HΠΑ
Α.ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η αμερικανική οικονομία σημείωσε και το 2015 σταθερή ανάπτυξη, όπως είναι χαρακτηριστικό
της, μετά την οικονομική/χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,6%. Σημαντικές είναι και οι διαρθρωτικές αλλαγές στον αμερικανικό παραγωγικό ιστό, ο οποίος προσαρμόζεται με γρήγορα βήματα στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας - στην οποία ιδιαίτερα βαρύνων θα
είναι και ο ρόλος των νέων ενεργειακών πηγών που αναπτύσσονται στην Αμερική Εκτιμάται ότι η
αμερικανική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία έχει και
ουσιαστικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που θα της εξασφαλίσουν εκ νέου τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.
Οι πέντε πρώτοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ παραμένουν ίδιοι επί σειρά ετών, με τον Καναδά
στην 1η θέση σε συνολική αξία, αλλά και σε εισαγωγές από ΗΠΑ (μερίδιο 19,2% και 14,8% αντίστοιχα), την Κίνα να ακολουθεί σε συνολικό όγκο, αλλά να προηγείται σε εξαγωγές προς ΗΠΑ, το Μεξικό
3ο σε συνολικό μερίδιο (12,5%) αλλά 2ο ως εξαγωγικό προορισμό για τα αμερικανικά προϊόντα, και
με την Ιαπωνία και τη Γερμανία στην 4η και 5η θέση.
Τομείς προτεραιότητας της εμπορικής ατζέντας των ΗΠΑ είναι μεταξύ άλλων: 1. Η μείωση των
εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις, 2. το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεργασίας με εμπορικούς
εταίρους, 3. Ο ρόλος των κρατικών επιχειρήσεων, 4. Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 5.
Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 6. Το ψηφιακό εμπόριο - συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ροών δεδομένων, 7. Η συνεργασία σε δράσεις ανάπτυξης της καινοτομίας (περιλαμβανομένων πρώτων υλών και βιο-προϊόντων), ICT, Νανοτεχνολογίας κλπ, 8. Ασφαλές
εμπόριο, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η τρέχουσα ατζέντα είναι ιδιαίτερα
φιλόδοξη, καθώς εκκρεμεί μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της Trans-Pacific Partnership/TPP μεταξύ
ΗΠΑ και άλλων 11 χωρών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, αλλά και της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης
Εμπορίου και Επενδύσεων/TTIP ΕΕ-ΗΠΑ.
Το 2015, το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στις ΗΠΑ ανήλθε στα 3,116 τρις $ περίπου, ενώ το ύψος των αμερικανικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό ανήλθε σε 5,191 τρις $.
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας

Οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με τις ΗΠΑ διέπονται κατά κύριο λόγο από:
1.Τις διατάξεις του ΠΟΕ, στον οποίο μετέχουν και οι δύο χώρες.
2.Τις Συμφωνίες εμπορικού περιεχομένου που έχει συνάψει η ΕΕ με τις ΗΠΑ, οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ.
3.Τη Συμφωνία-Πλαίσιο για τη Διατλαντική Οικονομική Ολοκλήρωση (Transatlantic Economic
Framework), και την Αεροπορική Συμφωνία (Air Transport Agreement) από 30.4.2007.
4.Τη Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας του 1951 (Ν.2893, ΦΕΚ 149/10.07.1954)
5.Τη Συμφωνία περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του 1950 (Ν.Δ. 2548/53, ΦΕΚ Α
231/27.08.1953 - Διορθώσεις σε Φ.Ε.Κ. 333/16.11.1953) .
6.Τη Συμφωνία για τις εγγυήσεις επενδυμένου κεφαλαίου (Ν.Δ.2424, ΦΕΚ 127/9.5.1953).
7.Τη Συμφωνία περί αεροπορικών μεταφορών του 1991 (Ν.2027, ΦΕΚ 51/03.04.1992).
8.Τη Συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής αρωγής μεταξύ τελωνειακών υπηρεσιών Ελλάδος – ΗΠΑ
(Ν.2066, ΦΕΚ 117/7.7.1992).
9.Τη Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής
Συνεργασίας (Ν.1982, κύρωση το 1991, ΦΕΚ 188/10.12.1991)
10.Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ (Νόμος 2186/ΦΕΚ 15/8-2-94, ισχύει
από 01.09.1994).
11.Το Μνημόνιο για τη σύσταση Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας (1998, ΦΕΚ
144/9.7.1999).
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12.Το Μνημόνιο για Τεχνολογική Συνεργασία στα Βαλκάνια (Initiative for Technology Cooperation with the Balkans -ITCB) (Ν.2784, ΦΕΚ 2/7.1.2000).
13.Το Πρωτόκολλο προθέσεων για θέματα πρόληψης και αποκατάστασης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών του 2001, (Ν.3073, ΦΕΚ 295/4.12.2002)
14.Τη Συνολική Τεχνική Συμφωνία του 2001 (Ν.3108, ΦΕΚ32/1.1.2003).
15.Τη Συμφωνία Ασφάλειας Εμπορευματοκιβωτίων (Container Security Initiative) για τη λήψη
μέτρων ελέγχου στο λιμένα του Πειραιά σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια με προορισμό αμερικανικά λιμάνια, προκειμένου να προληφθεί η άφιξη στο έδαφος των ΗΠΑ επικίνδυνων φορτίων (η
Ελλάδα υπέγραψε στις 25.6.2004).
16.Το Μνημόνιο Κατανόησης USAID-ΥΠΕΞ με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας USAIDHellenic Aid (ΥΔΑΣ) στον τομέα του τουρισμού. Εν θέματι Μνημόνιο υπεγράφη κατά τη διάρκεια
εργασιών της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ (ECCC, Ουάσιγκτον 19-20.6.2008).
17.Το Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας για αναπτυξιακά προγράμματα στον ενεργειακό τομέα
στην ΝΑ Ευρώπη μεταξύ USAID και ΚΑΠΕ, ως εκπροσώπου της Hellenic Aid (Ουάσιγκτον,
18.4.2008).
18.Μνημόνιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην Ενεργειακή Κοινότητα.
Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι εκ μέρους της ελληνικής πλευράς το ΚΑΠΕ και της
αμερικανικής η International Resources Group (IRG). Η συνεργασία έχει ήδη προχωρήσει σε συναντήσεις τεχνικού επιπέδου για ενεργειακές εφαρμογές φυσικού αερίου στην Ουκρανία (υπεγράφη στην Αθήνα στις 23.5.08
Γ.Διμερές Εμπόριο.

Οι ελληνοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις διέπονται από το νομικό πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και
τους πολυμερείς κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Oι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ παρουσίασαν συνολικά ανοδικές τάσεις την τελευταία δεκαετία. Το
εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδος, της τάξης των +700 εκ. $.
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας- ΗΠΑ
Σε εκ. $
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Εξαγωγές
798
865
987
954
1.048
1.351
Εισαγωγές
1.106
1.130
804
738
772
651
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