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Έκθεση Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ για τη Διατλαντική Οικονομία. 
 

Δημοσιοποιήθηκε 26/3 η εν θέματι ετήσια έκθεση “The Transatlantic Economy 2020: Annual 

Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe”, υπό την αιγίδα 

του Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ (US Chamber of Commerce), με τη συνεργασία του 

δικτύου Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων στην ΕΕ (American Chambers of Commerce 

to the European Union), και ευθύνη σύνταξης του ιδρύματος Foreign Policy Institute, 

Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Στην έκθεση Transatlantic Economy 2020 τεκμηριώνεται ότι η 

διατλαντική οικονομία παραμένει η μεγαλύτερη παγκοσμίως, επισημαίνοντας ότι παρά την 

ύπαρξη πολιτικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ τα τελευταία έτη, η οικονομική αυτή σχέση 

παραμένει σθεναρή λόγω σημαντικότατου βαθμού αλληλεξάρτησης ΗΠΑ/Ευρώπης σε πλαίσιο 

παγκοσμιοποίησης. 

Οι διατλαντικές ροές εμπορίου και επενδύσεων στηρίζουν 16 εκ. θέσεις εργασίας σε ΗΠΑ και 

Ευρώπη, παράγοντας $5,6 τρισ. εμπορικών πωλήσεων ετησίως, ενώ εκατέρωθεν του 

Ατλαντικού διακινούνται ημερησίως αγαθά και υπηρεσίες $3,8 δισ. Η διατλαντική αγορά είναι η 

μεγαλύτερη και πλουσιότερη στον κόσμο καθώς συντηρεί περίπου το ήμισυ της συνολικής 

παγκόσμιας προσωπικής κατανάλωσης ενώ αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ σε 

όρους αγοραστικής δύναμης. 

Η διατλαντική οικονομική αλληλεξάρτηση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη διεθνή οικονομική 

σχέση, ενώ οι οικονομικοί δεσμοί είναι ιδιαίτερα ισχυροί ως προς τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

(FDI), τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών (ιδίως μέσω των εκατέρωθεν θυγατρικών), τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη 

(R&D), τη συνεργασία σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη μεταφορά 

τεχνολογίας και τις πωλήσεις υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης (knowledge-intensive). 

Εμπόριο και επενδύσεις. 

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και αντίστροφα, ενώ οι εξαγωγές 

αγαθών της ΕΕ στις ΗΠΑ ανήλθαν, το 2019, σε $515 δισ. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών ΗΠΑ 

προς την ΕΕ (κυρίως προς Βέλγιο, Ισπανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία) αυξήθηκαν 5,9% το 

2019, ανερχόμενες σε $337 δισ. (3 φορές άνω των αμερικανικών εξαγωγών στην Κίνα, τάξης 

$107 δισ., ενώ οι εξαγωγές 48 Πολιτειών ΗΠΑ, εκ των 50, ήταν υψηλότερες προς την Ευρώπη 

σε σχέση με την Κίνα). Το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ έναντι της ΕΕ ανήλθε σε $178 δισ., 

εμφανίζοντας αύξηση 5% ως προς το 2018, ενώ το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ έναντι της Κίνας 

ανήλθε σε $345 δισ.  

Επισημαίνεται, και από συντάκτες εν λόγω έκθεσης, ότι το εμπόριο αγαθών δεν μπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτικό κριτήριο του εύρους και του βάθους της διατλαντικής 

οικονομικής/εμπορικής σχέσης, δεδομένου ότι οι εκατέρωθεν επενδύσεις των δύο πλευρών 

είναι μακράν σημαντικότερες των εμπορικών ροών και κινητήρια δύναμη της διατλαντικής 

οικονομίας, ιδίως ως προς την σημασία των ΑΞΕ/FDI από άποψη δημιουργίας θέσεων 



εργασίας και στήριξης της ευημερίας, ενώ η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις ΗΠΑ 

και αντίστροφα. Κατά το 2018, σε ΗΠΑ και Ευρώπη συνολικά αναλογούσε ποσοστό 27% των 

παγκόσμιων εξαγωγών και 32% των παγκόσμιων εισαγωγών ενώ, το ίδιο έτος, τους 

αναλογούσε 63% των παγκόσμιων εκροών και 58% των παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ. Το 2017 

οι εξαγωγές ευρωπαϊκών θυγατρικών στις ΗΠΑ αντιστοιχούσαν σε 51% των συνολικών 

εξαγωγών ξένων θυγατρικών, αξίας $383 δισ., ενώ το 2018 οι πωλήσεις αμερικανικών 

θυγατρικών στην Ευρώπη ανήλθαν σε $3,2 τρισ., ήμισυ περίπου των παγκόσμιων πωλήσεων 

των αμερικανικών θυγατρικών στο εξωτερικό, πολύ δε υψηλότερες των παγκόσμιων εξαγωγών 

ΗΠΑ αξίας $2,5 τρισ. το ίδιο έτος. 

Εμπόριο υπηρεσιών. 

Το διατλαντικό εμπόριο υπηρεσιών έχει εξέχουσα σημασία στις σχέσεις των δύο πλευρών, 

καθόσον οι οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι κατ’ εξοχήν παραγωγοί και εξαγωγείς 

υπηρεσιών, ενώ η διασύνδεση των τομέων υπηρεσιών των δύο πλευρών, μέσω των 

εκατέρωθεν επενδυτικών και εμπορικών ροών, στηρίζει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των 

αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Κατά το 2018, η Ευρώπη αποτέλεσε προορισμό 

ποσοστού 38% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών των ΗΠΑ και, αντίστοιχα, πηγή του 42% 

των συνολικών εισαγωγών υπηρεσιών στις ΗΠΑ (με κορυφαίους εξαγωγείς υπηρεσιών τις 

χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελβετία, Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία). Συγκεκριμένα, το 

ίδιο έτος, οι αμερικανικές εξαγωγές υπηρεσιών στην Ευρώπη ανήλθαν σε $312 δισ. (αύξηση 

50% από το 2009), ενώ οι αμερικανικές εισαγωγές υπηρεσιών από την Ευρώπη ανήλθαν σε 

$236 δισ. (αύξηση 40% από το 2009), διαμορφώνοντας πλεόνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών ΗΠΑ 

σε βάρος της Ευρώπης $76 δισ. 

 

Επισημαίνεται ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών από θυγατρικές, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, 

παρουσιάζουν τις τελευταίες δεκαετίες ραγδαία αύξηση. Υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις 

υπηρεσιών αμερικανικών θυγατρικών στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% το 2018, σε $882 

δισ., αντιστοιχώντας σε περίπου 54% των παγκόσμιων πωλήσεων υπηρεσιών θυγατρικών 

ΗΠΑ, ενώ οι υπηρεσίες θυγατρικών της Ευρώπης στις ΗΠΑ αντιστοιχούσαν, το 2017, σε $607 

δισ. 

Ψηφιακή οικονομία. 

Πρόκειται για τομέα ταχείας ανάπτυξης της διατλαντικής οικονομικής σχέσης, ιδιαίτερης 

βαρύτητας σε πλαίσιο ψηφιακής παγκοσμιοποίησης, ενώ ως προς την παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών η Ευρώπη είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και αντίστροφα 

(περίπου 40% των ψηφιακών ροών σε τομείς επιχειρηματικής συνεργασίας και 

έρευνα/τεχνολογία). Αμφότερες πλευρές είναι επίσης οι μεγαλύτεροι καθαροί εξαγωγείς 

ψηφιακών υπηρεσιών παγκοσμίως, καθόσον η Β. Αμερική και η Ευρώπη παράγουν περίπου 

75% του παγκόσμιου ψηφιακού περιεχομένου. 

Η διατλαντική ψηφιακή διασύνδεση όχι μόνο εμφανίζει παγκοσμίως υψηλότερη κίνηση (traffic) 

αλλά επίσης εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

(Compound Annual Growth Rate / CAGR) 38% έως το 2025. Το 2018 οι ΗΠΑ εξήγαγαν $213 

δισ. ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη και εισήγαγαν από αυτήν $ 120 δισ., καταγράφοντας 

εμπορικό πλεόνασμα σε βάρος της Ευρώπης $93 δισ. Το ίδιο έτος, στις ΗΠΑ αναλογούσε 

ποσοστό 32% των εξαγωγών υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου από την ΕΕ και 39% των 

εξαγωγών υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου προς την ΕΕ. 

 

 



Yπογραμμίζεται ότι, το 2017, η αξία των ψηφιακών υπηρεσιών που πωλούνται ευθέως από 

θυγατρικές εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού (θυγατρικές των ΗΠΑ στην Ευρώπη: 

$443 δισ. - ευρωπαϊκές θυγατρικές στις ΗΠΑ: $268,5 δισ.) ήταν σχεδόν διπλάσια από τις 

μεταξύ των δύο πλευρών υπερατλαντικές εξαγωγές ψηφιακών υπηρεσιών. 

Θέσεις εργασίας στη διατλαντική οικονομία. 

Οι διατλαντικές επενδυτικές και εμπορικές ροές (αγαθών και υπηρεσιών), στηρίζουν τις αγορές 

εργασίας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, ενώ οι εκατέρωθεν θυγατρικές απασχολούν εκατομμύρια 

εργαζόμενους, συνολικά 9,6 εκατ. το 2018, ως αντίστοιχα μεγαλύτερες ξένες πηγές θέσεων 

εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές θυγατρικές στην Ευρώπη απασχόλησαν άμεσα 

περίπου 4,9 εκ. εργαζόμενους το 2018, ενώ οι ευρωπαϊκές θυγατρικές στις ΗΠΑ απασχόλησαν 

άμεσα 4,6 εκ. εργαζόμενους το 2017. Επισημαίνεται, στα αναφερόμενα στοιχεία δεν 

συνυπολογίζονται οι έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά από τις 

εμπορικές ροές, την ανάπτυξη αγορών μέσω επενδύσεων, επιχειρηματικών συνεργασιών κλπ. 

Κατά το 2017 οι πέντε πρώτοι εργοδότες στις ΗΠΑ ήταν οι χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 

Γαλλία, Ολλανδία και Ελβετία, ενώ οι πέντε πρώτες αμερικανικές πολιτείες στις οποίες 

δημιουργήθηκαν περισσότερες θέσεις εργασίας από ευρωπαϊκές θυγατρικές ήταν οι California, 

Texas, New York, Illinois και Pennsylvania. 

Διαντλαντική αγορά ενέργειας. 

Ξένες εταιρείες έχουν επενδύσει περί τα $400 δισ. στην αγορά ενέργειας των ΗΠΑ, 

συμβάλλοντας, το 2017, κατά 154.500 θέσεις εργασίας, $1,1 δισ. σε έρευνα/ανάπτυξη (R&D) 

και $5,1 δισ. των συνολικών ενεργειακών εξαγωγών ΗΠΑ, ενώ, το 2018, οι ΑΞΕ ευρωπαϊκών 

εταιρειών αντιστοιχούσαν στο ήμισυ σχεδόν του συνόλου των ξένων επενδύσεων σε 779 νέα 

έργα (με κυρίως επενδυτές τις χώρες Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι μεταξύ 7/2018 και 11/2019, οι εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου (ΥΦΑ) στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 600%, καθιστώντας τις ΗΠΑ μεγαλύτερο 

εξαγωγέα ΥΦΑ στην Ευρώπη, οποία επίσης εισάγει από τις ΗΠΑ άνθρακα (περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη προέλευση), και πετρέλαιο/πετρελαιοειδή. 

Επίσης επισημαίνεται ότι, από το 2007, αμερικανικές εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην Ευρώπη σε τομέα πράσινης ενέργειας, έχοντας αναλάβει άνω του 50% των έργων 

ανανεώσιμης ενέργειας (ιδίως ηλιακής και αιολικής). 

Οικονομία καινοτομίας. 

Οι επενδυτικές ροές στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) είναι σημαντικότερες μεταξύ 

ΗΠΑ-ΕΕ εν συγκρίσει με όποιους άλλους εταίρους των δύο πλευρών. Το 2017 αμερικανικές 

θυγατρικές επένδυσαν $33 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη (58% των συνολικών 

δαπανών R&D θυγατρικών ΗΠΑ στο εξωτερικό, με κυριότερους αποδέκτες τις χώρες Γερμανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο). Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, οι 

δαπάνες R&D ευρωπαϊκών θυγατρικών ανήλθαν σε $44 δισ. το ίδιο έτος (70% της συνολικής 

αξίας R&D ξένων θυγατρικών στις ΗΠΑ). 

Για πληρέστερη ενημέρωση, η έκθεση “The Transatlantic Economy 2020” διατίθεται σε δ/νση 

διαδικτύου https://www.uschamber.com/report/the-transatlantic-economy-2020. 
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