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ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1.1 Εξέλιξη διμερούς εμπορίου  
Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας,1 όπως απεικονίζονται στον 

Πίνακα 1, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ παρουσίασαν αισθητή ανάκαμψη το τελευταίο 

εξάμηνο κατά 20,88%, κλείνοντας σε 588,5 εκατ. δολ. από 453,7 εκατ. δολ. το 1ο εξάμηνο του 2011.  

Ήδη τα τελευταία δύο έτη οι εξαγωγές μας ανέκαμψαν κατά 8,4%.  

Επιπρόσθετα στη θετική αυτή εξέλιξη, οι εισαγωγές από ΗΠΑ μειώθηκαν ελαφρώς εντός της 

εξεταζόμενης περιόδου, με αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίου για τα ελληνικά προϊόντα ως προς τα 

συνολικά εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ, από 0,043% το 1ο εξ. 2011 σε 0,048% το 1ο εξ. 2012 (βλ. 

Πίνακα 2).  

Από την άλλη, το 2011 οι αμερικανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας ανήλθαν σε 1,10 δις δολ., 

μειωμένες κατά 2,1% σε σχέση με το 2010, ενώ το 1ο εξάμηνο 2012 μειώθηκαν κατά 10,87% σε 

σχέση με το 1ο εξάμηνο 2011 (βλ. Πίνακα 1: από 505,5 εκατ. δολ. το 2011 σε 450,6 εκατ. δολ. το 

2012).  

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

από ΗΠΑ έφτασε σχεδόν το 1:1 την υπό εξέταση περίοδο και μάλιστα για πρώτη φορά οι εξαγωγές 

μας αριθμούνται το 1ο εξάμηνο 2012 περισσότερες από τις εισαγωγές μας.  

Αντίστοιχα, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται για πρώτη φορά πλεονασματικό για τη 

χώρα μας (κατά 98 σχεδόν εκατ. δολ.). Ήδη είχε μειωθεί κατά 29,3% το 2011, συρρικνούμενο από τα 

3 εκ. δολ. σε 2,1 εκ. δολ., ενώ στην υπό εξέταση περίοδο μειώθηκε θεαματικά κατά 288,97% (βλ. 

Πίνακα 1).   

 
1 United States International Trade Commission (US ITC), Αύγουστος 2012 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διμερείς Εμπορικές Ροές Ελλάδος –ΗΠΑ, Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 2010-1ο εξ. 2012  

 
2010 2011 2011 YTD 2012 YTD 

Ελληνικές Εξαγωγές 797,507 
 

864,734 
 

453,783 548,535 

Τάση  8.4%  20.88% 

     

Εισαγωγές από ΗΠΑ 1,106,800 1,083,440 505,591 450,630 

 
Τάση 
 

 -2.1%  
 

-10.87% 
 

     

Εμπορικό Ισοζύγιο 309,293 218,706 51,809 -97,905 

% μεταβολή  -29.3%  -288.97% 

 
*ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 
*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών επί συνόλου εισαγωγών ΗΠΑ, 2010-1ο εξ. 2012 

 

Έτος 
% 

Μερίδιο 

2011 0,039 

Α΄ εξ. 2011 0,043 

Α΄ εξ. 2012 0,048 

 

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



1.2 Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ (κύριες κατηγορίες προϊόντων)  
 

Με έτος βάσης το 2011, ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 3) απεικονίζει τις 25 κυριότερες 

κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από τη χώρα μας προς τις ΗΠΑ σε βάθος 5ετίας (2010-2012)2. 

Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 77,8% των εξαγωγών μας κατά το παρελθόν έτος, ενώ σε όρους 

εξαμήνου το 67,7% το 1ο εξ. 2012 και 79,58% την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η συνολική αξία των 

25 αυτών επιμέρους κατηγοριών παρουσιάζει το 1ο εξ. 2012 μικρή αύξηση της τάξης του 2,84% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων 

υπερδιπλασιαστήκαν μεταξύ των δύο πρώτων εξαμήνων 2011 και 2012 (91,19%). Τέλος, βάσει των 

στοιχείων αυτών, οι εξαγωγές μας στο σύνολό τους εμφανίζουν αύξηση 20,88% το 1ο εξ. 2012 σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Μια γενικότερη ματιά στον Πίνακα 3 αποκαλύπτει ότι το μίγμα των κύριων εξαγωγών μας προς τις 

ΗΠΑ περιλαμβάνει τόσο βιομηχανικά όσο και αγροτικά προϊόντα, πρώτες ύλες και προϊόντα χαμηλής 

επεξεργασίας. Μάλιστα, μεταξύ των πρώτων 5 κατηγοριών μόνο οι ελιές είναι αγροτικό προϊόν (1
η 

θέση, με μερίδιο περίπου 11,5% των εξαγωγών μας το 2011), με τις υπόλοιπες 4 κατηγορίες να 

αφορούν βιομηχανικά προϊόντα· αντίστοιχα, μεταξύ των 10 πρώτων κατηγοριών, 5 αφορούν σε 

βιομηχανικά προϊόντα/ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας και 3 σε αγροτικά προϊόντα.  

Με έτος βάσης το 1ο εξ. 2012 και εξετάζοντας τις 15 πρώτες κατηγορίες, Πίνακας 4, παρατηρούμε 

τις εξής αλλαγές ως προς τις επιμέρους κατηγορίες: 

 η κατηγορία των ελιών (HTS: 200570) που το 2011 ήταν στην 1
η 
θέση των εξαγωγών μας, με 

σημαντικό προβάδισμα από τη δεύτερη κατηγορία (ξυραφάκια, HTS: 821210) και ποσοστό επί 

των συνολικών εξαγωγών μας προς τις ΗΠΑ 11,52% το 2011, έπεσε το 1ο εξ. του 2012 στην 3η 

θέση, σημειώνοντας μείωση 4,64% και επί του συνόλου των εξαγωγών κατά δύο ποσοστιαίες 

μονάδες την περίοδο 1ο εξ.2011-1ο εξ.2012.  

 Αξιοσημείωτη είναι η ανάκαμψη της κατηγορίας αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου (HTS: 

730512) που μετά την καθίζηση των ετών 2009-2010 σε σχέση με το 2008, εκτοξεύθηκαν 

σημειώνοντας το 2011 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των 25 πρώτων εξαγώγιμων 

προϊόντων (580,24%), ενώ και το 1ο εξ. 2012 σημείωσε αύξηση 123,74% καταλαμβάνοντας την 1η 

θέση.  

                                                 
2 Στοιχεία από την Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission) του αμερικανικού Υπουργείου 
Εμπορίου, βάσει στοιχείων από τα τελωνεία 

 



 

 Η κατηγορία «ξυραφάκια» (HTS: 821210), με το ποσοστό της να φθάνει σχεδόν το 11% το 2011, 

ως προς το σύνολο των εξαγωγών μας, παρέμεινε δυναμικά στη 2η θέση των εξαγωγών μας  το 1ο 

εξ. 2012 με αύξηση 15,25%. Ομοίως, στην ίδια θέση παρέμεινε η κατηγορία των προϊόντων 

αλουμινίου (πλάκες, φύλλα, ταινίες κλπ, HTS: 760612), με μικρή αύξηση των εξαγωγών την 

περίοδο των δύο πρώτων εξαμήνων 2011-2012 κατά 6,01%, καθώς και η HTS: 871640 

(ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα) στην 7η θέση με αύξηση 31,75% το 1ο εξ. 2012. 

 Αξίζει να σημειωθεί επίσης η σταθερά ανοδική πορεία των εξαγωγών μας σε μέρη από αεροπλάνα 

και ελικόπτερα (HTS: 880330) από 20,6 σε 33,8 εκατ. δολ. μεταξύ 2008 και 2011, με ανάκαμψη 

6,08% σε σχέση με το 2010 και ανάλογη κατά τα φαινόμενα πορεία και το 2012: εάν συγκρίνουμε 

τα δύο πρώτα εξάμηνα του 2011 και 2012 η ανάκαμψη στην υπό εξέταση περίοδο είναι της τάξεως 

του 39,5% (5η θέση στις εξαγωγές μας). 

 Η κατηγορία των ιχθύων (HTS: 030269) ενώ το 2011 σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (49%), 

καταλαμβάνοντας την 8η θέση, το 1ο εξ. του 2012 δεν καταγράφει καμία εξαγωγή. 

 Η κατηγορία των τυριών (HTS: 040690) εμφανίζει σταθερή πορεία την τελευταία 5ετία, παρά τη 

μικρή υποχώρηση στην υπό εξέταση περίοδο (-0,98%). 

 Η κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών (HTS: 853630) σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία ανάκαμψη μετά τους αγωγούς (βλ. παραπάνω), καταλαμβάνοντας το 1ο εξ. 2012 την 6η 

θέση (85,51%). 

 Από τα παραδοσιακά εξαγώγιμα προϊόντα μας, το ελαιόλαδο (HTS: 150910) εμφάνισε το 1ο εξ. 

2012 αύξηση 12,17% καταλαμβάνοντας αισίως την 9η θέση (15η θέση το 2011), ενώ ο οίνος 

(HTS: 220421) 7,78% (16η θέση). Η κατηγορία των λαχανικών (HTS: 200599) σημείωσε μείωση 

6,57% (καταλαμβάνοντας μόλις την 19η θέση, ενώ τα ροδάκινα κομπόστα σημαντική μείωση 

45,18%, ανεβαίνοντας ωστόσο στην 13η θέση (από 14η το 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 25 πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ, 2010-1ο εξ. 2012 (έτος βάσης: 1ο εξ. 2011) 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 

 
Ετήσια στοιχεία   (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

 

HTS κατηγορία 2008 2009 2010 2011 
% μεταβολή 

2010-2011 
1ο εξ. 2011  1ο εξ. 2012  

% μεταβολή 
1ο εξ.2011 – 1ο 

εξ.2012 

200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε 
ξίδι, μη κατεψυγμένες 

80,079 76,783 87,613 99,648 13.74% 49,058 46,781 -4.64% 

%  συνόλου 8.02% 9.13% 10.99% 11.52%  10.81% 8.53%  

821210 
Ξυραφάκια 57,150 59,943 69,800 92,776 32.92% 45,319 52,230 15.25% 

%  συνόλου 5.72% 7.13% 8.75% 10.73%  9.99% 9.52%  

730512 
Aγωγoί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm (16 in.) 
από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά 
μήκος  

25,937 3,062 8,362 56,882 580.24% 36,842 82,431 123.74% 

%  συνόλου 2.60% 0.36% 1.05% 6.58%  8.12% 15.03%  

760612 
Κράμα αλουμινίου σε ορθογώνια φύλλα, 
πλάκες και ταινίες > 0,2 mm πάχος 33,002 39,161 66,439 53,176 -19.96% 25,032 26,536 6.01% 

%  συνόλου 3.30% 4.66% 8.33% 6.15%  5.52% 4.84%  

980100 
Εισαγωγές ειδών που προέρχονται από 
επιστροφές, καθώς και εισαγωγές ζώων που 
εξήχθησαν και επεστράφησαν εντός 
οκταμήνου 

11,657 136,137 59,173 41,731 -29.48% 25,863 3,733 -85.57% 

%  συνόλου 1.17% 16.20% 7.42% 4.83%  5.70% 0.68%  

880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και ελικόπτερα 20,680 20,026 31,912 33,852 6.08% 15,945 22,252 39.55% 



871640 
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, 
μ.α.κ. 

0 0 0 31,360 N/A 15,030 19,802 31.75% 

30269 
Ψάρια, με εξαίρεση τα φιλέτα, τα συκώτια 
και τα αυγά αυτών, νωπά ή διατηρημένα 12,646 13,427 16,680 24,879 49.15% 11,917 0 -100.00% 

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό 10,165 2,416 7,936 22,843 187.84% 11,577 17,712 52.99% 

40690 
Τυριά, περιλαμβάνονται το Cheddar και το 
Colby 

18,558 20,845 20,445 22,290 9.02% 10,796 10,690 -0.98% 

271220 
Παραφίνη περιεκτικότητας σε λάδι < 0,75%  0 8,968 13,586 21,395 57.48% 16,769 6,835 -59.24% 

253010 
Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες 
(χημικές ουσίες) 

15,504 17,500 16,742 19,728 17.84% 11,142 7,461 -33.04% 

853340 
Διάφορες αντιστάσεις (ηλεκτρικές) 
συμπεριλαμβάνονται οι ροοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα 

2 0 9,422 19,207 103.85% 13,821 6,096 -55.89% 

200870 
Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται τα 
νεκταρίνια,  παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς σε ζαχαρούχο διάλυμα 
(κομπόστα) 

8,073 4,525 17,879 18,955 6.02% 12,274 6,728 -45.18% 

150910 
Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, 
μη χημικά τροποποιημένο 

18,796 17,594 16,935 17,361 2.52% 8,215 9,215 12.17% 

853630 
Ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων για ισχύ που δεν 
υπερβάνει τα 1,000 V, μ.α.κ. 

1,145 1,880 6,124 16,762 173.71% 10,841 20,111 85.51% 

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 χρόνων 9,789 13,454 27,391 11,523 -57.93% 4,942 7,869 59.23% 

540720 
Υφάσματα από νήματα συνθετικών ινών  14,997 9,144 9,533 10,737 12.63% 5,065 4,041 -20.22% 

 



 

 

854430 
Μονωμένα σετ καλωδίων για χρήση σε 
αυτοκίνητα, αεροπλάνα και πλοία 10,442 7,397 9,761 10,704 9.66% 6,237 4,025 -35.47% 

220421 
Οίνοι από φρέσκα σταφύλια (πλην 
αφρωδών) και μούστος προ ζύμωσης, με 
προσθήκη αλκοόλ και σε συσκευασίες 
μικρότερες ή ίσες των 2 L 

9,849 8,408 9,475 10,008 5.63% 5,091 5,487 7.78% 

680291 
Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι από 
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 20,706 13,048 7,965 9,295 16.70% 3,677 5,493 49.39% 

200599 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μ.α.κ., κατεψυγμένα 
(εξαιρείται η κλάση 20.06) 

7,975 9,921 5,279 8,999 70.47% 4,279 3,998 -6.57% 

930690 
Πυρομαχικά (βόμβες, χειροβομβίδες, 
τορπίλες, νάρκες και μέρη αυτών)  1,629 5,736 7,033 6,346 -9.77% 3,915 1,234 -68.48% 

730519 
Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
εξωτερική διάμετρος > 406,4 mm (16 in.) 
από σίδηρο ή χάλυβα 

201,413 91,386 29,427 6,307 -78.57% 6,307 0 -100.00% 

430310 
Eνδύματα και άλλα είδη από γουνοδέρματα 5,108 8,726 4,538 6,000 32.22% 1,161 605 -47.89% 

Επιμέρους Σύνολο (25 πρώτα) 595,303 589,488 559,450 672,764 20.25% 361,115 371,364 2.84% 

Μερίδιο 25 πρώτων επί συνολικών 
εξαγωγών 

59.60% 70.13% 70.15% 77.80% 240.28% 79.58% 67.70%  

Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 403,553 251,104 238,058 191,970 -19.36% 92,668 177,170 91.19% 

Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 998,856 840,592 797,507 864,734 8.43% 453,783 548,535 20.88% 

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

      



ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 25 πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ, 2008-1ο εξ. 2012 (έτος βάσης: 1ο εξ. 2012) 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 

 
Ετήσια στοιχεία   (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

 

HTS κατηγορία 2008 2009 2010 2011 
% μεταβολή 

2010-2011 
1ο εξ. 2011  1ο εξ. 2012  

% μεταβολή 
1ο εξ.2011 – 1ο 

εξ.2012 

730512 
Aγωγoί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm (16 in.) 
από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι κατά 
μήκος  

25,937 3,062 8,362 56,882 580.24% 36,842 82,431 123.74% 

%  συνόλου 2.60% 0.36% 1.05% 6.58%  8.12% 15.03%  

821210 
Ξυραφάκια 57,150 59,943 69,800 92,776 32.92% 45,319 52,230 15.25% 

%  συνόλου 5.72% 7.13% 8.75% 10.73%  9.99% 9.52%  

200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε 
ξίδι, μη κατεψυγμένες 

80,079 76,783 87,613 99,648 13.74% 49,058 46,781 -4.64% 

%  συνόλου 8.02% 9.13% 10.99% 11.52%  10.81% 8.53%  

760612 
Κράμα αλουμινίου σε ορθογώνια φύλλα, 
πλάκες και ταινίες > 0,2 mm πάχος 33,002 39,161 66,439 53,176 -19.96% 25,032 26,536 6.01% 

%  συνόλου 3.30% 4.66% 8.33% 6.15%  5.52% 4.84%  

880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και ελικόπτερα 20,680 20,026 31,912 33,852 6.08% 15,945 22,252 39.55% 

853630 
Ηλεκτρικές συσκευές για την προστασία των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων για ισχύ που δεν 
υπερβάνει τα 1,000 V, μ.α.κ. 

1,145 1,880 6,124 16,762 173.71% 10,841 20,111 85.51% 

871640 
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, 
μ.α.κ. 

0 0 0 31,360 N/A 15,030 19,802 31.75% 



741110 
Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό 10,165 2,416 7,936 22,843 187.84% 11,577 17,712 52.99% 

40690 
Τυριά, περιλαμβάνονται το Cheddar και το 
Colby 

18,558 20,845 20,445 22,290 9.02% 10,796 10,690 -0.98% 

150910 
Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, 
μη χημικά τροποποιημένο 

18,796 17,594 16,935 17,361 2.52% 8,215 9,215 12.17% 

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 χρόνων 9,789 13,454 27,391 11,523 -57.93% 4,942 7,869 59.23% 

253010 
Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες 
(χημικές ουσίες) 

15,504 17,500 16,742 19,728 17.84% 11,142 7,461 -33.04% 

271220 
Παραφίνη περιεκτικότητας σε λάδι < 0,75%  0 8,968 13,586 21,395 57.48% 16,769 6,835 -59.24% 

200870 
Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται τα 
νεκταρίνια,  παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς σε ζαχαρούχο διάλυμα 
(κομπόστα) 

8,073 4,525 17,879 18,955 6.02% 12,274 6,728 -45.18% 

853340 
Διάφορες αντιστάσεις (ηλεκτρικές) 
συμπεριλαμβάνονται οι ροοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα 

2 0 9,422 19,207 103.85% 13,821 6,096 -55.89% 

680291 
Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι από 
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 

20,706 13,048 7,965 9,295 16.70% 3,677 5,493 49.39% 

220421 
Οίνοι από φρέσκα σταφύλια (πλην 
αφρωδών) και μούστος προ ζύμωσης, με 
προσθήκη αλκοόλ και σε συσκευασίες 
μικρότερες ή ίσες των 2 L 

9,849 8,408 9,475 10,008 5.63% 5,091 5,487 7.78% 

540720 
Υφάσματα από νήματα συνθετικών ινών  14,997 9,144 9,533 10,737 12.63% 5,065 4,041 -20.22% 

854430 
Μονωμένα σετ καλωδίων για χρήση σε 
αυτοκίνητα, αεροπλάνα και πλοία 

10,442 7,397 9,761 10,704 9.66% 6,237 4,025 -35.47% 

200599 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μ.α.κ., κατεψυγμένα 
(εξαιρείται η κλάση 20.06) 

7,975 9,921 5,279 8,999 70.47% 4,279 3,998 -6.57% 

 



 

980100 
Εισαγωγές ειδών που προέρχονται από 
επιστροφές, καθώς και εισαγωγές ζώων που 
εξήχθησαν και επεστράφησαν εντός 
οκταμήνου 

11,657 136,137 59,173 41,731 -29.48% 25,863 3,733 -85.57% 

930690 
Πυρομαχικά (βόμβες, χειροβομβίδες, 
τορπίλες, νάρκες και μέρη αυτών)  

1,629 5,736 7,033 6,346 -9.77% 3,915 1,234 -68.48% 

430310 
Eνδύματα και άλλα είδη από γουνοδέρματα 5,108 8,726 4,538 6,000 32.22% 1,161 605 -47.89% 

30269 
Ψάρια, με εξαίρεση τα φιλέτα, τα συκώτια 
και τα αυγά αυτών, νωπά ή διατηρημένα 12,646 13,427 16,680 24,879 49.15% 11,917 0 -100.00% 

730519 
Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
εξωτερική διάμετρος > 406,4 mm (16 in.) 
από σίδηρο ή χάλυβα 

201,413 91,386 29,427 6,307 -78.57% 6,307 0 -100.00% 

Επιμέρους Σύνολο (25 πρώτα) 595,303 589,488 559,450 672,764 20.25% 361,115 371,364 2.84% 

Μερίδιο 25 πρώτων επί συνολικών 
εξαγωγών 

59.60% 70.13% 70.15% 77.80% 240.28% 79.58% 67.70%  

Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 403,553 251,104 238,058 191,970 -19.36% 92,668 177,170 91.19% 

Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 998,856 840,592 797,507 864,734 8.43% 453,783 548,535 20.88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνολικά, στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες την τελευταία 2ετία, οι μισές περίπου (συνολικά 11 

προϊόντα- μείγμα αγροτικών και βιομηχανικών) εμφανίζει αυξητική τάση (Πίνακας 4), με μερίδιο 

67,70% επί των συνολικών εξαγωγών μας και αξία 371,3 εκατ. δολ. Τη μεγαλύτερη δε αύξηση το 1ο 

εξάμηνο του 2012 εμφάνισαν οι κατηγορίες των αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου/HTS: 730512 

(+123,74%) και οι ηλεκτρικές συσκευές/HTS: 853630 (+85,51%), ενώ τη μικρότερη αύξηση η 

κατηγορία «κράμα αλουμινίου»/HTS: 760612 (+6,01%). 

 

Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι τα κύρια βιομηχανικά προϊόντα των ελληνικών εξαγωγών στις 

ΗΠΑ είναι συνολικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς απουσιάζουν προϊόντα βαριάς/σύνθετης 

επεξεργασίας (πχ. προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, βαρέα οχήματα κλπ) όπως επίσης και 

προϊόντα που ενσωματώνουν καινοτομία/υψηλή τεχνολογία (υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ).  

Τέλος, όσον αφορά τη βαρύτητα των επιμέρους κατηγοριών ως προς το σύνολο των εξαγωγών μας 

προς τις ΗΠΑ, παρατηρούμε ότι καμία κατηγορία δεν συγκεντρώνει υπερβολικά υψηλό μερίδιο επί 

του συνόλου και η διασπορά μεριδίων μεταξύ των προϊόντων είναι σημαντική. Η κυριότερη 

εξαγωγική μας κατηγορία, ήτοι οι αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αντικατόπτριζε το 1ο εξ. 2012 

μόλις το 15,03% του συνόλου των εξαγωγών μας, αν και διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία. 

Αντίστοιχα, οι επόμενες κατηγορίες μεταξύ των 4 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων μας συγκεντρώνουν 

μερίδια 9,52%, 8,53% και 4,84% αντίστοιχα του συνόλου. Στην ίδια κατεύθυνση, το 67,70% που 

συγκέντρωσαν το 1ο εξ. 2012 οι 25 πρώτες κατηγορίες εξαγωγών, αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές 

ικανοποιητική διασπορά στις εξαγωγές προϊόντων μας προς τις ΗΠΑ (αξία 371,3 εκατ. δολ.), ενώ στο 

1ο εξ. 2011 το μερίδιο των πρώτων 25 κατηγοριών επί του συνόλου άγγιξε μεν το 79,58% αλλά ήταν 

χαμηλότερες σε αξία (361,1 εκατ. δολ.). Έτσι, συνολικά οι εξαγωγές μας προς ΗΠΑ, τουλάχιστον 

κατά την υπό εξέταση περίοδο, δεν εμφανίζουν ισχυρά φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης, είτε ως προς 

συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες, είτε ως προς τη συνολική διασπορά των μεριδίων, μεταξύ των 

πρώτων εξαγωγικών μας κατηγοριών.  

 

1.3 Αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα (κύριες κατηγορίες προϊόντων)  

Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 5) παρουσιάζει τις σημαντικότερες σε αξία κατηγορίες 

αμερικανικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ελλάδα την τελευταία 3ετία, με έτος βάσης το 1ο εξ. 

2012. Σημειώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν σχεδόν το 69% των αμερικανικών εξαγωγών 

προς τη χώρα μας κατά το 1ο εξάμηνο (έναντι 44,77% το 1ο εξ. 2011). Επίσης, η συνολική αξία των 30 

 



αυτών επιμέρους κατηγοριών παρουσιάζει το 1ο εξ. 2012 αύξηση της τάξης του 53% περίπου σε 

σχέση με το 1ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν 

μειωτικά μεταξύ την ίδια περίοδο (-49% περίπου). Τέλος, βάσει των στοιχείων αυτών, οι εισαγωγές 

αμερικανικών προϊόντων στο σύνολό τους εμφανίζουν αξιοσημείωτη συρρίκνωση σχεδόν 11% το 1ο 

εξ. 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Οι δέκα πρώτες κατηγορίες είναι βιομηχανικά προϊόντα, με τα περισσότερα από αυτά να 

αποτελούν επίσης αγαθά υψηλής έως εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικά στις θέσεις 

1 και 2 πυρομαχικά και μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων).  

Συνολικά, μεταξύ των 30 πρώτων κατηγοριών, 26 αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα 

ελαφράς επεξεργασίας, 3 σε αγροτικά, 1 σε μεταλλευτικά υπολείμματα βιομηχανικής χρήσης (scrap).  

Από τα 26 βιομηχανικά προϊόντα, η πλειοψηφία των προϊόντων εντάσσονται στην κατηγορία 

εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. αεροπλάνα και λοιπά πτητικά μέσα, ιατρικές και 

διαγνωστικές συσκευές, συσκευές μετάδοσης εικόνας/ήχου/δεδομένων, κινητήρες/στροβιλοκινητήρες, 

πυρομαχικά και βλήματα διαφόρων τύπων κλπ), καθώς απαιτούν εξειδικευμένη και βαριά επεξεργασία 

με ταυτόχρονη ενσωμάτωση πολυάριθμων εξαρτημάτων επιμέρους υψηλής αξίας, ενώ κάποια εξ 

αυτών είναι ελαφρότερης επεξεργασίας (π.χ. καύσιμο κοκ πετρελαϊκής προέλευσης, λευκασμένο χαρτί 

και χαρτόνι σε διάφορες τυποποιήσεις, κλπ). Τα 3 αγροτικά προϊόντα είναι τα αμύγδαλα, προϊόντα 

κρέατος ή ψαριών και ουίσκι.  

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην επιμέρους βαρύτητα, αλλά και την ετήσια διακυμάνση της 1
ης  

και 2ης σε αξία κατηγορίες το 2011: Η κατηγορία HTS 930690: πυρομαχικά, εκτοξεύθηκε από την  

θέση το 2011 στην 1η θέση το 2012 (11.741,9% αύξηση), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14,11% 

(υπερδιπλάσια σχεδόν αυξητική μεταβολή από τη δεύτερη κατηγορία). Η δε κατηγορία HTS 880330:  

μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων, διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση, παρουσιάζοντας ωστόσο 

συρρίκνωση της τάξης του 30,78% σε σχέση με το 2011.  

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, θεαματική αύξηση μεταξύ 1ου εξ. 2011-2012 παρουσίασαν και 

οι κατηγορίες HTS: 841191 (μέρη αεροστροβίλων και στροβιλοκινητήρων), HTS: 903089 (όργανα 

και συσκευές), HTS: 851762 (συσκευές λήψης και μετάδοσης),  HTS: 830990 (πώματα), HTS: 

854020 (σωληνωτές λυχνίες), με ποσοστό αύξησης 2619,84%, 74555,56%, 153,58%, 963,74% και 

252,19% αντίστοιχα.  

Τέλος, σημαντική συρρίκνωση, κατά 82,50%, παρουσίασε η κατηγορία HTS 271312 (κοκ 

πετρελαίου μη θερμικά επεξεργασμένο), στην 26η μόλις θέση.   

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Πρώτες 30 σε αξία κατηγορίες αμερικανικών εξαγωγών στην Ελλάδα (έτος βάσης: 1ο εξ. 2012) 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ετήσια στοιχεία  

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 
 

HTS κατηγορία 2010 2011 % 
Μεταβολή 
2010-2011 

1ο εξ. 2011 10 εξ. 2012 % Μεταβολή 1ο εξ. 2011-
1ο εξ. 2012 

930690 
Πυρομαχικά (βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, 
νάρκες και μέρη αυτών)   

27,155 17,908 -34.05% 
  

537 63,591 11741.90% 

% συνόλου 2.45% 1.65%   0.11% 14.11%   

880330 
Μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων 

82,552 58,807 -28.76% 
  

40,578 28,087 -30.78% 

% συνόλου 7.46% 5.43%   8.03% 6.23%   

740400 
Υπολείμματα (scrap) και θραύσματα χαλκού 

26,474 45,208 70.76% 
  

26,709 26,448 -0.98% 

% συνόλου 2.39% 4.17%   5.28% 5.87%   

841191 
Μέρη αεροστροβίλων και στροβιλοκινητήρων  

1,481 1,614 8.98% 
  

902 24,533 2619.84% 

% συνόλου 0.13% 0.15%   0.18% 5.44%   

271311 
Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά επεξεργασμένο 

42,060 31,024 -26.24% 
  

28,100 17,921 -36.22% 

% συνόλου 3.80% 2.86%   5.56% 3.98%   

841122 
Τουρμπίνες ισχύος πάνω από 1,100 KW  

0 42,318 N/A 
  

0 13,171 N/A 

430110 
Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και κεφάλια, ουρές, πόδια 
κ.ά. κομμάτια, κατάλληλα για χρήση στην 
κατασκευή γουνοδερμάτων, βιζόν, ολόκληρα ή 
χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια 

8,212 12,550 52.83% 
  

11,729 12,971 10.59% 

 



430211 
Γουνοδέρματα ολόκληρα από βιζόν, με ή 
χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν 
συναρμολογηθεί 

7,581 17,844 135.38% 
  

9,388 12,775 36.08% 

988000 
Εξαγωγές χαμηλής συνολικής αξίας (<$2.500 
ανά φορτίο/παραγγελία) - εκτίμηση3 

31,339 28,978 -7.53% 
  

13,530 12,260 -9.39% 

901890 
Ιατρικά, χειρουργικά και κτηνιατρικά όργανα 
και συσκευές, μέρη και αξεσουάρ αυτών 

37,865 25,473 -32.73% 
  

14,122 11,009 -22.04% 

80212 
Αμύγδαλα, φρέσκα ή ξηρά 

16,232 18,903 16.46% 
  

7,969 8,477 6.37% 

300490 
Φάρμακα (τυποποιημένα) -εκτός εμβολίων,  
επιχρισμένων επιδέσμων κ.ο.κ. και 
φαρμακευτικών ειδών 

4,341 19,573 350.89% 
  

10,209 7,939 -22.24% 

903089 
Όργανα κα συσκευές (χωρίς μηχανήματα 
μέτρησης ή ελέγχου) 

48 34 -29.17% 
  

9 6,719 74555.56% 

871000 
Άρματα και τεθωρακισμένα 

11,862 6,504 -45.17% 
  

4,091 5,909 44.44% 

880000 
Αεροπλάνα, πτητικά μέσα και μέρη αυτών 

131,508 19,165 -85.43% 
  

7,895 5,882 -25.50% 

851762 
Συσκευές για λήψη, μετατροπή και μετάδοση 
ή αναπαραγωγή φωνής, εικόνας κ.ά. 
δεδομένων – περιλαμβάνονται συσκευές 
σύνδεσης και δρομολόγησης 

10,022 7,435 -25.81% 
  

2,305 5,845 153.58% 

480411 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, σε κυλίνδρους ή σε 
φύλλα, αλεύκαστα 

9,464 10,183 7.60% 
  

5,487 4,956 -9.68% 

51191 
Προϊόντα κρέατος,  ψαριών  ή   
μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων 

3,772 6,466 71.42% 
  

3,553 4,792 34.87% 

                                                 
3 Σημειώνεται ότι η αξία της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελεί εκτίμηση (όχι ακριβή αποτύπωση) της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας (US Census) και αφορά 
σε φορτία/παραγγελίες που εξέρχονται των αμερικανικών τελωνείων προς μία χώρα (τη χώρα μας εν προκειμένω) και έχουν συνολική αξία μικρότερη των 2.500 δολ. 
ΗΠΑ ανά φορτίο/παραγγελία. 

 



ασπόνδυλων, μη κατάλληλα προς βρώση 
υδροβίων  

830990 
Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού  

117 1,232 952.99% 
  

422 4,489 963.74% 

880390 
Οχήματα   αέρος,   μ.α.κ.   (στα  οποία   
περιλαμβάνονται   τα πηδαλιοχούμενα,  τα  
αερόστατα,  τα  ανεμόπτερα,  κλπ)  και  ο 
σχετικός εξοπλισμός  

1,940 9,193 373.87% 
  

3,392 3,808 12.26% 

841199 
Μέρη αεροστροβίλων (πλην μερών 
στροβιλοκινητήρων και 
ελικοστροβιλοκινητήρων) 

7,249 8,371 15.48% 
  

3,381 3,563 5.38% 

854020 
Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης 
εικόνων τηλεόρασης, μετατροπείς και 
ενισχυτές εικόνας, άλλες σωληνωτές λυχνίες  

2,613 5,122 96.02% 
  

1,006 3,543 252.19% 

470321 
Χορτοπολτός, λευκασμένος ή ημιλευκασμένος 

10,421 7,146 -31.43% 
  

3,550 3,224 -9.18% 

890399 
Σκάφη αναψυχής και λοιπά πλοία και πλοιάρια 
αναψυχής ή αθλητισμού, ιστιοφόρα και κανό 

13,709 5,648 -58.80% 
  

5,294 3,209 -39.38% 

240120 
Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των 
μίσχων 

21,693 4,487 -79.32% 
  

1,659 2,455 47.98% 

271312 
Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά επεξεργασμένο 

8,639 13,910 61.01% 
  

13,910 2,434 -82.50% 

901850 
Όργανα και συσκευές οπτικής και μέρη αυτών 

2,776 3,698 33.21% 
  

1,734 2,406 38.75% 

701990 
Ίνες γυαλιού  
 

357 1,394 290.48% 
  

1,282 2,303 79.64% 

848180 
Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα  

2,361 2,314 -1.99% 
  

1,206 2,256 87.06% 

 



 

220830 
Ουίσκι 

7,788 5,845 -24.95% 
  

2,381 2,075 -12.85% 

Subtotal - Greece 531,629 438,346 -17.55% 226,330 309,049 36.55% 

  48.03% 40.46%   44.77% 68.58% 53.20% 

All Other: 575,171 645,094 12.16% 279,262 141,581 -49.30% 

Total 1,106,800 1,083,440 -2.11% 505,591 450,630 -10.87% 
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