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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τελική υιοθέτηση του American Recovery and
Reinvestment Bill (ARRB)
Υπερψηφίστηκε τελικώς από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων και τη Γερουσία και τέθηκε σε
ισχύ με την υπογραφή του από τον αμερικανό
Πρόεδρο στις 17 Φεβρουαρίου ο νόμος για την
αναζωογόνηση της αμερικανικής οικονομίας
(American Recovery and Reinvestment Bill –
ARRB). Μετά από εντατικές διεργασίες κατά τις
προηγούμενες
τρεις
ημέρες,
οι
ηγέτες
Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών των δύο
νομοθετικών σωμάτων, με τη συνδρομή υψηλών
αξιωματούχων του προεδρικού επιτελείου (τόσο ο
Προσωπάρχης όσο και ο Δ/ντής του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου συμμετείχαν
στις διαπραγματεύσεις) γεφύρωσαν τις διαφορές
που υπήρχαν μεταξύ των νομοσχεδίων που
υιοθετήθηκαν σε Βουλή και Γερουσία (28/1 και
10/2 αντίστοιχα), καταλήγοντας στο τελικό
κείμενο. 246 βουλευτές υπερψήφισαν το νόμο
(κανείς Ρεπουμπλικανός, ωστόσο), έναντι 183
αρνητικών ψήφων, κατά την καταληκτική
ψηφοφορία στη Βουλή, ενώ αντίστοιχα στη
Γερουσία ο νόμος κατάφερε να συγκεντρώσει
τους απαραίτητους 60 ψήφους αφού 3
Ρεπουμπλικανοί Γερουσιαστές ψήφισαν εκτός
«κομματικής γραμμής» (60 υπέρ έναντι 38 κατά).
Το κόστος των οικονομικών μέτρων και
παρεμβάσεων,
που
αποτελούν
«μείγμα»
επενδύσεων σε δημόσια έργα, φοροελαφρύνσεων
για τη μεσαία εισοδηματική κατηγορία,
κοινωνικών παροχών, κυρίως για τους ανέργους,
και
περιβαλλοντικών/
ενεργειακών
προγραμμάτων, υπολογίζεται σε 787 δις δολ.
Σημειώνεται, ότι ρήτρες “Buy American”, που
αφορούν κατά κύριο λόγο τις κρατικές
προμήθειες πρώτων υλών για τα δημόσια
κατασκευαστικά έργα που πρόκειται να
χρηματοδοτηθούν από το ARRB, παρέμειναν στο
τελικό κείμενο, υπό την αίρεση ότι δεν θα
παραβιάζουν τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις
των ΗΠΑ. Η Διπλωματική Αποστολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουάσιγκτων
απέστειλε αλλεπάλληλες επιστολές προς τα δύο
νομοθετικά σώματα και το Λευκό Οίκο, ενόψει
της ψήφισης του νόμου, επισημαίνοντας τον
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κίνδυνο για την επανεμφάνιση φαινομένων
εθνικού προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο
και θα παρακολουθήσει επισταμένως την
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ARRB που
αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών και
προϊόντων ευρωπαϊκής προέλευσης.
Πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού Κυβέρνησης
Obama
Ο Πρόεδρος Obama κατέθεσε προϋπολογισμό
άνω των 3 τρις δολ. για το επόμενο οικονομικό
έτος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δαπάνες
προσανατολισμένες σε επενδύσεις που αφορούν
τους τομείς υγείας, ενέργειας και εκπαίδευσης και
προβλέπει μείωση κατά 50% του ελλείμματος
δημοσίων εσόδων μέχρι το 2013. Με βάση τα
προταθέντα, το έλλειμμα για το 2009 θα φθάσει
1,75 τρις δολ, ποσό που αντιστοιχεί στο 12,3%
του αμερικανικού ΑΕΠ, ενώ αυτό του 2010 θα
διαμορφωθεί στο 8%, δηλ. 1,15 τρις περίπου.
Κατά τους ειδικούς η μείωση αυτή είναι εφικτή:
1. Λόγω της προβλεπόμενης ανάκαμψης της
οικονομίας, μετά τη θέση σε ισχύ του ARRB
(American Recovery and Reinvestment Bill ή
“Stimulus Bill”),
2. Λόγω της λήξης των φοροαπαλλαγών, που
θεσπίστηκαν από την Κυβέρνηση Bush για τα
υψηλά εισοδήματα και της έναρξης φορολογίας
των μερισμάτων,
3. Λόγω της σταδιακής απόσυρσης των ΗΠΑ από
την εμπλοκή στο Ιράκ, και
4. Λόγω της χρηστής και αποτελεσματικής
διακυβέρνησης, που επαγγέλλεται η Κυβέρνηση
Obama.
Μερικά από τα σημεία του νέου προϋπολογισμού
είναι τα εξής:
Άμυνα: Προβλέπονται 75,5 δις δολ. σε δαπάνες
για Αφγανιστάν και Ιράκ στον τρέχοντα
προϋπολογισμό, ενώ για το 2010 προβλέπονται
130 δις και 533,7 δις για το Υπουργείο Άμυνας.
Εκπαίδευση: Δαπάνες 46,7 δις δολ. για το
οικονομικό έτος 2010.
Ενέργεια: Δαπάνες 26,3 δις εντός του 2010 προς
το Υπουργείο Ενέργειας, ενώ με 15 δις δολ.
χρηματοδοτούνται άμεσα οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας από το ARRB. Επιπλέον, μειώνονται
αισθητά οι δαπάνες για την υλοποίηση του
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προγράμματος
αποθήκευσης
πυρηνικών
αποβλήτων στο όρος Γιούκα.
Ο προϋπολογισμός στηρίζεται, κατά μεγάλο
ποσοστό, σε κεφάλαια τα οποία έχουν ήδη
εγκριθεί για προγράμματα που περιλαμβάνονται
στα 787 δις δολ. του ”Stimulus Bill”, ενώ
προβλέπει επί πλέον 250 δις για σταθεροποίηση
του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος,
πέρα από τα 700 δις τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί
από το Κογκρέσο, τον Οκτώβριο του 2008, στο
πλαίσιο του TARP (Trouble Assets Relief
Program ή «Σχέδιο Paulson»).
Σύμφωνα με το σχέδιο που κατατέθηκε,
προβλέπεται η δαπάνη μέσα στην επόμενη
δεκαετία περίπου 634 δις δολ., προκειμένου να
εξασφαλισθεί η κοινωνική περίθαλψη 48 εκατ.
Αμερικανών.
Επίσης,
προβλέπεται
η
εξοικονόμηση 9,8 δις, σε ορίζοντα δεκαετίας, από
μειώσεις αγροτικών επιδοτήσεων προς αγρότες με
εισοδήματα άνω των 500 χιλ. δολ. ετησίως.
Οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν το σχέδιο σαν
ένα σύνολο «περιττής σπατάλης», ενώ οι
Δημοκρατικοί αφήνουν την ευθύνη των
απαιτουμένων μεταρρυθμίσεων στο Κογκρέσο,
υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αυτό είναι μόνο μία
αρχή.
Γλυκόπικρα «California Dreams» για τον
προϋπολογισμό
O Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, κ. Arnold
Schwarzenegger υπέγραψε ύστερα από 106
ημέρες συνεχών διαπραγματεύσεων έκτακτο
οικονομικό σχέδιο προκειμένου να επιλυθεί το
τεράστιο
πρόβλημα που ανακύπτει ως
αποτέλεσμα του ελλείμματος 42 δις. εκατ. δολλ.
στον προϋπολογισμό της Πολιτείας. Το εν λόγω
σχέδιο περιλαμβάνει:
-Αύξηση της φορολογίας για τους πολίτες (12,8
δις. δολ. συνολικά) μέσω της αύξησης (ι) στη
φορολογία εισοδήματος και προϊόντων και (ιι)
στα τέλη για άδειες οδηγήσεως.
-Μείωση 8.4 δις. δολ. των δαπανών για τη
δημόσια εκπαίδευση.
-Μείωση της κρατικής βοήθειας για τις
μεταφορές.
Oι πολίτες της Καλιφόρνια θα αποφασίσουν στις
19 Μαΐου, μέσω δημοψηφίσματος, για
συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου τα οποία
αφορούν σε περαιτέρω δανεισμό από μελλοντικές
πωλήσεις λαχειοφόρων ομολόγων.

Το «πακέτο» του Αγ. Φραγκίσκου
Ο Δήμαρχος της πόλης του Αγ. Φραγκίσκου κ.
Gavin Newsom ανακοίνωσε τα σχέδια του για την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:
-επιτάχυνση της απορρόφησης των επενδυτικών
κεφαλαίων,
-επενδύσεις σε τοπικές επιχειρήσεις,
-μείωση των επαχθών όρων (εκ μέρους του
Δήμου) προς τις τοπικές επιχειρήσεις,
-προσπάθειες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων,
-αξιοποίηση του τοπικού εργατικού δυναμικού.
«Απόβαση» Schwarzenegger στη Γερμανία
Ο
Κυβερνήτης
της
Καλιφόρνια
κ.
Schwarzenegger, εγκαινίασε τη Διεθνή Έκθεση
Τεχνολογίας CeΒit στο Αννόβερο, η οποία εφέτος
είναι αφιερωμένη στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.
Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Schwarzenegger
τόνισε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη της
υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσεως, ενώ η Καγκελάριος της Γερμανίας κα Α.
Merkel του επέδωσε τιμητική διάκριση.

Β) ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Επικείμενη αλλαγή του καθεστώτος πώλησης
οίνου στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης
Υπό συζήτηση βρίσκεται στο Καπιτώλιο της
Πολιτείας της Ν. Υόρκης, στο Ώλμπανυ,
νομοθετική ρύθμιση την οποία ανακοίνωσε στο
τέλος του 2008 ο κυβερνήτης, κ. David Paterson,
η οποία αίρει την απαγόρευση πώλησης οίνου
εκτός συγκεκριμένων καταστημάτων (των
επονομαζόμενων “liquor stores” ή καβών).
Υπενθυμίζεται ότι η Ν. Υόρκη είναι μία από τις
15 αμερικανικές Πολιτείες στις οποίες ισχύει
ακόμη η σχετική απαγόρευση. Οι πολέμιοι της
ρύθμισης υποστηρίζουν ότι εξαιτίας της θα
κλείσουν τα 1.000 μικρότερα από τις 2.500 liquor
stores, κάτι που θα σημαίνει απώλεια τουλάχιστον
4.000 θέσεων εργασίας. Απεναντίας, τα
σουπερμάρκετ υποστηρίζουν ότι, χάρη σε αυτή,
θα διευρυνθεί σημαντικά η αγορά, καθώς τα
σημεία πωλήσεως στην Πολιτεία θα φτάσουν
δυνητικά τις 19.000. Ως προς τον ελληνικό οίνο
(του οποίου οι εξαγωγές προς ΗΠΑ το πρώτο
εννιάμηνο του 2008 ανήλθαν σε 6,92 εκ. δολ.,
μειωμένες κατά 11% σε σχέση με το πρώτο
εννιάμηνο του 2007) οι εισαγωγείς οίνου
αναφέρουν ότι η κατανάλωση ελληνικών οίνων
δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα, με
δεδομένο, καταρχήν, ότι το 70% των πωλήσεων
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πραγματοποιείται μέσω των εστιατορίων και μόνο
το 30% μέσω των liquor stores. Τα 1.000 μικρά
liquor stores που ίσως κλείσουν δεν
αντιπροσωπεύουν παρά μόνο 5% επί της
κατανάλωσης ελληνικών οίνων.
Real Estate: Οι μεγαλύτερες αγοραπωλησίες του
2008 στη Ν. Υόρκη
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που
δημοσιεύτηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου, οι 7
μεγαλύτερες αγοραπωλησίες ακινήτων (αξίας άνω
του μισού δις δολ.) στη Ν. Υόρκη το 2008 ήταν:
1) GM Building στη Boston Properties-Goldman
Sachs έναντι 2,8 δις (η ακριβότερη πώληση όλων
των εποχών), 2) Credit Lyonnais Building στις
Paramount Group-Allianz έναντι 1,46 δις, 3)
Chrysler Building στην Abu Dhabi Investment
Authority έναντι 888 εκ., 4) 650 Madison Avenue
στις Ashkenazy Group-Carlyle Group έναντι 680
εκ., 5) Park Avenue Tower στη Shorenstein
Properties έναντι 665 εκ., 6) 666 Fifth Avenue
στην Carlyle Group έναντι 525 εκ. 7) Altria
Building στην Eastgate Realty έναντι 525 εκ.
Ειδήσεις από τη Silicon Valley
-Η Intel ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με
τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC),
σε μία προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις
επιπτώσεις της κρίσης.
-Ο οικονομικός διευθυντής της Yahoo
ανακοίνωσε ότι η εταιρεία αναζητεί τρόπους
συνεργασίας με τη Microsoft. Οι νέες
προσπάθειες συνεργασίας συνδέονται με την
ανάληψη της ηγεσίας της Yahoo από την Carol
Bartz τον περασμένο Ιανουάριο.
-Ο Robert F. Kennedy Jr, θα συμμετάσχει στην
κοινοπραξία τεχνολογίας φιλικής προς το
περιβάλλον, VantagePoint Venture Partners.
Ανάμεσα στους επενδυτές συμπεριλαμβάνονται οι
Tesla Motors, Better Place, και BrightSource.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εμπορικές ροές Ελλάδος–ΗΠΑ (2008): αύξηση
του εμπορικού ελλείμματος 1,6%
Η
αμερικανική
στατιστική
υπηρεσία
παρακολούθησης του εμπορίου δημοσίευσε τα
πρώτα
στοιχεία
του
2008
για
το
ελληνοαμερικανικό εμπόριο αγαθών. Συνοπτικά,
η εικόνα έχει ως εξής (ποσά σε εκατ. δολ.):

2005

2006

2007

2008

Ελληνικές
εξαγωγές
προς ΗΠΑ

883.7

965,7

1.191,9

998,9
(-16,2%)

Αμερικανικές
εξαγωγές
προς Ελλάδα

1,192.2

1.554,7

2.110,2

1,931,8
(-8,4%)

Εμπορικό
ισοζύγιο

-308.5

- 589,1

- 918,3

-932,9
(+1,6%)

*Στοιχεία 2008 τελικά, ενδεχόμενες οριστικές προσαρμογές
**Πηγή: US Census Bureau, Foreign Trade Division

Oι ελληνικές εξαγωγές προς ΗΠΑ το 2008
παρουσιάζουν μείωση κατά 16,2% σε σχέση με
το 2007, ενώ μείωση κατά 8,4% εμφανίζουν και
οι αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα. Tο
εμπορικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό εις βάρος
της χώρας μας, με το εμπορικό έλλειμμα
διευρυνόμενο κατά 1,6% το 2008.
Εκδήλωση για τη μεσογειακή διατροφή και το
ελαιόλαδο στη Ν. Υόρκη
Στις 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο
Γραφείο Τύπου Ν. Υόρκης στοχευμένη εκδήλωση
για τη μεσογειακή διατροφή και το ελαιόλαδο,
που διοργανώθηκε από το εκεί Γραφείο ΟΕΥ σε
συνεργασία με τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Ν.
Υόρκης (HMS). Η εκδήλωση εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πρόγραμμα εκδηλώσεων προβολής της
μεσογειακής -και ιδίως ελληνικής- γαστρονομίας
και διατροφής στη Ν. Υόρκη. Το διακεκριμένο
ακροατήριο
των
120
περίπου
ατόμων
ενημερώθηκε από τη διεθνούς φήμης καθηγήτρια
του Παν/μίου Αθηνών κα Α. Τριχοπούλου, καθώς
και από τους ομογενείς επιστήμονες-διαιτολόγους
κ.κ. Ε. Νικολαίδη, Δ. Κομνηνού και Α. Παππά,
για τις ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις του
ελαιολάδου και της μεσογειακής διατροφής εν
γένει στην ανθρώπινη υγεία. Όλες οι ομιλίες θα
εκδοθούν σε ειδικό τόμο.
Συνέδριο “Mare Forum 2009” - συναντήσεις με
στελέχη ενεργειακής βιομηχανίας
Στέλεχος του Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων συμμετείχε
στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου “Mare
Forum USA 2009” που είναι αφιερωμένο σε
θέματα της θαλάσσιας μεταφοράς ενεργειακών
πόρων και της παγκόσμιας «ενεργειακής
ναυτιλίας» (11-12/2, Χιούστον). Το Mare Forum
συγκεντρώνει κάθε χρόνο ομιλητές και συνέδρους
από κορυφαίες αμερικανικές και διεθνείς
εταιρείες των τομέων ενέργειας και ναυτιλίας,
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επενδυτές, εκπροσώπους δικηγορικών και
ασφαλιστικών γραφείων με ειδικότητα στη
ναυτιλία κλπ. Ενέργεια και ναυτιλία αποτελούν,
άλλωστε, δύο από τις δυναμικότερες συνιστώσες
της παγκόσμιας οικονομίας, με τη ναυτιλία να
αποτελεί ταυτόχρονα και έναν από τους
δυναμικότερους
και
ανταγωνιστικότερους
διεθνώς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Ο ειδικός τίτλος του φετινού Mare Forum ήταν
“Determining Priorities in a new Financial
Climate”, τοποθετώντας τη διεθνή οικονομική
ύφεση και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί για
την «ενεργειακή» και τη ναυτιλία γενικότερα στο
επίκεντρο των εργασιών. Η επιβράδυνση της
οικονομικής δραστηριότητας, η πρωτοφανής
πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και ο
αντίκτυπος του περιορισμού της ζήτησης στο
παγκόσμιο εμπόριο δημιουργούν, όπως είναι
φυσικό, ισχυρές πιέσεις και στις θαλάσσιες
μεταφορές, μειώνοντας τους φόρτους και τα
κέρδη των εταιρειών μετά τη «χρυσή πενταετία»
2003-2008 (παρά τη σημαντική υποχώρηση των
τιμών των καυσίμων το 2ο εξάμηνο του 2008).
Στο
περιθώριο
του
συνεδρίου
πραγματοποιήθηκαν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με
τον ειδικό επί γεωπολιτικών/γεωοικονομικών
θεμάτων ενέργειας, καθ. του Πανεπιστημίου του
Χιούστον, εκδότη και επιχειρηματία, κ. Michael
Economides, καθώς και με στελέχη μεγάλων
ενεργειακών
εταιρειών
(Duke
Energy
International, Plains All American και
GeoEnergy). Αφορμή για τις συναντήσεις έδωσε
η έντονη κινητικότητα που αναπτύχθηκε μετά τη
ρωσο-ουκρανική κρίση φυσικού αερίου τον
Ιανουάριο του 2009, γύρω από την κατασκευή
των αγωγών Nabucco και South Stream, που θα
μεταφέρουν αέριο από τον Καύκασο προς την
Ευρώπη, και σκοπός ήταν να σκιαγραφηθεί η
στάση που πρόκειται να τηρήσει η αμερικανική
ενεργειακή βιομηχανία επί αυτών των θεμάτων.
Προστασία
Δικαιωμάτων
Πνευματικής
Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα
Στις 18 Φεβρουαρίου στελέχη του Γρ. ΟΕΥ
Ουάσιγκτων συναντήθηκαν με εκπροσώπους της
εγχώριας βιομηχανίας θεάματος και λογισμικού
(International Intellectual Property Alliance –
IIPA, Motion Picture Association of America MPAA, Recording Industry Association of
America -RIAA- και Business Software Alliance –
BSA), ενώ στις 27 Φεβρουαρίου συνάντησαν
υψηλόβαθμα
στελέχη
του
US
Trade
Representative
(USTR),
ομοσπονδιακής

υπηρεσίας αρμόδιας για θέματα διεθνούς
εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένων
των
Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Κατά τις
συναντήσεις, τα στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ
επέδωσαν στους αμερικανούς συνομιλητές το νέο
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την
Προστασία των Δικαιωμάτων Διανοητικής
Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα», που ολοκληρώθηκε
από τη Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή για
θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας το Φεβρουάριο,
και τους ενημέρωσαν γύρω από τα αποτελέσματα
των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πάταξη της
πειρατείας στη χώρα μας καθώς και για τις νέες
δράσεις που σχεδιάζονται.
Επίσκεψη εκπροσώπου Γρ. ΟΕΥ Ν. Υόρκης στο
Albany -συνάντηση με τον Κυβερνήτη
Στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, στέλεχος του
Γραφείου ΟΕΥ Ν. Υόρκης μετέβη στην
πρωτεύουσα της Πολιτείας, στο πλαίσιο
αποστολής 30 περίπου Εμπορικών Συμβούλων.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός μεν η
γνωριμία με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη της
Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένου του Κυβερνήτη
κ. David Paterson, αφετέρου δε η ενημερωτική
επίσκεψη στα πλέον σημαντικά ερευνητικά
κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες
υψηλής
τεχνολογίας,
ούτως
ώστε
να
διερευνηθούν πιθανές ευκαιρίες επενδυτικής και
επιχειρηματικής συνεργασίας.
Της συνάντησης με τον Κυβερνήτη και τον
Υπουργό
(Commissioner)
Γεωργίας
της
Πολιτείας κ. Hooker ακολούθησαν επισκέψεις
στο Κολλέγιο Νανοεπιστήμης και Νανομηχανικής
(www.cnse.albany.edu),
στο
Πολυτεχνείο
Rensselaer (www.rpi.edu), που διαθέτει και νέο
κέντρο
βιοτεχνολογίας,
στο
Παγκόσμιο
Ερευνητικό Κέντρο της General Electric
(www.ge.com) και στο Center of Functional
Genomics του Φαρμακευτικού Ερευν. Ινστιτούτου
(www.albany.edu/genomics). Λεπτομέρειες για
την επίσκεψη υπάρχουν στο www.agora.mfa.gr
Συνέδριο για τη ναυτιλία στη Ν. Υόρκη
Στις 10 Φεβρουαρίου και παρά το ιδιαίτερα
αρνητικό κλίμα για την ποντοπόρο ναυτιλία,
πραγματοποιήθηκε στη Ν. Υόρκη το 15ο ετήσιο
συνέδριο
για
τον
κλάδο,
το
οποίο
συνδιοργανώνεται από το Hellenic-American
Chamber of Commerce και το NorwegianAmerican Chamber of Commerce, με θέμα: “Πώς
θα επιβιώσει η ναυτιλία μέσα στην τέλεια
καταιγίδα;”. Οι 200 περίπου σύνεδροι ήταν, στην
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πλειοψηφία τους, εκπρόσωποι του ναυτιλιακού
κλάδου και Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές, με
δεδομένη την εισαγωγή πολλών ναυτιλιακών
εταιρειών -συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών
συμφερόντων- στα Χρηματιστήρια της Ν.
Υόρκης. Υπενθυμίζεται ότι, παρά τη διεθνή
κρίση, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα για τη χώρα
μας πλησίασε τα 20 δις ευρώ το 2008.
Λεπτομέρειες για την ημερίδα υπάρχουν στο
www.agora.mfa.gr.
Εξελίξεις στην Excel Maritime Carriers
Στις 17 Φεβρουαρίου η πρώτη ελληνικών
συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη σε
αμερικανικό Χρηματιστήριο -το 1998- η Excel
Maritime Carriers (συμφερόντων του κ. Γαβριήλ
Παναγιωτίδη), ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη
διανομή μερίσματος, ακόμη και για το τέταρτο
τρίμηνο του 2008, καθώς δύο μείζονες ναυλωτές
της προέβησαν σε μονομερή μεταβολή των
χρονοναυλοσυμφώνων, μειώνοντας τους ναύλους
κατά 50%. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται
κάτι τέτοιο εντός της τρέχουσας συγκυρίας και θα
μειώσει τη ρευστότητα της Excel κατά 107 εκ.
δολ. (εκ των οποίων τα 35 εκ. θα καταγραφούν
στη χρήση του 2009).
Επιπλέον, στις 18 Φεβρουαρίου η Excel
ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Oceanaut, θα
ζητήσει την έγκριση των μετόχων της για
εκκαθάριση. Η Oceanaut είχε συσταθεί το 2006
και εισήχθη στο ΑΜΕΧ το 2007, η δε άντληση
κεφαλαίων είχε γίνει με τη μορφή της «λευκής
επιταγής» (blank check), με σκοπό την αγορά
πλοίων ή ναυτιλιακών εταιρειών μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Συνέντευξη Τύπου της 18ης HERMES Expo
Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Ν.
Υόρκη συνέντευξη Τύπου με θέμα τη 18η
ομογενειακή εμπορική έκθεση HERMES Expo
International, που διοργανώνεται, όπως κάθε
χρόνο, από τον εκδότη και επιχειρηματία εκ
Φιλαδέλφειας κ. Παύλο Κοτρώτσιο. Ο κ.
Κοτρώτσιος ανέφερε ότι εφέτος, κατόπιν
σύναψης «στρατηγικής συμμαχίας» μεταξύ των
διοργανωτών και του Queens Chamber of
Commerce, η πρώτη ημέρα της έκθεσης
(2/4/2009) θα λάβει χώρα στη Ν. Υόρκη και θα
περιλαμβάνει εκδηλώσεις προβολής της
Ελλάδας με την ονομασία “Destination
Greece”. Θα υπάρχει περίπτερο του ΕΟΤ, ενώ
το ίδιο απόγευμα θα επακολουθήσει εκδήλωση
γευσιγνωσίας ελληνικών τροφίμων και ποτών,

που θα διοργανωθεί από το Γραφείο ΟΕΥ Νέας
Υόρκης.
Η κυρίως έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 4
και 5/4/2009 στο Ατλάντικ Σίτυ (Tropicana
Hotel). Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει
συμμετοχή 105 επιχειρήσεις, φορείς και
οργανώσεις. Θα παραστεί επίσης επίσημη
αντιπροσωπεία από την Ελλάδα με επικεφαλής
τους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Κ. Κιλτίδη και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων κ. Α. Λυκουρέντζο.
Πλήρης ενημέρωση υπάρχει στην επίσημη
ιστοσελίδα της έκθεσης www.hermesexpo.com
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 Νέας Υόρκης
150 East 58th str. (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 ecocom-chicago@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Φραγκίσκου
2441 Gough St
San Francisco, CA, 94123
Tel 415-7752102
Fax 415-7766815
E-mail ecocom-sanfrancico@mfa.gr
Υπεύθυνοι Έκδοσης:
Ι.- Α. Μαυρομιχάλη-Γεν. Συμβ. ΟΕΥ Α΄,
Ν. Μπελιάς-Συμβ. ΟΕΥ Α
Επιμέλεια:
Μ. Μπελιμπασάκης-Γραμ. ΟΕΥ A΄,
Β. Σιταράς-Γραμ. ΟΕΥ Β΄,
Χ. Παπαδόπουλος-Γραμ. ΟΕΥ Γ΄,
Κ. Δασκαλόπουλος- Γραμ. ΟΕΥ Γ΄

5

