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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μίνι «κραχ» στη Wall Street
Η Πέμπτη 26 Ιουνίου αποδείχτηκε η τρίτη
χειρότερη ημέρα ολόκληρου του πρώτου
εξαμήνου του 2008 για την αμερικανική
κεφαλαιαγορά. Καθώς διαδίδονταν ειδήσεις για
ενδοσυνεδριακή άνοδο της τιμής του ελαφρού
αργού πετρελαίου στο NYMEX (για πρώτη φορά
στα χρονικά) πάνω από το «ψυχολογικό
φράγμα» των 140 δολ./βαρέλι και για κακά
οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η
αυτοκινητοβιομηχανία General Motors (της
οποίας η κεφαλαιοποίηση βρίσκεται πλέον σε
χαμηλό 53 ετών, από το 1955), οι περισσότερες
μετοχές βρέθηκαν σε κάθετη πτώση. Τελικά, ο
βασικός βιομηχανικός δείκτης DJIA του NYSE
κατέγραψε πτώση 358 μονάδων ή σχεδόν 3%,
κλείνοντας στις 11.454, επίπεδο που ήταν το
χαμηλότερο των τελευταίων 20 μηνών, ενώ από
τις αρχές του έτους μέχρι το τέλος Ιουνίου
υποχώρησε κατά 14% (και από το ιστορικό
υψηλό του Οκτωβρίου 2007 κατά 20% περίπου).
Σε πτώση η μεταποίηση στη Midwest
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας του Σικάγο, ο δείκτης μεταποίησης
CFMMI (Chicago Fed Midwest Manufactured
Index) των Μεσοδυτικών Πολιτειών, που
αποτελούν και την παραγωγική βάση των ΗΠΑ,
υποχώρησε τον μήνα Μάιο κατά 0,8% στο
επίπεδο των 104,8 μονάδων (2002=100). Η
παραγωγή στην αυτοκινητοβιομηχανία μειώθηκε
1,7%, στον κλάδο παραγωγής μηχανολογικού
εξοπλισμού 1% και στον κλάδο χάλυβα 0,1%.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αλλαγή ηγεσίας στην Coca Cola
Από την 1η Ιουλίου, ο 55χρονος Muhtar Kent,
τουρκικής καταγωγής και γυιος Τούρκου
διπλωμάτη, ανέλαβε επισήμως την θέση του
διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Coca-Cola,
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σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την
εταιρεία (καθώς η μετοχή της έχει υποχωρήσει
22% από τις αρχές του έτους). Ο Kent υπήρξε
σταθερά από το 2005 προστατευόμενος του
προκατόχου του, του 65χρονου Neville Idsel, ο
οποίος θα παραμείνει Πρόεδρος του ΔΣ ως τον
Απρίλιο του 2009.
Αποσύρθηκε από τη Microsoft ο Bill Gates
Στις 27 Ιουνίου, ο ιδρυτής και Πρόεδρος της
Microsoft, ο 53χρονος Bill Gates (ο 3ος
πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο το 2008 με
προσωπική περιουσία της τάξης των 58 δις δολ.
ΗΠΑ), αποχώρησε -μετά από 33 χρόνια- από την
εταιρεία software, προκειμένου να ασχοληθεί
αποκλειστικά με το φιλανθρωπικό του Ίδρυμα,
το οποίο ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Melinda.
AΑ: περικοπές στο πτητικό πρόγραμμα
Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχει
καταλυτικές επιπτώσεις στις αεροπορικές
εταιρείες. Μετά την United και την Delta, ήρθε η
σειρά της American Airlines (ΑΑ) να προβεί σε
περικοπές πτήσεων που μάλιστα φτάνουν το 8%
(68 πτήσεις μόνο από το αεροδρόμιο του
Chicago) της συνολικής δραστηριότητός της.
Ένας από τους κερδοφόρους προορισμούς της, το
Λονδίνο, αποτελεί πλέον μη ελκυστική επιλογή
για τον εταιρικό σχεδιασμό, καθώς 5 από τις 12
εβδομαδιαίες
πτήσεις
από
το
Chicago
περικόπτονται. Η εταιρεία προβληματίζεται για
την διατήρηση του δρομολογίου Chicago-Buenos
Aires, ενώ παραπέμφθηκαν οριστικά στις
καλένδες οι σκέψεις για απευθείας πτήση προς
Αθήνα. Η εκτίμηση είναι ότι οι τιμές των
εισιτηρίων θα αυξάνονται δεδομένου ότι,
τουλάχιστον για τις πτήσεις εσωτερικού, η
ζήτηση παραμένει σχετικώς ανελαστική.
Δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες της Boeing
Στον αντίποδα των ανωτέρω εξελίξεων, η Boeing
(με έδρα το Σικάγο και εργοστάσιο στο Σηάτλ)
εξασφάλισε μια πολύ σημαντική παραγγελία 300
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αεροπλάνων από την International Lease Finance
Corp. τη μεγαλύτερη εταιρεία που παραχωρεί
αεροσκάφη με χρηματοδοτική μίσθωση. Το
απαγορευτικό κόστος αγοράς νέων αεροσκαφών,
εν μέσω της ρευστότητας που προκαλεί η
παρούσα συγκυρία, οδήγησε την εταιρεία στην
εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα
προσανατολιστούν στην επιλογή αυτή. Επίσης η
Boeing εισέρχεται εκ νέου στη μάχη για την
ανάθεση από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ
179 αεροσκαφών-τανκερς (για τον ανεφοδιασμό
στον αερά των μαχητικών αεροσκαφών), καθώς
το Government Accountability Office στο οποίο
είχε προσφύγει από το Μάρτιο, σε μια πρωτοφανή
για την λειτουργία των θεσμικών επιτροπών
ενέργεια, διέταξε τελικά την επανεξέταση της
αποφάσεως που ανέθεσε τη σχετική παραγγελία
ύψους 35 δις δολ. στην ευρωπαϊκή EADS/Airbus
σε συνεργασία με την Νorthrop Grumman (βλ.
λεπτομέρειες στο Δελτίο Φεβρουαρίου 2008).
Αναδιάρθρωση της Brunswick
Η μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ στον τομέα των
σκαφών αναψυχής, Brunswick Corp., με
πωλήσεις μειωμένες κατά 8%, ανακοίνωσε την
απόλυση 2.700 εργατών, στα πλαίσια περικοπής
300 εκ. δολ. από τα ετήσια έξοδά της.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις της συρρικνώθηκαν κατά
8,8% όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής και 1,2%
για τις μηχανές σκαφών. Όταν ολοκληρωθεί η
αναδιάρθρωση της εταιρείας, από τα 27
εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα θα έχουν
απομείνει μόνο 17. Η μετοχή της εταιρείας,
επηρεαζόμενη από τα δυσμενή νέα έχασε 4% σε
μια ημέρα (την «μαύρη Πέμπτη» 26 Ιουνίου).
500 λιγότερα Starbucks στις ΗΠΑ
Η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο, η
εδρεύουσα στο Σηάτλ Starbucks, ανακοίνωσε,
στα τέλη Ιουνίου, ότι πρόκειται να κλείσει άλλα
500 σημεία πώλησης στις ΗΠΑ (πέραν των 100
που είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα κλείσει μόλις
λίγους μήνες πριν), τα οποία εμφάνιζαν σχετικά
χαμηλό κύκλο εργασιών. Ως συνέπεια της
κίνησης αυτής, θα επέλθουν περί τις 12.000
απολύσεις. Στο τέλος του 2007, η Starbucks είχε
συνολικά πάνω από 15.000 σημεία πώλησης σε
44 χώρες και απασχολούσε 172.000 υπαλλήλους,

ενώ οι ετήσιες πωλήσεις της το 2007 ανήλθαν σε
9,4 δις δολ. περίπου.

Γ) ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Αυτοκινητοβιομηχανία: Επάνοδος της κρίσης
Ειδικοί αναλυτές προτείνουν την ενεργοποίηση
προγράμματος
εγγυημένων
κυβερνητικών
δανείων για τις αυτοκινητοβιομηχανίες όπως στην
περίπτωση της Chrysler το 1980. Είναι η τέταρτη
φορά από την αρχή του έτους που η εταιρεία
αναγκάζεται να διαψεύσει φήμες για επικείμενη
εισαγωγή της στην διαδικασία πτωχεύσεως. Οι
“Βig three” της αυτοκινητοβιομηχανίας, FordChrysler-General Motors, θεωρούν ότι η
οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να ξεπεραστεί
αποκλειστικά με την λειτουργία των νόμων της
αγοράς. Οι μετοχές των τριών εταιριών έχασαν
έως και 17% το τελευταίο διάστημα και τούτο
όταν παραλλήλως οι ιαπωνικές βλέπουν να
αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά και
μάλιστα εισάγοντας τα οχήματα από την Ιαπωνία.
Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, που έχουν
ήδη εργοστάσια στην καρδιά της αμερικανικής
αυτοκινητοβιομηχανίας,
δεν
φαίνεται
να
αντιμετωπίζουν ουσιαστική μείωση πωλήσεων
και εξακολουθούν να απολαμβάνουν της
προτιμήσεως των πιο εύπορων αγοραστών.
Αύξηση κόστους πρώτων υλών για τις εταιρείες
τροφίμων και πτώση κερδών
Η εταιρεία-κολοσσός παραγωγής τροφίμων
General Mills Inc. με έδρα την πόλη Minneapolis
στην Minnesota, ανακοίνωσε ότι προβλέπει
άνοδο του κόστους παραγωγής των προϊόντων
της, μόνον από την επιβάρυνση των τιμών του
σιταριού, κατά 9% μέχρι τον Μάιο 2009. Επίσης
τα καθαρά κέρδη της το δεύτερο τρίμηνο του
2007 θα υποστούν συνολική υποχώρηση 17%. Ο
στρατηγικός
σχεδιασμός
της
εταιρείας
αποσκοπεί στην άμεση περικοπή των
διαφορετικών ποικιλιών ορισμένων προϊόντων
που θα επιφέρουν εξοικονόμηση έως και 2 εκ.
δολ. ετησίως. Η εταιρεία Monsanto, με έδρα το
St. Louis, έχει υποστεί καθίζηση κατά 42% των
κερδών της το δεύτερο τρίμηνο του 2007. Τα
αποτελέσματα αυτά θα ήταν δυσμενέστερα εάν η
εταιρεία δεν αύξανε το εισόδημά της κατά 26%
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από τις εξαγωγές μεταλλαγμένων σπόρων σόγιας
στην Ευρώπη και την Αφρική. Οι βροχές του
Ιουνίου προκάλεσαν την αύξηση της τιμής του
καλαμποκιού στα 7 δολ. ανά bushel, το 5ο
συνεχόμενο ρεκόρ τιμής εντός του τελευταίου
διμήνου. Το 3% της σοδειάς καλαμποκιού των
ΗΠΑ κατεστράφη από τις κατακλυσμιαίες
βροχές στις πολιτείες Iowa, Illinois, Nebraska,
Minnesota και Indiana. Το 2008, οι εξαγωγές
καλαμποκιού των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν
τα 11,7 δις. bushel, μειωμένες κατά 10% σε
σχέση με το 2007.
Προβληματισμός στις εταιρείες παραγωγής
βιοκαυσίμων λόγω Βραζιλίας
Ολοένα και περισσότερο πλέον οι αμερικανικές
εταιρείες παραγωγής βιοκαυσίμων θα έρχονται
αντιμέτωπες με τον εκ Βραζιλίας προερχόμενο
ανταγωνισμό, καθώς ήδη η χώρα αυτή καλύπτει
το 38% της παγκόσμιας παραγωγής αιθανόλης, με
βάση το ζαχαροκάλαμο (ενώ οι ΗΠΑ κατέχουν το
50%, προερχόμενο από την επεξεργασία του
κατώτερης απόδοσης καλαμποκιού) και μάλιστα
σε τιμές έως και 18% μικρότερες από τις
αμερικανικές. Τα περιθώρια περικοπών του
κόστους παραγωγής στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά
μικρά και οι τιμές διάθεσης έχουν αυξητικές
τάσεις, με αποτέλεσμα σκέψεις για εξεύρεση
τρόπων συνεργασιών με τις πολλές και ταχύτατα
αναπτυσσόμενες εταιρείες της Βραζιλίας.
Η γαλακτοβιομηχανία στο Wisconsin
Η πολιτεία Wisconsin, αποκαλούμενη και ως
“dairy land”, είναι η καρδιά της παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Στην
Πολιτεία Wisconsin, σύμφωνα με στοιχεία της
Ενώσεώς τους, η παραγωγή γάλακτος ανέρχεται
στο 57% των ΗΠΑ. Η επεξεργασία, συσκευασία
και προώθηση στην αγορά αποτελούν έναν
σημαντικότατο κλάδο της τοπικής οικονομίας. Η
γαλακτοβιομηχανία της Πολιτείας έχει περίπου 8
δις δολ. ετήσιο κύκλο εργασιών και 30.000
εργαζόμενοι απασχολούνται στις 2.200 περίπου
επιχειρήσεις του κλάδου, που είναι οργανωμένες,
οι περισσότερες υπό την «Wisconsin Cheese
Makers Association » η οποία συγκεντρώνει της
κυριότερες εταιρείες παραγωγής τυροκομικών
προϊόντων. Οι εταιρείες αυτές αποτελούν ισχυρό

λόμπυ και έχουν ουσιαστική επιρροή στα πάνελ
της Γερουσίας στην Ουάσιγκτον.

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
5η Σύνοδος Ελληνοαμερικανικής Επιτροπής
Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας
(ECCC), Ουάσιγκτων 19 Ιουνίου 2008.
Στις 19 Ιουνίου συνεκλήθη στην Ουάσιγκτων η
5η Ελληνοαμερικανική Επιτροπή Οικονομικής
και Εμπορικής Συνεργασίας (Economic and
Commercial Cooperation Committee –ECCC). Η
ελληνική
αντιπροσωπεία
αποτελείτο
από
εκπροσώπους από συναρμόδια Υπουργεία
(Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και
εμπλεκόμενους Φορείς (Invest In Greece Agency,
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας–ΟΠΙ), με
επικεφαλής το Γ.Γ. ΔΟΣ του ΥΠΕΞ κ. Θεόδωρο
Σκυλακάκη. Από αμερικανικής πλευράς, της
πολυμελούς αντιπροσωπείας συμπροέδρευαν οι
Αναπληρωτές Βοηθοί Υπουργοί Εξωτερικών
(DAS) κ. Matthew Bryza και Εμπορίου κ. Paul
Dyck, και ο Αναπληρωτής Βοηθός Δ/ντής της
Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας (USAID) κ. Thomas Mefford.
Η Ημερήσια Διάταξη περιελάμβανε:
1. Εναρκτήριες τοποθετήσεις από τους προέδρους
της Επιτροπής.
2. Συζήτηση επί θεμάτων συνεργασίας και κοινών
δράσεων της Ελληνικής και Αμερικανικής
Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
(Hellenic Aid και USAID αντίστοιχα).
3. Συζήτηση επί θεμάτων διμερούς Οικονομικής
και Εμπορικής συνεργασίας.
4. Συζήτηση επί περιφερειακών ενεργειακών
θεμάτων, και
5.
Υπογραφή
Μνημονίου
Κατανόησης
(Memorandum of Understanding–MOU) μεταξύ
Hellenic Aid και USAID για την πραγματοποίηση
κοινών δράσεων στον τομέα του αειφόρου
τουρισμού στην ΝΑ Ευρώπη.
Η Ελληνική Πρεσβεία και το Ελληνοαμερικανικό
Επιμελητήριο οργάνωσαν:
Α. Δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων στην
Επιτροπή, στο οποίο συμμετείχαν επίσης
εξέχουσες προσωπικότητες καθώς και αμερικανοί
επιχειρηματίες.
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Β. Πρωινό εργασίας, με συμμετοχή αμερικανών
επιχειρηματιών-επενδυτών από τη μητροπολιτική
περιοχή της Ουάσιγκτων. Στην ομιλία του ο κ.
Σκυλακάκης σκιαγράφησε το σύγχρονο πρόσωπο
της ελληνικής οικονομίας, τα ανταγωνιστικά της
πλεονεκτήματα και τη στρατηγική της θέση στην
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της
Μαύρης Θάλασσας. Στη συνέχεια, υπήρξαν
σύντομες ομιλίες ελλήνων επιχειρηματιών που
αποτελούν «επιτυχημένα παραδείγματα» (success
stories) επενδύσεων στην Ελλάδα του σήμερα.
Τέλος, ο κ. Ρέτσας εκ μέρους του Invest In
Greece Agency έκανε μια πιο εξειδικευμένη
παρουσίαση γύρω από: α) τα επενδυτικά κίνητρα
του ελληνικού αναπτυξιακού νόμου, β) το ΕΣΠΑ
2007-2013, γ) τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων
αλλά και Συμπράξεων Δημοσίου–Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) που εφαρμόζονται στη χώρα μας
και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτά
για ξένους επενδυτές και δ) το ρόλο του Invest In
Greece Agency στην προσέλκυση και την
υποστήριξη των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στη
χώρα μας.

FANCY FOOD SUMMER. Στο ελληνικό
περίπτερο του ΕΟΕΕ (ΟΠΕ) συμμετείχαν εφέτος
28 εκθέτες, ενώ της ελληνικής αποστολής
ηγήθηκαν οι κ.κ. Π.Δρόσος, Γ.Γ. Επενδύσεων και
Ανάπτυξης στο ΥΠΟΙΟ, Π.Παπασταύρου,
Πρόεδρος του ΕΟΕΕ και Α.Κατσανιώτης,
Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΕΕ.
Επιχειρηματική αποστολή των ΣΒΒΕ-ΕΟΕΕ
στη Ν.Υόρκη
Από τις 22 ως τις 25 Ιουνίου έλαβε χώρα στη
Ν.Υόρκη ελληνική επιχειρηματική αποστολή που
συνδιοργανώθηκε από το ΣΒΒΕ και τον ΕΟΕΕ,
ενώ την ευθύνη των συναντήσεων (matchmaking) είχε αναλάβει ο ΕΑΒΟ (European
American Business Organization), με την αρωγή
του Γραφείου ΟΕΥ Ν.Υόρκης. Οι 17 ελληνικές
εταιρείες, όλες από από τη Β.Ελλάδα, ανήκαν
ιδίως στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας και
βιομηχανικών αγαθών και, δευτερευόντως, των
ποτών και των ελιών-ελαιολάδου.
Εκδήλωση για τις οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ

Προοπτικές για μεγάλη αμερικανική επένδυση
στην Ελλάδα στον τομέα των βιοκαυσίμων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ομογενειακού
Τύπου (Ν.Υόρκης και Φιλαδέλφειας) τον Ιούνιο,
αμερικανική κοινοπραξία αποτελούμενη από την
Cal West Investment Corp, την εταιρεία
συμμετοχών του ομογενή επιχειρηματία κ. James
Kakridas από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας,
και την Renew Energy Corp, παραγωγό του
βιοκαυσίμου Ε85 (85% αιθανόλη, 15% βενζίνη)
από το Τζέφερσον του Ουϊσκόνσιν, επικράτησε
στο διαγωνισμό μετατροπής των δύο εκ των πέντε
εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
Α.Ε. σε μονάδες παραγωγής αιθανόλης. Το ύψους
300+ εκ. δολ. ΗΠΑ έργο χαρακτηρίζεται από τον
ομογενειακό Τύπο ως «η μεγαλύτερη αμερικανική
επένδυση στην Ελλάδα τα τελευταία 25 έτη».
Πάντως, με μεταγενέστερες δηλώσεις του στις
αρχές Ιουλίου, ο κ. James Kakridas διέψευσε ότι
έχει ήδη επέλθει η κατακύρωση του έργου.
Η ελληνική συμμετοχή στην 54η FANCY FOOD
Από τις 29 Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου έλαβε
χώρα στη Ν.Υόρκη (στο Javits Convention
Center) η 54η ετήσια διεθνής έκθεση τροφίμων

Στις 11 Ιουνίου, το Γραφείο ΟΕΥ Ν.Υόρκης και
το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
της πόλης συνδιοργάνωσαν στο Γραφείο Τύπου
της ΜΑ-ΟΗΕ εκδήλωση για το ανωτέρω θέμα.
Ομιλητής ήταν ο Αναπληρωτής Διευθυντής της
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στις ΗΠΑ κ. Άγγελος
Παγκράτης και παρευρέθησαν περί τα 70 άτομα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον ετήσιο κατάλογο του έγκριτου
οικονομικού περιοδικού Fortune με τις 500
μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ, ως προς τον
κύκλο εργασιών για το οικονομικό έτος 2007
(«Fortune 500»), ο οποίος δόθηκε στη
δημοσιότητα στις αρχές Ιουνίου, οι 14
μεγαλύτερες εταιρείες -άνω των 100 δις USDήταν οι εξής: Wal-Mart Stores (λιανεμπόριο, 379
δις USD έναντι 351 δις το 2006), Exxon Mobil
(ενέργεια, 373 δις USD έναντι 347 δις το 2006),
Chevron (ενέργεια, 211 δις USD έναντι 200 δις το
2006), General Motors (αυτοκινητοβιομηχανία,
182 δις USD έναντι 207 δις το 2006),
ConocoPhillips (ενέργεια, 179 δις USD έναντι
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172 δις το 2006), General Electric (κινητήρες,
συσκευές και χρηματοπιστωτικά, 177 δις USD
έναντι
168
δις
το
2006),
Ford
(αυτοκινητοβιομηχανία, 172 δις USD έναντι 160
δις το 2006), Citigroup (χρηματοπιστωτικά, 159
δις USD έναντι 146 δις το 2006), Bank of
America (χρηματοπιστωτικά, 119 δις USD έναντι
117 δις το 2006), ΑΤ&Τ (τηλεπικοινωνίες, 119
δις USD, δεν είναι δυνατή η σύγκριση με το 2006,
γιατί η εταιρεία προέκυψε από τη συγχώνευση
των ΑΤ&Τ και Bell South στις αρχές του 2007),
Berkshire Hathaway (η εταιρεία συμμετοχώνholding company του δισεκατομμυριούχου
Warren Buffett, 118 δις USD έναντι 98 δις το
2006), J.P.Morgan Chase (χρηματοπιστωτικά, 116
δις USD έναντι 100 δις το 2006), AIG-American
International Group (ασφάλειες, 110 δις USD
έναντι 113 δις το 2006) και Hewlett-Packard
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 104 δις USD έναντι
91 δις το 2006). Σε πολιτειακό επίπεδο, οι 89 από
τις 500 εταιρείες βρίσκονται συγκεντρωμένες
στην επονομαζόμενη «Tri-State Area» (Ν.Υόρκη,
Ν.Ιερσέη και Κοννέκτικατ, που φιλοξενούν από
55, 23 και 11 εταιρείες, αντίστοιχα). 58 εταιρείες
βρίσκονται στο Τέξας, 52 στην Καλιφόρνια, 33
στο Ιλλινόϊς, 28 στο Οχάιο και 25 στην
Πενσυλβάνια. Από τις 500 εταιρείες, η
ενεργειακή Exxon Mobil ήταν, για μία ακόμη
χρονιά, η αμερικανική εταιρεία που εμφάνισε το
μεγαλύτερο καθαρό κέρδος το 2007 (40,6 δις
USD επί συνόλου 133 δις όλων των εταιρειών του
ενεργειακού κλάδου που μετέχουν στη λίστα),
ακολουθούμενη σε απόσταση από τις General
Electric (22,2 δις), Chevron (18,7 δις),
J.P.Morgan Chase (15,4 δις) και Bank of America
(15 δις). Η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors
ήταν εκείνη που κετέγραψε τη μεγαλύτερη ζημία
(38,7 δις USD), ενώ πέρυσι πρώτη στη σχετική
λίστα ήταν η Ford. Πολύ σημαντικές ζημίες (29,6
δις) κατέγραψε εφέτος και ο όμιλος
τηλεπικοινωνιών Sprint-Nextel, ενώ πολύ πιο
πίσω ακολούθησε η επενδυτική τράπεζα Merrill
Lynch με 7,8 δις. Η Exxon Mobil διέθετε, στα
τέλη
Μαρτίου
2008,
τη
μεγαλύτερη
κεφαλαιοποίηση, ανερχόμενη σε 456 δις USD,
2,5 φορές μεγαλύτερη από της Wal-Mart, που
ήταν μόλις 6η στη σχετική λίστα (πίσω και από τις
General Electric, Microsoft, AT&T και Procter
and Gamble). Από την άλλη, η Wal-Mart
παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος εργοδότης με
2.055.000 υπαλλήλους, 5 φορές περισσότερους

από εκείνους της 2ης στη σχετική λίστα, UPS
(425.000). Το σύνολο των 500 εταιρειών της
λίστας «Fortune 500» εμφάνισαν το 2007 κύκλο
εργασιών σχεδόν 10,6 τρις USD, αυξημένο κατά
7% σε σχέση με το 2006, καθαρά κέρδη 645 δις
USD (αισθητά μειωμένα κατά 18% σε σχέση με
το 2006) και κεφαλαιοποίηση που ανερχόταν,
στα τέλη Μαρτίου 2008, σε 11,18 τρις USD
περίπου, επίσης μειωμένη -κατά 10%- σε σχέση
με την αντίστοιχη ημερομηνία του 2007.
Σημειωτέον ότι η λίστα του 2008 είναι
ανανεωμένη κατά 6,2% σε σχέση με το 2007,
καθώς 31 εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των
ξενοδοχείων Hilton) εκτοπίστηκαν από ισάριθμες
νεοεισερχόμενες. Η 500η σε μέγεθος εταιρεία
εμφανίζει πλέον κύκλο εργασιών 4,62 δις USD.
Τέλος, οι πλέον «εξωστρεφείς» εταιρείες της
λίστας, με έντονα (άνω του 50%) πολυεθνική
διάσταση, είναι οι εξής 9: η Exxon Mobil (με το
72,2% του κύκλου εργασιών το 2007 να έχει
πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό), η HewlettPackard (66,6%), η Dow Chemical (65,9%), η
Chevron (65,7%), η IBM (63%), η Procter and
Gamble (58,2%), η AIG (57,8%), η Ford (53,1%)
και η United Technologies (51%). Στον αντίποδα,
μόνο 6 από τις 500 εταιρείες πραγματοποίησαν
λιγότερο από 10% του κύκλου εργασιών τους στο
εξωτερικό το 2007: η Cardinal Health (1,5%), η
Verizon (4,2%), η Bank of America (5,5%), η
McKesson (7,4%), η Home Depot (8,7%) και η
Marathon Oil (8,7%).

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 ecocom-chicago@mfa.gr
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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. ΔασκαλόπουλοςΓραμ. ΟΕΥ Γ΄, Ε.-Μ. Μάντικα, Επιστημονική
Συνεργάτης Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων
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