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Ανακοίνωση Υπουργείου Εμπορίου (DoC) για επίσκεψη Υπουργού W. Ross στην 

Ελλάδα (9/2019). 

Εκδόθηκε, 13.9.2019, ανακοίνωση α/Υπουργείου Εμπορίου αναφορικά με επίσκεψη του 
Υπουργού Ross στην Ελλάδα, προς ενίσχυση των διμερών εμπορικών ροών και του οφέλους 
των αμερικανικών επιχειρήσεων (for stronger trade ties and better protections for U.S. 
businesses and workers). Ειδικότερα, αναφέρεται, οι ΗΠΑ είναι σημαντικός οικονομικός 
εταίρος των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ με την Ελλάδα υπάρχει περιθώριο 
περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, αξιοποιώντας το υφιστάμενο 
πλαίσιο συνεργασίας, προς αμοιβαίο όφελος των οικονομιών της περιοχής και των ΗΠΑ. 
 

Ως προς τη χώρα μας, αναφέρονται οι συναντήσεις του Υπουργού Ross με τους κ.κ. 
Πρωθυπουργό και Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
ενώ, επισημαίνεται, η αμερικανική πλευρά προτίθεται στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες χώρας 
μας για προσέλκυση επενδύσεων, προώθηση μεταρρυθμίσεων, διαμόρφωση ευνοϊκότερου 
φορολογικού πλαισίου και περιβάλλοντος οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης αναφέρεται, ο 
Υπουργός Ross θα διοργανώσει συνάντηση του κ. Πρωθυπουργού με εκπροσώπους 
μεγάλων επιχειρήσεων ΗΠΑ, στο περιθώριο της επικείμενης 74ης Γενικής Συνέλευσης Η.Ε. 
(17-24.9.2019, Ν. Υόρκη). 
 
Σε πλαίσιο επαφών με εκπροσώπους ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων, στο 
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham) στην Αθήνα, ο Υπουργός Ross 
αναφέρθηκε στην επιτυχή συμμετοχή α/επιχειρήσεων στη ΔΕΘ το 2018 και στην πλέον 
πρόσφατη, το 2019, επιτυχή έκδοση ελληνικών ομολόγων με ευνοϊκούς όρους, καθώς η 
ελληνική οικονομία ανακάμπτει από την παρελθούσα οικονομική κρίση, ενώ οι 
μεταρρυθμίσεις της νέας ε/Κυβέρνησης συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρονται οι 
συναντήσεις με κ.κ. ΠΘ και Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ως εξαιρετικά εποικοδομητικές, ενώ αναγνωρίζονται ομοιότητες του 
αμερικανικού και του ελληνικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, οποίο η αμερικανική 
πλευρά προτίθεται υποστηρίξει ενεργά. Συζητήθηκαν, αναφέρεται ειδικότερα, προκλήσεις 
διμερούς πλαισίου συνεργασίας, η αντιμετώπιση των οποίων θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
των αμερικανικών επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, οποία οι ΗΠΑ 
στηρίζουν μέσω της συνεργασίας σε πλαίσιο διμερούς Στρατηγικού Διαλόγου. Πέραν των 
αναμενόμενων περαιτέρω θετικών επιπτώσεων, από αμερικανικής πλευράς επισημαίνεται η 
αύξηση, ήδη το 2018, του διμερούς εμπορίου αγαθών κατά 20%, ή $ 470 εκ., σε σύνολο $ 2,8 
δισ., με αύξηση αμερικανικών εξαγωγών σε $ 1,1 δισ. και εισαγωγών από την Ελλάδα σε $ 
1,7 δισ., ενώ το απόθεμα αμερικανικών επενδύσεων (FDI) στην Ελλάδα ανήλθε, το ίδιο έτος, 
σε $ 1,4 δισ., από $ 1,2 δισ. το 2017. Αναφέρεται επίσης ότι από αμερικανικής πλευράς 
παρακολουθούνται δυνατότητες ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας και συμμετοχής 
αμερικανικών επιχειρήσεων σε έργα (projects), σε σειρά διαφορετικών τομέων. 
 


