
Διμερές Εμπόριο - Εξέλιξη διμερούς εμπορίου και ανταγωνισμός 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας όπως απεικονίζονται στον Πίνακα 

1, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ παρουσίασαν συνολικά ανοδικές τάσεις την 

τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας από κάτι περισσότερο από 700 εκατ. δολ. το 2004 και φτάνοντας 

στα 1,19 δις το 2007, έτος κορύφωσής τους, για να περιοριστούν στη συνέχεια κατά τα έτη 2008 (-

16,3%), 2009 (-15,8%) και 2010 (-5,1%). Το 2011 παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη των 

εξαγωγών μας σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2010) της τάξεως του 8,4%, αλλά σε αξία οι 

εξαγωγές μας παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2009. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των 

εξαγωγών μας 14,4% το 2012, φθάνοντας σε αξία σχεδόν το 1 δις δολ. (στα επίπεδα περίπου του 

2008 και πλησιάζοντας σημαντικά το ζενίθ των εξαγωγών μας σε αξία εν έτει 2007). Το 2013 

παρατηρείται ελαφρά μείωση των εξαγωγών μας (-3,5%) αλλά σε όρους αξίας οι εξαγωγές μας 

παραμένουν στα επίπεδα περίπου του παρελθόντος έτους. 

Κατά την περίοδο 2004-2007, τετραετία συνεχούς επέκτασης, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών 

μας υπερδιπλασιάστηκε (μ. ό. ποσοστιαίας μεταβολής + 18,1%), ποσοστό το οποίο περιορίζεται 

στο 5,4% για το σύνολο της δεκαετίας (μ. ό. ποσοστιαίας μεταβολής 2004-2013), εξαιτίας της 

κάμψης των ετών 2007-2010 (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή -3,4%). Από το 2010 το σκηνικό 

αρχίζει να αλλάζει: κατά την περίοδο 2010-2013 παρατηρείται μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 

της τάξεως του 3,5%, που οφείλεται βεβαίως στις καταπληκτικές επιδόσεις των εξαγωγών μας την 

διετία 2011-2012 (11,4% η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή την εν λόγω περίοδο). Γενικά, οι 

καλύτερες επιδόσεις για τις εξαγωγές μας, σε όρους αξίας, στην υπό εξέταση περίοδο ήταν εκείνες 

του 2007 με 1,19 δις και 2008 / 2012 / 2013 με σχεδόν 1 δις δολ. ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ετήσιος μέσος όρος των ελληνικών εξαγωγών τη δεκαετία 1994-2003 

ήταν 509,9 εκατ. δολ. (Πίνακας 2), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος τη δεκαετία που μόλις 

ολοκληρώθηκε (2004-2013) ανήλθε σε 920,9 εκατ., σημειώνοντας μια θεαματική αύξηση της τάξης 

του 32% (μ.ό. ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής 2004-2013, 5%). Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, 

όμως, οι εισαγωγές από ΗΠΑ αυξήθηκαν συνολικά με ταχύτερους ρυθμούς εντός της τελευταίας 

εικοσαετίας, με αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίου για τα ελληνικά προϊόντα ως προς τα συνολικά 

εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ, από 0,049% το 2000 σε 0,042% το 2013. Αυτό απεικονίζεται ακόμη 

πιο εύγλωττα από τους μέσους όρους, με τη μέση διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στην 

αμερικανική αγορά, σε όρους εξαγωγών, να μειώνεται από 0,049% την περίοδο 2000-2006, σε 

0,047% την περίοδο 2007-2013 (βλ. Πίνακα 3).  
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Οι αμερικανικές εξαγωγές προϊόντων προς τη χώρα μας, παρά τις πιο ακραίες διακυμάνσεις που 

παρουσιάζουν ανά έτος, αυξήθηκαν σωρευτικά κατά την τελευταία δεκαετία (ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή 2004-2013, μ.ό.: 2,5%), αλλά το 2012 σημειώνουν απίστευτη μείωση -26,1%, λόγω 

προφανώς της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Η καλύτερη επίδοσή τους καταγράφηκε το 2009, 

με 2,48 δις δολ., ενώ το 2013 αποτελεί τη χειρότερη χρονιά της δεκαετίας για τις αμερικανικές 

εξαγωγές προς τη χώρα μας (σε αξία), αφού ανήλθαν σε μόλις 736,9 εκ. δολ., μειωμένες κατά 8% 

σε σχέση με το 2012 (Πίνακας 1).  

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ως τάξη μεγέθους, ότι εν γένει ο λόγος των εξαγωγών μας προς τις 

εισαγωγές από ΗΠΑ φτάνει σχεδόν το 1:1, αλλά μόνο εάν συγκρίνουμε το 2007, τη χρονιά-ρεκόρ 

της δεκαετίας για τις ελληνικές εξαγωγές, με τις αντίστοιχα χειρότερες χρονιές για τις αμερικανικές 

εξαγωγές. Για πρώτη φορά την τελευταία διετία 2012-2013 οι ελληνικές εξαγωγές είναι 

περισσότερες από τις αμερικανικές εξαγωγές στην Ελλάδα και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας 

κλείνει θετικά (περί τα -187,9 και -216,9 εκ. δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα). Για την περίοδο 2004-2013 η 

Ελλάδα κατέγραψε μέσο έλλειμμα της τάξης των 584,4 εκ. δολ. ΗΠΑ (Πίνακας 4). 

 



Πίνακας 1: Διμερείς Εμπορικές Ροές Ελλάδος – ΗΠΑ, Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 2004-2013 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

723,135 884,092 965,102 1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 953,830 

Τάση 17.4% 22.3% 9.2% 23.6% -16.3% -15.8% -5.1% 8.4% 14,4% -3.5% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2012-2013 (μ.ό.): 5.4% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2004-2013 (μ.ό.): 5.4% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2011-2013 (μ.ό.): 6.4% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2011-2012 (μ.ό.): 11.4% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2010-2013 (μ.ό.): 3.5% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2004-2007 (μ.ό.): 18.1% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2007-2010 (μ.ό.): -3.4% 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Εξαγωγές 
ΗΠΑ 

2,063,120 1,190,297 1,554,131 2,110,968 1,931,753 2,475,730 1,106,800 1,083,440 801,047 736,955 

Τάση 73.2% -42.3% 30.6% 35.8% -8.5% 28.2% -55.3% -2.1% -26.1% -8.0% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2004-2013 (μ.ό.): 2.5% 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

1,339,985 306,205 589,029 918,035 932,897 1,635,138 309,293 218,706 -187,860 -216,875 

% 
μεταβολή 

 133.0% -77.1% 92.4% 55.9% 1.6% 75.3% -81.1% -29.3% -185.9% 15.4% 

  3



Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2012-2013 (μ.ό.): -85.2% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2010-2013 (μ.ό.): -70.2% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2009-2013 (μ.ό.): -41.1% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2005-2013 (μ.ό.): -14.8% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 2004-2013: 584,455.30 

*ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  

Πίνακας 2: Ελληνικές Εξαγωγές σε ΗΠΑ, 1994-2013 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

454,521 398,366 495,796 453,041 467,115 570,938 591,847 505,511 546,066 616,012 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

723,135 884,092 965,102 1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 953,830 

Μ.ό. ελληνικών εξαγωγών 1994-2003: 509,921 

Μ.ό.  ελληνικών εξαγωγών 2004-2013: 920,969 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 1994-2013 (μ.ό.): 6% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 1994-2003 (μ.ό.): 7% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2004-2013 (μ.ό.): 5% 
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% Μεταβολή 1994-2013: 110% 

% Μεταβολή 1994-2003: 36% 

% Μεταβολή 2004-2013: 32% 

*ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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Αντίστοιχα, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο είναι διαχρονικά ελλειμματικό για τη χώρα μας. Το 2009 

ξεπέρασε τα 1,6 δις δολ., σημειώνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο “άνοιγμα” στο διμερές ισοζύγιο 

μετά το 2004, όταν είχε πλησιάσει τα 1,4 δις. Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί η μείωση κατά 81% 

του ελλείμματος το 2010, συρρικνούμενο από τα 1,6 δις δολ. το 2009 σε 309 εκ. δολ. και 29,3% το 

2011, συρρικνούμενο από τα 309 εκ. δολ. σε περίπου 219 εκ. δολ. Το 2012 το έλλειμμα της χώρας 

μας σημειώνει απίστευτη μείωση 186% περίπου, και το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει για πρώτη 

φορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες πλεόνασμα της τάξεως περίπου των 188 εκ. δολ. ΗΠΑ. 

Συνεχίζοντας τις καλές επιδόσεις, το 2013 το εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει πλεόνασμα περί τα 217 

εκ. δολ. (+ 15,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Συγκρίνοντας διαχρονικά, το μέσο εμπορικό 

έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας επιδεινώθηκε ελαφρά μεταξύ των δύο προηγούμενων δεκαετιών, 

διευρυνόμενο από 562 εκ. δολ. περίπου μεταξύ 1994-2003 σε 584,4 εκ. δολ. ΗΠΑ μεταξύ 2004 και 

2013 (Πίνακες 1 και 4).  

Πίνακας 3: Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών επί συνόλου εισαγωγών ΗΠΑ, 2000-2013 
 

Έτος % Μερίδιο Έτος 
% 

Μερίδιο 

2000 0,049 2007 0,061 

2001 0,044 2008 0,048 

2002 0,047 2009 0,054 

2003 0,049 2010 0,042 

2004 0,049 2011 0,039 

2005 0,053 2012 0,043 

2006 0,052 2013 0.042 

Μέσος όρος 

2000-2006 
0,049 

Μέσος όρος 

2007-2013 
0,047 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  

 



Πίνακας 4: Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 1994-2003 & 2004-2013 (ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

375,332 1,120,567 324,103 500,624 887,959 423,224 625,930 790,320 606,685 575,091   

% 
μεταβολή 

-30% 198.6% -71.1% 54.5% 77.4% -52.3% 47.9% 26.3% -23.2% -5.2%   

 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 1994-2003  (μ.ό.): 32,7% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 1994-2003:561,912 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

1,339,985 306,205 589,029 918,035 932,896 1,635,138 309,293 218,706 -187,860 -216,875   

% 
μεταβολή 

133.0% -77.1% 92.4% 55.9% 1.6% 75.3% -81.1% -29.3% -185.9% 15.4%   

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2004-2013 (μ.ό.): 0.02% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2005-2013 (μ.ό.): -14.8% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 2004-2013: 584,455.30 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ     
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