οκλαχόμα και 1 στο Τενεσσί. 
Το 2007, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 187 
εκ. δολ. και είχε κέρδη (ΕΒΙΤDΑ) 32 εκ. δολ. 
 
Η Ελλάδα σε επενδυτική ημερίδα για την 
Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη  
Στις 24 Απριλίου έλαβε χώρα, στο 3 West Club 
της Ν. Υόρκης, ημερίδα για τις επενδυτικές και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και, ειδικότερα, στις 
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χώρες-μέλη της ΕΕ. Η στοχευμένη ημερίδα 
απευθυνόταν σε στελέχη χρηματοπιστωτικών, 
ιδίως, οργανισμών της πόλης και διοργανώθηκε 
από τη ρουμανική εταιρεία συμβούλων και 
επικοινωνίας Optim Group, με τη συμμετοχή 
των Γ. Προξενείων της Ουγγαρίας, της 
Πολωνίας, της Τσεχίας, της Βουλγαρίας, της 
Ρουμανίας και της Ελλάδας. Από ελληνικής 
πλευράς, o κ. Β. Σιταράς, Γραμμ. ΟΕΥ Β΄, 
έδωσε έμφαση στα επενδυτικά κίνητρα των 
«αναπτυξιακών νόμων» Ν.3299 και Ν.3522 και 
στη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησής τους, 
αναφέρθηκε στο ρόλο των χρηματοδοτήσεων 
της ΕΕ, ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος ως 
«πύλης εισόδου» στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο 
Πόντο, χάρη στο δίκτυο των 3.500 ελληνικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, και 
παρουσίασε συγκεκριμένους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας.  
 
Η Ελλάδα σε ημερίδα της ΕΕ στο Cleveland  
Στις 10 Απριλίου, η Σλοβενία, ως ασκούσα την 
προεδρία της ΕΕ, οργάνωσε στο Cleveland, σε 
συνεργασία με το εκεί “Union Club” και το 
“Northeast Ohio International Business 
Network”, ημερίδα για την προβολή της ΕΕ και 
των προοπτικών των οικονομιών των χωρών-
μελών. Το Γ. Προξενείο Σικάγο συνέβαλε στη 
διαμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου της 
εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν οι 
επιφανέστεροι οικονομικοί παράγοντες της 
πόλεως (300+ άτομα). Κάθε χώρα-μέλος 
παρουσίασε την οικονομία της, ενώ 
ακολούθησαν ερωτήσεις από τους 
προσκεκλημένους. Ζωηρό ενδιαφέρον υπήρξε 
για την ελληνική οικονομία, το οποίο δεν 
οφείλεται μόνον στην ύπαρξη 25.000 Ελλήνων 
ομογενών στην πόλη του Cleveland. Ο 
εκπρόσωπος του Γραφείου ΟΕΥ Σικάγο κ. Κ. 
Δασκαλόπουλος δέχτηκε ερωτήσεις που 
αφορούσαν τον τουρισμό, το καθεστώς αγοράς 
ακινήτων στην Ελλάδα, τις προοπτικές 
ανάπτυξης από το δημιουργούμενο δίκτυο 
αγωγών πετρελαίου και φυσ. αερίου, τα 
ελληνικά τρόφιμα, αλλά και τις προοπτικές για 
ελληνικές επενδύσεις στο λιμάνι του Cleveland. 
Για το τελευταίο θέμα υπήρξε πρόταση από τον 
Πρόεδρο της εταιρείας διαχείρισης του λιμένος, 
ο οποίος χαιρέτισε την προοπτική να υπάρξει 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από ελληνικές 
ναυτιλιακές εταιρείες, που θα λάβουν μέρος 
στην ανακατασκευή του. Μάλιστα, παράγοντες 
του λιμένος πρότειναν προνομιακή 
κοστολόγηση των τελών που αφορούν τυχόν 

ελληνικά προϊόντα που θα διακινούνται από το 
λιμένα. Τέλος, ορισμένες ερωτήσεις αφορούσαν 
τη θέση της χώρας μας για την οικονομική 
ανάπτυξη των Βαλκανίων και ιδίως της ΠΓΔΜ, 
καθώς στην περιοχή του Cleveland κατοικούν 
μετανάστες από τη χώρα αυτή. Δόθηκε έτσι η 
δυνατότητα να γίνει εκτενής αναφορά στη 
συμβολή της χώρας μας στην οικονομική 
ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των Βαλκανίων, 
μέσω του ΕΣΟΑΒ, και στις επενδύσεις των 
ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. 
 
Hermes Expo 2008 και δεξίωση στη Ν. Υόρκη 
Στις 12 και 13 Απριλίου έλαβε χώρα στο 
Ατλάντικ Σίτυ (στο ξενοδοχείο Trump Taj 
Mahal) η 17η ετήσια εμπορική, τουριστική και 
εκπαιδευτική διεθνής έκθεση Hermes Expo 
International 2008, την οποία διοργανώνει από 
το 1992 ο ομογενής εκδότης και επιχειρηματίας 
από τη Φιλαδέλφεια κ. Κοτρότσιος. 
Συμμετείχαν περί τους 100 εκθέτες, ενώ της 
ελληνικής αποστολής ηγήθηκε ο Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. 
Κιλτίδης. Νωρίτερα, στις 10 Απριλίου, η 
Hermes Expo και το Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης 
συνδιοργάνωσαν, με μεγάλη επιτυχία, δεξίωση 
προς τιμήν της ελληνικής αποστολής στο 
υπερπολυτελές ξενοδοχείο Helmsley Park Lane, 
όπου παρευρέθησαν 350 άτομα.  
 
Ε) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ  
 
Ιδιαίτερα ικανοποιητική υπήρξε η πορεία των 
ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών στην 
αγορά των ΗΠΑ το 2007, με αξία 240 εκ. USD 
περίπου, έναντι 166 εκ. USD το 2006 (αύξηση 
44,5%).  
Η στατιστική υποκατηγορία με την πλέον 
θεαματική ανοδική πορεία το 2007 (άνοδος 
54%), αλλά και με το μεγαλύτερο μερίδιο στο 
σύνολο του κλάδου -σχεδόν 53%- είναι τα 
παρασκευασμένα φρούτα-λαχανικά, με αξία 
127.797.000 USD έναντι 82.834.000 το 2006. 
Εντός της συγκεκριμένης υποκατηγορίας 
ξεχωρίζουν οι επιτραπέζιες ελιές (87.935.000 
USD έναντι 58.242.000 το 2006). Ως προς 
αυτές, η Ελλάδα είναι πλέον ο 2ος μεγαλύτερος 
προμηθευτής των ΗΠΑ, μετά την Ισπανία. Τις 
ελιές ακολουθούν οι κονσέρβες ροδάκινων 
(31.268.000 USD έναντι 16.736.000 το 2006, 
άνοδος σχεδόν 100%), που υφίστανται πλέον 
εντονότατη πίεση εκ μέρους της Κίνας: η μέση 
τιμή εισόδου του κινεζικού ροδάκινου (το οποίο 
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έχει το 2ο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ, 
μετά το ελληνικό) είναι μόλις 75 cents ανά κιλό, 
ήτοι 25 cents χαμηλότερη από το ελληνικό. 
Ακολουθούν τα τουρσιά, με αξία 7.676.000 USD 
το 2007, έναντι 6.814.000 το 2006.  
Η δεύτερη σημαντικότερη υποκατηγορία το 
2007 ήταν τα γαλακτοκομικά, με εξαγωγές 
52.058.000 USD έναντι 30.856.000 το 2006 και 
άνοδο σχεδόν 68%. Τα δύο βασικά -σχεδόν τα 
μόνα- εξαγώγιμα γαλακτοκομικά προϊόντα μας 
στις ΗΠΑ είναι το γιαούρτι της ΦΑΓΕ Α.Ε. 
(31.611.000 USD έναντι 15.608.000 το 2006, 
άνοδος ακριβώς 100%) και το τυρί, ιδίως, δε, η 
φέτα (19.771.000 USD έναντι 14.776.000 το 
2006).  
Ακολουθεί σε αξία η υποκατηγορία έλαια-λίπη 
(με εξαγωγές στις ΗΠΑ 25.064.000 USD έναντι 
21.424.000 το 2006, άνοδος 17%. Η 
συντριπτική πλειοψηφία (24.597.000 USD 
έναντι 20.492.000 το 2006) αφορά ελαιόλαδο, 
στο οποίο το μερίδιό μας επί του συνόλου της 
αμερικανικής αγοράς (940.181.000 USD) είναι 
πλέον 2,61% από 2,08% το 2006. Από τους 
ανταγωνιστές μας, οι εισαγωγές ελαιολάδου από 
Ιταλία το 2007 μειώθηκαν από 618.811.000 σε 
575.769.000 USD (αλλά εξακολουθούν να 
κατέχουν μερίδιο αγοράς περί το 61%), οι 
εισαγωγές από Ισπανία μειώθηκαν από 
175.394.000 σε 163.930.000 USD, οι εισαγωγές 
από Τυνησία αυξήθηκαν από 56.108.000 σε 
65.731.000 USD, οι εισαγωγές από Τουρκία 
παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα 
(41.753.000 USD έναντι 41.492.000 το 2006) 
και, τέλος, οι εισαγωγές από Αργεντινή 
αυξήθηκαν από 23.326.000 σε 30.161.000 USD. 
Τα παντός είδους ποτά αντιπροσωπεύουν σε 
αξία το 2007 15.138.000 USD έναντι 
12.552.000 το 2006, έχοντας άνοδο 20,6%. Από 
αυτά, τα 2/3 περίπου ή 10.295.000 USD είναι 
οίνοι (έναντι 8.232.000 το 2006), τα 3.525.000 
είναι οινοπνευματώδη ποτά (έναντι 3.302.000 το 
2006), και τα 666.000 USD είναι ζύθος (έναντι 
607.000 το 2006).  
Τα ψάρια-θαλασσινά αντιπροσωπεύουν σε αξία 
το 2007 9.695.000 USD έναντι 7.543.000 το 
2006, καταγράφοντας άνοδο 29%. Σχεδόν 
αποκλειστικά (σε ποσοστό 99,8% ή 9.675.000 
USD) πρόκειται για φρέσκα ψάρια.  
Τα φρούτα-καρποί αντιπροσωπεύουν σε αξία 
5.112.000 USD έναντι 4.617.000 το 2006, 
σημειώνοντας άνοδο 11%. Από αυτά, περίπου 
το 40% (2.144.000 USD) είναι κατεψυγμένα 
φρούτα.  
Τα αρωματικά φυτά αντιπροσωπεύουν σε αξία 

2.636.000 USD έναντι 1.913.000 το 2006, 
καταγράφοντας άνοδο 37,7%. Το 75% της 
υποκατηγορίας αυτής ή 1.963.000 USD 
αντιστοιχεί στον καφέ.  
Τα λαχανικά αντιπροσωπεύουν σε αξία 
1.152.000 USD, καταγράφοντας εντυπωσιακή 
πτώση 45% σε σχέση με το 2006 (οπότε 
έφθαναν τα 2.080.000 USD).  
Λιγότερο από 1 εκ. USD ήταν το 2007 οι 
εξαγωγές των εξής υποκατηγοριών τροφίμων: η 
ζάχαρη και τα παρασκευάσματα αυτής 
αντιπροσωπεύουν σε αξία 863.000 USD έναντι 
684.000 το 2006, με άνοδο 26%, το κακάο και 
τα παρασκευάσματα αυτού αντιπροσωπεύουν σε 
αξία 458.000 USD έναντι 282.000 το 2006, με 
άνοδο 62%, τα παρασκευασμένα κρέατα και 
ψάρια αντιπροσωπεύουν σε αξία 192.000 USD 
έναντι 140.000 το 2006, με άνοδο 37% και το 
ρύζι που το 2006 απουσίαζε, αντιπροσωπεύει σε 
αξία 6.000 USD. Τέλος, τα διάφορα μη 
κατονομαζόμενα εξαγώγιμα τρόφιμα ήταν το 
2007 αξίας 244.000 USD.  
 

 
 
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 Σικάγου 
650 North St Clair St 
Chicago, IL, 60611 
Tel 312-3353915 
Fax 312-3353958 
E-mail glenview@hol.gr  
Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Ι.- Α. Μαυρομιχάλη-Γεν. Συμβ. ΟΕΥ Α΄,  
Ν. Μπελιάς-Συμβ. ΟΕΥ Β΄ 
Επιμέλεια:  
Β. Σιταράς-Γραμ. ΟΕΥ Β΄, Ν. Δούκας-Γραμ. ΟΕΥ 
Γ΄, Χ. Παπαδόπουλος-Γραμ. ΟΕΥ Γ΄, Κ. 
Δασκαλόπουλος- Γραμ. ΟΕΥ Γ΄, Ε.-Μ. Μάντικα, 
Επιστημονική Συνεργάτης Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων 
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