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Βαθμός συμβολής των κοινοτικών επενδύσεων και εισαγωγών στην οικονομία
ΗΠΑ.

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ διοργάνωσε, στις 25.2.2019, ειδική εκδήλωση με θέμα “The
European Union Trade and Investment Footprint in the United States”, για επίσημη
παρουσίαση στα μέλη του εθνικού φορέα SIDO / State International Development
Organizations (βλ.1) νέας μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αναδεικνύει τον
βαθμό συμβολής των κοινοτικών επενδύσεων και εισαγωγών στην οικονομία των
ΗΠΑ.

Η εν λόγω μελέτη καταδεικνύει ότι η ΕΕ-28 είναι μακράν ο μεγαλύτερος ξένος
επενδυτής στις ΗΠΑ, με συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο $ 2,37 τρισ. δολ., ενώ η
ενιαία αγορά της ΕΕ είναι για τις ΗΠΑ ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός, με
συνολικές εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών αμερικανικών επιχειρήσεων, κατά το
2017, ύψους $ 528 δισ. δολ. Στην ίδια μελέτη επίσης επισημαίνεται ότι η μοναδική
αυτή εμπορική και επενδυτική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ υποστηρίζει, στις ΗΠΑ, περί τις 7 εκ.
θέσεις εργασίας ενώ, τονίζεται ιδιαιτέρως, η διμερής οικονομική λειτουργεί αμφίδρομα
προς όφελος και των δύο πλευρών.

Για διαρκή προβολή των ευρημάτων της μελέτης δημιουργήθηκε ο ειδικός ιστότοπος
www.euintheustrade.org, ως ηλεκτρονικό εργαλείο διαδραστικών δεδομένων μέσω
του οποίου οι χρήστες μπορούν να διερευνήσουν περαιτέρω τις ειδικότερες
λεπτομέρειες του οικονομικού “αποτυπώματος” της ΕΕ στις ΗΠΑ, παραθέτοντας επί
μέρους στοιχεία της συμβολής της ΕΕ στην οικονομία κάθε πολιτείας των ΗΠΑ
ξεχωριστά (τοπικές κοινοτικές επενδύσεις, αμερικανικές εξαγωγές στην ΕΕ,
δημιουργηθείσες θέσεις εργασίας λόγω εμπορίου με ΕΕ και κοινοτικών επενδύσεων,
έσοδα από επισκέπτες ΕΕ).

Σχετική ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας ΕΕ “New Study Highlights EU's Vital
Economic Impact in All U.S. States” διατίθεται μέσω διαδικτύου (βλ.2)

1 SIDO, https://www.sidoamerica.org. Ο εν λόγω εθνικός φορέας υποστηρίζει τους
πολιτειακούς φορείς επενδύσεων και εμπορίου, με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη
διεθνών συνεργειών, εκπροσωπώντας τους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

2 “New Study Highlights EU's Vital Economic Impact in All U.S. States”,
https://eeas.europa.eu/delegations/united-states-america/58690/new-study-highlights-eus-
vital-economic-impact-all-us-states_en.


