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Έκθεση αμερικανικών επιμελητηρίων για τη Διατλαντική Οικονομία 2019.

Δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα έκθεση με θέμα “The Transatlantic Economy 2019:
Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe”
(βλ.1), του Foreign Policy Institute (Johns Hopkins University), υπό την αιγίδα και με τη
συνεργασία του Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ (US Chamber of Commerce, βλ.2)
και του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην ΕΕ (American Chamber of
Commerce to the European Union, βλ.3), σε οποία τεκμηριώνεται ότι η διατλαντική
οικονομία παραμένει η μεγαλύτερη παγκοσμίως ενώ επισημαίνεται ότι λόγω
συσσώρευσης και παράτασης εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ η ανθεκτικότητα της
παγκοσμίως μεγαλύτερης αυτής οικονομικής σχέσης τίθεται σε δοκιμασία.

Οι διατλαντικές ροές εμπορίου και επενδύσεων υποστηρίζουν 16 εκ. θέσεις εργασίας
σε ΗΠΑ και ΕΕ και παράγουν περίπου $ 5,5 τρισ. εμπορικών πωλήσεων ετησίως,
ενώ εκατέρωθεν του Ατλαντικού διακινούνται ημερησίως αγαθά και υπηρεσίες αξίας
άνω των $ 3,75 δισ. Η διατλαντική αγορά είναι η πλουσιότερη στον κόσμο καθώς
συντηρεί περίπου το ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας προσωπικής κατανάλωσης και
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Καμία
άλλη περιοχή στον κόσμο δεν προσελκύει περισσότερες αμερικανικές Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις (FDI) όσο η Ευρώπη, η οποία, αντίστοιχα, παραμένει μακράν η
μεγαλύτερη πηγή εισερχόμενων επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Η οικονομική αλληλεξάρτηση των δύο πλευρών είναι βαθύτερη από κάθε άλλη διεθνή
οικονομική σχέση, ενώ οι οικονομικοί δεσμοί είναι ιδιαίτερα ισχυροί ως προς τις ΑΞΕ,
τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών (ιδίως μέσω των εκατέρωθεν θυγατρικών), τις επενδύσεις σε έρευνα και
ανάπτυξη, τη συνεργασία στον τομέα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, τις ροές
τεχνολογίας και τις πωλήσεις υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης.

Εμπόριο και επενδύσεις.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και αντίστροφα, ενώ οι
εξαγωγές εμπορευμάτων ΗΠΑ προς την ΕΕ (κυρίως προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία,
Ολλανδία, Γερμανία) αυξήθηκαν το 2018 κατά 13%, σημειώνοντας καλύτερη ετήσια
επίδοση συνολικής αξίας $ 319 δισ. (κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2018 οι
εξαγωγές αγαθών των ΗΠΑ προς την ΕΕ ήταν 2,5 φορές υψηλότερες των

1 Αναλόγως διαθεσιμότητας και πηγής στοιχείων στην έκθεση γίνεται αναφορά σε ΕΕ μόνο ή
σε Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των χωρών Νορβηγίας, Ελβετίας και Τουρκίας.
Ειδικότερα για την Τουρκία, στην έκθεση αναφέρεται άλλη μελέτη “Turkey in the North
Atlantic Marketplace”, υπό προοπτική προσάρτησης της Τουρκίας στη Δύση και
εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεων της χώρας με τους διατλαντικούς εταίρους.

2 U.S. Chamber of Commerce, https://www.uschamber.com/.
3 American Chamber of Commerce to the European Union, http://www.amchameu.eu/.



αμερικανικών εξαγωγών στην Κίνα, ενώ 45 από τις 50 πολιτείες ΗΠΑ εξήγαγαν
περισσότερα αγαθά στην Ευρώπη απ’ ό,τι στην Κίνα). Το εμπορικό έλλειμμα των
ΗΠΑ έναντι της ΕΕ ήταν $ 168 δισ. το 2018, ως ετήσια αύξηση 11% (ενώ το έλλειμμα
έναντι της Κίνας ήταν $ 417 δισ. το ίδιο έτος).

Ωστόσο, οι εκατέρωθεν ροές ΑΞΕ μεταξύ των δύο πλευρών είναι μακράν
σημαντικότερες των εμπορικών ροών και κινητήρια δύναμη της διατλαντικής
οικονομίας, όπως και ιδιαίτερης σημασίας από άποψη δημιουργίας θέσεων εργασίας
και ευημερίας δεδομένου ότι η Ευρώπη (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις ΗΠΑ
και αντίστροφα. Κατά το 2017, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αναλογούσαν σε 27% των
παγκόσμιων εξαγωγών και 32% των παγκόσμιων εισαγωγών ενώ, το ίδιο έτος,
αναλογούσαν σε 65% των παγκόσμιων εκροών και 58% των παγκόσμιων εισροών
ΑΞΕ. Οι ευρωπαϊκές θυγατρικές στις ΗΠΑ εξήγαγαν αγαθά αξίας $ 192,4 δισ. το 2016
(52% του συνόλου των ετήσιων εξαγωγών των ξένων θυγατρικών στις ΗΠΑ), ενώ οι
πωλήσεις αμερικανικών θυγατρικών στην Ευρώπη ($ 3 τρισ. το 2017) υπολογίζονται
υψηλότερες των παγκόσμιων εξαγωγών ΗΠΑ ($ 2,4 τρισ. το ίδιο έτος) και ως ήμισυ
περίπου των παγκόσμιων πωλήσεων των αμερικανικών θυγατρικών στο εξωτερικό.

Εμπόριο υπηρεσιών.

Το διατλαντικό εμπόριο υπηρεσιών έχει εξέχουσα σημασία στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ,
δεδομένου ότι οι δύο οικονομίες είναι κατ’ εξοχήν παραγωγοί και εξαγωγείς
υπηρεσιών, ενώ οι εις βάθος διασυνδέσεις των τομέων υπηρεσιών των δύο πλευρών,
μέσω εκατέρωθεν επενδυτικών ροών, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Κατά το 2017,
η Ευρώπη αποτέλεσε προορισμό για το 37% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών
ΗΠΑ και, αντίστοιχα, πηγή του 43% 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 κορυφαία επίδοση $ 298 δισ.
(αύξηση άνω του 40% ως προς το 2009), ενώ οι αμερικανικές εισαγωγές υπηρεσιών
από την Ευρώπη επίσης ακολούθησαν παρόμοια τάση, ανερχόμενες σε κορυφαία
επίδοση $ 232 δισ., διαμορφώνοντας πλεόνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών ΗΠΑ σε
βάρος της Ευρώπης ύψους $ 66 δισ. (ενώ, για σύγκριση, το εμπορικό έλλειμμα
αγαθών σε βάρος ΗΠΑ ήταν $ 175 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 4% το
2017, σε $ 802 δισ., αντιστοιχώντας σε περίπου 53% των παγκόσμιων πωλήσεων
υπηρεσιών θυγατρικών ΗΠΑ, ενώ οι υπηρεσίες θυγατρικών της Ευρώπης στις ΗΠΑ
αντιστοιχούσαν, το 2016, σε $ 561 δισ., ή 27% κάτω των πωλήσεων των
αμερικανικών θυγατρικών στην Ευρώπη.

Θέσεις εργασίας στη διατλαντική οικονομία.

Οι διατλαντικές επενδυτικές ροές και το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στηρίζουν τις
αγορές εργασίας στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, ενώ οι ευρωπαϊκές θυγατρικές στις ΗΠΑ
απασχολούν άμεσα εκατομμύρια εργαζόμενους, ως η μεγαλύτερη εκεί ξένη πηγή
θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές θυγατρικές στην Ευρώπη
απασχόλησαν άμεσα περίπου 4,8 εκ. εργαζόμενους το 2017 (αύξηση άνω του 30%
από το 2000), ενώ, το ίδιο έτος, οι ευρωπαϊκές θυγατρικές στις ΗΠΑ απασχόλησαν
άμεσα 4,6 εκ. εργαζόμενους (περίπου 90.000 περισσότερους εργαζόμενους ως προς
το 2016). Επισημαίνεται ότι στα αναφερόμενα αυτά στοιχεία δεν συνυπολογίζονται οι
πολλαπλασιαστικά ανάλογες έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τις
εμπορικές ροές και την ανάπτυξη των αγορών μέσω συναφών επενδύσεων,
επιχειρηματικών συνεργασιών κλπ.



Κατά το 2016 οι πέντε πρώτοι εργοδότες στις ΗΠΑ ήταν οι χώρες Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία, Γερμανία, 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.

Ψηφιακή οικονομία.

Πρόκειται για τομέα της διατλαντικής οικονομικής σχέσης ο οποίος παρουσιάζει
βέλτιστες προοπτικές και ταχεία ανάπτυξη, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και
σημασίας, λαμβανομένου υπόψη ότι στον τομέα ψηφιακών υπηρεσιών η Ευρώπη
είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και αντίστροφα, ενώ και οι δύο
πλευρές είναι επίσης οι μεγαλύτεροι καθαροί εξαγωγείς ψηφιακών υπηρεσιών στον
κόσμο.

Η Β. Αμερική και η Ευρώπη παράγουν περίπου 75% του παγκόσμιου ψηφιακού
περιεχομένου, ενώ οι διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ήταν
κατά το 2015 οι πιο υψηλές παγκοσμίως (50% υψηλότερες των ροών δεδομένων
μεταξύ ΗΠΑ και Ασίας, σε απόλυτους αριθμούς, και 400% υψηλότερες κατά κεφαλή).

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
2017 οι ΗΠΑ εξήγαγαν $ 204,2 δισ. ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη και
εισήγαγαν από αυτήν $ 123,7 δισ., καταγράφοντας σε αυτόν τον τομέα εμπορικό
πλεόνασμα σε βάρος της Ευρώπης τουλάχιστον $ 80,5 δισ. Το ίδιο έτος, στις ΗΠΑ
αναλογούσε το 31% των εξαγωγών υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου της ΕΕ προς
τρίτες χώρες και το 39% των εξαγωγών υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου προς την
ΕΕ από τρίτες χώρες.
Υπογραμμίζεται ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από θυγατρικές εταιρείες
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού (θυγατρικές των ΗΠΑ στην ΕΕ και αντίστροφα)
ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις μεταξύ των δύο εταίρων υπερατλαντικές εξαγωγές
ψηφιακών υπηρεσιών.

Οικονομία καινοτομίας.

Οι ροές στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) είναι σημαντικότερες μεταξύ
ΗΠΑ-ΕΕ εν συγκρίσει με τις ροές έναντι λοιπών εταίρων των δύο πλευρών. Το 2016
αμερικανικές θυγατρικές επένδυσαν $ 31,3 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη στην ΕΕ
(58% των συνολικών δαπανών R&D θυγατρικών ΗΠΑ στο εξωτερικό, με κυριότερους
αποδέκτες τις χώρες Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ιρλανδία, Γαλλία και
Βέλγιο). Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, οι δαπάνες R&D ευρωπαϊκών θυγατρικών ανήλθαν σε
$ 44 δισ. το ίδιο έτος (73% της συνολικής αξίας εργασιών R&D ξένων θυγατρικών στις
ΗΠΑ).


