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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έκτακτη δέσμη μέτρων για την οικονομία
ύψους 152 δις δολ.
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο Bush, μετά την
ψήφισή του από το Κογκρέσο, έκτακτη δέσμη
μέτρων
για
την
αναζωογόνηση
της
αμερικανικής οικονομίας που ανέρχεται σε 152
δις δολ. (περίπου το 1% του εγχώριου ΑΕΠ)
μόνο για το 2008. Το εν λόγω “πακέτο” αφορά
εφάπαξ φοροαπαλλαγές για περίπου 128 εκατ.
αμερικανικά νοικοκυριά καθώς και φορολογικά
κίνητρα για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Στόχος
είναι να τονωθεί η αμερικανική οικονομία, η
οποία εμφανίζει σημεία κόπωσης, και να
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ύφεση.
Μείωση εμπορικού ελλείμματος το 2007
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν
στη δημοσιότητα στα μέσα Φεβρουαρίου, το
εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αν και παραμένει
το μεγαλύτερο του κόσμου, μειώθηκε το 2007
κατά 3% περίπου (για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια), από τα 838,3 στα 815,6 δις USD.
Πιο αναλυτικά, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το
2007 εξαγωγές αγαθών ύψους 1 τρις 149,3 δις
USD (αυξημένες κατά 126,7 δις USD έναντι του
2006) και εισαγωγές ύψους 1 τρις 964,9 δις εκ.
USD (αυξημένες κατά 99,7 δις USD έναντι του
2006).
Ανησυχητική άνοδος των τιμών παραγωγού
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία
που έγιναν γνωστά στα μέσα Φεβρουαρίου, ο
δείκτης τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ ανήλθε
κατά 7,5% το 2007, αύξηση που ήταν η
μεγαλύτερη των τελευταίων 26 ετών (από το
1981). Αν και η εν λόγω αύξηση δεν έχει
ακόμη μεταφερθεί ολόκληρη στις λιανικές
πωλήσεις, ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού
είναι πλέον ορατός.
Πάνω από το 1,50 η ισοτιμία ευρώ-δολλαρίου
Η πτωτική πορεία του αμερικανικού
νομίσματος έναντι του ευρώ συνεχίστηκε το
Φεβρουάριο και στις 26/2 «έκλεισε» στο
ιστορικό χαμηλό του 1,50173 προς 1 ευρώ,
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ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό
«φράγμα» του 1,50. Οι εκτιμήσεις πολλών
αναλυτών στις ΗΠΑ ομιλούν για ισοτιμία 1,55
μέχρι το καλοκαίρι του 2008.
Συζητήσεις ΗΠΑ με sovereign funds
Στις 20 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία του
Υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής τον
assistant secretary for international affairs, κ.
Clay Lowery, συναντήθηκε με εκπροσώπους
δύο sovereign wealth funds, της Επενδυτικής
Αρχής του Αμπού Ντάμπι (η οποία διαχειρίζεται
κεφάλαια 900 δις δολλαρίων και στο τέλος του
2007 εξαγόρασε το 4,9% των μετοχών της
Citigroup Inc έναντι 7,5 δις δολλαρίων) και
του Government of Singapore Investment Corp
(που διαχειρίζεται κεφάλαια 300 δις
δολλαρίων και αποτελεί, επίσης από το 2007,
βασικό θεσμικό επενδυτή της UBS). Το 2007,
το 37% της δραστηριότητας των sovereign
wealth funds κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ, οι
οποίες ζητούν από αυτά να υιοθετήσουν
εθελοντικούς κανόνες καλής εταιρικής
συμπεριφοράς (γνωστούς και ως «βέλτιστες
πρακτικές»-“best practices”). Oι κανόνες
αφορούν τη διάρθρωσή τους, τα κριτήρια των
επενδύσεων, την υποχρέωσή τους να
δημοσιεύουν το πού ακριβώς επενδύουν κλπ.
Αλλαγή στη σύνθεση του DJIA
Στις 19 Φεβρουαρίου, ο γενικός δείκτης DJIA
του Χρηματιστηρίου NYSE Euronext, με τις 30
σημαντικότερες
εισηγμένες
αμερικανικές
εταιρείες, μετέβαλε τη σύνθεσή του, για πρώτη
φορά
μετά
το
2004.
Συγκεκριμένα,
αποχώρησαν η Honeywell (που υπήρχε από το
1925, αρχικά ως Allied Chemical και κατόπιν
ως Allied Signal) και η Altria (που υπήρχε από
το 1985) και τη θέση τους πήραν η τράπεζα
Bank of America (με κεφαλαιοποίηση, στα
μέσα Φεβρουαρίου, 190 δις δολ.) και η
πετρελαιοβιομηχανία
Chevron
(κεφαλαιοποίηση 169 δις δολ.). Κατόπιν
τούτου, η βαρύτητα του τραπεζικού κλάδου
στο δείκτη αυξάνεται από 11% στο 13,9% και
της ενέργειας από 5,5% στο 10,8%.
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Επιβράδυνση στη χρήση πιστωτικών καρτών
Η διαφαινόμενη οικονομική ύφεση στις ΗΠΑ
είναι ήδη ορατή στην καταναλωτική πίστη που
σχετίζεται με πιστωτικές κάρτες. Αν και το
χρεωστικό υπόλοιπο των καρτών αυτών (που
χρησιμοποιούνται από τα 2/3 και πλέον των
νοικοκυριών) ανήλθε στο ύψος-ρεκόρ των 944
δις δολ. στο τέλος του 2007, η ετήσια αύξηση
ήταν μόλις 2,7%, ήτοι αισθητά μικρότερη της
αναμενόμενης. Το ίδιο διάστημα το 7,6% των
δανείων ήταν υπερήμερα κατά 60 ημέρες
τουλάχιστον, έναντι 6,4% το 2006.
Πτώση δείκτη οικονομικής δραστηριότητας
Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας στις
Πολιτείες του επονομαζόμενου Midwest που
επεξεργάζεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα του
Σικάγου σημείωσε πτώση –0,91 για το
τελευταίο τρίμηνο του 2007. Πρόκειται για την
μεγαλύτερη πτώση της τετραετίας και
καταδεικνύει
την
γενικότερη
κρίση
εμπιστοσύνης για την πορεία της αμερικανικής
οικονομίας.
Διαδικτυακές πωλήσεις εκτός ΗΠΑ
Ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα του
ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου -και όχι μόνοAmazon.com (που πραγματοποίησε το 2007 το
51% των συνολικών του πωλήσεων, ήτοι 7,5
δις δολ., εκτός ΗΠΑ) και θέλοντας να
εκμεταλλευτούν την πτώση του δολαρίου,
πολλές μεγάλες αλυσίδες λιανικής των ΗΠΑ
στρέφονται πλέον στο εξωτερικό: το
φθινόπωρο του 2007, η Saks Fifth Avenue
εγκαινίασε ένα πιλοτικό -αρχικά- πρόγραμμα
ηλεκτρονικών πωλήσεων εκτός ΗΠΑ, το
Φεβρουάριο του 2008 το κοσμηματοπωλείο
Blue Nile επέκτεινε το δίκτυο ηλεκτρονικών
πωλήσεων από τον Καναδά και τα βρετανικά
νησιά σε άλλες 12 χώρες (ιδίως στην Ευρώπη)
και, από το Μάιο, οι οίκοι ειδών
υπερπολυτελείας Neiman Marcus και Bergdorf
Goodman -μέλη του ίδιου ομίλου- θα αρχίσουν
πωλήσεις στον Καναδά, οι οποίες θα
επεκταθούν και σε άλλες χώρες το 2009.
Συνέδριο της Midwestern Energy Efficiency
Alliance
Στο Σικάγο στις 9-11 Ιανουαρίου 2008 έλαβε
χώρα το ετήσιο συνέδριο της “Midwestern
Energy Efficiency Alliance”. Παρουσιάστηκαν
οι εκτιμήσεις για την αύξηση των αναγκών
ηλεκτρικής ενέργειας στις Πολιτείες του
επονομαζόμενου Midwest, που θα αγγίξει το

45%. Επίσης παρουσιάστηκε το σύμφωνο
Greenhouse Reduction Accord το οποίο
συνυπέγραψαν οι Κυβερνήτες των εν λόγω
Πολιτειών για την βιώσιμη ανάπτυξη και την
μείωση κατανάλωσης πετρελαίου ως το 2020.
Ισχυρή η αγορά ακινήτων στο Σικάγο
Παρά το ισχυρό πλήγμα στην αγορά ακινήτων
που προκάλεσε η κρίση των subprime, τα
τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας του Σικάγο καταδεικνύουν ότι στις
Μεσοδυτικές Πολιτείες ο σχετικός δείκτης
ανάπτυξης του κλάδου για τον Φεβρουάριο
δείχνει να μην κάμπτεται, καθώς σημειώνει
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης μόλις
κατά 0,2% (περιορίζοντας την ανάπτυξη στο
5,6%). Ειδικότερα, μέσα στο ίδιο το Σικάγο,
όπου οι προσδοκίες για την επιτυχή κατάληξη
της προσπάθειας γαι την διεκδίκηση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, προσδίδουν
περαιτέρω δυναμική στον κατασκευαστικό
κλάδο, η οικοδομική δραστηριότητα είναι
αυξημένη κατά 6,8%. Η εταιρεία Wirtz Corp.,
μάλιστα, ανακοίνωσε την οικοδόμηση κτιρίου
κατοικιών 18 ορόφων, σε κεντρικό σημείο του
Σικάγο, την αρχιτεκτονική επιμέλεια του
οποίου θα αναλάβει ο γνωστός ομογενής
Papageorge.
Στην 6η θέση το Σικάγο ως προς τις εξαγωγές
Το Σικάγο καταλαμβάνει την 6η θέση στον
κατάλογο των μεγάλων μητροπολιτικών
κέντρων των ΗΠΑ, αναφορικά με τις εξαγωγές
τους. Οι κυριότεροι αποδέκτες των εξαγωγών
του Σικάγο το 2007 ήταν: Καναδάς (9,5 δις
δολ.), Μεξικό (3,7 δις), Ιαπωνία (1,4 δις) και
ακολουθούν η Γερμανία και η Μ. Βρετανία. Οι
εξαγωγές
αφορούν
χημικά
προϊόντα,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μη ηλεκτρικές
μηχανές, εξοπλισμό μεταφορικών μέσων κ.α.
Ταμείο Ολυμπιακών Αγώνων στο Σικάγο
Ο κυβερνήτης του Illinois ανακοίνωσε την
ίδρυση Ταμείου Αποκατάστασης Ολυμπιακών
Αγώνων των μη αναπτυγμένων περιοχών του
Σικάγο, ύψους 3,5 δις. δολ., ώστε μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 (εάν ευοδωθεί
η διεκδίκησή τους), να γίνουν έργα
αναβάθμισης. Ο Υπουργός Οικονομικών της
Πολιτείας (Treasurer), ομογενής κ. Αλέξης
Γιανούλιας, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει
πρόνοια ώστε από τον προϋπολογισμό του
δημοσιονομικού έτους 2009 μέρος του φόρου

2

ακίνητης περιουσίας να περιέρχεται στο νέο
Ταμείο.

μεγαλύτερο αερομεταφορέα όχι μόνο στις
ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεχίζει τη λειτουργία του το καζίνο
Empress Joliet στο Illinois
Οι αρμόδιες αρχές της Πολιτείας του Illinois
απεφάσισαν την συνέχιση της λειτουργίας του
Καζίνο Empress Joliet, παρά τα λειτουργικά
και οικονομικά προβλήματα που εμφάνισε και
τα οποία δεν του επέτρεψαν να ανταπεξέλθει
στους κανονισμούς λειτουργίας. Παρά την μη
άρση της αδειοδότησης, γίνονται συζητήσεις
για εξαγορά από ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο.

Ζημία 38,7 δις δολ για τη GM το 2007
Στα μέσα Φεβρουαρίου, η μεγαλύτερη
αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ, General
Motors, ανακοίνωσε ότι το 2007 εμφάνισε
ζημία 38,7 δις δολ., τη μεγαλύτερη όλων των
εποχών για το συγκεκριμένο κλάδο. Κατόπιν
τούτου, εξετάζει το ενδεχόμενο εθελουσίας
εξόδου για όσο το δυνατόν περισσότερα από τα
74.000 μέλη του συνδικάτου UAW που
απασχολεί (εκτιμάται ότι δικαίωμα σύνταξης
έχουν θεμελιώσει 46.000) και τη σταδιακή
αντικατάστασή τους από νέους, χαμηλότερα
αμοιβόμενους εργάτες.
Απειλείται το μονοπώλιο της CME
Η εταιρεία του Σικάγου CME (Chicago
Merchantile Exchange Group Inc), που
διαχειρίζεται το ομώνυμο χρηματιστήριο
εμπορευμάτων
και
χρηματοοικονομικών
προϊόντων, είδε το Φεβρουάριο την τιμή της
μετοχής της να πέφτει στα 16,75 δολ. (2,4%),
ως αντίδραση στη διαφαινόμενη προσπάθεια
ίδρυσης άλλου, ανταγωνιστικού φορέα. Το
CME, ιδίως μετά την συγχώνευσή του (το
2007) με το Chicago Board of Trade, έχει
σχεδόν μονοπωλήσει την διαμόρφωση των
τιμών όλων των κλάδων γεωργίας και μάλιστα
με υψηλές προμήθειες. Στο παρελθόν, οι οποίες
προσπάθειες αντίπραξης απέτυχαν, αλλά πλέον
η Merrill Lynch & Co. η Citigroup Inc. και η
Bank of America Corp, ανακοίνωσαν την
πρόθεσή τους να δημιουργήσουν ένα
χρηματιστήριο αποκλειστικά ηλεκτρονικών
συναλλαγών.
Σενάρια συγχώνευσης για τη United
Μετά από συνεχείς πτώσεις της κερδοφορίας
της η αεροπορική εταιρεία United Airlines, με
έδρα το Σικάγο, διερευνά εκ νέου τη
δυνατότητα συγχώνευσης με την εταιρεία
Continental ή την Delta, η οποία, με τη σειρά
της, βρίσκεται σε σχετική επικοινωνία και με
τη Northwest. Σημειώνεται ότι η United -όπως
και η American Airlines- είχαν εκδηλώσει στο
παρελθόν ενδιαφέρον για απευθείας πτήση
Σικάγο-Αθήνα. Ενδεχόμενη ευόδωση μιας
συγχώνευσης της United είτε με τη Continental
είτε με τη Delta θα δημιουργήσει τον

Γ) ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Φαρμακοβιομηχανία: η αντίδρασή της στην
έλευση των “generic”
To 2007 υπήρξε έτος μαζικών απολύσεων -των
μεγαλύτερων στην ιστορία της- για την
πανίσχυρη αμερικανική φαρμακοβιομηχανία
(ετήσιες πωλήσεις άνω των 250 δις δολ.).
Pfizer, AstraZeneca και Bristol-Myers Squibb
ανακοίνωσαν, μέσα στο 2007, την περικοπή
10.000 7.600 και 4.350 θέσεων εργασίας
αντίστοιχα.
Η δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η
φαρμακοβιομηχανία οφείλεται ιδίως στη λήξη
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορισμένων
από τα πλέον επιτυχή φάρμακα και στην
υποκατάστασή τους από τα φθηνότερα
“generic”.
Προκειμένου να επιβιώσει ο φαρμακευτικός
κλάδος ακολουθεί, πλέον, τις παρακάτω 6
στρατηγικές (σωρευτικά):
1ον την προαναφερθείσα περικοπή θέσεων
εργασίας, ακόμη, δε, και το κλείσιμο
ολόκληρων εργοστασίων (λ.χ. της Pfizer στο
Μπρούκλιν, που υπήρχε από το 1849), για
μείωση του λειτουργικού κόστους.
2ον τη δαπάνη πολύ μεγάλων ποσών για
διαφήμιση, ιδίως τηλεοπτική: από το 2001 ως
το 2006, το ποσό που δαπανήθηκε για
διαφήμιση διπλασιάστηκε, από τα 2,5 δις δολ.
στα 5,3 δις δολ.
3ον το εντατικό lobbying. Χαρακτηριστική
περίπτωση είναι αυτή εναντίον της εισόδουδιάθεσης φθηνότερων καναδικών φαρμάκων,
παρά τη συμφωνία NAFTA. Μόνο κατά το
2005 και το πρώτο εξάμηνο του 2006,
δαπανήθηκαν για lobbying 155 εκ. δολ.
4ον την αύξηση των τιμών: από το 2002 ως τα
μέσα του 2007, η μέση τιμή ανά χάπι
αυξήθηκε κατά 63%.
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5ον την αναγκαστική στροφή στην παραγωγή
και φαρμάκων τύπου “generic”, παρά το μικρό
περιθώριο κέρδους που έχουν. Την 5ετία 20072012, τα “generic” αναμένεται στις ΗΠΑ
κερδίσουν μερίδιο αγοράς της τάξης των 67 δις
δολ. ετησίως από τα κατοχυρωμένα φάρμακα
και
6ον τη στροφή από την παραδοσιακή -χημικήφαρμακοβιομηχανία
στη
βιοτεχνολογία,
επιλογή που πρόκειται, μακροπρόθεσμα, να
μεταβάλει εντελώς το τοπίο στον κλάδο. Το
2003-2006, ο αριθμός των βιολόγων στον
ευρύτερο φαρμακευτικό-βιοτεχνολογικό κλάδο
αυξήθηκε από 112.000 σε 116.000, ενώ των
χημικών μειώθηκε από 140.000 σε 116.000.
Την τελευταία τριετία, οι φαρμακοβιομηχανίες
των ΗΠΑ δαπάνησαν 80 δις δολ. για την
εξαγορά 100 εταιρειών βιοτεχνολογίας και
δημιούργησαν
εσωτερικά
τμήματα
βιοτεχνολογίας.

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

και πλησίασαν το 1,2 δις δολ., ξεπερνώντας
για πρώτη φορά το «φράγμα» του 1 δις δολ. Οι
μεταλλικοί σωλήνες πετρελαίου/φυσικού
αερίου μεγάλου εξωτερικού διαμετρήματος
αποτέλεσαν το κύριο εξαγωγικό μας προϊόν
(20% επί του συνόλου), ακολουθούμενοι κατ΄
αξία από τα καύσιμα, τα ξυραφάκια, το
γιαούρτι και τις ελιές, τα φύλλα καπνού και
τους
μεταλλικούς
σωλήνες
πετρελαίου/φυσικού αερίου μικρότερης εξωτ.
διαμέτρου. Το τσιμέντο και τα φύλλα
αλουμινίου, κύρια εξαγωγικά μας προϊόντα για
το 2006, περιορίστηκαν αισθητά, λόγω της επί
τόπου παραγωγής τους στις ΗΠΑ από
αμερικανικές θυγατρικές εταιρείες ελληνικών
επιχειρήσεων. Οι αμερικανικές εξαγωγές προς
Ελλάδα εμφάνισαν επίσης σημαντική αύξηση
σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 35,8%
και ανήλθαν σε 2,1 δις δολ. Στην πρώτη θέση
των αμερικανικών εξαγωγών εμφανίζονται τα
στρατιωτικά ελικοπτέρα, με 21% επί του
συνόλου.

Σύσκεψη Προϊσταμένων Γραφείων ΟΕΥ
ΗΠΑ
Στο τέλος Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην
Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτων η
πρώτη
συντονιστική
σύσκεψη
των
προϊσταμένων και των τριών Γραφείων ΟΕΥ
ΗΠΑ. Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκε η
πορεία, τα προβλήματα και οι προοπτικές των
διμερών (ελληνοαμερικανικών) οικονομικών
και εμπορικών σχέσεων, έγινε απολογισμός
των δράσεων των Γραφείων ΟΕΥ για το 2007
και τέθηκαν από κοινού οι στόχοι για την
επόμενη διετία. Ο συντονισμός των Γραφείων
και η από κοινού ανάληψη στοχευμένων
δράσεων στις ΗΠΑ κρίνονται ως απαραίτητες
προϋποθέσεις, ούτως ώστε τα Γραφεία ΟΕΥ
να αποτελέσουν ισχυρό σύμμαχο των
ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά
τους για περαιτέρω διείσδυση στη μεγαλύτερη
αγορά του κόσμου.

Συνέδριο για τη ναυτιλία στη Ν.Υόρκη
Στις 5 Φεβρουαρίου διεξήχθη στη Ν.Υόρκη το
14ο ετήσιο συνέδριο για τη ναυτιλία των
Hellenic-American και Norwegian-American
Chambers of Commerce, με θέμα “Are the
Bulls and Bears Right? A Classic Bubble or
Unique Opportunities in Shipping?”. Οι άνω
των 150 σύνεδροι ήταν, στη συντριπτική
πλειοψηφία τους, εκπρόσωποι του ευρύτερου
ναυτιλιακού κλάδου και Αμερικανοί θεσμικοί
επενδυτές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μετέβη
στη Ν.Υόρκη o Υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Γ.Βουλγαράκης, ο οποίος πραγματοποίησε
επαφές με δημόσιες αρχές (όπως η Λιμενική
Αρχή) και με εκπροσώπους της ναυτιλιακής
κοινότητας. Στην ομιλία του, ο κ. Υπουργός
εξήρε τον παγκόσμιο ρόλο της ελληνόκτητης
ποντοπόρου ναυτιλίας, τονίζοντας ότι, χάρη
στο όραμα των Ελλήνων εφοπλιστών, ο στόλος
της έχει γίνει ο πρώτος παγκοσμίως (με 17%
της παγκόσμιας χωρητικότητας).

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος-ΗΠΑ το 2007
Ανακοινώθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου από
την αμερικανική στατιστική υπηρεσία και το
Υπουργείο Εμπορίου τα πρώτα ολοκληρωμένα
στοιχεία για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές
κατά το 2007. Οι ελληνικές εξαγωγές στις
ΗΠΑ, εκπεφρασμένες σε όρους δολαρίου,
αυξήθηκαν κατά 23,5% σε σχέση με το 2006

Με ελληνική παρουσία το συνέδριο
Mareforum Το διεθνές συνέδριο Mareforum
USA έλαβε χώρα στο Χιούστον του Τέξας στις
14 και 15 Φεβρουαρίου, με συμμετοχή 500
εκπροσώπων
του
εφοπλιστικού
και
ενεργειακού κλάδου. Η Ελλάδα συμμετείχε
στις εργασίες με παρέμβαση της Προξένου μας
στο Χιούστον, κας Θεοδωροπούλου. Τονίστηκε
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ιδιαιτέρως η ασφάλεια που προσφέρεται από
τους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και
φυσικού αερίου που είτε λειτουργούν ήδη, είτε
σχεδιάζονται να διέλθουν από την Ελλάδα.
Καταγράφηκε επίσης, για μια ακόμα φορά, ο
πρωτοπόρος ρόλος της ελληνικής ποντοπόρου
ναυτιλίας. Οργανώθηκε επίσης σε χώρο του
συνεδρίου η παρουσίαση των επενδυτικών
δυνατοτήτων της χώρας μας στους τομείς του
εφοπλισμού και της ενέργειας, με μέριμνα των
Γραφείων ΟΕΥ ΗΠΑ.

American Title, Constantine Soras της Verizon
και Peter Stavropoulos της Sailfish Capital.
Επεκτείνεται η Treasure Island του Σικάγου
Η εταιρεία τροφίμων Treasure Island,
ιδιοκτησίας, από το 1963, του ομογενούς Chris
Kamberos, εξαγόρασε τον χώρο καταστημάτων
του ιστορικού Hyde Park, μιας από τις
κεντρικότερες πλατείες στο Σικάγο. Σκοπός της
εταιρείας είναι η δημιουργία του όγδοου
υποκαταστήματος τροφίμων, στα πρότυπα των
υπολοίπων (με υψηλά πρότυπα και με προβολή
αρκετών ελληνικών προϊόντων).

Επέκταση της συνεργασίας Hellenic Aid –
USAID στον τομέα του τουρισμού
Στις
15/2,
σε
συνάντηση
που
πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτων (DC),
στελέχη του Γραφείου ΝΑ Ευρώπης της
USAID παρουσίασαν στον ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ του
ΥΠΕΞ κ. Σκυλακάκη το πρόγραμμα “Global
Sustainable Tourism Alliance -GSTA”, το
οποίο αποτελεί όχημα άσκησης αναπτυξιακής
πολιτικής για την USAID μέσα από δράσεις
στον τομέα του αειφόρου τουρισμού.
Το GSTA προβλέπει το σχεδιασμό μιας σειράς
μικρών projects, προσαρμοσμένων στις
ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, από τα οποία οι
ίδιες οι χώρες επιλέγουν και πραγματοποιούν
εκείνα που θεωρούν καταλληλότερα.
Ήδη το πρώτο υπο-πρόγραμμα του GSTA
“τρέχει” σε Αλβανία και Μαυροβούνιο, με την
επωνυμία “Adriatic Sustainable Tourism
Alliance-ASTA”.
Ο κ. Σκυλακάκης εξέφρασε το έντονο
ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για
συμμετοχή
στα
προγράμματα
της
GSTA/ASTA, στο νευραλγικό για την
οικονομία μας τομέα του τουρισμού. Μέσω της
Hellenic Aid η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει
στις ομάδες σχεδιασμού των δράσεων, ενώ οι
δραστήριες και διεθνώς ανταγωνιστικές
ελληνικές εταιρείες του τουριστικού τομέα
στην υλοποίησή των project (αυτόνομα ή σε
κοινοπραξίες με τοπικές εταιρείες).

Διεθνές Συνέδριο & Θεματική Έκθεση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Μεταξύ 4 και 6 Μαρτίου θα λάβει χώρα στην
Ουάσιγκτων Διεθνές Συνέδριο και παράλληλη
Θεματική Έκθεση (WIREC 2008) γύρω από τις
ανανεώσιμες
μορφές
ενέργειας,
που
αναμένεται να αποτελέσει το γεγονός της
χρονιάς στην Αμερική, στον τομέα της
ενέργειας. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στο
Συνέδριο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.
Καλαφάτη,
επικεφαλής
αντιπροσωπείας
ειδικών από την Ελλάδα. Οι εργασίες του
Συνεδρίου θα επικεντρωθούν στις ανανεώσιμες
και “καθαρές” πηγές ενέργειας (αιολική,
ηλιακή, γεωθερμική, υδρογόνο, βιομάζα και
βιοκαύσιμα, κλπ), αλλά και τις τεχνολογικές
εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα (μεικτά και
υβριδικά ενεργειακά συστήματα, αποδοτικά
ενεργειακά δίκτυα, “οικολογικά” σπίτια κλπ),
με τη συμμετοχή εκατοντάδων ειδικών σε
θέματα ενέργειας από όλο τον κόσμο. Στο
Εκθεσιακό μέρος, το Ελληνικό Περίπτερο θα
“στεγάσει” το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Ελληνικό Κέντρο
Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), ενώ θα υπάρχει
εκπροσώπηση και από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Α.Ε.

Εκδήλωση της HABA για το real estate
Στις 28 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα στη
Ν.Υόρκη
εκδήλωση
της
Ένωσης
Ελληνοαμερικανών Τραπεζιτών (ΗΑΒΑ) με
θέμα την κατάσταση της αμερικανικής
οικονομίας, υπό το πρίσμα των τελαυταίων
εξελίξεων στην αγορά real estate, μετά την
κρίση των sub prime mortgage loans.
Κεντρικοί ομιλητές στο πάνελ της ημερίδας
ήταν οι κ.κ. James Orphanides της First

Αποστολή του “Δημόκριτου” στις ΗΠΑ
Μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου θα διοργανωθεί
από το Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων αποστολή
του Ερευνητικού Κέντρου “Δημόκριτος” και 7
εταιρειών-βλαστών του (spin-offs), με τη
χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας
Διεθνών
Οικονομικών
Σχέσεων
του
Υπουργείου Εξωτερικών. Τρεις από τις
εταιρείες-βλαστούς δραστηριοποιούνται στον
τομέα της βιοτεχνολογίας, δύο στις “καθαρές”
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μορφές ενέργειας, μία στη νανοτεχνολογία και
από μία στις ηλεκτρομηχανικές και τις
διαδικτυακές εφαρμογές. Το Γραφείο ΟΕΥ
προγραμματίζει 4 ενέργειες προβολής (στην
Ουάσιγκτων και τις πολιτείες Maryland και
Virginia), με στόχους: α) να γίνει γνωστό το
ερευνητικό έργο και οι διεθνώς ανταγωνιστικές
τεχνολογίες αιχμής που παράγονται στη χώρα
μας και β) οι εταιρείες-βλαστοί να έχουν
απευθείας επιχειρηματικές επαφές (“meet &
match”) με αμερικανούς επενδυτές και
εταιρείες
από
αντίστοιχους
τομείς,
διερευνώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης
και στρατηγικών συνεργασιών.
Στις 12 και 13 Απριλίου η Hermes Expo 2008
Στις 12 και 13 Απριλίου θα λάβει χώρα στο
Ατλάντικ Σίτυ (και, συγκεκριμένα, στο
ξενοδοχείο Trump Taj Mahal) η 17η ετήσια
εμπορική, τουριστική και εκπαιδευτική έκθεση
Hermes Expo International 2008, την οποία
διοργανώνει από το 1992 ο ομογενής εκδότης
και επιχειρηματίας από τη Φιλαδέλφεια κ.
Παύλος Κοτρότσιος. Μέχρι και τις αρχές
Φεβρουαρίου, είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή
περισσότεροι από 120 εκθέτες από τις ΗΠΑ,
την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Ρωσία.
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 Β΄,
Ν. Μπελιάς-Συμβ. ΟΕΥ Β΄
Επιμέλεια:
Β. Σιταράς-Γραμ. ΟΕΥ Β΄, Ν. Δούκας-Γραμ. ΟΕΥ Γ΄,
Χ. Παπαδόπουλος-Γραμ. ΟΕΥ Γ΄, Κ. ΔασκαλόπουλοςΓραμ. ΟΕΥ Γ΄
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