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    Από ηελ 21ε 
Ννεκβξίνπ 2011 ζην 
Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ 
θαη Πξντόλησλ ηνπ 
Σηθάγν, αιιάδνπλ νη 
όξνη δηαπξαγκάηεπ-
ζεο ηνπ Επξώ. 
Σπγθεθξηκέλα ην ύςνο 
ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ 
ζα κπνξνύλ λα 
δηαπξαγκαηεύνληαη νη 
επελδπηέο, δελ ζα 
κπνξεί ζην εμήο λα 
μεπεξλά ηα 49.999 
ζπκβόιαηα ιήμεσο ηα 
επόκελα ηξία ηξίκελα 
(ήηαλ 30.000 κέρξη 
ζήκεξα). Επίζεο γηα 
ηα ζπκβόιαηα ηξηεηνύο 
θαη δεθαεηνύο δηάξ-
θεηαο ην λέν όξην ζα 
είλαη 8.000 αλα 
ζπλεδξίαζε (από 
5.000). Η εθηίκεζε 
είλαη όηη ζα ππάξμεη 
ζην εμήο κεγαιύηεξε 
δηαθύκαλζε ζηελ 
ηζνηηκία Επξώ-
δνιιαξίνπ. 

Η ζρέζε Φξπζνύ θαη δνιαξίνπ 
 

           Τελ επαύξην ηεο ζεκαληηθήο παξέκβαζεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τξάπεδαο ησλ 
ΗΠΑ γηα επέθηαζε ζηελ λνκηζκαηηθή θπθινθνξία ηνπ δνιαξίνπ, απμάλνληαο ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά 900 δηο απαμάπαληεο εμέθξαζαλ ηνλ ζθεπηηθηζκό ηνπο γηα ηελ 
αλαγθαηόηεηα  ή κε ηεο νπζηαζηηθήο δηνιίζζεζεο ηεο αμίαο ηνπ ακεξηθαληθνύ 
λνκίζκαηνο. Σπλακθόηεξνο πξνβιεκαηηζκόο αλαπηύρζεθε γηα ηελ ζρέζε  δνιαξίνπ- 
ρξπζνύ. Τν ζύλνιν ησλ παγθόζκησλ ππέξγεησλ απνζεκάησλ Χξπζνύ είλαη κόλν 
155.000 ηόλνη πεξίπνπ. Εάλ κπνξνύζε λα ζπγθεληξσζεί ζε κία κόλν κάδα, απηή ζα 
είρε κέγεζνο 8000 θπβηθά κέηξα (αληίζηνηρν ελόο θύβνπ κε αθκή 20 κέηξα) Είλαη 
επίζεο εθπιεθηηθό όηη ζε κία κόλν εκέξα παξάγεηαη 20 θνξέο πεξηζζόηεξν αηζάιη 
από ην ζύλνιν ηνπ εμνξπγκέλνπ ρξπζνύ ζηελ Ιζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Επεηδή ν 
Χξπζόο ζπζζσξεύεηαη (απνζεζαπξίδεηαη) θαη πξαθηηθά δελ θαηαλαιώλεηαη, ε 
δπλεηηθή πξνζθνξά ηνπ ηζνύηαη (ζεσξεηηθά) κε ην ζύλνιν ησλ εμνξπγκέλσλ 
απνζεκάησλ. Απηό ην ζηνηρείν αιιάδεη ηα πάληα ζε ζρέζε κε ηε ζεώξεζε θαη 
αλάιπζε πεξί Χξπζνύ 
          Η αγνξαία ηηκή ηνπ ήηαλ -θαη είλαη- πάληα ζπλάξηεζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 
Η πξνζθνξά όκσο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν δελ είλαη 
ε ζρεηηθά κηθξή εηήζηα παξαγόκελε πνζόηεηα (πνπ δηαρξνληθά δελ ππήξμε πνηέ 
κεγαιύηεξε από ην 1,7% ησλ παγθνζκίσλ απνζεκάησλ) αιιά ην ζύλνιν ησλ 
ππέξγεησλ απνζεκάησλ. 
          Τν δνιάξην ΗΠΑ βξίζθεηαη πάιη ζην επίθεληξν ηεο κέγγελεο πνπ δεκηνπξγεί ε 
πθεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ιηγνζηώλ πόξσλ γηα επελδύζεηο θαη ηεο αλάγθεο γηα αύμεζε 
ηεο απαζρόιεζεο, κε ρακειή δήηεζε. Απνηέιεζκα είλαη ην λόκηζκα λα  
πιεζωξίδεηαη  ιόγω ηεο ζπλερνύο δεκηνπξγίαο λένπ ρξήκαηνο πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηήζεη ηα δηνγθνύκελα ρξέε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη άιια 
δεκόζηα ή ηδηωηηθά ρξέε. Ο "έξπσλ" απηόο πιεζσξηζκόο ππνζθάπηεη ηελ 
αγνξαζηηθή αμία ηνπ δνιαξίνπ (θαη όισλ ησλ άιισλ fiat ρξεκάησλ) κήλα κε ην κήλα 
θάζε ρξόλν. Είλαη ινηπόλ ινγηθό όιν θαη πεξηζζόηεξνο θόζκνο λα ζηξέθεηαη ζην 
ρξπζό γηα θαηαθύγην θαη απνζεκαηηθή πξνηίκεζε κε ζπλέπεηα κεηά ηελ πξόζθαηε 
ηηκή  1.380 δνιάξηα αλά νπγγηά , ν ρξπζόο  ηελ Τξίηε 9 Ννεκβξίνπ λα μεπεξάζεη θαη ηα 
1.390 δνιάξηα αλά νπγγηά . Η αύμεζε απηή επεξεάδεη ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε  ηνπ 
δνιαξίνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη θζίλνπζα ηάζε,  παξά ηελ αλάθακςε πνπ γλώξηζε 
ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ζε ζρέζε κε ην Επξώ, θπξίσο έλεθα ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο ζε ρώξεο ηεο Επξσδώλεο εμέιημε πνπ ελδερνκέλσο ζπνξαδηθά λα 
ηνπ πξνζδίδεη πξόζθαηξε αλνδηθή ηάζε  .          

Αύμεζε δηαθίλεζεο 
εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ 

 
      Τν πξώην εμάκελν 2010 
απμήζεθε θαηά 22% ν αξηζκόο ησλ 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ 
δηαθηλήζεθαλ από ηα ηεισλεία ησλ 
ΗΠΑ ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 
CME (Chicago Mercantile 
Exchange). 
      Εηδηθόηεξα ηα εκπνξεπκαηνθη-
βώηηα πνπ κεηέθεξαλ εηζαγόκελα 
πξντόληα απμήζεθαλ θαηά 18%, 
ελώ ηα πξνο εμαγσγή θαηά 25% 
πεξίπνπ. Η πνξεία απηή ζπλνιηθά 
είλαη ζεηηθή θαζώο ππνγξακκίδεη 
ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ εκπνξίνπ κε 
όξνπο θαζαξά πξαγκαηηθήο 
νηθνλνκίαο, όηαλ βαζηθή εμέιημε 
πνπ πξνβιεκάηηζε άπαληεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ύθεζεο ήηαλ ε 
δηόγθσζε ηνπ θιάδνπ ησλ 
ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε απηόλ ηεο 
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 
     Τν θόζηνο επίζεο κεηαθνξάο κε 
εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαηά ην 
πξώην ηξίκελν ηνπ 2010 
εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαηά 3,8%  
ζε ζρέζε κε ην 2009, γεγνλόο πνπ 
επλόεζε επίζεο ηελ αύμεζε ηεο 
εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο. 

Εξελίξεισ 
ςτθν 

οικονομία 

Εξελίξεισ ςτισ 
Επιχειριςεισ

Εξελίξεισ 
ςτθν αγορά 
προϊόντων



 
Εθζεζηαθνί ρώξνη θαη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

 
 
         Επαλήιζε ζην πξνζθήλην ηεο πνιηηηθήο 
δηακάρεο ζην Σηθάγν, ε αλάγθε γηα ελίζρπζε 
ησλ θηλήηξσλ γηα δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζην 
Σηθάγν θαη εηδηθόηεξα ζηα εθζεζηαθά θέληξα 
McCormick Place θαη ζην Merchandise Mart. 
      Τν Σηθάγν πξνζειθύεη εηεζίσο 40 εθ. 
επηζθέπηεο νη νπνίνη απμάλνπλ ηα έζνδα ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαηά 10 δηο δνι. Ο 
ιεγόκελνο ζπλεδξηαθόο ηνπξηζκόο είλαη ε 
Τξίηε κεγαιύηεξε βηνκεραλία από πιεπξάο 
δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο (15% ηεο 
ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο).  
      Με δεδνκέλε ηελ εθηόμεπζε ηεο αλεξγίαο 
ζην Illinois ζην 9,7% (6,4% ην 2008) ν 
Δήκαξρνο ηνπ Σηθάγν θαη 25 η, ηδηνθηήηεο θαη 
κέιε Δ.Σ. ησλ κεγαιπηέξσλ εηαηξεηώλ πνπ 
έρνπλ έδξα ηελ πόιε, πξόηεηλαλ ζεηξά κέηξσλ 
γηα αύμεζε ησλ ζπλεδξίσλ θαη απνθπγή 
απσιεηώλ, έλεθα ηνπ δηαξθώο απμαλνκέλνπ 
αληαγσληζκνύ από ην Las Vegas θαη ην Salt 
Lake City.  
    To 2009 ε επηζθεςηκόηεηα ηνπ McCormick 
Place έπεζε ζηηο 990.000 άηνκα, όηαλ ην 2001 
ήηαλ 1.670.000. Αληηζηνίρσο ε πιεξόηεηα ησλ 
μελνδνρείσλ ζην Σηθάγν από 75% ην 2007, 
έπεζε ζην 66,5% ην 2009 θαη εθηηκάηαη όηη ζα 
αλέιζεη ζην 69,6% ην 2010.  
   Η βαζηθή θαηεγνξία πνπ έρεη λα 
αληηκεησπίζεη ν Δήκνο Σηθάγν από ηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη όηη 
αθέζεθε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ελνηθίαζεο 
ησλ εθζεζηαθώλ ρώξσλ λα αλέιζεη θαηά 35% 
από ην 2000 κέρξη ην 2008. Απηό ήδε έρεη 
απνηειέζεη παξειζόλ θαζώο κε ηηο πξνηάζεηο 
πνπ πηνζεηήζεθαλ αξρηθά πξνέθπςε κείσζε 
9% ζηα ηηκνιόγηα ελνηθίαζεο θαη εθηηκάηαη όηη 
κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ζα ππάξμεη ζπλνιηθή 
κείσζε 18%. Η πξννπηηθή είλαη ε ζηαζεξή 
αλάθηεζε ηνπ ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ ην 2012. 

 
 

Δηαδύγην κεηαμύ Kraft θαη Starbucks 
 

        H εηαηξεία Starbucks θαζώο ζηαδηαθά 
πξνρσξεί ζηελ επηζεκνπνίεζε ηεο δηαθνπήο 
ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Kraft, ε νπνία 
είρε αλαιάβεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή ησλ 
δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θαθέ ζηηο ΗΠΑ ηα 
ηειεπηαία 12 ρξόληα.  
        Η απόθαζε ηεο πιένλ επηηπρεκέλεο 
εηαηξείαο παξαζθεπήο θαθέ, δελ ήηαλ δίρσο 
ζπγθεθξηκέλε πζηεξνβνπιία ζε ζρέζε κε ηελ 
αλακελόκελε αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο γηα 
δεκηνπξγία λέαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, πνπ ζα 
αλαιάβεη θαηαξρήλ ηελ πξνώζεζε ησλ 
ζπζθεπαζηώλ θαθέ ζε ζεκεία ιηαληθήο 
πώιεζεο. Η Starbucks αηζζαλόκελε ηνλ 
νινέλα απμαλόκελν αληαγσληζκό, θπξίσο ζε 
απηή ηελ θάζε από ηελ Dunkin Donate, 
πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηα 
δίθηπα δηαλνκήο, επηδηώθνληαο ηελ 
ζηξαηεγηθή ρεηξαγώγεζή ηνπο κέζσ 
επξύηεξσλ ζπκθσληώλ.  
          Ωζηόζν ε πξννπηηθή απηή, ζύκθσλα 
κε αλαιπηέο είλαη πςεινύ ξίζθνπ, θαζώο ζηα 
ηειεπηαία 12 έηε ε Kraft είρε δηαζθαιίζεη ηελ 
πξνλνκηαθή παξνπζία όισλ ησλ πξντόλησλ 
ηεο Starbucks (θαθέ, παγσκέλσλ 
αθεςεκάησλ θαθέ θ.α.) αθόκα θαη ζηα πιένλ 
απνκεκαθξπζκέλα ζεκεία πώιεζεο, όπνπ 
ελδερνκέλσο ε εηαηξεία δελ είρε δηθό ηεο 
θαηάζηεκα πώιεζεο θξέζθνπ θαθέ, 
ππνγξακκίδνληαο έηζη θαη ηελ παξνπζία ηεο 
εηαηξείαο σο brand name. 

Τειεπηαίεο εηδήζεηο 
 

- Η εηαηξεία Michelin πνπ εθδίδεη ηνλ 
γλσζηό θαηάινγν θνξπθαίσλ 
εζηηαηνξίσλ ζε δηάθνξεο πόιεηο, 
απεθάζηζε λα εληάμεη πιένλ θαη ηα 
εζηηαηόξηα ηνπ Σηθάγν ζε μερσξηζηή 
έθδνζή ηνπ, ππνγξακκίδνληαο όηη 
ηνπιάρηζηνλ 46 εζηηαηόξηα ζηελ πόιε, 
είλαη πςειόηαησλ πξνδηαγξαθώλ. 
 

- Η εηαηξεία πξνθαηαζθεπζκέλσλ 
αξηνπνηεκάησλ, κπηζθόησλ θαη άιισλ 
ελ γέλεη ηξνθίκσλ Sara Lee, κε έδξα ην 
Σηθάγν, έρεη ζπκθσλήζεη λα πσιήζεη 
εμ΄νινθιήξνπ ηνλ θιάδν 
αξηνπνηεκάησλ κε αληίηηκν 1 δηο. δνι. 
ζηελ εηαηξεία Grupo Bimbo, 
κεμηθαληθώλ ζπκθεξόλησ ε νπνία έρεη 
ήδε, από ηνλ πεξαζκέλν Δεθέκβξην, 
εμαγνξάζεη ηελ εηαηξεία παξαζθεπήο 
θξεζθνθαηε-ςπγκέλνπ άξηνπ George 
Weston Ltd. αληί ηνπ πνζνύ 2,38 δηο 
δνι. H Sara Lee έρεη πξνρσξήζεη ζε 
ζεκαληηθέο αλαδηαζξώζεηο ελ όςεη 
αιιαγήο ζηξαηεγηθήο ζηελ αγνξά ησλ 
ηξνθίκσλ, πνπ επέβαιιαλ νη 
πςειόηεξεο ηηκέο πξώησλ πιώλ. 
 

- Μόιηο έλα έηνο κεηά ηελ ππεξςήθηζε 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απνθπγή 
παξάπιεπξσλ ρξεώζεσλ ζηηο 
πηζησηηθέο θάξηεο, νη ηξαπεδηθνί 
νξγαληζκνί αλαθνηλώλνπλ λέεο 
ξπζκίζεηο, θαζώο νη έκκεζεο πξνκή-
ζεηεο πνπ εηζέπξαηηαλ θαη ζπλέβαιιαλ 
ζηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ ηνπο, έρνπλ 
πιένλ νδεγήζεη ζε κείσζε θαηά κέζν 
όξν 12% ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
εζόδσλ ηνπο. Οη πεξηζζόηεξεο έρνπλ 
πξνρσξήζεη ζε αύμεζε ηνπ ειάρηζηνπ 
θαηαβνιήο, πξνθαιώληαο επηπξόζζεηε 
αζθπμία ζηελ ζπλνιηθή δήηεζε. 
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Τηκέο Commodities ζηελ Αγνξά 
πξνϊόληωλ ηνπ Σηθάγν 

Chicago Mercantile Exhchange 
 
 

 
 

COMMODITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ δολ. ΜΗΝΑΣ % Ετήσιας 
μεταβολής 

ιτάρι 5000 bushels/min 5,89 υμβόλαια Μαρτίου 2011 11,4% 
Καλαμπόκι 5000 bushels/min 5,67 υμβόλαια Μαρτίου 2011 12,3% 
πόροι 
όγιασ 

bushel 13,1925 υμβόλαια Μαρτίου 2011 12,6% 

Λάδι ςόγιασ pound 53,4  υμβόλαια Μαρτίου 2011 13,2% 
Light sweet 
crude 

100 τόνοι 86,85 υμβόλαια Δεκεμβρίου 2010 7,4% 

Φυςικό 
αζριο 

10000 mm btu’s 4,176 υμβόλαια Δεκεμβρίου 2010 4,2% 

Χάλυβασ τόνοσ 575 υμβόλαια Δεκεμβρίου 2010 2,5% 
Χρυςόσ ουγγιά 1409,8 υμβόλαια Νοεμβρίου 2010 8,3% 
Βαμβάκι Pound 1,5123 υμβόλαια Φεβρουαρίου 2011 3,7% 
Χαλκόσ pound 4,0395  υμβόλαια Φεβρουαρίου 2011 1,7% 
Αργό 
πετρζλαιο 

βαρζλι 86,72 υμβόλαια Φεβρουαρίου 2011 2,8% 

Ρφηι pound 10,352 υμβόλαια Φεβρουαρίου 2011 7,6% 
    
                   Η ιςχυρι ηιτθςθ για πρϊτεσ φλεσ ζχει οδθγιςει ςε ιςχυρζσ τάςεισ ανόδου των βαςικϊν 
εμπορευμάτων και μάλιςτα ςε περίοδο που οι δείκτεσ ανάπτυξθσ των ΗΠΑ δεν είναι ευνοϊκοί για τθν 
πορεία τθσ οικονομίασ. Ωςτόςο για μια ακόμα φορά ο παράγοντασ “Κινεηικι ανάπτυξθ” ζχει 
εξαιρετικά μεγάλθ επιρροι ςτθν ροπι όλων των αγορϊν. Σο διεκνζσ ινςτιτοφτο ενζργειασ 
(International Energy Agency) ςε ανακοινϊςεισ του εκτιμά ότι  θ ηιτθςθ για αργό πετρζλαιο κα 
αυξθκεί εντόσ του 2010 κατά 4,7% και ζνεκα τθσ ανακζρμανςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν 
Λατινικι Αμερικι. Επίςθσ θ τελευταία απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ των ΗΠΑ, για 600 εκ. δολ. 
αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ οδθγϊντασ τα ομόλογα αξιϊν δολαρίου ςε χαμθλότερεσ αποδόςεισ 
και τελικά να αναηθτοφν υψθλότερεσ προςόδουσ ςτθν αγορά προϊόντων. 
(1 bushel=77,2 Kg). Οι τιμζσ ςίτου, καλαμποκιοφ και των λοιπϊν εμπορευμάτων, που 
διαπραγματεφονται με ςυμβόλαια με ριτρα ελάχιςτθσ ποςότθτασ, οι τιμζσ αφοροφν 1 bushel. 

Φξεκαηηζηεξηαθή πνξεία ηωλ ζεκαληηθόηεξωλ 
εηαηξεηώλ ζην Σηθάγν 

 
          
Εταιρεία 

ετήσια 
μεταβολή 

Εταιρεία Ετήσια 
μεταβολή 

McDonald’s 35% Sara Lee 33,7% 
Abbot Labs 3.3% CF Industries 36,3% 
Kraft Foods 23,5% Ventas 47,3% 
Caterpillar 51% Fortune Brands 41,9% 
Boeing 50,9% Sears Holdings 9,1% 
Potash 50,7% CAN Fna 36,6% 
Deere 71,8% Hyatt Hotels 23% 
Walgreen -7,5% Stericycle 37% 
Baxter Intl. -2,5% Gen. Growth 331% 
Exelon -7.1% NiSource 41,2% 
Illinois Tool 5,7% Pactiv 44,6% 
Arch. Dan. -0,2% Nalco Holding 38,3% 
CME group 1,7% U.S. Cellular 25,4% 
Motorola -10% Integrys Energy 61,7% 
Allstate 8% Navistar 58,7% 
Equity 
Residential 

81,3% Tele & Data Sys. 18% 

Northern 
Trust 

5,9% Molex 18,3% 

Mead 
Johnson 
Nut. 

43,3% R.R.Donnelley -6,7% 

AON 8,1% Jones Lang LaSalle 81,9% 
Discover 
Fin. Svs. 

34,9% Alberto-Culver 38,9% 

Hospira 118,2% DeVry -14,9% 
         Τν Γξαθείν ΟΕΥ Σηθάγν είλαη ζηελ δηάζεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ 
πνπ επηζπκνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ πξνϊόληωλ 
ηνπο ζηελ πιένλ αληαγωληζηηθή θαη ππνζρόκελε αγνξά. 
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα 
αηηήκαηά ζαο ζηελ παξαθάηω δηεύζπλζε ηνπ Γξαθείνπ. 
 

Γεληθό Πξνμελείν Σηθάγν 
Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Εκπνξηθώλ Υπνζέζεωλ 

211 E. Ontario, suite 505, Chicago, 60611 
Τειέθσλν : 312-867-1325, fax : 312-867-3824 

 

e-mail : ecocom-chicago@mfa.gr 
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ςτθν 
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ων


