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Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

«Μαύρος Σεπτέμβρης» για το αμερικανικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα- επιστροφή του 
κρατικού παρεμβατισμού 
Ο Σεπτέμβριος υπήρξε μήνας κοσμογονικών 
εξελίξεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
των ΗΠΑ -και όχι μόνο- και η μεγάλη κρίση 
που έλαβε χώρα επανέφερε στο προσκήνιο τον 
κρατικό παρεμβατισμό, ακόμη και σε μία από 
τις πλέον φιλελεύθερες οικονομίες του κόσμου. 
Το χρονικό της κρίσης συνοπτικά: 
 Στις 8 Σεπτεμβρίου σε μια πρωτόγνωρη 
κίνηση, Κυβέρνηση και Fed έθεσαν υπό 
καθεστώς εποπτείας τους δύο κολοσσούς της 
εγχώριας αγοράς στεγαστικής πίστης Fannie 
Mae (Federal National Mortgage Association) 
και Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage 
Corporation). Οι δύο εταιρείες «ελέγχουν» 
συνδυαστικά πλέον του 40% των στεγαστικών 
δανείων που χορηγούνται στις ΗΠΑ, με 
συνολικές επισφάλειες περίπου 5,3 τρις δολ., 
σχεδόν το 50% της αγοράς ενυπόθηκης στέγης 
της χώρας (11 τρις). Η παρέμβαση προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, την αγορά από την Κυβέρνηση 
ως και 2 δις δολ. προνομιακών μετοχών στις δύο 
εταιρείες και «ενέσεις» ρευστού ως και 100 δις 
σε κάθε μία, και κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δύο οργανισμοί 
σύντομα δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν 
στις δανειακές τους υποχρεώσεις, απειλώντας να 
παρασύρουν σε κατάρρευση ολόκληρο το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παρέμβαση της 
αμερικανικής Κυβέρνησης δημιούργησε ελπίδες 
για ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ, 
πυροδοτώντας «ράλι» ανόδου στα 
χρηματιστήρια  
 Στις 15 Σεπτεμβρίου αντίθετα, στην 
περίπτωση της επενδυτικής τράπεζας Lehman 
Brothers, η Κυβέρνηση αποφάσισε να κρατήσει 
αποστάσεις. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα εισήλθε 
σε καθεστώς χρεωκοπίας, μετά από 158 χρόνια 
αδιάλειπτης λειτουργίας. Την ίδια ημέρα η Bank 
of America εξαγόρασε την επενδυτική τράπεζα 
Merrill Lynch (βλ. παρακάτω, «Το τέλος των 
επενδυτικών Τραπεζών»). Οι εξελίξεις αυτές 
εξανέμισαν το θετικό momentum της διάσωσης 

των Fannie Mae και Freddie Mac, και τα 
χρηματιστήρια «έκλεισαν» με απώλειες. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Κυβέρνηση αλλάζει 
εκ νέου τακτική και παρεμβαίνει για τη διάσωση 
του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ομίλου της 
χώρας, της American International Group, 
δανείζοντάς της 85 δις δολ., σε ορίζοντα διετίας, 
με «εγγύηση» για το αμερικανικό δημόσιο 
μετοχές στην AIG ύψους 79,9%, φοβούμενη ότι 
πιθανή κατάρρευσή της θα ενείχε συστημικούς 
κινδύνους για την αμερικανική οικονομία: ο 
βαθμός «έκθεσης» των αμερικανικών, αλλά και 
πολλών διεθνών τραπεζών και ομίλων, στον 
ασφαλιστικό κολοσσό ήταν μεγάλος και μια 
χρεωκοπία του θα ενέτεινε ακόμη περισσότερο 
τις πιέσεις, με κίνδυνο «διάχυσης» της κρίσης 
και σε τομείς που ανθίστανται μέχρι στιγμής. 

Στις 19 Σεπτεμβρίου προωθήθηκε στο 
Κογκρέσο από την Κυβέρνηση προσχέδιο νόμου 
για τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση στην 
οικονομία από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης 
(δεκαετία ΄30). Το σχέδιο προβλέπει την αγορά 
από το δημόσιο ενυπόθηκων περιουσιακών 
στοιχείων τραπεζών σε ύψος ως και 700 δις δολ. 
και σε κλειστό ορίζοντα 2ετίας. Στόχος είναι να 
«καθαρίσουν» βραχυμεσοπρόθεσμα οι λίαν 
βεβαρημένοι ισολογισμοί από προβληματικά 
(κυρίως ενυπόθηκα) περιουσιακά στοιχεία, ώστε 
οι τράπεζες να επιστρέψουν σε φυσιολογικές 
συνθήκες δανεισμού προς τις επιχειρήσεις, τα 
νοικοκυριά και τη διατραπεζική αγορά, 
επαναφέροντας έτσι μια σχετική σταθερότητα 
και εμπιστοσύνη στην οικονομία.  

Στις 25 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, ο Πρόεδρος 
Bush απηύθηνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον 
αμερικανικό λαό, με αποκλειστικό περιεχόμενο 
τη βαθιά χρηματοπιστωτική κρίση που 
αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας και την 
ανάγκη άμεσης υιοθέτησης του σχεδίου 
παρέμβασης (επονομαζόμενο «σχέδιο Paulson») 
για την αντιμετώπισή της. Παρά ταύτα, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων αρχικά απέρριψε το «σχέδιο 
Paulson» στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Γερουσία, 
αντίθετα, υιοθέτησε το Σχέδιο με τροποποιήσεις 
(φοροελαφρύνσεις για μικρές επιχειρήσεις και 
διευκολύνσεις για τους δανειολήπτες) και το 
αναπεμφθέν Σχέδιο υπερψηφίστηκε, τελικά, και 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3/10. 
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29/9/2008: Η μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια 
στην Ιστορία της Wall Street  
Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο βιομηχανικός 
δείκτης Dow Jones Industrials (DJIA) του 
Χρηματιστηρίου NYSE κατέγραψε κάθετη 
πτώση 778 μονάδων ή 7% (στις 10.365,50 
μονάδες), τη μεγαλύτερη -σε απόλυτα μεγέθη-
στην Ιστορία του και επίσης τη μεγαλύτερη -σε 
ποσοστό- μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου (με το άνοιγμα της 
κεφαλαιαγοράς, 17/9/2001). H κεφαλαιοποίηση 
που χάθηκε μέσα σε μία μόνο ημέρα ήταν 
επίσης η μεγαλύτερη όλων των εποχών: 1,2 
τρις δολ., ίση σχεδόν με το 1/10 του ΑΕΠ των 
ΗΠΑ. Ακριβώς μία εβδομάδα μετά, ο DJIA 
βρέθηκε, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 
του 2004, κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» 
των 10.000 μονάδων, στις 9.955,50, ενώ 
ενδοσυνεδριακά είχε βρεθεί να χάνει 800 
μονάδες (τελικά έχασε 370). Οι συνολικές 
απώλειες του DJIA από το ιστορικό υψηλό του 
Οκτωβρίου 2007 (όταν είχε ξεπεράσει τις 
14.000 μονάδες) «άγγιξαν» το 30%. Τους 
τελευταίους 12 μήνες, η απώλεια 
κεφαλαιοποίησης στα αμερικανικά 
χρηματιστήρια υπερβαίνει τα 6 τρις δολ.  
 
Υποψηφιότητα Σικάγο για τους Ολυμπιακούς 
του 2016: «Επιτήδειος Ουδέτερος» η 
McDonald’s 
Ενόψει της απόφασης της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) το Νοέμβριο 
2009 για τη διοργανώτρια πόλη των 
Ολυμπιακών του 2016, όλοι οι παράγοντες της 
τοπικής οικονομίας του Σικάγο προσπαθούν να 
ενισχύσουν την υποψηφιότητά του, έχοντας 
υπόψη τους τις τεράστιες οικονομικές 
ευκαιρίες που θα προκύψουν για τη 
μεγαλούπολη. Η ελληνική κοινότητα, σε 
συνεργασία με το Δήμαρχο Daley, σχεδιάζει 
δράσεις στήριξης εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά 
υποδέχτηκε με έκπληξη τις δηλώσεις 
κορυφαίων στελεχών της εταιρείας 
McDonald’s (που εδρεύει στο Σικάγο και 
συγκαταλέγεται διαχρονικά στους 
χρηματοδότες της ΔΟΕ) που ξεκαθαρίζουν ότι 
δεν επιθυμούν να εμπλακούν στην υποστήριξη 
της υποψηφιότητας της πόλης, καθώς, όπως 
αναφέρουν, η Ολυμπιακή οικογένεια διατηρεί 
έντονες (αρνητικές) αναμνήσεις από το ρόλο 
της Coca-Cola κατά την διεκδίκηση των 
Ολυμπιακών του 1996 από την Ατλάντα. 
 

Η ενεργειακή επίδραση του τυφώνα Ike 
Παρότι η τροφοδοσία των Μεσοδυτικών 
Πολιτειών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν 
εξαρτάται από τις ενεργειακές πηγές στον 
Κόλπο του Μεξικού, η επαύριο του Ike, του 
χειρότερου τυφώνα της τελευταίας 50ετίας, που 
έπληξε την περιοχή του Houston, βρήκε τους 
υπευθύνους εξαιρετικά ανήσυχους και 
αποφασισμένους για επιτάχυνση των σχεδίων 
ενεργειακής απεξάρτησης από τον Κόλπο του 
Μεξικού. Σχεδόν το 50% του αργού 
πετρελαίου που καταναλώνει το Illinois 
προέρχεται από τον Καναδά, ενώ η Πολιτεία 
αυτή είναι η 4η στις ΗΠΑ σε συνολική 
ποσότητα αργού που επεξεργάζονται τα 
τέσσερα διυλιστήριά της. Τα δύο εξ΄ αυτών, 
μάλιστα, αποτελούν τους αποκλειστικούς 
προμηθευτές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 
στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Στη γειτονική 
Indiana βρίσκεται, επίσης, το διυλιστήριο της 
BP, το μεγαλύτερο των Μεσοδυτικών 
Πολιτειών που, μαζί με τα υπόλοιπα 4, 
παράγουν 1,5 εκ. βαρέλια ημερησίως. Ο 
σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή νέου 
αγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς 
Καναδά, ώστε να μειωθεί η ενεργειακή 
εξάρτηση από τον κόλπο του Μεξικού και τις 
διάφορες καιρικές -και όχι μόνο- διαταραχές 
της τροφοδοσίας. 
 
Οι επιδράσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
στις επιχειρήσεις των Μεσοδυτικών 
Πολιτειών 
Η βιομηχανία των Μεσοδυτικών Πολιτειών 
βρίσκεται αντιμέτωπη με συρρίκνωση των 
δραστηριοτήτων της, ως άμεσο αποτέλεσμα 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της μείωσης 
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η εταιρεία 
Walgreens, που διακινεί κυρίως φαρμακευτικά 
προϊόντα, σημείωσε πτώση πωλήσεων 2,8% 
τον τελευταίο μήνα, τη μεγαλύτερη της 
δεκαετίας, οδηγώντας την σε αναθεώρηση του 
προγράμματος ανάπτυξής της για το 2009. Η 
εταιρεία Kraft από το χώρο των τροφίμων, 
πάντως, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης, θα 
αποτελέσει την 4η εταιρεία με έδρα το Σικάγο 
που θα εισαχθεί στο βιομηχανικό δείκτη Dow 
Jones του NYSE, σε αντικατάσταση της 
ασφαλιστικής American International Group. 
Οι άλλες τρείς εταιρείες (Caterpillar, Boeing, 
McDonald’s) προσπαθούν να διατηρήσουν τα 
μερίδιά τους στην αγορά, παρά την σαφώς 
περιοριστική αναπτυξιακή πολιτική τους. 
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Β) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

Ο τραπεζικός κλάδος στις ΗΠΑ περιλαμβάνει, 
πέραν των 12 Κεντρικών ή Ομοσπονδιακών 
Τραπεζών (Federal Reserve Banks), οι οποίες 
δημιουργήθηκαν με το νόμο Federal Reserve 
Act του 1913, δύο κύριες κατηγορίες ιδιωτικών 
τραπεζών, τις εμπορικές (commercial banks) και 
τις επενδυτικές (investment banks).  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι 8.430 
εμπορικές τράπεζες διαθέτουν μεγάλο δίκτυο 
υποκαταστημάτων λιανικής τραπεζικής σε μία ή 
περισσότερες Πολιτείες -ενίοτε δε και στο 
εξωτερικό, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη 
Citigroup- και στηρίζονται στις καταθέσεις των 
δεκάδων εκατομμυρίων πελατών τους, οι οποίες 
τον Αύγουστο του 2008 ανέρχονταν σε 6,9 τρις 
δολ. περίπου (έναντι καταθέσεων 6,3 τρις ευρώ 
ή σχεδόν 8,9 τρις δολ. στην Ευρωζώνη). Από 
την εποχή του νόμου Glass-Steagall Act του 
1933 μέχρι και το τέλος του 1999, οι εμπορικές 
τράπεζες τελούσαν υπό καθεστώς αυξημένης 
ομοσπονδιακής εποπτείας, για χάρη της 
προστασίας των καταθετών τους, δηλαδή 
λειτουργούσαν μέσα σε ένα μάλλον αυστηρό 
κανονιστικό πλαίσιο (λ.χ. υποχρέωση εμφάνισης 
αναλυτικών ισολογισμών). Αν και ο εν λόγω 
νόμος καταργήθηκε, το βασικό του 
δημιούργημα παρέμεινε: πρόκειται για την 
κρατική εταιρεία FDIC (Federal Deposit 
Insurance Corporation), η οποία εγγυάται όλες 
τις καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών. 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο έτερος πόλος 
είναι -ή μάλλον ήταν- οι επενδυτικές τράπεζες, 
συγκεντρωμένες ιδίως στη Wall Street της Ν. 
Υόρκης. Αυτές δεν βασίζονταν στις μαζικές 
καταθέσεις αλλά στο δανεισμό, προέβαιναν σε 
ριψοκίνδυνες επενδυτικές κινήσεις, ενίοτε 
μεγάλης κλίμακας, εμφάνιζαν μόνο συνοπτικούς 
ισολογισμούς και, γενικά, απολάμβαναν πολύ 
μεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεων από τις 
εμπορικές τράπεζες. Βασική τους 
δραστηριότητα ήταν οι αγοραπωλησίες 
χρηματιστηριακών προϊόντων, εξ ου και η 
εναλλακτική ονομασία “brokerage firms”. 
Τέλος, λειτουργούσαν ως σύμβουλοι σε ΙΡΟ 
(δημόσιες εγγραφές) και Μ&Α (συγχωνεύσεις-
εξαγορές). Οι 5 μείζονες επενδυτικές τράπεζες 
μέχρι και τις αρχές του 2008 ήταν, κατά σειρά 
μεγέθους, οι Merrill Lynch, Morgan Stanley, 
Goldman Sachs, Lehman Brothers και Bear 
Stearns. Ο προαναφερθείς Glass-Steagall Act 
του 1933, υπό την επίδραση του «κραχ» του 

1929, απαγόρευε επί 66 έτη οποιαδήποτε 
συνεργασία ή άλλη σχέση των εμπορικών με τις 
επενδυτικές τράπεζες, με σκοπό την προστασία 
των πελατών των πρώτων. Επίσης απαγόρευε να 
διαθέτουν οι πρώτες εξειδικευμένα τμήματα 
επενδυτικής τραπεζικής. Τελικά, ο νόμος 
καταργήθηκε από τον Gramm-Leach-Bliley Act, 
που υπέγραψε ο Πρόεδρος Κλίντον το 1999. 
Περιέργως, παρά την άρση του συγκεκριμένου 
«ασυμβίβαστου», μέχρι το 2008 είχε λάβει χώρα 
μόνο μία μείζων συγχώνευση εμπορικής με 
επενδυτική τράπεζα, το 2000, όταν η Chase 
Manhattan εξαγόρασε τη J.P.Morgan έναντι 32 
δις δολ.  
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Ένας δεύτερος -και πολύ πιο σημαντικός- γύρος 
αναδιαρθρώσεων στο αμερικανικό τραπεζικό 
σύστημα δρομολογήθηκε λίγο μετά την κρίση η 
οποία ξέσπασε το 2007 από τα επισφαλή 
στεγαστικά δάνεια. Αυτά τιτλοποιήθηκαν και 
διοχετεύθηκαν ως τέτοια στη χρηματιστηριακή 
αγορά, συσσωρεύοντας τεράστιες ζημίες σε 
όσες τράπεζες -ιδίως επενδυτικές- βρέθηκαν 
«εκτεθειμένες» σε αυτά, προκαλώντας τους 
τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Παρά τις 
συνεχείς παρεμβάσεις της Federal Reserve, τους 
τελευταίους 12 μήνες, δεν στάθηκε τελικά 
δυνατό να αποτραπούν διαρθρωτικές αλλαγές 
στον κλάδο: Το Μάρτιο του 2008, η Bear 
Stearns εξαγοράστηκε -με βοήθεια ύψους 29 δις 
δολ. εκ μέρους της Federal Reserve Bank της Ν. 
Υόρκης- από την JP Morgan Chase· στις 15 
Σεπτεμβρίου η Lehman Brothers κατέθεσε 
αίτηση υπαγωγής της στο «Chapter 11» του 
Αμερικανικού Πτωχευτικού Κώδικα και την ίδια 
ημέρα ανακοινώθηκε η εξαγορά της Merrill 
Lynch από τη Bank of America, έναντι 50 δις 
δολ. Κατόπιν τούτων, από τις πάλαι ποτέ 
κραταιές επενδυτικές τράπεζες της Wall Street 
απομένουν πλέον μόνον δύο, η Morgan Stanley 
και η Goldman Sachs, αλλά όχι με τη μορφή 
που είχαν έως τώρα: μετατράπηκαν εντός του 
Σεπτεμβρίου σε εταιρείες συμμετοχών (holding 
companies) και διαθέτουν πλέον τμήματα 
εμπορικής τραπεζικής με καταθέσεις. Επιπλέον, 
η μεν πρώτη πώλησε το 20% των μετοχών της 
στην ιαπωνική Mitsubishi, η δε Goldman Sachs 
δέχτηκε «ένεση» ύψους 5 δις δολ. από τη 
Berkshire Hathaway του κροίσου Warren 
Buffett. Συμπερασματικά, οδηγούμεθα πλέον 
στις ΗΠΑ από την αυστηρή διχοτόμηση, που 
διήρκεσε μέχρι το 2008, σε έναν ενιαίο τύπο 
τράπεζας, την «καθολική τράπεζα» (universal 
bank). Αυτή συνδυάζει μεν τις εμπορικές με τις 
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επενδυτικές-χρηματιστηριακές δραστηριότητες, 
αλλά στηρίζεται σε στέρεες βάσεις (καταθέσεις) 
και, ως προς το σημείο αυτό, αποτελεί, τελικά, 
μετεξέλιξη της παραδοσιακής τράπεζας.  
 
Γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Κατάρρευση του τραπεζικού κολοσσού 
Washington Mutual  
Στις 25 Σεπτεμβρίου, μία από τις μεγαλύτερες 
και πιο γνωστές εμπορικές τράπεζες των ΗΠΑ, 
η ιδρυθείσα το 1889 Washington Mutual (Wa 
Mu), κατέρρευσε, προκαλώντας αυτό που η 
Wall Street Journal ονόμασε «τη μεγαλύτερη 
αποτυχία στην αμερικανική τραπεζική ιστορία». 
Η Washington Mutual, με 43.000 υπαλλήλους 
και 2.239 υποκαταστήματα λιανικής σε 15 
Πολιτείες, είχε εκτεθεί και αυτή σε υπερβολικό 
βαθμό στην αγορά των υψηλού ρίσκου 
στεγαστικών δανείων, με αποτέλεσμα η αξία της 
μετοχής της να υποχωρήσει σε ένα έτος κατά 
95%. Αντιμετώπιζε οξύ πρόβλημα ρευστότητας, 
καθώς οι πελάτες της είχαν προχωρήσει σε 
μαζικές αναλήψεις ύψους 16,7 δις δολ. μέσα σε 
10 ημέρες. Τελικά, τέθηκε υπό τον αναγκαστικό 
έλεγχο της FDIC, που αμέσως μεταπώλησε, 
έναντι τιμήματος 1,9 δις δολ., όλες τις 
τραπεζικές της δραστηριότητες στη JP Morgan 
Chase, ενώ τις υποχρεώσεις της ανέλαβε το 
κράτος.  
 
Αντεπίθεση της Boeing στα ιπτάμενα τάνκερ 
H εταιρεία Boeing κατάφερε τελικά να θέσει 
υπό επαναδιαπραγμάτευση, από μηδενική βάση, 
το συμβόλαιο ύψους 35 δις. δολ. του 
αμερικανικού Πενταγώνου για την αγορά 179 
αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού (refueling 
tankers) των μαχητικών της Πολεμικής 
Αεροπορίας των ΗΠΑ. Αρχικώς (Φεβρουάριος 
2008) το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης των ΗΠΑ 
είχε ανακηρύξει νικητή στο διαγωνισμό το 
μοντέλο Α330 της Airbus. Η νέα απόφαση 
οφείλεται κυρίως σε αντιδράσεις μελών της 
Γερουσίας. Η μετοχή της Boeing αντέδρασε 
θετικά, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε μία 
συνεδρίαση, όμως παράγοντες της αγοράς 
εμφανίστηκαν σκεπτικοί για την προοπτική 
παρεμβατισμού από την πλευρά της ΕΕ, σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις διεθνών διαγωνισμών 
όπου συμμετέχουν αμερικανικές εταιρείες. 
 
«Πικρός καφές» για τη Starbucks στο Σικάγο 
Η αλυσίδα καφέ Starbucks ανακοίνωσε ότι θα 
κλείσει 20 από τα 300 καταστήματα που έχει 

στην πόλη του Σικάγο. Η Starbucks προχωρά 
στο κλείσιμο συνολικά 600 καταστημάτων της 
στις ΗΠΑ, που εκτιμώνται ως μη αποδοτικά. 
Είναι αξιοσημείωτο, ότι τα 18 από τα 20 αυτά 
καταστήματα έχουν τουλάχιστον 3 έτη 
λειτουργίας, γεγονός που σύμφωνα με τους 
ιθύνοντες της εταιρείας επαρκεί για να 
εκτιμηθούν σωστά οι προοπτικές διεύρυνσης 
του κύκλου εργασιών τους. 
 
Νέος γίγαντας στον κλάδο της ιατρικών 
μηχανημάτων 
Η εταιρεία Medtronic, με έδρα την Μινεάπολη, 
2η παγκοσμίως στην κατασκευή ιατρικών 
συσκευών και εργαλείων, προχώρησε στην 
εξαγορά της CryoCath Technologies έναντι 380 
εκ. δολ. Παρά τη δυσμενή οικονομική 
συγκυρία, η Medtronic προέβη στην επένδυση 
αυτή, καθώς έτσι εξασφαλίζει την 
αποκλειστικότητα ενός νέου τρόπου 
αντιμετώπισης των αρρυθμιών της καρδιάς, 
που ανέπτυξε η CryoCath. 
 
H Zara κατακτά (και) το Σικάγο 
Η γνωστή ισπανική φίρμα ενδυμάτων χαμηλού 
κόστους Zara εγκαινίασε το Σεπτέμβριο το 
πρώτο της κατάστημα στο Σικάγο, 
επιδιώκοντας να εισέλθει δυναμικά στην 
τοπική αγορά και να ικανοποιήσει την ανάγκη 
των προβληματιζόμενων Αμερικανών 
καταναλωτών για περιορισμό του κόστους 
ένδυσης. Η εκτίμηση, ότι το τελευταίο τρίμηνο 
του 2008 θα είναι το χειρότερο στην πρόσφατη 
ιστορία για τα καταστήματα λιανικής πώλησης 
ενδυμάτων, δεν φαίνεται να απασχολεί τους 
ιθύνοντες της εταιρείας, που απολαμβάνουν 
ήδη μεγάλη αποδοχή στην καμπάνια τους για 
υψηλή ποιότητα με χαμηλές τιμές. 
 
Το αεροδρόμιο Midway ιδιωτικοποιείται 
Στις 29 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε συμφωνία 
μεταξύ της κοινοπραξίας, την οποία συνέπηξαν 
οι εταιρείες Vancouver Airport Services, Citi 
Infrastructures Investors και Boston’s John 
Hancock Life Insurance Co. με το Δήμο Σικάγο 
για την ενοικίαση (για 99 έτη) του αεροδρομίου 
Midway. Το συνολικό μίσθωμα ύψους 2,5 δις. 
δολ. θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο ιδιωτικό 
αεροδρόμιο στις ΗΠΑ. Η ιδιωτικοποίηση 
κατέστη εφικτή μετά από νόμο που είχε 
ψηφιστεί το 2006 από το κοινοβούλιο της 
Πολιτείας Illinois, στον οποίο υπάρχει πρόνοια 
ώστε 90% των χρημάτων του μισθώματος να 
κατευθυνθούν σε κοινωφελή έργα. 
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Το πρώτο Trader Joe’s στο Μπρούκλυν 
Στις 26 Σεπτεμβρίου η γνωστή αλυσίδα 
gourmet σουπερμάρκετ Trader Joe’s άνοιξε το 
1ο υποκατάστημά της στο Μπρούκλυν της Ν. 
Υόρκης (επί της Atlantic Avenue). Βρίσκεται 
σε ένα εντυπωσιακό κτίριο που στέγαζε παλιά 
την Independence Bank και αποτελεί πλέον τη 
ναυαρχίδα (flagship store) της αλυσίδας για 
ολόκληρη την Πολιτεία της Ν. Υόρκης, όπου 
διατηρεί άλλα 12 καταστήματα. Η Trader Joe’s 
ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια) το 
1958, έχει σήμερα περισσότερα από 300 
καταστήματα σε παναμερικανική κλίμακα και 
το 2007 οι πωλήσεις της ήταν 6,5 δις δολ. 
 
Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Υπογραφή μνημονίου για την κλιματική 
αλλαγή στη Ν. Υόρκη από τον ΓΓ ΔΟΣ&ΑΣ 
Στις 23 Σεπτεμβρίου, στη Ν. Υόρκη, ο Γενικός 
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
&Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, και ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου 
Κλιματικής Αλλαγής της Καραϊβικής 
Κοινότητας, Dr. Kenrick Leslie, υπέγραψαν 
Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για τη 
χρηματοδότηση δράσεων προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή ύψους 1.000.000 ευρώ 
ετησίως, για την επόμενη τετραετία. Το εν 
λόγω μνημόνιο υπεγράφη την παραμονή της 
διεξαγωγής στον ΟΗΕ (24/9) συνάντησης 
υψηλού επιπέδου για τους επονομαζόμενους 
αναπτυξιακούς «Στόχους της Χιλιετίας». 
 
Μεγάλες απώλειες και για τις 28 ελληνικές 
εταιρείες εισηγμένες στη Wall street 
Η μεγάλη κρίση στη Wall Street δεν ήταν 
δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστες τις 28 
ελληνικών συμφερόντων εταιρείες, κυρίως 
ναυτιλιακές, οι οποίες είναι εισηγμένες στην 
κεφαλαιαγορά της Ν. Υόρκης. Οι τιμές των 
μετοχών τους καταγράφουν απώλειες της 
τάξης του 45%, κατά μέσον όρο, από τα τέλη 
Μαΐου μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2008. 
Κατόπιν τούτων, η συνολική κεφαλαιοποίηση 
των 28 ελληνικών συμφερόντων εταιρειών 
ανέρχεται σε 44,5 δις δολ., έναντι περίπου 80 
δις δολ. 4 μήνες νωρίτερα (και σχεδόν 90 δις 
δολ. στο προ ενός έτους ιστορικό υψηλό τους, 
το φθινόπωρο του 2007, όταν η παγκόσμια 
ποντοπόρος ναυτιλία είχε «αγγίξει» το ζενίθ 

της, τουλάχιστον ως προς τις τιμές των 
ναύλων). Επομένως, η απώλεια 
κεφαλαιοποίησης υπερβαίνει τα 35 δις δολ. 
μέσα στους 4 τελευταίους μήνες και περί τα 45 
δις δολ. σε ετήσια βάση. 
 
Εγκαταστάσεις της ALUMIL στη Ν. Υόρκη  
Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι νέες 
εγκαταστάσεις (Γραφεία και Εκθετήριο) της 
εταιρείας ALUMIL North America Inc, στη Ν. 
Υόρκη, θυγατρικής του ομίλου ALUMIL, επί 
της διεύθυνσης 44-01 21st street (suite 203) 
Long Island City Industrial Park, 11101, NY. 
Αν και η εταιρεία συστήθηκε με έδρα την 
Πολιτεία της Ν. Υόρκης ήδη από το 
Δεκέμβριο του 2007, λαμβάνοντας τη νομική 
μορφή της “corporation”, οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις με τα προβλεπόμενα εκθέματα, 
συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. περίπου, 
καθυστέρησαν να λειτουργήσουν λόγω της 
απεργίας στους ελληνικούς λιμένες. H 
ALUMIL North America ασχολείται μόνο με 
την εισαγωγή προφίλ αλουμινίου και το 
σχεδιασμό των ανάλογων συστημάτων 
σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα. Δεν 
εμπλέκεται στην κατασκευή ή την τοποθέτησή 
τους, για τα οποία συνεργάζεται με 4-5 
εγχώριους επιχειρηματίες. Τα επίσημα 
εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 
2009, πιθανώς παρουσία και του Προέδρου της 
μητρικής εταιρείας, κ. Γ. Μυλωνά. 
 
1o Φεστιβάλ Ελληνικής Κουζίνας στο Σικάγο 
Στις 18 Σεπτεμβρίου, στον πολυχώρο River East 
Art Center του Σικάγο έλαβε χώρα το 1ο 
Φεστιβάλ Ελληνικής Κουζίνας. Η οργάνωση της 
βραδιάς ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης 
συνεργασίας με παράγοντες της ομογένειας και 
στελέχη του κλάδου τροφίμων στην περιοχή του 
Σικάγο αλλά και με την ουσιαστική βοήθεια της 
διοίκησης του Ελληνικού Μουσείου της πόλης. 
Η βραδιά διήρκεσε 5 ώρες και περιελάμβανε 
παρουσιάσεις πολλών ελληνικών προϊόντων 
(κρασιά, ελαιόλαδο, ελιές, μέλι, είδη τουρσιών) 
και παράλληλα δρώμενα. Επίσης 
παρουσιάστηκαν ελληνικά πιάτα από γνωστούς 
σεφ του Σικάγο, οι οποίοι στις συνταγές που 
υλοποίησαν, ανέδειξαν τα ελληνικά-μεσογειακά 
προϊόντα. Οι περίπου 400 παρευρισκόμενοι, εκ 
των οποίων μόνον το 30% ήταν ομογενείς, 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις γεύσεις 
που δοκίμασαν και τις διαφορετικές 
γαστρονομικές «εκδοχές» που η μεσογειακή 
κουζίνα μπορεί να αναδείξει. 
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Ελληνο-αμερικανικές «γευσιμαχίες» 
Στις 25 Σεπτεμβρίου, στο περίφημο εστιατόριο 
The Signature Room του Σικάγο, του οποίου 
σεφ είναι ο Patrick Sheerin και βρίσκεται στον 
95ο όροφο του John Hancock Tower, ο Δήμος 
Σικάγο οργάνωσε μια βραδιά προς τιμήν της 
Επιτροπής Αδελφοποίησης Αθήνας–Σικάγο. 
Ειδικώς για την επιμέλεια του δείπνου είχε 
προσκληθεί από την Ελλάδα ο σεφ του 
εστιατορίου Βαρούλκο, Λευτέρης Λαζάρου, ο 
οποίος παρουσίασε μεσογειακές συνθέσεις. Οι 
40 υψηλοί προσκεκλημένοι απήλαυσαν τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των δυο κορυφαίων σεφ, 
που επιδόθηκαν στην ανάδειξη μυστικών 
πτυχών της αμερικανικής και της ελληνικής 
κουζίνας. 
 
Φεστιβάλ ελληνικής γαστρονομίας στην 
Ουάσιγκτων 
Στις 21 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
το 15ήμερο φεστιβάλ ελληνικής γαστρονομίας, 
που διοργανώθηκε στο Zaytinya, ένα από τα 
κορυφαία εστιατόρια της Ουάσιγκτων (8-21/9). 
Μεταξύ 3 και 8 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, ο 
γνωστός Έλληνας σεφ Χριστόφορος Πεσκιάς, 
ιδιοκτήτης του εστιατορίου 48 στην Αθήνα, 
ανέδειξε τις νέες τάσεις της ελληνικής κουζίνας, 
δένοντας ιδανικά τα ειδικά προετοιμασμένα 
εδέσματα με ελληνικά κρασιά. Στις 8 
Σεπτεμβρίου παρατέθηκε εναρκτήρια δεξίωση, 
παρουσία του Έλληνα Πρέσβη στην 
Ουάσιγκτων κ. Μαλλιά, με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων προσκεκλημένων, ειδικών και 
επιχειρηματιών από το χώρο της γαστρονομίας, 
ενώ 2 μέρες νωρίτερα πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση αποκλειστικά για τους εκπροσώπους 
του ειδικού γαστρονομικού Τύπου της 
πρωτεύουσας. 
 

E) ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Εκδήλωση για τις νέες τεχνολογίες στο 
Σικάγο 
Το Νοέμβριο του 2008 το Γραφείο ΟΕΥ 
Σικάγο προγραμματίζει εκδήλωση στο 
University of Illinois-Chicago, όπου θα 
παρουσιαστούν οι δυνατότητες συνεργασιών 
και επενδύσεων στους αναπτυσσόμενους 
κλάδους της βιοτεχνολογίας, των ευρυζωνικών 
δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί 
εκπρόσωποι εταιρειών τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής (ΙCΤ), ακαδημαϊκοί, ερευνητικά 

ινστιτούτα και λοιποί οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στις Μεσοδυτικές 
Πολιτείες.  

 
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  
 
Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Ι.- Α. Μαυρομιχάλη-Γεν. Συμβ. ΟΕΥ Α΄,  
Ν. Μπελιάς-Συμβ. ΟΕΥ Β΄ 
 
Επιμέλεια: 
Γ. Παπαναστασίου-Γραμμ. ΟΕΥ Β΄ 
Β. Σιταράς- Γραμμ. ΟΕΥ Β΄ 
Ν. Δούκας- Γραμμ. ΟΕΥ Γ΄ 
Χ. Παπαδόπουλος Γραμμ. ΟΕΥ Γ΄ 
Κ. Δασκαλόπουλος- Γραμμ. ΟΕΥ Γ΄ 

 
 

6

mailto:oeywdc@greekembassy.org
mailto:greektradeoffice@aol.com
mailto:glenview@hol.gr

	Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
	Β) ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
	Γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
	E) ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
	Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων 
	 
	Γραφείο ΟΕΥ Σικάγο 




