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4th ExportUSA Forum, 4 Νοεμβρίου, 2019 

 

 

Νικόλαος Μπακατσέλος, 

Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

 

 

Φανταστείτε μια δυναμική αγορά 330 εκατομμυρίων ανθρώπων, πολυ-πολιτισμική, 

δεκτική σε νέες ιδέες, ανοικτή σε νέα προϊόντα, με σχεδόν ίδια γούστα και μια γλώσσα 

που, στη χώρα μας, όλοι μαθαίνουμε από το δημοτικό. 

 

Αυτή είναι η αγορά των ΗΠΑ:  η μεγαλύτερη, πιο marketing oriented αγορά του 

κόσμου.  Μια αγορά που -και μόνο να ασχοληθείτε με κάποιες πολιτείες- μπορεί να 

απογειώσει τις πωλήσεις των εταιριών σας, εφόσον βέβαια μπορείτε να 

εκμεταλλευτείτε και να διαχειριστείτε σωστά την ευκαιρία. 

 

Για αυτό είμαστε εδώ!!  

 

Κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,  

 

Καλώς ήρθατε στο 4ο ExportUSA Forum. 

 

Φαίνεται πάντως, πως καταλαβαίνουμε την ευκαιρία, ξεκινώντας από τις σχέσεις 

ανάμεσα στις δύο χώρες μας που είναι άλλωστε και η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε! 
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Έτσι, είμαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να αναφέρω πως οι Ελληνοαμερικανικές 

σχέσεις συνολικά, βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο όλων των εποχών, ενώ στο 

πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας που είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι 

εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη κερδίζουν διαρκώς δυναμική και 

αναβαθμίζονται.  

 

Πρέπει να αποδώσω το μεγαλύτερο μέρος αυτού του επιτεύγματος στη συμβολή που 

είχε η δυναμική παρουσία και η ακούραστη προσπάθεια του πρέσβη κου Pyatt και της 

ομάδας που έχει δημιουργήσει στη πρεσβεία.  

 

Στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου, ο ρόλος του επιμελητηρίου μέσα από τη 

υποστήριξη της πρεσβείας -με την οποία άλλωστε έχουμε μια εξαιρετική σχέση 

στρατηγικής σημασίας - είναι νομίζουμε σημαντικός - ειδικά στο σκέλος του εμπορίου 

- όπου και υπηρετούμε το κύριο λόγο ύπαρξης μας. 

 

Οι επισκέψεις των υπουργών Ross & Pompeo τους τελευταίους 12 μήνες, υπουργών 

εμπορίου και εξωτερικών αντίστοιχα, αποδεικνύει και αναδεικνύει τη σημασία που 

δίνουν οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στη σχέση αυτή. Μια σχέση, με αμφίπλευρο εμπορικό και 

επενδυτικό ενδιαφέρον. Μια σχέση, που φαίνεται να αυξάνει σε μέγεθος. 

Ας μιλήσουμε όμως λίγο με νούμερα:  

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – ΗΠΑ από το 2011 μέχρι και σήμερα παρουσιάζει 

θετικό πρόσημο για τη χωρά μας, με το ύψος του εμπορικού πλεονάσματος να 

ανέρχεται σε €680,73 εκατ., για το 2018, με μια ιστορικά υψηλή άνοδο κατά 21,98%, 

σε σχέση με το 2017. 

Το 2018, η αξία των ελληνικών εξαγωγών έφτασε τα €1.370 εκατ. ενώ από την άλλη 

πλευρά, η αξία των ελληνικών εισαγωγών από την αμερικανική αγορά είχε πτωτική 

τάση, φτάνοντας τα €689,34 εκατ., μια μείωση 8%.   

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανθίζουν από το 2002, που εκτός από τις 

πτώσεις του 2008 και του 2011, έχουν μεγεθυνθεί κατά 115%, έως και το 2018. Mε το 

ρεκόρ αύξησης της αξίας (21,98 %), οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ, επιστρέφουν σε 

επίπεδα προ κρίσης (€1.370,92 το 2008 και 1.370,07 το 2018).  
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Η δε αξιοσημείωτη ανάπτυξη των δυο τελευταίων ετών, ανέβασε την Ελλάδα στην 68η 

θέση από́ την 70η που κατείχε το 2017,  στην κατάταξη των εμπορικών εταιρών των 

ΗΠΑ, σε αξία εισαγωγών.  

Το πρώτο εξάμηνο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές, αυξηθήκαν κατά 7,17% σε σχέση 

με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγουμένου εχτούς. Από́ €628,06 εκατ. σε 

€673,06 εκατ.  

Καθώς οι στατιστικές αυτές θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά αργότερα, θα 

περιοριστώ σε αυτά τα μακροσκοπικά μεγέθη, και θα αναφέρω απλώς πως το 

ισοζύγιο μπορεί να βελτιωθεί μέσα από ακόμη πιο οργανωμένα επιχειρηματικά πλάνα, 

στόχευση και εξειδίκευση. 

 

Ας γυρίσουμε όμως σε ένα άλλο σκέλος των διμερών σχέσεων, αυτό των άμεσων 

ξέων επενδύσεων: 

Οι ΗΠΑ λοιπόν, είναι ο έκτος σημαντικότερος επενδυτής για την Ελλάδα την τελευταία 

δεκαετία, με μεγάλές και σημαντικές επενδύσεις.  

Με την ελληνική οικονομία να ξεφεύγει σιγά σιγά από την κρίση, και το 

πολιτοοικονομικό περιβάλλον να βελτιώνεται συνεχώς, οι Άμεσες Ξένές Επενδύσεις 

από την Αμερική έχουν ανοδική τάση. Πιο συγκεκριμένα, οι αμερικάνικες ΑΞΕ στην 

Ελλάδα έφτασαν τα €1.272,44 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με 

το 2017 (€1.100 εκατ.).  

Το μέλλον των αμερικάνικων ΑΞΕ στην Ελλάδα φαντάζει ακόμα πιο ελπιδοφόρο. 

Πολλές εταιρείες κολοσσοί ενέργειας, φαρμακοβιομηχανίας, τεχνολογίας κλπ., 

ερευνούν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Ελλάδα. Εκτός του ότι το οικονομικό τοπικό 

βελτιώνεται με τη σύσταση του νέου αναπτυξιακού νομού και της μείωσης της 

φορολογίας, η Ελλάδα είναι ελκυστική λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων του ισχυρού 

Δολάριου έναντι του Ευρώ.  

Σε ότι αφορά το επενδυτικό πλαίσιο, η αμερικανική αγορά μέσα από τη διαρκή 

δυναμική της και το μέγεθος της, προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες και στις ελληνικές 

επιχειρήσεις.  Ωστόσο, η πορεία των ελληνικών ΑΞΕ στις ΗΠΑ, ήταν πτωτική για το 
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2018, καθώς συρρικνωθήκαν από €924,43 εκατ. σε €799,43 εκατ., μια μείωση κατά 

14%. Η Ελλάδα στήριξε 2700 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μεσώ των επενδύσεων, ενώ 

είναι η 2η χωρά προορισμός των ελληνικών ΑΞΕ, μετά την Κύπρο  

 

Με την εντονότερη συμμετοχή μας, σε θεσμούς όπως το Select USA και με 

μεγαλύτερη προώθηση και προβολή των ευκαιριών και πάντα σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία και το εμπορικό τμήμα της, σκοπεύουμε να συνδράμουμε στην αναστροφή 

αυτής της πορείας. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Το ενδιαφέρον υφίσταται, και το Επιμελητήριο, λειτουργεί ως μοχλός διασύνδεσης και 

ενημέρωσης, έχοντας την τεχνογνωσία και τις σχέσεις με την αγορά των ΗΠΑ, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες να διαμορφώσουν με τη 

μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα το επιχειρηματικό τους πλάνο 

 

Θεωρώ ότι το 4th ExportUSA Forum αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά συνέδρια 

αναφορικά στο ευρύτερο πλαίσιο εμπορικής διασύνδεσης Ελλάδας και Η.Π.Α. Αυτός 

που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου θα ενημερωθεί από μια πλούσια 

ατζέντα. Οι συμμετέχοντες και ομιλητές είναι εξαιρετικοί και διαχέουν όλο το φάσμα 

του επιχειρείν τόσο από την Ελλάδα όσο και από την άλλη άκρη του ατλαντικού.  

 

Σαν νέος πρόεδρος, η κληρονομιά που έχω πάρει από τη δυναμική που έχει 

διαμορφώσει το σημαντικότερο Επιμελητήριο της χώρας είναι τέτοια που με ωθεί να 

συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση την πορεία του, ως παράγοντα υποστήριξης 

και προώθησης των συμφερόντων της ελληνικής επιχειρηματικότητας προς όφελος 

της ανάπτυξης 

 

Ειδικά σε μια περίοδο όπου διαφαίνεται μια ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική για την 

Ελλάδα.  
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Πρέπει λοιπόν, να ενταθούν οι προσπάθειες της επιχειρηματικής κοινότητας για 

διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τους με έμφαση 

στην εξωστρέφεια και να αξιοποιηθεί το momentum στον απόλυτο βαθμό. 

 

Σας εύχομαι μια ευχάριστη και εποικοδομητική και συμμετοχή, και ελπίζω να έχουμε 

ακόμα καλύτερα νέα να αναφέρουμε σε ένα χρόνο από σήμερα στο 5ο ExportUSA 

Forum. 

 

Σας ευχαριστώ και καλώ στο βήμα τον πρέσβη των ΗΠΑ, κο Geoffrey Pyatt.  


