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ΜΕΡΟΣ Α΄: Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Εισαγωγή 

Μία ακόμη χρονιά «χαμηλών πτήσεων» για την αμερικανική οικονομία μπορεί να 

χαρακτηριστεί το 2012. Παρά τη βελτίωση που εμφάνισε σειρά μακροοικονομικών δεικτών, 

σημαντικές προκλήσεις τόσο στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα όσο και προερχόμενες 

από το παγκόσμιο περιβάλλον περιόρισαν τις επιδόσεις της μεγαλύτερης οικονομίας του 

πλανήτη, δημιουργώντας –το κυριότερο- για μία ακόμη χρονιά ψυχολογία «χαμηλών 

προσδοκιών» στον μέσο Αμερικάνο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική οικονομία 

αναπτύχθηκε το 2012 για τρίτο συνεχόμενο έτος, μετά τους αρνητικούς ρυθμούς του 2008 (-

0,3%) και 2009 (-3,1%). 

Το ΑΕΠ κατέγραψε αύξηση 2,2% σε ετήσια βάση, ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί ‘υγιές’ 

για μία ανεπτυγμένη οικονομία και είναι σε κάθε περίπτωση βελτιωμένο σε σχέση με το 1,8% 

του 20111. Βέβαια, παρακολουθώντας το ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση διαπιστώνεται εξαιρετική 

αστάθεια στην οικονομική δραστηριότητα, με το τρίτο τρίμηνο να καταγράφει την καλύτερη 

επίδοση του έτους (3,1%) αλλά στο τελευταίο η ανάπτυξη να καταποντίζεται σχεδόν στο μηδέν. 

Συνολικά, η πορεία του ΑΕΠ δεν δικαίωσε όσους προέβλεπαν ανάπτυξη κοντά ή πάνω από 3% 

για το έτος, βάσει του (θεωρητικού) δυναμικού της αμερικανικής οικονομίας. 

Καλά νέα για την οικονομία των ΗΠΑ ήρθαν το 2012 από το πεδίο της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, που δείχνει σημάδια αργής μεν αλλά σταθερής ανάκαμψης αντανακλώντας για το 

υπό εξέταση έτος αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στις συνθήκες 

δανεισμού αλλά και βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Η οικονομία προσέθεσε νέες 

θέσεις εργασίας σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σε επίπεδα που 

συνάδουν με την ωριμότητα αλλά και τους γενικότερους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, 

ενώ θετική ήταν η εξέλιξη και των αμερικανικών εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες, που 

σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας το ‘φράγμα’ των 2 δις δολ. σε συνολική αξία, με 

ταυτόχρονη μερική αποκλιμάκωση του εμπορικού ελλείμματος. 

Αντίρροπα λειτούργησε κατά κύριο λόγο η δημοσιονομική ‘ένταση’, με το Πρόεδρο και το 

Κογκρέσο να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο αδυνατώντας να βρουν λύση 

προκειμένου να αποφύγουν το ‘δημοσιονομικό γκρεμό’, δημιουργώντας αναστάτωση σε όλους 

τους οικονομικούς ‘παίκτες’ και κλίμα αβεβαιότητας που ακρωτηρίασε την αναπτυξιακή 

δυναμική της οικονομίας ειδικά προς το τέλος του έτους. Σε αυτό συνέβαλαν και 2 σημαντικά 
                                                           
1 αναθεωρημένο κατά 0,1% επί τα βελτίω σε σχέση με την Έκθεση 2011 του Γραφείου μας 
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φυσικά γεγονότα: η μακρά και έντονη ξηρασία, σε επίπεδα-ρεκόρ που έπληξε κυρίως τις 

μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2012, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της 

παραγωγής σόγιας, σιτηρών και καλαμποκιού, αλλά κυρίως ο υπερ-τυφώνας «Σάντυ», δεύτερος 

καταστροφικότερος στην ιστορία των ΗΠΑ μετά την διαβόητη «Κατρίνα», στα 

ανατολικά/βορειοανατολικά της χώρας, που κόστισε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε 

ιδιωτικές περιουσίες και δημόσιες υποδομές. 

Στις σελίδες που ακολουθούν αναλύονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα βασικά 

μακροοικονομικά μεγέθη που αποτυπώνουν την κατάσταση και πορεία της αμερικανικής 

οικονομίας κατά το 2012, με το τρίτο μέρος να επιχειρεί την άντληση συμπερασμάτων και την 

σκιαγράφηση των προοπτικών για το επόμενος έτος. 
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2. Μακροοικονομικοί δείκτες και ισοζύγια 

2.1 ΑΕΠ 

Αν και κινήθηκε συνολικά στο ‘αξιοπρεπές’ 2,2% για το 2012, το αμερικανικό ΑΕΠ 

παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις ανά τρίμηνο και κατά το υπό εξέταση έτος, ακολουθώντας 

την τάση του 2011. Μια ματιά στο Γράφημα 1 καταδεικνύει τη σταθερότητα στα τριμηνιαία 

ποσοστά ανάπτυξης που εμφάνιζε το 2010, εν αντιθέσει με τις έντονες αυξομειώσεις κατά το 

2011 και 2012. 

Σύμφωνα με τα τελικά αναθεωρημένα στοιχεία, το 2012 ξεκίνησε υποτονικά σε σχέση με το 

εμφατικό 4,1% στο τέλος του 2011, περιορίστηκε περαιτέρω το 2ο τρίμηνο, ανέκαμψε 

σημαντικά στο 3,1% κατά το Q3, πριν κατακρημνιστεί στο 0,4% στο κλείσιμο του έτους, 

διαψεύδοντας για τα καλά τις προσδοκίες για μια θετική πορεία μετά την ανάκαμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας που προηγήθηκε. 

Το Γράφημα 1 αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ μεταξύ 2009 και 2012. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2009-2012 
(τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με προηγούμενο τρίμηνο) 
 

 
*US Bureau of Economic Analysis (US BEA) 
 

Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, ο συνδυασμός τριών εξωγενών όσο και 

εσωτερικών εξελίξεων μετρίασε τις προσδοκίες ανάπτυξης και οδήγησε στις έντονες τριμηνιαίες 

διακυμάνσεις κατά το 2012: 

i. Η παρατεταμένη ύφεση στην ευρωζώνη με τα επακόλουθά της (έντονη αβεβαιότητα στις 

αγορές, συρρίκνωση των εσόδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και μέτρα λιτότητας των 

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων), που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης για αμερικανικά αγαθά και 

υπηρεσίες τόσο από τους εμπορικούς εταίρους στην Ευρώπη, όσο κι από αυτούς στην Ασία. 
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ii. Η έντονη περίοδος ξηρασίας στα κεντροδυτικά της χώρας (εκτίμηση απώλειας 0,25% του 

ΑΕΠ κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο) αλλά και ο πρωτοφανής (υπερ-)τυφώνας Σάντυ στα τέλη 

Οκτωβρίου, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες και στις δημόσιες 

υποδομές, επηρεάζοντας μάλιστα ακόμη και την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα στο 

μέσο- και βορειο-ατλαντικό μέρος της χώρας (ο δεύτερος χειρότερος τυφώνας στη σύγχρονη 

αμερικανική ιστορία μετά την Κατρίνα το 2005, με εκτιμώμενη ζημία περίπου 36 δις δολ. και 

απώλεια έως και μισής ποσοστιαίας μονάδας στην ανάπτυξη κατά το 4ο τρίμηνο του έτους), και 

iii. Η αποτροπή του «δημοσιονομικού γκρεμού» (fiscal cliff), που οδήγησε σε μέτρα 

δημοσιονομικής πειθαρχίας (αυξήσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων και εταιρειών και 

εκτεταμένες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες) με στόχο τη μείωση του χρέους. 

Τόσο οι φυσικές καταστροφές, όσο κυρίως η δημοσιονομική προσαρμογή, είχαν εποχική 

διάσταση εξηγώντας σε μεγάλο βαθμό τις έντονες τριμηνιαίες διακυμάνσεις. Ειδικά η περίφημη 

“sequestration”, η μείωση των δημοσίων δαπανών κατά περίπου 85 δις δολ. εντός του 20132 και 

έναρξη ισχύος την 1/1/20133, άσκησε σημαντικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία στο 

κλείσιμο του 2012, οδηγώντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε στάση αναμονής. 

Όσον αφορά τη σύνθεση του ΑΕΠ, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων (non residential 

investments), οι επενδύσεις σε ακίνητα για μη ιδιωτική χρήση, η (έστω και αργή) αύξηση των 

εξαγωγών καθώς και του διαθέσιμου προσωπικού εισοδήματος συνέβαλαν θετικά στην 

ανάπτυξη, σε αντίθεση με τα αποθεματικά των επιχειρήσεων και τις κρατικές δαπάνες (πχ. 

άμυνα) όπου οι περικοπές και η έντονη μεταβλητότητα εν γένει είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα 

στην οικονομική δραστηριότητα. 

Ο τομέας της βιομηχανικής παραγωγής διατήρησε ισχυρή δυναμική, ανακάμπτοντας μάλιστα 

γρήγορα από τις καταστροφικές συνέπειες του Σάντυ, ενώ χαρακτηριστικά από το Μάρτιο του 

2012 μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2013 169.000 νέες θέσεις εργασίας προστέθηκαν στον 

κλάδο των κατασκευών, επιτρέποντας μάλιστα σχετική αισιοδοξία για πιο μόνιμη 

αποκλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας. Τέλος, τα κέρδη των επιχειρήσεων κινήθηκαν 

ικανοποιητικά καθ’ όλο το 2012, ακόμη και προς το τέλος του έτους και σε πείσμα της 

γενικότερης οικονομικής επιβράδυνσης, ενώ οι εταιρείες συνέχισαν να επενδύουν σε νέο 

εξοπλισμό και τεχνολογική αναβάθμιση, εξέλιξη που διευκολύνθηκε από τις γενικά ευνοϊκές 

συνθήκες δανεισμού. 

                                                           
2 Με αντίστοιχες μειώσεις να έχουν προγραμματιστεί και για τα επόμενα έτη, μέχρι και το 2021, και που αφορούν 
εξίσου τον αμυντικό προϋπολογισμό όσο και λοιπές, μη στρατιωτικές δαπάνες 
3 Η έναρξή της μετατέθηκε, τελικά, για την 1/3/2013 
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Το Γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 2), αποτυπώνει τους επιμέρους δείκτες που συνθέτουν 

το αμερικανικό ΑΕΠ, μεταξύ 2008 και 2012. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Σύνθεση αμερικανικού ΑΕΠ, 2008–2012 
(τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή ως προς προηγούμενο τρίμηνο) 

 

 
*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)/Survey of Current Business-SCB 

 

Τέλος, όσον αφορά στο πολιτειακό επίπεδο, και παρά τη βελτίωση του γενικότερου 

οικονομικού κλίματος, τα προβλήματα και οι προκλήσεις παρέμειναν πολλά. Δεν είναι τυχαίο 

ότι σειρά αμερικανικών Πολιτειών συγκρίνεται από τους αναλυτές με τις χώρες του ευρωπαϊκού 

νότου, καθώς αντιμετωπίζουν παρόμοιο συνδυασμό ύφεσης και τεράστιων ελλειμμάτων 

(υπολογίζονται σε περίπου 600 δις δολ. μόνο μεταξύ 2009 και τέλους 2012), με τις αυξανόμενες 

δημόσιες δαπάνες περίθαλψης/ασφάλισης και τα συσσωρευμένα χρέη από συνταξιοδοτικά 

προγράμματα να αποτελούν τα μεγαλύτερα αγκάθια.  

Παρά τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται από τις Πολιτείες τα 

τελευταία χρόνια, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Φόβοι εκφράζονται για τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρούσα δημοσιονομική στενωπός, καθώς οι 

περικοπές πλήττουν βαριά κυρίως τους τομείς των υποδομών και της παιδείας/εκπαίδευσης. 

Σημειώνουμε εδώ, ότι οι πολιτειακές και τοπικές διοικήσεις είναι υπεύθυνες για το 90% της 
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χρηματοδότησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και το 75% των προϋπολογισμών στις 

υποδομές, ανά Πολιτεία. Μάλιστα, με την “sequestration” να μειώνει κατά 55 δις δολ. τις 

εγχώριες δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, μόνο για το 2013, μεγάλο μέρος των 

οποίων κατευθύνεται προς τις Πολιτείες, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, με 

τα προγράμματα δημόσιας περίθαλψης (πχ. Medicaid), την εκπαίδευση και τις επενδύσεις στις 

υποδομές (συντήρηση και κατασκευή) να αναμένεται να πληγούν κατά κύριο λόγο. 

Αναμενόμενα, τα παραπάνω λειτούργησαν αντίρροπα στην ανάκαμψη του ΑΕΠ και την 

αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας, ασκώντας πιέσεις και στην αγορά εργασίας: δεν 

πρέπει να διαφύγει ότι οι Πολιτείες απασχολούν περίπου 19 εκατ. εργαζομένους ή περί το 15% 

του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.  

Αναφορικά με τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας για το 2013, η αναμενόμενη 

αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων (μη ανανέωση σειράς φοροαπαλλαγών και 

ελαφρύνσεων) και η δημοσιονομική πειθαρχία σε ομοσπονδιακό επίπεδο (sequestration) 

αναμένεται να περιορίσουν το πραγματικό ΑΕΠ κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα. Καίτοι, η 

ανακαμψιακή δυναμική της οικονομίας και η μέριμνα για σταδιακή επιβολή των 

δημοσιονομικών περικοπών, εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν την άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ 

γύρω στο 2%, ακολουθώντας την τάση των τελευταίων τριών ετών. 
 

2.2 Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 

Η ιδιωτική κατανάλωση, που είχε πληγεί ιδιαίτερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, 

φαίνεται πως έχει μπει πλέον σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, όπως αναφέρει και η Ετήσια 

Έκθεση του Προέδρου για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Συνολικά το 2012 η 

ιδιωτική κατανάλωση, που αντιστοιχεί στο 70% του αμερικανικού ΑΕΠ, παρουσίασε άνοδο 

1,9%, διευρυνόμενη ουσιαστικά για 3ο συνεχόμενο έτος και πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 

2011 (2,2%) και 2010 (2%). 

Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει κατά κύριο λόγο τη βελτίωση των συνθηκών δανεισμού 

καθώς και τη μερική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας, που συνέβαλαν στη βελτίωση του 

προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος και την απομόχλευση των νοικοκυριών (μείωση των 

δανεικών τους υποχρεώσεων). Το ονομαστικό εισόδημα των νοικοκυριών διευρύνθηκε κατά 5% 

στο υπό διερεύνηση έτος, αντικατοπτρίζοντας αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα, ενώ η 

αύξηση του πραγματικού εισοδήματος (μετά φόρων και αποπληθωρισμένο) ανήλθε σε 3,2%, 

σημαντικά μεγεθυμένο σε σχέση με το +0,3% του αντίστοιχου δείκτη το 2011. Σημειώνεται ότι 

ένας επιπλέον λόγος που συνέβαλε στην αύξηση του προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος το 
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2012, με θετική επίδραση στην ιδιωτική κατανάλωση, ήταν η παράταση ισχύος σειράς 

φορολογικών ελαφρύνσεων για τις μεσαίες κυρίως εισοδηματικές κατηγορίες, έως και το τέλος 

του έτους4.  

Το Γράφημα 3 παρακολουθεί την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνδυασμό με το 

προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα στις ΗΠΑ από το 2007 έως και το 2012. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Ιδιωτική κατανάλωση ΗΠΑ, 2007–2012 
(ποσοστιαία ετήσια μεταβολή –σκίαση αντιστοιχεί σε περιόδους ύφεσης) 
 

 
* Federal Reserve Bank of St. Louis, Economic Research 
 

Βέβαια, παρά τη συνολικά θετική της πορεία, η ιδιωτική κατανάλωση έδειξε σημάδια 

εξασθένησης κατά τη διάρκεια του έτους, χάνοντας σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα της 

δυναμικής της μεταξύ 1ου και 2ου και 3ου τριμήνου (2,4%, έναντι 1,5% και 1,6% αντίστοιχα), με 

τα σημάδια από την παγκόσμια ύφεση και τη συνακόλουθη μείωση της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας (επιβράδυνση ΑΕΠ) να γίνονται ορατά και στην καταναλωτική συμπεριφορά 

των νοικοκυριών. Στην ίδια κατεύθυνση, η καταναλωτική εμπιστοσύνη άγγιξε το χαμηλότερο 

σημείο της στα μέσα του έτους, με την οικονομική δραστηριότητα να επιβραδύνεται και τα 

ποσοστά ανεργίας να παραμένουν υψηλά (8,2% τον Ιούνιο), ενώ η απότομη αύξηση της τιμής 

της βενζίνης τον Αύγουστο άσκησε πιέσεις στο μέσο εισόδημα.  
 

                                                           
4 σημειώνεται ότι λήξη των συγκεκριμένων φοροαπαλλαγών, από το 'πακέτο' "Tax Relief, Unemployment Insurance 
Reauthorization, and Job Creation Act" (από Ιανουάριο 2011), αναμένεται να απομειώσει το διαθέσιμο εισόδημα 
των αμερικανικών νοικοκυριών κατά 120 δις δολάρια το 2013 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Καταναλωτική Εμπιστοσύνη ΗΠΑ, 2012 
(1985=100) 
 

 
    * Consumer Confidence Index, The Conference Board (by Nielsen), επεξεργ. Γραφείο ΟΕΥ 
 

Παρά τις πιέσεις, ωστόσο, η λήψη περαιτέρω μέτρων ποσοτικής διευκόλυνσης από την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κυρίως, συνέβαλε στη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

Αμερικανών καταναλωτών, η οποία τον Οκτώβριο σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο για το 

έτος, ενώ και η ιδιωτική κατανάλωση ανέκαμψε ελαφρώς κατά το τελευταίο τρίμηνο (1,8%). 

Μάλιστα, παρά την επιβράδυνση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα στα τέλη του έτους, 

ελέω “sequester”, οι λιανικές πωλήσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου (περιλαμβάνουν τις 

αγοραστικές περιόδους Ευχαριστιών και Χριστουγέννων) κινήθηκαν θετικά, σε πείσμα των 

δυσοίωνων προβλέψεων, με την αύξηση του Δεκεμβρίου μάλιστα να ξεπερνά τις προσδοκίες 

(0,5% έναντι πρόβλεψης 0,3%).  

Συνολικά, τόσο η ιδιωτική κατανάλωση, σε συνδυασμό με την αύξηση του προσωπικού 

διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών, όσο και η 

καταναλωτική εμπιστοσύνη είχαν θετικό πρόσημο το 2012, παρά τις επιμέρους προκλήσεις και 

το κλίμα αβεβαιότητας για την πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας. 
 

  2.3 Απασχόληση 

Η αμερικάνικη αγορά εργασίας εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης και το 2012, με την ανεργία να 

σημειώνει πτώση 0,7% σε ετήσια βάση, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 

του 2009, και την οικονομία (ιδιωτικός τομέας) να προσθέτει κατά μέσο όρο περίπου 181 χιλ. 

νέες θέσεις εργασίας το μήνα (2,2 εκατομμύρια συνολικά), ξεπερνώντας τις προβλέψεις. 

Μάλιστα το σύνολο σχεδόν της μείωσης των ετήσιων ποσοστών ανεργίας αντικατόπτριζε 

αύξηση της απασχόλησης και όχι συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού. 
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Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 5) δείχνει τις μηνιαίες μεταβολές στην ανεργία μεταξύ 

Ιανουαρίου 2007 και 2013. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Μηνιαίες μεταβολές ποσοστών ανεργίας, 2007–Ιαν. 2013 
  (σε χιλιάδες, εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Πηγή: U.S. Bureau of Labor Statistics/Current Employment Statistics 
 

Ωστόσο, παρά τα θετικά στοιχεία, η αγορά εργασίας συνέχισε να αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις, με χαρακτηριστικότερο το υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (>6 μήνες), 

ποσοστό που συνέχισε να αυξάνεται επί τρία συναπτά έτη φτάνοντας, το δεύτερο τρίμηνο του 

2010, στο ιστορικό ρεκόρ των 4,5 εκατομμυρίων ατόμων που παρέμειναν άνεργα για παραπάνω 

από ένα έτος. Έκτοτε το ποσοστό παρουσιάζει πτωτική τάση, παραμένοντας όμως και το 2012 

ιδιαίτερα υψηλό. 

Στην ίδια κατεύθυνση, το χάσμα στην απασχόληση γυναικών και ανδρών εξακολούθησε να 

είναι εμφανές και το 2012, με τα ποσοστά ανεργίας για τους άνδρες ηλικίας άνω των 20 ετών να 

εμφανίζουν πτώση 1% ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 

μόλις 0,6%. Όσον αφορά στο ποσοστό των άνεργων νέων ηλικίας άνω των 25 ετών με ένα 

τουλάχιστον πτυχίο, αυτό διαμορφώθηκε στο 3,8%, καταγράφοντας μείωση μισής ποσοστιαίας 

μονάδας στο σύνολο του έτους. Τέλος τα ποσοστά ανεργίας στα άτομα άνω των 55 ετών 

παρέμειναν γύρω στο 5,8%. Το Γράφημα 6 αποτυπώνει την ετήσια μεταβολή των ποσοστών 

ανεργίας σε άτομα 25 ετών και άνω, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής τους. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Ποσοστά ανεργίας ατόμων >25 ετών, βάσει επιπέδου εκπαίδευσης 
(Ετήσια μεταβολή, 2011 και 2012 σε σύγκριση) 
 

 
 

*Πηγή: U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey 
 

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι η απασχόληση στο δημόσιο τομέα σε πολιτειακό και 

τοπικό συνέχισε να συρρικνώνεται το 2012, καθώς οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 34 

χιλιάδες, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

και τις 286 χιλ. ‘χαμένες’ θέσεις εργασίας αντίστοιχα (-88%). Χαρακτηριστικό, πάντως, της 

οικονομικής επιβράδυνσης στο τέλος του 2012 είναι η μείωση κατά 7 χιλ. των θέσεων εργασίας 

στον τομέα της βιομηχανίας και κατά 20 χιλ. στον κατασκευαστικό κλάδο το Νοέμβριο του 

2012. Η πρώτη μείωση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην πτώση της ζήτησης για βιομηχανικά 

προϊόντα από Ευρωπαϊκές και άλλες αγορές, ενώ η δεύτερη σε μεγάλο βαθμό στο πέρασμα του 

τυφώνα «Σάντυ». 
 

2.4 Πληθωρισμός 

Τόσο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όσο και ο δομικός Δείκτης (ΔΤΚ -εξαιρουμένων 

καυσίμων και τροφίμων) αποκλιμακώθηκαν το 2012 σε ετήσια σύγκριση. 

Ο ΔΤΚ κινήθηκε στο 1,7%, έναντι 3% το 2011, αντικατοπτρίζοντας χαμηλότερες 

πληθωριστικές τάσεις τόσο στο πεδίο της ενέργειας, όσο και σε αυτό των τροφίμων. 

Χαρακτηριστικά, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά μόλις 0,5% (περισσότερες από 6 

ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το 2011), με τη μέση τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας να μειώνεται κατά 0,5% και το δείκτη τιμών οικιακής ενέργειας συνολικά να 

παρουσιάζει επίσης μείωση κατά 1,1% συγκριτικά με το 2011. Οι τιμές των τροφίμων 

περιορίστηκαν αντίστοιχα κατά σχεδόν 3%.  
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Ο δομικός Δείκτης (χωρίς καύσιμα και τρόφιμα) επέδειξε μικρότερη, μεν, αλλά εξίσου 

σημαντική αποκλιμάκωση, πέφτοντας από 2,2% το 2011 σε 1,9% το υπό εξέταση έτος. 

Σημειώνεται ότι σε δομικό επίπεδο ο Δείκτης επιδεικνύει αξιοσημείωτη σταθερότητα εντός της 

τελευταίας τριετίας (σε εύρος μεταξύ 0,6% και 2,3%), διαψεύδοντας τις προβλέψεις - βάσει 

καθιερωμένων οικονομετρικών μοντέλων - για ισχυρές αντιπληθωριστικές (disinflationary) 

τάσεις λόγω των προβλημάτων στην αγορά εργασίας και της μείωσης της τρέχουσας ζήτησης. 

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 7) απεικονίζει τη διαχρονική πορεία του ΔΤΚ μεταξύ 2004 

και αρχών του 2013. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Πληθωρισμός (Headline) και Δομικός Πληθωρισμός (Core) 
(2004 – Q1/2013) 
 

 
*Πηγή: Bureau of Labor Statistics, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές οι πληθωριστικές πιέσεις 

αναμένεται να αυξηθούν, τουλάχιστον από το πεδίο του εργασιακού κόστους (πλην αγροτικού 

τομέα), καθώς οι εργασιακές αμοιβές (ωριαία αποζημίωση και κόστος ανά εργασιακή μονάδα) 

αυξάνονται ταχύτερα από την παραγωγικότητα, που δείχνει σημάδια κόπωσης. Συγκεκριμένα, η 

μέση ετήσια παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά μόλις 0,7%, ενώ το εργατικό κόστος (ανά μονάδα) 

κατά 2,1% μεταξύ 2012 και 2011. Υπενθυμίζεται, σύμφωνα και με την Ετήσια Έκθεση του 

Γραφείου μας για το 20115, ότι η μέση παραγωγικότητα κατέγραφε αύξηση ~2% σε ετήσια 

βάση, τουλάχιστον κατά την τετραετία που προηγήθηκε, ‘εξουδετερώνοντας’ την περίπου 

ισόποση ετήσια αύξηση των εργασιακών αμοιβών και αντίστοιχα τις πιθανές επιδράσεις στην 

αύξηση των τιμών. 

Το Γράφημα 8 απεικονίζει τη συνολική παραγωγή, συναρτήσει του εργασιακού κόστους 

(πλην αγροτικού τομέα) συνολικά και ανά μονάδα, μεταξύ 2007 και 2012. 

                                                           
5 σελ. 18 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Παραγωγή και εργασιακό κόστος 
(Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2007-2012) 
 

 
 

*Πηγή: Bureau of Labor Statistics 

 

2.5 Εμπορικές Σχέσεις – Εμπορικό Ισοζύγιο 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αμερικάνικη οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την παγκόσμια, μέσω εμπορικών, επενδυτικών και χρηματοοικονομικών ροών. Και, σύμφωνα με 

την Ετήσια Έκθεση του Προέδρου6, η αλληλεξάρτηση αυτή συνεχώς βαθαίνει: χαρακτηριστικά, 

το μερίδιο του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών επί του ΑΕΠ ανήλθε σε 31% το 2012, έναντι 

26% το 2000 και μόλις 11% το 1970.  

Βέβαια, η παγκοσμιοποίηση των εμπορικών σχέσεων, εκτός από ευκαιρίες δημιουργεί και 

προκλήσεις: το παρατεταμένο μακροοικονομικό σοκ στην Ευρωζώνη και η υφεσιακή δυναμική 

που οδήγησε σε αρνητική ανάπτυξη το 2012 (-0,4% έναντι 2% και 1,4% το 2010 και 2011 

αντίστοιχα –στοιχεία ΔΝΤ), και η ιαπωνική οικονομία που δεν δικαίωσε τις προβλέψεις για 

ισχυρή ανάκαμψη το 2012, μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι του 2011, 

περιέστειλαν τις προσδοκίες ανάπτυξης σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου και 

προκάλεσαν γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Αποτέλεσμα 

αυτών ήταν τελικά να συμπιεστεί η παγκόσμια ενεργός ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, 

συμπαρασύροντας τελικά σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και τις μεγάλες αναπτυσσόμενες 
                                                           
6 Economic Report of the President 2013, σελ. 209 
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δυνάμεις, που βάσισαν την οικονομική τους δυναμική στις εξαγωγές κατά την τελευταία 

δεκαετία και πλέον. Χαρακτηριστικά, το 4ο τρίμηνο του έτους η Κίνα παρουσίασε ανάπτυξη 

‘μόλις’ 5,65%, τη χαμηλότερη τριμηνιαία επίδοση της ασιατικής ‘ατμομηχανής’ από την έναρξη 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008.  

Παρά τους διάφορους ανασταλτικούς παράγοντες, ο όγκος των αμερικανικών εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε νέο ρεκόρ κατά το υπό εξέταση έτος, ξεπερνώντας σε αξία τα 

2,2 τρις δολάρια, αφού είχε ήδη καταρρίψει για πρώτη φορά στην ιστορία το ‘φράγμα’ των 2 

τρις το 2011. Μάλιστα, το ποσοστό των εξαγωγών επί του ΑΕΠ το 2012 άγγιξε το 14%. 

Ποσοστιαία, βέβαια, η αξία των εξαγωγών συνολικά παρουσίασε μικρή αύξηση, της τάξης του 

4,6%, αντικατοπτρίζοντας ένα +4,4% και +5,2% στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

αντίστοιχα, ποσοστό ασθενικό σε σχέση με το 14,5% το 2011 (16% στα αγαθά και 11% στις 

υπηρεσίες) και το 16,8% το 2010 (+20,5% στα αγαθά και +9,2% στις υπηρεσίες). Εξεταζόμενες 

σε βάθος 5ετίας, ωστόσο, οι αμερικανικές εξαγωγές εμφανίζουν άνοδο 33,7% (μεταξύ 2007 και 

2013), παρά την εγχώρια αλλά και παγκόσμια οικονομική κρίση, σημειώνοντας μάλιστα κάμψη 

μόνο μεταξύ 2008 και 2009. 

Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει την εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ (εξαγωγές, εισαγωγές 

και ισοζύγια σε αγαθά και υπηρεσίες, σε απόλυτους αριθμούς) μεταξύ 2007 και 2012. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διεθνές εμπόριο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2012) 
(ποσά σε εκατ. δολάρια, εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

 
*Πηγή: US Bureau of Economic Analysis (US BEA) 
 

Επιβράδυνση εμφάνισαν, βέβαια, και οι εισαγωγές των ΗΠΑ το 2012, με αύξηση μόλις 2,8% 

στο σύνολο (2,8% στα αγαθά και 3% στις υπηρεσίες), έναντι +14% (15,5% στα αγαθά και 6,1% 

στις υπηρεσίες) το 2011, με αποτέλεσμα μικρή συρρίκνωση κατά 22,1 δις δολ. ή 4% του 
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ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (έλλειμμα 741,4 δις δολ. στα αγαθά, μειωμένο κατά 0,4%, 

και πλεόνασμα 206,8 δις στις υπηρεσίες, αυξημένο κατά 10,4%). 
 

Ο κάτωθι πίνακας (Πίνακας 2) παρακολουθεί την εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ 

σε βάθος 5ετίας, ενώ το Γράφημα 9 το εμπορικό ισοζύγιο και τις εξαγωγές/εισαγωγές (αγαθά και 

υπηρεσίες) στην ιστορική σειρά. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εμπορικό ισοζύγιο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2012)7 
(ποσά σε εκατ. δολάρια, εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

Έτος ΙΣΟΖΥΓΙΑ 

 Σύνολο Μεταβολή 
% Αγαθά Υπηρεσίες 

2007 -699.065 -- -822.743 123.677 
2008 -702.302 -0,46% -833.957 131.655 
2009 -383.657 -45,4% -510.550 126.893 
2010 -499.379 30,1% -650.156 150.777 
2011 -556,838 11,24 -744.139 187.301 
2012 -534.656 -4% -741.475 206.819 

*Πηγή: US Bureau of Economic Analysis (US BEA), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 

                                                           
7 στοιχεία μερικώς αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με ενδιάμεσες αναθεωρήσεις του US BEA 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτες εξαγωγών και εισαγωγών ΗΠΑ  
(ιστορική σειρά) 

 

 
*Πηγή: US Census Bureau, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

Οι στόχοι της Εθνικής Εξαγωγικής Πρωτοβουλίας (National Export Initiative – NEI) 

βρέθηκαν στο επίκεντρο της εμπορικής πολιτικής Obama και κατά το 2012, με στόχο το 

διπλασιασμό των αμερικανικών εξαγωγών έως τις αρχές του 2015 (έναρξη NEA Μάρτιος 2010), 

από 1,58 σε περισσότερα από 3 δις δολ. Βέβαια, το +4% στις εξαγωγές για το 2012 δεν συνάδει 

με την επίτευξη αυτού του στόχου, τουλάχιστον εντός της επόμενης 2ετίας, καθώς η μέση 

ετήσια αύξηση των εξαγωγών πρέπει να ξεπερνάει το 15%. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η άρση 

των εμποδίων στο εμπόριο βρέθηκε και το 2012 ψηλά στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου 

του Προέδρου Obama: τρεις Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου, με Ν. Κορέα, Κολομβία και 

Παναμά τέθηκαν σε ισχύ εντός του 2012, οι συνομιλίες μεταξύ των 11 εταίρων8 για τη σύναψη 

της Εταιρικής Συμφωνίας Ειρηνικού (Trans Pacific Partnership –TPP) συνεχίστηκαν σε γοργούς 

ρυθμούς, διευρύνοντας μάλιστα τον αρχικό σχεδιασμό ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτήν και η 

Ιαπωνία, ενώ ήδη από τα τέλη του 2012 είχαν ξεκινήσει οι αναγκαίες προπαρασκευές για την 

έναρξη διαπραγματεύσεων της T-TIP, της πολυσυζητημένης Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου 

και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που 

όταν ολοκληρωθεί αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο διατλαντικό εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών. 

                                                           
8 ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Μαλαισία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Μπρουνέι, Χιλή, Μεξικό, Περού 
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Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, πάντως, οι θέσεις απασχόλησης στις ΗΠΑ που εξαρτώνται 

άμεσα από τον εξαγωγικό τομέα εξακολούθησαν και το 2012 να αυξάνονται, αγγίζοντας πλέον 

τα 10 εκατομμύρια, έστω και οριακά (+1%) πάνω από την επίδοση του 2011. Μεταξύ 2009 και 

2012, βέβαια, η αύξηση είναι σημαντική (1,3 εκατ. ή +15%). Τη μερίδα του λέοντος επί αυτών 

των θέσεων εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές (74,5%) όπως επίσης και το σύνολο της 

αύξησης που καταγράφεται, κρατά ο τομέας παραγωγής/εξαγωγής αγαθών, καθώς η εξαρτώμενη 

από τις εξαγωγές υπηρεσιών απασχόληση παράμεινε σταθερή στο υπό εξέταση διάστημα (2,5 

εκατ.). 

Ο Πίνακας 3 απεικονίζει τις θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από τον εξαγωγικό τομέα 

(σύνολο καθώς και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών) μεταξύ 2009 και 2012. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Θέσεις εργασίας εξαρτώμενες από τις εξαγωγές (2009–2012) 
(σε εκατ.) 

 

 
**Πηγή: US International Trade Administration (στοιχεία από BLS, BEA και Census) 
 

Γεωγραφικά, το αμερικανικό εμπόριο αγαθών παρουσίασε κατά τι μεγαλύτερη συγκέντρωση το 2012, 

καθώς ο διμερής όγκος εμπορίου με τους πρώτους 15 εμπορικούς εταίρους ανήλθε σε 72% του συνόλου, 

έναντι 70,8% το προηγούμενο έτος (συγκριτικά: 72% το 2010 και 71,8% το 2009). Το αυτό ισχύει και για 

τους κορυφαίους 30 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, οι οποίοι το 2012 απορρόφησαν 86,8% των 

αμερικανικών εξαγωγών, έναντι 86,2% το 2011 (+0,7%), ενώ σωρευτικά οι εξαγωγές τους στις ΗΠΑ 

ανήλθαν σε 84,9% επί του συνόλου, έναντι 83,3% το προηγούμενο έτος (+1,9%). Σημειώνεται, επίσης, 

ότι οι αμερικανικές εξαγωγές αγαθών προς την ΕΕ27 παρουσίασαν μικρή μείωση μεταξύ 2012 και 2011 

(από 268,5 σε 265,4 δις δολ. ή -1,3%), ενώ οι εισαγωγές από την ΕΕ27 αύξηση 3,5% (ήτοι από 368,5 σε 

381,2 δις δολ.). 

Περισσότερο αναλυτικά, οι αμερικανικές εξαγωγές αγαθών στις 15 πρώτες χώρες-προορισμούς 

ανήλθαν σε 1,049 τρις δολ. ή 68,9% του συνόλου των αμερικανικών εξαγωγών παγκοσμίως, έναντι 

71,7% το προηγούμενο έτος (συγκριτικά 2010: 72,5%, 2009: 71,9%), ενώ αντίστοιχα οι 15 μεγαλύτεροι 

προμηθευτές εξήγαν στις ΗΠΑ 1,7 τρις δολ. ή 74,8% του συνόλου των αμερικανικών εισαγωγών κατά το 

υπό εξέταση έτος (συγκριτικά 2011: 73,9%, 2010: 75%, 2009: 74,7%). 

Η κατάταξη των 10 κυριότερων εμπορικών των ΗΠΑ (βάσει συνολικής αξίας διμερούς εμπορίου 

αγαθών) δεν παρουσίασε ιδιαίτερες αλλαγές μεταξύ 2011 και 2011. Ο Καναδάς, διαχρονικά, 
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καταλαμβάνει την 1η θέση, με συνολική αξία εμπορίου αγαθών με τις ΗΠΑ που ξεπερνά τα 600 δις δολ. 

(+3,2% ως προς το 2011) ή 16,1% επί του συνόλου, με την Κίνα (536,2 δις, +6,6% και μερίδιο 14%) και 

το Μεξικό (494 δις, +7,3% και 12,9% του συνόλου) να ακολουθούν. Ο Πίνακας 4 (σελ. 24) 

παρακολουθεί τους 10 σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ για το 2012 (κατάταξη βάσει 

συνολικού όγκου εμπορίου). 

Αξίζει να σημειωθεί η δυναμική εμφάνιση της Σ. Αραβίας στη λίστα του 2012, αφήνοντας τη 

Γαλλία στη 10η θέση και εκτοπίζοντας την Ταϊβάν από τους 10 κορυφαίους εμπορικούς εταίρους 

των ΗΠΑ. Κυριότερη αιτία αυτής της μεταβολής η σημαντική αύξηση των εξαγωγών αργού στις 

ΗΠΑ (+18,1%) στο υπό εξέταση έτος, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των εξαγωγών της το 

2012 κατά 17,3% σε 55,7 δις (έναντι 47,5 δις το 2011, 31,4 το 2010 και 22 δις το 2009). Ο 

σύντομος πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την εξέλιξη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από 

τη Σ. Αραβία τις ΗΠΑ από το 2003 μέχρι και το 2012. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 10 κυριότεροι εμπορικοί εταίροι ΗΠΑ 2012 
           (ποσά σε δις δολ. ΗΠΑ) 

 

 

*στοιχεία από US Census Bureau, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
** Not Available (μη διαθέσιμα στοιχεία) 

 

Χώρα 
Συνολικός 
Όγκος 

 

(παρένθεση: 
2011) 

Μερίδ
ιο 
2012 

% 

Μερίδ
ιο 
2011 

% 

Μερίδ
ιο 
2010 

% 

Εξαγωγές 
στις ΗΠΑ 

 

(παρένθεση: 
2011) 

Μερίδ
ιο 
2012 

% 

Μερίδ
ιο 
2011 

% 

Μερίδιο 
2010 

% 

Εισαγωγές 
από ΗΠΑ 

 

(παρένθεση: 
2011) 

Μερίδ
ιο 
2012 

% 

Μερίδιο 
2011 

% 

Μερίδιο 
2010 

% 

1. Καναδάς 616,7 
(597,4) 

16,1 16,2 16,5 324,2 
(316,5) 

14,3 14,3 14,5 292,4 
(280,9) 

18,9 19,0 19,5 

2. Κίνα 536,2 
(503,2) 

14,0 13,6 14,3 425,6 
(399,3) 

18,7 18,1 19,1 110,6 
(103,9) 

7,1 7,0 7,2 

3. Μεξικό 494 
(460,6) 

12,9 12,5 12,3 277,7 
(263,1) 

12,2 11,9 12,0 216,3 
(197,5) 

14 13,3 12,8 

4. Ιαπωνία 216,4 
(195) 

5,7 5,3 5,7 146,4 
(128,8) 

6,4 5,8 6,3 70,0 
(66,2) 

4,5 4,5 4,7 

5.Γερμανία 157,3 
(147,5) 

4,1 4,0 4,1 108,5 
(98,4) 

4,8 4,5 4,3 48,8 
(49,1) 

3,2 3,3 3,8 

6. Ην. 
Βασίλειο 

109,8 
(107,1) 

2,9 2,9 3,1 54,9 
(51,2) 

2,4 2,3 2,6 54,8 
(56,0) 

3,5 3,8 3,8 

7. Ν. Κορέα 101,2 
(100,1) 

2,6 2,7 2,7 58,9 
(56,6) 

2,6 2,6 2,6 42,3 
(43,5) 

2,7 2,9 3,0 

8. Βραζιλία 75,8 
(74,3) 

2,0 2,0 1,9 32,1 
(31,7) 

1,4 1,4 1,3 43,7 
(42,9) 

2,8 2,9 2,8 

9. Σ. 
Αραβία 

73,8 
(61,3) 

1,9 1,7 1,3 55,7 
(47,5) 

2,4 2,2 1,6 18,1 
(13,8) 

N/A*
* 

N/A N/A 

10.Γαλλία 72,4 
(67,8) 

1,9 1,8 2,1 41,6 
(40,0) 

1,8 1,8 2,0 30,8 
(27,8) 

2,0 1,9 2,1 
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3. Συμπεράσματα και προοπτικές 

Το 2012, η αμερικανική οικονομία διατήρησε το αναπτυξιακό momentum που απέκτησε 

κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Σε ετήσια βάση αναπτύχθηκε, μάλιστα, ταχύτερα από το 

2011, πλησιάζοντας το ισχυρό 2,4% του 2010, του πρώτου μετά οικονομικής κρίσης έτους. 

Με τα 4 τρίμηνα ανάπτυξης του 2012, η αμερικάνικη οικονομία κατέγραψε 14 συναπτά 

τρίμηνα θετικής οικονομικής δραστηριότητας, διαψεύδοντας πια οριστικά όσους 

οικονομολόγους έκαναν λόγο, ήδη από το 2010, για πιθανή επιστροφή στην ύφεση 

("υποτροπή" ή ύφεση "δύο κυμάτων"). Ιδιωτική κατανάλωση και καταναλωτική 

εμπιστοσύνη διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το μέσο εισόδημα να βελτιώνεται 

εντός του 2012, η οικονομία προσέθεσε σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ενώ ο 

εξαγωγικός τομέας προσέθεσε στην αναπτυξιακή δυναμική, καταγράφοντας νέο ιστορικό 

ρεκόρ σε εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Βέβαια, ούτε κατά το υπό εξέταση έτος έλειψαν οι προκλήσεις. Παρά τα θετικά σημάδια 

και την αποκλιμάκωσή του, σε σχέση με τα ποσοστά-ρεκόρ του 2009 και 2010, ο γενικός 

δείκτης ανεργίας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τους επιμέρους ποιοτικούς δείκτες (πχ. 

μακροχρόνια άνεργοι) να επιτείνουν τον προβληματισμό. Ο ‘μεγάλος ασθενής’, η αγορά 

ακινήτων και κατοικίας, χωρίς σημάδια ταχείας ανάκαμψης στα προ κρίσης επίπεδα. 

Έλλειμμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης και δημόσιο χρέος σε ιστορικά υψηλά, οδηγώντας σε 

μακρόχρονη πολιτική ένταση και αδυναμία εξεύρεσης αποτελεσματικής λύσης. 

Αποτέλεσμα, έντονες διακυμάνσεις στις επιδόσεις της εγχώριας οικονομίας κατά τη 

διάρκεια του έτους και σχεδόν μηδενική ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο, αποτέλεσμα 

κυρίως της διάχυτης ανασφάλειας για τους πολιτικούς χειρισμούς και τις οικονομικές 

πολιτικές που θα αποφασιστούν για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. 

Χωρίς να ξεφεύγουν της προσοχής, βέβαια, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία και 

οι συνέπειές της, καθώς και διάφορα εγχώρια συγκυριακά φαινόμενα, όπως η πρωτοφανούς 

διάρκειας ανομβρία στα μεσοδυτικά και το πέρασμα του υπερ-τυφώνα «Σάντυ» από την 

ανατολική ακτή στα τέλη Οκτώβρη, που επίσης επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις 

επιδόσεις της οικονομίας. 

Οι εκτιμήσεις των περισσότερων οικονομολόγων συγκλίνουν σε πιο αργή ανάπτυξη για 

το 2013. Συνυπολογίζουν κατά κύριο λόγο τον προβληματισμό στην οικονομία για τον 

περιορισμό των δημοσίων δαπανών και τον αντίκτυπό της στο πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων αλλά και την απασχόληση, καθώς και την τάση των νοικοκυριών να 
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περιορίζουν την κατανάλωση σε περιόδους αβεβαιότητας. Δημοσιονομικά μέτρα που 

τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του έτους, όπως αυξήσεις στους φόρους επί της μισθοδοσίας και 

κατάργηση σειράς φοροαπαλλαγών, φαίνεται να οδηγούν ήδη σε επιβράδυνση της 

κατανάλωσης, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του 2013. Η ανάπτυξη στο 1ο τρίμηνο του 

έτους κινήθηκε στο 1,8% (προκαταρκτικά). 

Συνολικά, με τους ‘αντίθετους ανέμους’ που αντιμετωπίζει, μπορεί να ειπωθεί με σχετική 

ασφάλεια ότι ούτε το 2013 θα αποτελέσει το πολυαναμενόμενο έτος ‘καμπής’ για την 

αμερικανική οικονομία. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1. Διαχρονική Εξέλιξη και Ανταγωνισμός  

1.1 Εξέλιξη διμερούς εμπορίου  
Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας9 όπως απεικονίζονται 

στον Πίνακα 5, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ παρουσίασαν συνολικά 

ανοδικές τάσεις την τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας από κάτι περισσότερο από 600 εκατ. 

δολ. το 2003 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% κατά 

το παρελθόν έτος, 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).  

Κατά την περίοδο 2003-2007, πενταετία συνεχούς επέκτασης, ο συνολικός όγκος των 

εξαγωγών μας υπερδιπλασιάστηκε (μ. ό. ποσοστιαίας μεταβολής + 17%), ποσοστό το οποίο 

περιορίζεται στο 7,1% για το σύνολο της δεκαετίας (μ. ό. ποσοστιαίας μεταβολής 2003-

2012), εξαιτίας της κάμψης των ετών 2007-2010 (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή -

3,4%). Από το 2010 το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει: κατά την περίοδο 2010-2012 

παρατηρείται μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 5,9%, που οφείλεται 

βεβαίως στις καταπληκτικές επιδόσεις των εξαγωγών μας την τελευταία διετία (11,4% η 

μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο 2011-2012). Γενικά, οι καλύτερες επιδόσεις 

για τις εξαγωγές μας στην υπό εξέταση περίοδο ήταν εκείνες του 2007 με 1,19 δις και 2008 

/ 2012 με σχεδόν 1 δις δολ. ΗΠΑ.  

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

1989-2000 ήταν 463,8 εκατ. δολ. (Πίνακας 6), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος τη δεκαετία 

που μόλις ολοκληρώθηκε (2001-2012) ανήλθε σε 826,9 εκατ., σημειώνοντας μια θεαματική 

αύξηση της τάξης του 78,3%. 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 0,10% το 1989 σε 0,043% το 2012. Αυτό απεικονίζεται 

ακόμη πιο εύγλωττα από τους μέσους όρους, με τη μέση διείσδυση των ελληνικών 
                                                           
9 United States International Trade Commission (US ITC), Μάρτιος 2013 
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προϊόντων στην αμερικανική αγορά, σε όρους εξαγωγών, να μειώνεται από 0,089% τη 

δεκαετία 1989-2000, σε 0,049% την περίοδο 2001-2012 (βλ. Πίνακα 7).  

Οι αμερικανικές εξαγωγές προϊόντων προς τη χώρα μας, παρά τις πιο ακραίες 

διακυμάνσεις που παρουσιάζουν ανά έτος, αυξήθηκαν σωρευτικά κατά την τελευταία 

δεκαετία, μέχρι το 2011 (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2002-2011, μ.ό.: 7%), αλλά το 2012 

σημειώνουν απίστευτη μείωση -26,1%, λόγω προφανώς της οικονομικής κρίσης στη χώρα 

μας (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2003-2012, μ.ό.: 3,7%). Η καλύτερη επίδοσή τους 

καταγράφηκε το 2009, με 2,48 δις δολ., ενώ το 2012 αποτελεί τη χειρότερη χρονιά της 

δεκαετίας για τις αμερικανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας (σε αξία), αφού ανήλθαν σε 801 

εκ. δολ., μειωμένες κατά 26,1% σε σχέση με το 2011 (Πίνακας 5).  

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, π.χ. το 2003. Για πρώτη φορά το 2012 οι ελληνικές 

εξαγωγές είναι περισσότερες από τις αμερικανικές εξαγωγές στην Ελλάδα και το το 

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας κλείνει θετικά (-187,9 εκ. δολ. ΗΠΑ). Για την περίοδο 

2001-2012 η Ελλάδα κατέγραψε μέσο έλλειμμα της τάξης των 701,2 εκ. δολ. ΗΠΑ 

(Πίνακας 7). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Διμερείς Εμπορικές Ροές Ελλάδος – ΗΠΑ, Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 2003-2012 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

616,012 723,135 884,092 965,102 1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 

Τάση  12,8% 17.4% 22.3% 9.2% 23.6% -16.3% -15.8% -5.1% 8.4% 14,4% 

 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2003-2012 (μ.ό.): 7.1% 

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

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2010-2012 (μ.ό.): 5.9% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2003-2007 (μ.ό.): 17% 

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

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εξαγωγές 
ΗΠΑ 

1,191,103 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 

Τάση   73.2% -42.3% 30.6% 35.8% -8.5% 28.2% -55.3% -2.1% -26,1% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2003-2012 (μ.ό.): 3,7% 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

575,091 1,339,985 306,205 589,029 918,035 932,896 1,635,138 309,293 218,706 -187,860 

% 
μεταβολή   133.0% -77.1% 92.4% 55.9% 1.6% 75.3% -81.1% -29.3% -185,9% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2003-2012 (μ.ό.): -2% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 2003-2012: 663,652 

*ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 
*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Διμερείς Εμπορικές Ροές Ελλάδος –ΗΠΑ , 1989-2012 
 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

476,071 506,877 433,414 369,710 347,922 454,521 398,366 495,796 453,041 467,115 570,938 591,847 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

505,511 546,066 616,012 723,135 884,092 965,102 1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 

Μ.ό. ελληνικών εξαγωγών 1989-2000: 463,802 

Μ.ό.  ελληνικών εξαγωγών 2001-2012: 826,954 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή: 78,3% 

 

*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 219 εκ. 

δολ. Το 2012 το έλλειμμα της χώρας μας σημειώνει απίστευτη μείωση 185,9%, και το 

εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει για πρώτη φορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες πλεόνασμα της 

τάξεως περίπου των 188 εκ. δολ. ΗΠΑ. Συγκρίνοντας διαχρονικά, το μέσο εμπορικό 

έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας επιδεινώθηκε αισθητά μεταξύ των δύο προηγούμενων 

δεκαετιών, διευρυνόμενο από 562 εκατ. δολ μεταξύ 1989-2000 σε 701 εκατ. δολ. ΗΠΑ 

μεταξύ 2001 και 2012 (Πίνακες 5,7).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών επί συνόλου εισαγωγών ΗΠΑ, 1989-2012 
 

Έτος % Μερίδιο Έτος 
% 

Μερίδιο 

1989 0,101 2001 0,044 

1990 0,102 2002 0,047 

1991 0,089 2003 0,049 

1992 0,069 2004 0,049 

1993 0,060 2005 0,053 

1994 0,068 2006 0,052 

1995 0,054 2007 0,061 

1996 0,060 2008 0,048 

1997 0,054 2009 0,054 

1998 0,052 2010 0,042 

1999 0,054 2011 0,039 

2000 0,049 2012 0,043 

Μέσος όρος 

1989-1999 
0,089 

Μέσος όρος 

2000-2010 
0,049 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 1989-2000 & 2001-2012 
                         (ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 
 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

230,323 257,720 602,824 526,757 535,995 375,332 1,120,567 324,103 500,624 887,959 423,224 625,930 

% 
μεταβολή 

  
11.9% 133.9% -12.6% 1.8% -30% 198.6% -71.1% 54.5% 77.4% -52.3% 47.9% 

 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 1990-2000  (μ.ό.): 32,7% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 1989-2000:561,912  

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

790,320 606,685 575,091 1,339,985 306,205 589,029 918,035 932,896 1,635,138 309,293 218,706 -187,860 

% 
μεταβολή 

26.3% -23.2% -5.2% 133.0% -77.1% 92.4% 55.9% 1.6% 75.3% -81.1% -29.3% -185.9% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2001-2012 (μ.ό.): -1,5% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 2001-2012: 701,219  

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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1.2 Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ (κύριες κατηγορίες προϊόντων)  

Με έτος βάσης το 2012, ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 9) απεικονίζει τις 25 

κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από τη χώρα μας στις ΗΠΑ σε βάθος 

6ετίας (2007-2012)10. Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 77,5% των εξαγωγών μας κατά 

το παρελθόν έτος (έναντι 70,7% το 2011, 61,6% το 2010, 57,8% το 2009, 38,1% το 2008 

και 41,6% το 2007). Αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική αξία των 25 αυτών επιμέρους 

κατηγοριών παρουσιάζει το 2012 σημαντική αύξηση της τάξης του 25,2% σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος, ενώ οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν μειωτικά μεταξύ 

2011 και 2012 (-11,9%). Τέλος, βάσει των στοιχείων αυτών, οι εξαγωγές μας στο 

σύνολό τους εμφανίζουν αύξηση 14,4% το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Μια γενικότερη ματιά στον Πίνακα 9 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 10 κατηγοριών 

μόνο οι ελιές είναι αγροτικό προϊόν (2
η 

θέση, με μερίδιο περίπου 11,7% των εξαγωγών 

μας το 2012), με τις υπόλοιπες 9 κατηγορίες να αφορούν σε βιομηχανικά 

προϊόντα/ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας.  

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, παρατηρούμε ότι: 

 Αξιοσημείωτη είναι η ανάκαμψη της κατηγορίας αγωγών πετρελαίου ή φυσικού 

αερίου (HTS: 730512) που μετά την καθίζηση των ετών 2009-2010 σε σχέση με τα έτη 

2007-2008, εκτοξεύθηκαν σημειώνοντας το 2011 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάκαμψη 

μεταξύ των 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων (580,24%) και το 2012 εντυπωσιακή 

αύξηση 103,7%, καταλαμβάνοντας την 1
η 

θέση των εξαγωγών μας. Σε όρους μεριδίου 

επί των συνολικών εξαγωγών μας έφθασε το 11,7%. Για πρώτη φορά, στην υπό εξέταση 

περίοδο, εμφανίζεται εντός των 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων μας στις ΗΠΑ και η 

κατηγορία HTS: 730619, καταλαμβάνοντας την 13η θέση (αξία εξαγωγών 21,6 εκ. δολ. 

ΗΠΑ). 

 Οι παρασκευασμένες ελιές (HTS: 200570) εμφανίζουν συνολικά σταθερή πορεία 

εντός της 6ετίας, παρά τη μικρή υποχώρηση του 2009 και 2012. Ως ποσοστό επί των 
                                                           
10 Στοιχεία από την Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission) του αμερικανικού Υπουργείου 
Εμπορίου, βάσει στοιχείων από τα τελωνεία.  
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συνολικών εξαγωγών μας προς τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το 

2012, εκθρονιζόμενη στη 2η θέση των εξαγωγών μας.  

 Σημαντική μείωση εμφάνισε η κατηγορία «ξυραφάκια» (HTS: 821210), με το 

ποσοστό μεριδίου της να φθάνει το 8,5% το 2012 (σχεδόν 11% το 2011), ως προς το 

σύνολο των εξαγωγών μας, παραμένοντας ωστόσο δυναμικά στις πρώτες θέσεις των 

εξαγωγών μας (3η το 2012, 2η τα έτη 2011 και 2010), παρά την αισθητή μείωση των 

εξαγωγών σε αξία από 92,8 εκ. δολ το 2011 σε 84,4 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2012 (-8,9%).  

 Τα προϊόντα αλουμινίου (πλάκες, φύλλα, ταινίες κλπ, HTS: 760612), παρέμειναν 

σταθερά στην 4η θέση, παρά την υποχώρηση των τελευταίων δύο ετών, με μερίδιο 6,1% 

το 2011 και 4,7% το 2012 ως προς το σύνολο των εξαγωγών μας και με σημαντική 

πτώση των εξαγωγών σχεδόν 20% την περίοδο 2010-2011 και 13% την περίοδο 2011-

2012. 

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

μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων 

(137,8%), με μερίδιο επί των συνολικών μας εξαγωγών 4%, καταλαμβάνοντας την 5η 

θέση. 

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

μέρη από αεροπλάνα και ελικόπτερα (HTS: 880330) από 16,8 σε 36,4 εκατ. δολ. μεταξύ 

2007 και 2012, με ανάκαμψη 7,6% το 2012 σε σχέση με το 2011. 

 Η πρωτοεμφανιζόμενη το 2011 κατηγορία HTS: 871640 (ρυμουλκούμενα και 

ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ.), παραμένει σταθερά στην 7η θέση και το 2012, σημειώνοντας 

μάλιστα αύξηση 8,3%. 

 Επίσης καλή και η επίδοση της κατηγορίας HTS: 741110 (σωλήνες κάθε είδους 

από καθαρό χαλκό), με αύξηση 28% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 

υπερτριπλασιασμένη σχεδόν αξία εξαγωγών στην υπό εξέταση περίοδο, από 9,8 εκ. δολ. 

το 2007 σε 29,2 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2012. 

 Από την άλλη, η κατηγορία αντίκες HTS: 970600 παρουσίασε την τρίτη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων μας 

(109,7%), μετά την καθίζηση που υπέστη το 2011 (καταλαμβάνοντας μόλις την 17η 

θέση), ανακάμπτοντας αισίως στην 11η θέση το 2012. 

 Από τα παραδοσιακά εξαγώγιμα προϊόντα μας, το ελαιόλαδο (HTS: 150910) και 

ο οίνος (HTS: 220421) εμφάνισαν το 2012 μικρή αύξηση μόλις 3,1% και 3,5% 



35 
 

αντίστοιχα, παραμένοντας το μεν ελαιόλαδο σταθερά στη 15η θέση, ο δε οίνος στην 22η 

(από την 20η το 2011). Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 

«εκμετάλλευσης» του ονόματος στην συνείδηση των καταναλωτών, διαρκώς 

βελτιούμενη σχέση ποιότητας-τιμής, μεγάλη προσφορά ποιοτικών προϊόντων και 

ελκυστικών συσκευασιών. Οι ΗΠΑ αποτελούν την 3η σημαντικότερη αγορά μας (1η η 

Ιταλία). Σχετικά δε με το κρασί, οι μεγάλες προσπάθειες φορέων και παραγωγών τα 

τελευταία χρόνια φέρνουν τις ΗΠΑ στην 2η σημαντικότερη αγορά μας. Η λιανική τιμή 

πώλησης παραμένει υψηλή σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως να  

επηρεάσει πωλήσεις και επιδόσεις στο μέλλον. Τέλος, η κατηγορία των λαχανικών 

(HTS: 200599) σημείωσε μεν αύξηση 5% αλλά κατέλαβε μόλις την 23η θέση.  

 Από την γενικότερη κατηγορία των ιχθύων, η δασμολογική κλάση HTS: 030284 

(seabass) πρωτοεμφανίζεται στην 17η θέση με αξία εξαγωγών 17 εκ. δολ. ΗΠΑ. 

Σημειώνουμε ότι εισάγονται υπό διάφορες κατηγορίες (για παρελθόντα έτη, στατιστικά 

στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν υπό κατηγορίες HTS 03037700, 03026950).  

 Η κατηγορία των τυριών (HTS: 040690) εμφανίζει σταθερή πορεία την τελευταία 

4ετία, παρά τη μικρή υποχώρηση του 2008 (από 19,7 εκ. σε 18,5 εκ.) και 2010 (-1,92%). 

Το 2012 δε κλείνει με μικρή αύξηση 2,2%.  

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η ανάκαμψη των κατηγοριών HTS: 252329 (τσιμέντο 

τύπου Portland) και HTS: 271019 (ορυκτέλαια πετρελαίου) σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: 25 πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ, 2007- 2012 (έτος βάσης: 2012) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ – 

Ετήσια στοιχεία   (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % μεταβολή 
2011-2012 

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

24,783 25,937 3,062 8,362 56,882 115,865 103.7% 

% συνόλου 2.1% 2.6% 0.4% 1.0% 6.6% 11.7%  
200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες σε ξίδι, μη 
κατεψυγμένες 
 

79,925 80,079 76,783 87,613 99,648 93,894 -5.8% 

 % συνόλου 6.7% 8.0% 9.1% 11.0% 11.5% 9.5%  
821210 
Ξυραφάκια 76,277 57,150 59,943 69,800 92,776 84,477 -8.9% 

 % συνόλου 6.4% 5.7% 7.1% 8.8% 10.7% 8.5%  
760612 
Κράμα αλουμινίου σε 
ορθογώνια φύλλα, πλάκες και 
ταινίες > 0,2 mm πάχος 

47,993 33,002 39,161 66,439 53,176 46,298 -12.9% 

 % συνόλου 4.0% 3.3% 4.7% 8.3% 6.1% 4.7%  
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853630 
Ηλεκτρικές συσκευές για την 
προστασία των ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων για ισχύ που δεν 
υπερβαίνει τα 1,000 V, μ.α.κ. 

638 1,145 1,880 6,124 16,762 39,854 137.8% 

 % συνόλου 0.1% 0.1% 0.2% 0.8% 1.9% 4.0%  
880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και 
ελικόπτερα 

16,822 20,680 20,026 31,912 33,852 36,435 7.6% 

871640 
Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ. 

0 0 0 0 31,360 33,959 8.3% 

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από 
καθαρό χαλκό 

9,812 10,165 2,416 7,936 22,843 29,233 28.0% 

252329 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός 
του λευκού portland 

35,516 11,717 10,705 9,173 0 27,033 N/A 

271019 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που 
εξάγονται από ασφαλτούχα 
ορυκτά που περιέχουν 70%, ή 
περισσότερο, έλαια πετρελαίου  

10,304 42 83 0 0 25,704 N/A 

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 
ετών 

20,873 9,789 13,454 27,391 11,523 24,164 109.7% 

40690 
Τυριά (περιλαμβάνονται το 
Cheddar και το Colby) 

19,736 18,558 20,845 20,445 22,290 22,779 2.2% 
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730619 
Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού 
αερίου, εξωτερική διάμετρος ≤ 
406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή 
χάλυβα  
 

0 0 0 0 0 21,604 N/A 

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

30,641 11,657 136,137 59,173 41,731 18,763 -55.0% 

150910 
Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, 
παρθένο, μη χημικά 
τροποποιημένο 

22,579 18,796 17,594 16,935 17,361 17,907 3.1% 

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

23,887 8,073 4,525 17,879 18,955 17,877 -5.7% 

030284 
Ψάρια, με εξαίρεση τα φιλέτα, 
τα συκώτια και τα αυγά αυτών, 
νωπά ή διατηρημένα  

0 0 0 0 0 17,008 N/A 

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

0 2 0 9,422 19,207 14,908 -22.4% 

253010 
Βερμικουλίτης, περλίτης και 
χλωρίτες (χημικές ουσίες) 

8,837 15,504 17,500 16,742 19,728 14,837 -24.8% 
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271012 
Ελαφρά λάδια και 
παρασκευάσματα  

0 0 0 0 0 14,308 N/A 

680291 
Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι 
από μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρο 

23,570 20,706 13,048 7,965 9,295 12,026 29.4% 

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

10,227 9,849 8,408 9,475 10,008 10,358 3.5% 

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

6,759 7,975 9,921 5,279 8,999 9,448 5.0% 

240110 
Ακατέργαστος καπνός με μίσχο  27,324 19,621 21,694 6 3,999 8,721 118.1% 

271220 
Παραφίνη περιεκτικότητας σε 
λάδι < 0,75% 

0 0 8,968 13,586 21,395 8,626 -59.7% 

 
Επιμέρους Σύνολο (25 πρώτα) 
 

496,503 380,447 486,153 491,657 611,790 766,086 25.2% 

 
Μερίδιο 25 πρώτων  
επί συνολικών εξαγωγών 

41.6% 38.1% 57.8% 61.6% 70.7% 77.5%  

 
Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 696,431 618,408 354,438 305,850 252,944 222,820 -11.9% 

 
Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 
 

1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 14.4% 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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Συνολικά, στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες την τελευταία 6ετία, η πλειοψηφία των προϊόντων 

(συνολικά 17 προϊόντα- μείγμα αγροτικών και βιομηχανικών) εμφανίζει ως επί το πλείστον αυξητική 

τάση (Πίνακας 10). Τη μεγαλύτερη δε αύξηση μεταξύ 2011-2012 εμφάνισαν οι κατηγορίες των 

ηλεκτρικών συσκευών/HTS: 853630 (+137,8%), αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου/HTS: 730512 

(+103,7%), ακατέργαστου καπνού/HTS: 240110 (+118,1%), και οι αντίκες/HTS: 970600 (+109,7%), 

ενώ τη μικρότερη αύξηση η κατηγορία των τυριών/HTS: 40690 (+2,2%).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ με αυξητική τάση (θετικό πρόσημο) μεταξύ 25 πρώτων σε αξία, 2007- 2012 (έτος βάσης: 2012) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ – 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % μεταβολή 
2011-2012 

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

24,783 25,937 3,062 8,362 56,882 115,865 103.7% 

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

638 1,145 1,880 6,124 16,762 39,854 137.8% 

880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και 
ελικόπτερα 

16,822 20,680 20,026 31,912 33,852 36,435 7.6% 

871640 
Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ. 

0 0 0 0 31,360 33,959 8.3% 

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από 
καθαρό χαλκό 

9,812 10,165 2,416 7,936 22,843 29,233 28.0% 

252329 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός 
του λευκού portland 

35,516 11,717 10,705 9,173 0 27,033 N/A 
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271019 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που 
εξάγονται από ασφαλτούχα 
ορυκτά που περιέχουν 70% η 
περισσότερο έλαιο πετρελαίου  

10,304 42 83 0 0 25,704 N/A 

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 
χρόνων 

20,873 9,789 13,454 27,391 11,523 24,164 109.7% 

40690 
Τυριά, περιλαμβάνονται το 
Cheddar και το Colby 

19,736 18,558 20,845 20,445 22,290 22,779 2.2% 

730619 
Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού 
αερίου, εξωτερική διάμετρος ≤ 
406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή 
χάλυβα  
 

0 0 0 0 0 21,604 N/A 

150910 
Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, 
παρθένο, μη χημικά 
τροποποιημένο 

22,579 18,796 17,594 16,935 17,361 17,907 3.1% 

030284 
Ψάρια, με εξαίρεση τα φιλέτα, 
τα συκώτια και τα αυγά αυτών, 
νωπά ή διατηρημένα  

0 0 0 0 0 17,008 N/A 

271012 
Ελαφρά λάδια και 
παρασκευάσματα  

0 0 0 0 0 14,308 N/A 

680291 
Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι 
από μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρο 

23,570 20,706 13,048 7,965 9,295 12,026 29.4% 
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220421 
Οίνοι από φρέσκα σταφύλια 
(πλην αφρωδών) και μούστος 
προ ζύμωσης, με προσθήκη 
αλκοόλ και σε συσκευασίες 
μικρότερες ή ίσες των 2 L 

10,227 9,849 8,408 9,475 10,008 10,358 3.5% 

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

6,759 7,975 9,921 5,279 8,999 9,448 5.0% 

240110 
Ακατέργαστος καπνός με μίσχο  27,324 19,621 21,694 6 3,999 8,721 118.1% 

 
Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 
 

1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 14.4% 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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Στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες11 τα βιομηχανικά προϊόντα και τα προϊόντα βαριάς και 

ελαφράς επεξεργασίας12 αποτέλεσαν το 2012 το 58,3% των εξαγωγών μας, εμφανίζοντας 

σημαντική αύξηση (+16,1 μεταξύ 2011-2012) σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη 

(50,3% και 41,9% σε σχέση με το 2011 και το 2010 αντίστοιχα· αύξηση της τάξης του 20% 

μεταξύ 2010-2011 και ανεπαίσθητη αύξηση 1,1% μεταξύ 2009-2010). Τα αγροτικά προϊόντα13 

αντικατόπτριζαν ποσοστό 19,1% των συνολικών μας εξαγωγών για το 2012 (συγκριτικά: 

20,5% το 2011 και 19,8% το 2010), σημειώνοντας συρρίκνωση (-6,6% μεταξύ 2011-2012), 

μετά την θεαματική ανάκαμψη των περιόδων 2009-2010 (+20,3%) και 2010-2011 (+3,7%). Ο 

Πίνακας 11 που ακολουθεί, παρουσιάζει συνοπτικά το μίγμα βιομηχανικών/ βαριά και ελαφρά 

επεξεργασμένων και αγροτικών προϊόντων μεταξύ των πρώτων 25 υπό εξέταση κατηγοριών, 

στην απόλυτη και ποσοστιαία εξέλιξή τους εντός της προηγουμένης 6ετίας, καθώς και ως 

μερίδιο των συνολικών μας εξαγωγών προς ΗΠΑ.  

                                                           
11 Εξαιρουμένων των κατηγοριών «αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών» (θέση 11η) και «ακατέργαστος καπνός» (θέση 24η)  
12 Αγωγοί πετρελαίου/ΦΑ, ξυραφάκια, ελάσματα αλουμινίου, ηλεκτρικές συσκευές, μέρη αεροπλάνων/ελικοπτέρων, 
ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα μ.α.κ., σωλήνες από καθαρό χαλκό, τσιμέντο Portland, ελαφρά βιομηχανικά έλαια, 
χημικά προϊόντα, ηλεκτρικές αντιστάσεις, οικοδομικοί λίθοι και προϊόντα μαρμάρου, παραφίνη. 
13 Παρασκευασμένες ελιές, τυριά, ροδάκινα (κομπόστα), παρθένο ελαιόλαδο, ψάρια, νωπά παρασκευασμένα και 
διατηρημένα λαχανικά, κρασιά (πλην αφρωδών)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Μείγμα βιομηχανικών-αγροτικών προϊόντων μεταξύ πρώτων 25 κατηγοριών εξαγωγών μας προς ΗΠΑ, 2007-2012 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Ετήσια στοιχεία                                                                                                                           
(σε χιλ. δολάρια) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

%  

Μεταβολή 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 1,192,933 998,856 840,592 797,507 864,734 988,907 -5.1% 8.4% 14.4% 

Βιομηχανικά Προϊόντα 
(μεταξύ πρώτων 25) 

333,390 237,117 348,077 334,031 434,529 576,815 -4.0% 30.1% 32.7% 

Μερίδιο επί συνολικών  

Εξαγωγών 
27.9% 23.7% 41.4% 41.9% 50.3% 58.3% 1.1% 20% 16.1% 

Αγροτικά Προϊόντα 
(μεταξύ πρώτων 25) 

163,113 143,330 138,076 157,626 177,261 189,271 14.2% 12.5% 6.8% 

Μερίδιο επί συνολικών 
εξαγωγών 

13.7% 14.3% 16.4% 19.8% 20.5% 19.1% 20.3% 3.7% -6.6% 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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Γράφημα 10: Μείγμα βιομηχανικών-αγροτικών προϊόντων μεταξύ πρώτων 25 κατηγοριών  
 εξαγωγών μας προς ΗΠΑ, 2007-2012 
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Ελληνικές εξαγωγές σε ΗΠΑ-Συγκριτικός Πίνακας

Γενικό Σύνολο Εξαγωγών

Βιομηχανικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων
25)
Μερίδιο επί συνολικών Εξαγωγών 

Αγροτικά Προϊόντα (μεταξύ πρώτων 25)

Μερίδιο επί συνολικών Εξαγωγών 

 
 

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 πετρλαίου/ΦΑ, 

αντικατόπτριζε το 2012 μόλις το 11,7% του συνόλου των εξαγωγών μας, αν και διατηρεί 

σταθερά ανοδική πορεία. Αντίστοιχα, οι επόμενες κατηγορίες μεταξύ των 5 πρώτων 

εξαγώγιμων προϊόντων μας συγκεντρώνουν μερίδια 9,5%, 8,5%, 4,7% και 4% του συνόλου. 

Στην ίδια κατεύθυνση, το 77,5% που συγκέντρωσαν το 2012 οι 25 πρώτες κατηγορίες 

εξαγωγών, αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές ικανοποιητική διασπορά στις εξαγωγές 

προϊόντων μας προς τις ΗΠΑ (αξία 766,1 εκ. δολ. ΗΠΑ), ενώ στη μικρότερη τιμή του, το 2008 

(αξία μόλις 380 εκ. δολ.), το μερίδιο των πρώτων 25 κατηγοριών επί του συνόλου μόλις αγγίζει 

το 38,1%. Έτσι, συνολικά οι εξαγωγές μας προς ΗΠΑ, τουλάχιστον κατά την τελευταία 6ετία, 

δεν εμφανίζουν ισχυρά φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης, είτε ως προς συγκεκριμένη κατηγορία ή 
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κατηγορίες, είτε ως προς τη συνολική διασπορά των μεριδίων, μεταξύ των πρώτων εξαγωγικών 

μας κατηγοριών. Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί η θετική πορεία των παραδοσιακά ισχυρών 

κλάδων της ελληνικής οικονομίας, εκείνων των αγροτικών προϊόντων (189,2 εκατ. δολ. ή 

19,1% επί των συνολικών εξαγωγών μας το 2012 – μέγιστη τιμή αξίας στην εξεταζόμενη 

περίοδο αλλά τρίτο υψηλότερο μερίδιο επί του συνόλου). 

1.3 Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα  

Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 12) απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων 

που εξήχθησαν από Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2012), καθώς και τους κύριους 

ανταγωνιστές αυτών.14  

Στα πρώτα αυτά 10 προϊόντα, το ελληνικό μερίδιο επί των συνολικών αμερικανικών 

εισαγωγών στις συγκεκριμένες κατηγορίες ποικίλει, το 2012 από μόλις 0,05% (ορυκτέλαια 

πετρελαίου, HTS: 271019), έως 26,6% (ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, HTS: 

871640). Επικεντρώνοντας στις κατηγορίες με αξιοσημείωτο μερίδιο για τις ελληνικές 

εξαγωγές, σημειώνουμε ότι:  

-Στην κυριότερη εξαγωγική μας κατηγορία για το 2012, ήτοι τους αγωγούς πετρελαίου/ΦΑ από 

σίδηρο ή χάλυβα (HTS: 730512), όπου η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση με ποσοστό αύξησης σε 

αξία εξαγωγών 103,7% και μεριδίου 8,2% τα δύο τελευταία χρόνια, 2011-2012 (μετά από δύο 

χρόνια σημαντικότατης κάμψης την περίοδο 2009-2010, το 2011 ήταν 2ος προμηθευτής των 

ΗΠΑ με σχεδόν υπερδιπλάσιο ποσοστό μεριδίου 21,55%, έναντι 9,12% το 2010),  η συνολική 

αξία των εισαγωγών των ΗΠΑ είναι χαμηλή (μόλις 496,8 εκατ. δολ. το 2012, εκ των οποίων τα 

115,9 εκατ. αφορούν εισαγωγές από τη χώρα μας).  

-Στην κατηγορία των ελιών (HTS: 200570), η Ελλάδα κατατάχθηκε 2
η
, με μερίδιο 24,8%, με 

σημαντική διαφορά ωστόσο πίσω από την Ισπανία (191,1 έναντι 93,9 εκατ. δολ. αντίστοιχα), 

αλλά αξιοσημείωτο προβάδισμα ως προς την αξία των εξαγωγών από τους λοιπούς 

προμηθευτές των ΗΠΑ (Μαρόκο 36 εκ. δολ., Ιταλία 16 εκ. δολ., Τουρκία 10,2 και Αργεντινή 

8,8 εκατ. δολ.). Εν τούτοις, τόσο η Ισπανία, που παραμένει ο κύριος προμηθευτής των ΗΠΑ, 

όσο και η Ελλάδα, εμφάνισαν αρνητική τάση (-3,3% και -5,8% αντίστοιχα), αν και εν γένει 

                                                           
14 Η θέση της χώρας μας αντίστοιχη με τη σειρά κατάταξής της, στην εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, πλην των 
περιπτώσεων όπου η σειρά αναγράφεται σε παρένθεση. Καταγράφονται οι 10 πρώτες χώρες προμηθευτές σε κάθε 
κατηγορία. 
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παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών της κατηγορίας (-4%). Εκ των λοιπών χωρών, 

σημειώνουμε συνεχή δυναμική αύξηση των εξαγωγών της Ιταλίας προς ΗΠΑ (στην 4η θέση, 

με αύξηση σε αξία εξαγωγών 15,4%), ενώ θετική τάση παρουσίασαν και οι: Τουρκία (5η θέση, 

αύξηση 0,4%), Αίγυπτος (7η θέση, αύξηση 66,5%) και Περού (9η θέση, αύξηση 12,4%).  

-Στα ξυραφάκια (HTS: 821210), με μερίδιο 20,5% και εξαγωγές της τάξης των 84,4 εκατ. δολ. 

το 2012 (-8,9% σε σχέση με το 2011), η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει την 3
η 

θέση πίσω από 

το Μεξικό και την Κίνα, αν και απώλεσε μερίδιο της τάξης του 6,5%. Εν τούτοις, και η 

συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε στο σύνολό της συρρίκνωση 2,6% την περίοδο 2011-

2012.  

-Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της κατηγορίας των ηλεκτρικών συσκευών (HTS: 853630) 

στην 3η θέση των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, με εντυπωσιακή αύξηση σε 

αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ 137,8% και μερίδιο 7% επί του συνόλου της κατηγορίας (αύξηση 

ποσοστού μεριδίου 105,6%). 

- Στην κατηγορία των (ημι-)ρυμουλκούμενων (HTS: 871640) η Ελλάδα παρέμεινε στη 2η θέση 

των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση το 2011, 

αλλά ενώ σημείωσε αύξηση σε αξία εξαγωγών της τάξης του 8,3% (από 31,4 το 2011 σε 34 εκ. 

δολ. το 2012) απώλεσε μερίδιο επί του συνόλου της κατηγορίας (-25,4%). 

-Με μερίδιο 8,3% η Ελλάδα ήταν ο 3
ος 

κυριότερος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς σε 

τσιμέντο τύπου portland (HTS: 252329), μετά τον Καναδά και την Κορέα, με εξαγωγές σε 

ΗΠΑ αξίας μόλις 27 εκ. δολ. αλλά με σημαντική αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια (μάλιστα, το 2011 δεν είχαν καν καταγραφεί εξαγωγές σε ΗΠΑ).  

-Τέλος, στην πρώτη δεκάδα των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς παραμένει στις 

υπό εξέταση κατηγορίες εκείνη των κραμάτων αλουμινίου/ HTS 760612 (8η) και σωλήνων 

κάθε είδους από καθαρό χαλκό/ HTS 741110 (6η).  

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εισαγωγών 

για τις ΗΠΑ, μεταξύ των 10 υπό εξέταση κατηγοριών, η Ελλάδα είχε χαμηλή διείσδυση και 

περιορισμένα μερίδια το 2012:  



49 
 

-Στα ορυκτέλαια πετρελαίου (HTS: 271019) η Ελλάδα με εξαγωγές περίπου 26 εκατ. δολ. το 

2012 ήταν ο 52
ος 

εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, ικανοποιώντας μόλις το 0,05% των συνολικών 

αναγκών της αμερικανικής αγοράς, συνολικής αξίας περίπου 53,3 δις δολ.  

-Στα εξαρτήματα αεροπλάνων/ελικοπτέρων (HTS: 880330), συνολικής αξίας 11,9 δις, η 

Ελλάδα ήταν στην 29
η 

θέση το 2012, με εξαγωγές περίπου 36 εκατ. δολ. και μερίδιο 0,3%. Οι 

αμερικανικές εισαγωγές στην κατηγορία αυτή αυξάνονται σταθερά κατά την τελευταία 6ετία 

(από 7,2 δις το 2007 σε 11,9 δις το 2012, +22,9% μεταξύ 2011 και 2012), με την Ιαπωνία, το 

Ην. Βασίλειο και τον Καναδά να είναι σταθερά και με διαφορά οι 3 πρώτοι προμηθευτές των 

ΗΠΑ, αλλά και τις Ιταλία και Μεξικό να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 66,7% και 

77,7% αντίστοιχα το 2012. Το ελληνικό μερίδιο στην κατηγορία εμφάνισε αισίως αύξηση 

+7,63%.  

-Στα βιομηχανικά προϊόντα αλουμινίου (φύλλα, πλάκες, ταινίες κλπ. -HTS: 760612) η Ελλάδα 

με εξαγωγές περίπου 46,3 εκατ. δολ. το 2012 ήταν ο 8
ος 

κυριότερος εμπορικός εταίρος των 

ΗΠΑ, ικανοποιώντας το 2,6% περίπου των συνολικών αναγκών της αμερικανικής αγοράς, 

συνολικής αξίας περίπου 1,8 δις δολ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εξαγώγιμά μας προϊόντα προς ΗΠΑ (έτος βάσης: 2012)  

 

10 ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία  

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία ΧΩΡΑ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

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

 

Ελλάδα 24,783 25,937 3,062 8,362 56,882 115,865 103.7% 

Κορέα 28,003 46,965 25,150 18,624 40,349 104,783 159.7% 

Καναδάς 72,435 58,602 35,117 8,391 74,619 100,370 34.5% 

Ιαπωνία 28,048 49,409 32,636 22,086 47,522 98,926 108.2% 

Γερμανία 33,615 22,690 16,490 11,813 25,006 56,558 126.2% 

Κίνα 13,329 51,062 2,143 12,149 14,390 9,554 -33.6% 

ΗΒ 0 0 1,673 988 3,133 8,835 182.0% 

Μεξικό 0 0 0 0 510 1,733 239.8% 

Φιλιππίνες 0 0 0 0 0 135 N/A  

 Βραζιλία 0 0 0 0 47 53 12.8% 

Σύνολο κατηγορίας   204,456 258,268 116,398 91,658 263,895 496,851 88.3% 
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Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  12.12% 10.04% 2.63% 9.12% 21.55% 23.32% 8.2% 

200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες σε ξίδι, μη 
κατεψυγμένες  

 

Ισπανία 218,234 233,554 205,126 208,625 197,623 191,074 -3.3% 

Ελλάδα 79,925 80,079 76,783 87,613 99,648 93,894 -5.8% 

Μαρόκο 37,638 46,024 32,037 38,889 40,654 36,039 -11.4% 

Ιταλία 8,098 11,502 10,257 12,569 13,841 15,967 15.4% 

Τουρκία 8,102 8,800 8,000 8,722 10,219 10,261 0.4% 

Αργεντινή 22,523 20,395 18,464 20,481 10,542 8,778 -16.7% 

Αίγυπτος 8,026 10,142 7,522 7,008 3,392 5,648 66.5% 

Πορτογαλία 3,639 5,574 4,567 3,403 5,011 4,337 -13.5% 

Περού 2,422 3,142 2,515 3,443 3,350 3,764 12.4% 

Γαλλία 4,128 3,673 3,712 3,700 4,447 3,628 -18.4% 

Σύνολο κατηγορίας   396,724 428,177 374,432 400,897 394,525 378,815 -4.0% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  20.1% 18.7% 20.5% 21.9% 25.3% 24.8% -1.9% 

821210 
Ξυραφάκια 

 

Μεξικό 80,836 74,438 67,663 96,384 163,536 145,758 -10.9% 

Κίνα 55,012 58,324 56,061 85,537 95,499 87,705 -8.2% 

Ελλάδα 76,277 57,150 59,943 69,800 92,776 84,477 -8.9% 
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Πολωνία 23,984 29,149 28,371 33,249 18,199 32,614 79.2% 

Βραζιλία 9,272 6,555 6,930 13,468 9,688 17,456 80.2% 

Γαλλία 10,405 11,642 8,444 10,284 14,375 12,204 -15.1% 

Γερμανία 1,615 6,560 9,705 5,501 3,920 7,784 98.6% 

Κορέα 4,191 6,685 9,579 7,771 6,885 7,664 11.3% 

Ιαπωνία 3,280 3,250 4,695 4,505 6,607 5,237 -20.7% 

Αίγυπτος 119 797 1,429 2,031 2,886 2,331 -19.2% 

Σύνολο κατηγορίας   267,767 257,018 256,468 336,582 422,786 411,615 -2.6% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  28.5% 22.2% 23.4% 20.7% 21.9% 20.5% -6.5% 

760612 
Κράμα αλουμινίου σε ορθογώνια 
φύλλα, πλάκες και ταινίες > 0,2 mm 
πάχος 

 

Καναδάς 1,109,775 976,770 491,964 737,897 805,285 624,660 -22.4% 

Γερμανία 232,440 254,390 181,422 180,492 235,057 215,254 -8.4% 

Ινδονησία 121,259 86,416 32,354 151,439 196,838 197,863 0.5% 

Νότιος 
Αφρική 

158,965 154,012 97,189 156,046 190,246 195,929 3.0% 

Κίνα 133,202 132,524 27,728 125,596 165,046 128,962 -21.9% 

Αυστρία 83,713 95,098 62,232 72,806 88,966 104,074 17.0% 

Μπαχρέιν 62,832 62,920 28,116 47,436 63,395 71,840 13.3% 
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Ελλάδα 47,993 33,002 39,161 66,439 53,176 46,298 -12.9% 

Βραζιλία 78,266 41,281 29,235 33,166 50,703 38,293 -24.5% 

Ρωσία 168,186 131,025 46,700 33,697 33,897 37,261 9.9% 

Σύνολο κατηγορίας   2,447,377 2,162,991 1,127,581 1,743,551 2,024,241 1,809,638 -10.6% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  2.0% 1.5% 3.5% 3.8% 2.6% 2.6% -2.6% 

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

 

Κίνα 217,170 242,706 196,607 243,143 227,030 273,192 20.3% 

Μεξικό 73,215 88,675 68,108 74,311 80,533 62,221 -22.7% 

Ελλάδα 638 1,145 1,880 6,124 16,762 39,854 137.8% 

Γερμανία 20,741 22,848 16,073 22,567 25,663 26,723 4.1% 

Φιλιππίνες 18,036 19,449 9,488 13,204 13,998 26,003 85.8% 

Κόστα Ρίκα 27,171 29,436 17,829 24,543 24,568 17,270 -29.7% 

Ονδούρες 11,962 11,126 10,062 13,366 14,425 16,600 15.1% 

Καναδάς 13,655 11,118 8,189 9,481 13,458 12,010 -10.8% 

Ινδία 12,173 15,954 11,166 5,091 7,637 11,917 56.0% 

Σιγκαπούρη 2,400 2,464 1,392 2,476 4,082 11,729 187.3% 

Σύνολο κατηγορίας   501,702 526,165 396,774 476,382 494,504 571,802 15.6% 
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Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.1% 0.2% 0.5% 1.3% 3.4% 7.0% 105.6% 

880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και 
ελικόπτερα  

 

Ιαπωνία 1,838,402 1,643,609 1,977,827 2,069,067 2,554,136 3,225,694 26.3% 

ΗΒ 1,365,320 1,514,462 1,220,327 1,185,240 1,280,173 1,421,948 11.1% 

Καναδάς 942,419 878,968 886,815 950,285 1,030,047 1,213,242 17.8% 

Ιταλία 288,310 340,688 403,877 548,297 599,785 1,000,089 66.7% 

Μεξικό 105,110 197,900 207,153 271,386 430,300 764,445 77.7% 

Γαλλία 546,046 705,032 721,495 818,752 719,601 751,355 4.4% 

Κορέα 246,536 210,803 267,909 335,707 359,968 408,927 13.6% 

Κίνα 174,708 187,257 217,146 266,567 359,218 389,151 8.3% 

Αυστραλία 166,791 163,893 155,239 154,647 317,605 324,646 2.2% 

Ισραήλ 203,054 157,551 193,682 227,894 227,132 300,726 32.4% 

Ελλάδα 
(29η) 

16,822 20,680 20,026 31,912 33,852 36,435 7.63% 

Σύνολο κατηγορίας   7,180,442 7,454,247 7,662,904 8,316,426 9,694,287 11,915,610 22.9% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% -12.43% 

871640 Καναδάς 58,650 42,784 31,443 28,654 32,548 62,750 92.8% 



55 
 

Ρυμουλκούμενα    και   
ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ. 

 

Ελλάδα 0 0 0 0 31,360 33,959 8.3% 

Κίνα 35,802 51,689 14,098 15,348 19,426 22,382 15.2% 

Γερμανία 1,128 5,865 2,766 2,025 1,003 3,720 270.9% 

Μεξικό 25,548 24,356 3,914 824 1,091 1,899 74.1% 

Φιλιππίνες 0 173 965 732 577 738 27.9% 

ΗΒ 234 44 126 106 31 642 1971.0% 

Ταϊβάν 155 333 180 319 334 565 69.2% 

Πολωνία 38 9 51 0 156 448 187.2% 

Γαλλία 676 296 0 574 1,229 273 -77.8% 

Σύνολο κατηγορίας   126,403 125,808 53,657 49,170 88,017 127,756 45.1% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.6% 26.6% -25.4% 

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό 
χαλκό  

 

Καναδάς 65,519 80,837 55,885 115,902 163,583 169,109 3.4% 

Κορέα 32,057 34,991 14,326 56,409 109,972 96,522 -12.2% 

Κίνα 340,787 433,487 233,644 153,897 93,421 81,855 -12.4% 

Μαλαισία 100,513 62,519 31,348 85,058 89,923 59,349 -34.0% 

Βιετνάμ 0 0 0 23,369 55,064 45,075 -18.1% 
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Ελλάδα 9,812 10,165 2,416 7,936 22,843 29,233 28.0% 

Γερμανία 24,620 25,872 14,317 15,880 20,848 22,128 6.1% 

Χιλή 9,435 14,144 3,997 7,541 13,787 10,713 -22.3% 

Μεξικό 284,966 282,292 136,910 123,813 18,191 9,414 -48.2% 

Ταϋλάνδη 155 1,613 143 310 0 8,005 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   931,226 985,794 504,306 605,619 608,494 548,572 -9.8% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  1.1% 1.0% 0.5% 1.3% 3.8% 5.3% 42.0% 

252329 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του 
λευκού portland  

 

Καναδάς 298,595 259,073 205,197 199,772 193,840 208,397 7.5% 

Κορέα 114,412 54,271 35,991 40,519 54,539 55,023 0.9% 

Ελλάδα 35,516 11,717 10,705 9,173 0 27,033 N/A  

Κίνα 208,541 85,177 30,463 28,532 26,446 16,327 -38.3% 

Ισπανία 165 6 5,694 7,186 6,893 7,949 15.3% 

Σουηδία 22,488 11,443 3,270 3,057 2,685 4,750 76.9% 

Κολομβία 95,891 60,180 37,333 15,638 11,348 4,049 -64.3% 

Ταϊβάν 97,106 35,371 11,332 11,242 2,551 1,958 -23.2% 

Μεξικό 68,224 45,002 11,770 12,311 5,948 1,533 -74.2% 
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Ολλανδία 0 0 34 110 230 519 125.7% 

Σύνολο κατηγορίας   1,052,742 573,443 352,572 328,204 305,726 327,672 7.2% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  3.4% 2.0% 3.0% 2.8% 0.0% 8.3% N/A  

271019 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που 
εξάγονται από ασφαλτούχα ορυκτά 
που περιέχουν 70%, ή περισσότερο, 
έλαια πετρελαίου  

 

Ρωσία 5,770,408 9,753,258 7,332,436 9,780,050 15,383,498 16,058,697 4.4% 

Καναδάς 6,353,173 7,784,486 5,297,268 7,869,731 8,563,298 9,503,888 11.0% 

Αλγερία 1,801,917 2,717,521 2,229,462 2,967,906 4,135,105 3,978,281 -3.8% 

Κορέα 3,489,662 1,737,216 1,248,044 1,941,338 2,012,273 2,792,703 38.8% 

Βενεζουέλα 2,526,519 2,289,749 1,310,868 941,149 2,357,444 2,085,512 -11.5% 

Τρινιντάντ& 
Τομπάγκο  

721,755 961,536 775,182 600,559 1,550,866 1,780,639 14.8% 

Μεξικό 1,440,738 2,342,493 2,033,672 2,331,671 2,453,347 1,646,058 -32.9% 

Βέλγιο 1,561,291 2,080,792 990,423 1,760,189 1,890,869 1,624,322 -14.1% 

Βραζιλία 600,984 628,749 732,716 604,235 1,004,581 1,612,486 60.5% 

Κολομβία 374,187 672,598 422,214 598,673 1,070,704 1,191,830 11.3% 

Τουρκία 
(51) 

73,016 98,259 16,433 54 53,319 41,860 -21.5% 

Ελλάδα (52) 10,304 42 83 0 0 25,704 N/A  
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Σύνολο κατηγορίας   38,104,114 46,065,884 30,619,108 38,830,428 53,830,697 53,298,690 -1.0% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας15 

  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N/A  

Γενικό σύνολο 10 πρώτων ελλην. 
εξαγωγών 

  51,212,953 58,837,795 41,464,201 51,178,918 68,127,172 69,887,020 2.6% 

 

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

                                                           
15 Ακριβής αποτύπωση ποσοστών: 0.03% (2007), 0.0001% (2008), 0.0003% (2009), 0.05% (2012) 
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1.4 Αμερικανικές εισαγωγές και αναδυόμενες ευκαιρίες διείσδυσης 
για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα  

 

Οι Πίνακες 13 και 14 που ακολουθούν παρακολουθούν μια σειρά επιμέρους κατηγοριών 

προϊόντων (ανάλυση με 8ψήφιο HTS) των αμερικανικών εισαγωγών, στην εξέλιξή τους 

μεταξύ 2009 και 2012. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων (έτος 

βάσης: 2012) που οι ελληνικές, εν προκειμένω, εξαγωγές προς ΗΠΑ καλύπτουν αξιόλογο 

μερίδιο αμερικανικής αγοράς το 2012 (αφενός πάνω από 50% αφετέρου 10%-50%).  

Συγκεκριμένα, από τον Πίνακα 13 γίνεται προφανές ότι, τουλάχιστον με βάση την εικόνα 

που σκιαγραφείται από το 2009 και εξής, παρά τις όποιες διακυμάνσεις στις εξαγωγές μας, η 

Ελλάδα παραμένει σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά κυρίως σε λαβράκι-

τσιπούρα και ελιές. 

Ειδικότερα: 

 Η χώρα μας είναι ο πρώτος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς, κυρίως σε λαβράκι 

και τσιπούρα, που είναι τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα με αυξανόμενη αναγνώριση από τους 

καταναλωτές και με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Εν τούτοις, ο Πίνακας δεν αποτυπώνει 

ακριβώς τις ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας στην υπό εξέταση περίοδο, δεδομένου ότι τα 

συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται υπό διάφορες κατηγορίες (για παρελθόντα του 2012 έτη, 

στατιστικά στοιχεία πρέπει να αναζητηθούν υπό κατηγορίες HTS 03037700, 03026950). Εν 

γένει, πάντως, οι ΗΠΑ είναι η 7η χώρα προορισμού εξαγωγών μας με επιδόσεις διαρκώς 

βελτιούμενες. Βλ. επίσης συγκεντρωτικό της κατηγορίας Πίνακα 17, αλλά και τον 

ανταγωνισμό στην κατηγορία (Πίνακας 20) 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας είναι ο μοναδικός προμηθευτής της αμερικανικής 

αγοράς στην κατηγορία HTS 19019034 (margarine cheese), αλλά το 2012 οι εξαγωγές μας 

σημείωσαν απίστευτη μείωση (σχεδόν -89%).  

 Εν τούτοις, αύξηση 43,23% σημείωσε το 2012 (σε σχέση με το 2011) η κατηγορία HTS 

04069057 (τυρί από πρόβειο γάλα, κυρίως φέτα αλλά και άλλα παραδοσιακά τυριά), με μερίδιο 

αγοράς 15% (τρίτος προμηθευτής των ΗΠΑ το 2012, μετά τις Ισπανία και Γαλλία. Βλ. Πίνακα 

14). Η φέτα αποτελεί ένα εξαιρετικά αναγνωρίσιμο προϊόν η ελληνικότητα του οποίου όμως 

απουσιάζει από την συνείδηση του μέσου αμερικανού καταναλωτή. Η ελληνική φέτα είναι, για 

τον ενημερωμένο αμερικανό καταναλωτή, σαφώς η καλύτερη ποιοτικά αλλά επίσης και η 

ακριβότερη καθώς επιβαρύνεται με έναν εισαγωγικό δασμό της τάξης του 9,6% επί της αξίας 
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του προϊόντος/kg (σημειώνουμε ότι στα τυριά, ανάλογα με τη συσκευασία διαμορφώνεται και 

ο δασμός). 

 Η κατηγορία των ελιών είναι το πλέον σημαντικό ελληνικό προϊόν στις ΗΠΑ (μακράν 

ο σπουδαιότερος εξαγωγικός προορισμός ελληνικής ελιάς),  με μεγάλη αναγνώριση (ειδικά η 

ελιά Καλαμάτας) και με σπουδαίες δυνατότητες διεύρυνσης μεριδίου αγοράς. 

 Τέλος, εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών μας στις κατηγορίες HTS 25131000 

(ελαφρόπετρα) και HTS 43019000 (κεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  κομμάτια  που  

μπορούν  να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων. Βλ. επίσης Πίνακα 18). 

Βάσει στοιχείων της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η χώρα μας ήταν το 2012 ένας 

εκ των 4 πρώτων προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, μεταξύ άλλων, σε τυροκομικά 

προϊόντα (τυρί Pecorino, τυριά από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα), ελιές (εκπυρηνωμένες, 

πράσινες-διατηρημένες), θαλασσινά, ροδάκινα (της κατηγορίας HTS 20087020), 

βερμικουλίτη, αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου (της κατηγορίας HTS 73051210), 

ξυραφάκια, αντιστάσεις (της κατηγορίας HTS 85334040), (ημι-)ρυμουλκούμενα (Πίνακας 14), 

με μερίδιο αγοράς μεταξύ 10% και 50% και grosso modo ανοδικές ή σταθερές τάσεις.  

Ειδικότερα: 

 Σε τυριά από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα η Ελλάδα καταγράφεται ως 3ος προμηθευτής 

των ΗΠΑ (HTS 04069057 και HTS 04069059, με μερίδιο αγοράς 15% και 18,4% αντίστοιχα). 

Οι ελληνικές εξαγωγές στις εν λόγω κατηγορίες, μαζί με τις κατηγορίες HTS 04069063 και 

HTS 19019034, σημείωσαν το 2012 εντυπωσιακή άνοδο 82,3% και συνολική αξία 10,4 εκ. 

δολ. ΗΠΑ (βλ. Πίνακα 15). 

  Οι εκπυρηνωμένες ελιές παρουσιάζουν γενικά καλές και θετικές τάσεις το 2012, αλλά 

η αξία των εξαγωγών παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (50 χιλ. δολ. η κατηγορία HTS 

07112038 και 583 χιλ. δολ. η HTS 07112040). Σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ είναι η 

χώρα μας στην κατηγορία των πράσινων ελιών (με εξαίρεση την κατηγορία HTS 20057006, η 

οποία το 2012 εμφάνισε μείωση σχεδόν 49% σε σχέση με το 2011, περνώντας στη 2η θέση των 

προμηθευτών μετά την Ιταλία). Συνολικά, στις υπό εξέταση ανωτέρω κατηγορίες των ελιών 

(βλ. επίσης Πίνακα 16), η αξία των εξαγωγών παραμένη χαμηλή με 77,5 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2012 

και αρνητική τάση 2,8% σε σχέση με το 2011 (με μακράν καλύτερες επιδόσεις το 2012 εκείνες 

των κατηγοριών HTS 20057075 και HTS 20057097  [ελιές, διατηρημένες] με 32,6 εκ. και 28,8 

εκ. δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα). Εν τούτοις, εάν εξετάσουμε τις αμερικανικές εισαγωγές ελιών όλων 

των κατηγοριών (βλ. Πίνακα 19), η Ελλάδα παραμένει σταθερά στη 2η θέση τα τελευταία 
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χρόνια, με αξία εξαγωγών 93,9 εκ. δολ. (υπερδιπλάσιες σε αξία οι εξαγωγές της Ισπανίας, 191 

εκ. δολ.).  

      Στις κατηγορίες των βιομηχανικών προϊόντων, σημειώνουμε: 

 τους αγωγούς πετρελαίου/ΦΑ από σίδηρο ή χάλυβα (HTS: 73051210), όπου η Ελλάδα 

κατέχει σταθερά την 1η θέση την τελευταία 2ετία, με ποσοστό αύξησης σε αξία εξαγωγών 

103,7% και μερίδιο 29,2% το 2012 (βλ. επίσης ανωτέρω κεφ. 1.3) 

 τα ξυραφάκια (HTS: 82121000), με μερίδιο 20,5% και εξαγωγές της τάξης των 84,5 

εκατ. δολ. το 2012 (βλ. ανωτέρω κεφ. 1.3)  

 την κατηγορία HTS 25301000 (βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι) 

στην οποία η Ελλάδα παραμένει σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ στην υπό εξέταση 

περίοδο με αξία εξαγωγών 14,8 εκ. δολ. ΗΠΑ και μερίδιο στην αμερικανική αγορά 39,1% 

(μετά την εντυπωσιακή άνοδο των νοτιαφρικανικών εξαγωγών, που κατέλαβαν το 2012 σχεδόν 

αντίστοιχο μερίδιο, σημειώνοντας αύξηση 167,23%). Οι ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας 

παρουσίασαν σημαντική μείωση το 2012 (-24,8% σε σχέση με το 2011) 

 τις αντιστάσεις HTS 85334040 (με επίστρωση οξειδίου μετάλλου) και την εντυπωσιακή 

άνοδο των εξαγωγών της κατηγορίας 70,5% το 2012. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ο δεύτερος 

προμηθευτής των ΗΠΑ την τελευταία 3ετία (μετά την Κίνα) 

 την κατηγορία των (ημι-)ρυμουλκούμενων (HTS: 87164000) όπου η Ελλάδα παρέμεινε 

στη 2η θέση των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, μετά την εντυπωσιακή 

εμφάνιση το 2011, με μερίδιο 26,6% το 2012 (βλ. ανωτέρω κεφ. 1.3) 

Από τις άλλες κατηγορίες, αξιοσημείωτη είναι η πορεία των κατηγοριών HTS 08042060 

(σύκα, νωπά ή αποξηραμένα) και HTS 20059955 (φρούτα του γένους capsicum ή pimento) με 

μερίδιο 34% και 15,5% αντίστοιχα και αύξηση των εξαγωγών 33,8% και 12,6% αντίστοιχα το 

2012. Η κατηγορία HTS 20087020 (ροδάκινα, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα) 

καλύπτει σχεδόν 20% της αμερικανικής αγοράς και είναι μακράν ο 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ 

(μετά την Κίνα), αλλά το 2012 οι εξαγωγές της κατηγορίας εμφάνισαν μείωση 5,7%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 50%, 2009-2012 (έτος βάσης: 2012) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ >50% - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ 2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

0302841116 
Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, συκώτια και 
αυγοτάραχα, νωπά ή κατεψυγμένα, σε 
εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το 
περιεχόμενό τους ≤6.8 kg  

Ελλάδα 0 0 0 289 N/A  

Ισπανία 0 0 0 46 N/A  

Κύπρος 0 0 0 8 N/A  

Τουρκία 0 0 0 8 N/A  

Χιλή 0 0 0 6 N/A  

Βραζιλία 0 0 0 4 N/A  

Ηνωμένο Βασίλειο 0 0 0 2 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   0 0 0 364 N/A  

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   N/A N/A N/A 79.4% N/A  

                                                           
16 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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0302845017 
Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, συκώτια και 
αυγοτάραχα, νωπά ή κατεψυγμένα, σε 
εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το 
περιεχόμενό τους >6.8 kg  

 

Ελλάδα 0 0 0 16,719 N/A  

Ισπανία 0 0 0 1,923 N/A  

Τουρκία 0 0 0 1,593 N/A  

Κύπρος 0 0 0 1,115 N/A  

Τρινιντάντ & 
Τομπάγκο 

0 0 0 698 N/A  

Γουατεμάλα 0 0 0 236 N/A  

Ελ Σαλβαδόρ 0 0 0 177 N/A  

Παναμάς 0 0 0 78 N/A  

Τυνησία 0 0 0 78 N/A  

Νορβηγία 0 0 0 74 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   0 0 0 23,018 N/A  

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   N/A N/A N/A 72.6%   

0302855018 
Τσιπούρα, εκτός από φιλέτα, συκώτια και 
αυγοτάραχα, νωπά ή κατεψυγμένα, σε 
εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το 
περιεχόμενό τους >6.8 kg  

Ελλάδα 0 0 0 1,692 N/A  

Ιαπωνία 0 0 0 711 N/A  

Κύπρος 0 0 0 165 N/A  

Ισπανία 0 0 0 49 N/A  

                                                           
17 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
18 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Τουρκία 0 0 0 48 N/A  

Τυνησία 0 0 0 39 N/A  

Ταϊβάν 0 0 0 33 N/A  

Ιταλία 0 0 0 11 N/A  

Καναδάς 0 0 0 9 N/A  

Κορέα 0 0 0 3 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   0 0 0 2,758 N/A  

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   N/A N/A N/A 61.3%   

1901903419 
Τυρί από πηγμένο γάλα (margarine cheese)  

Ελλάδα 52 28 116 13 -88.79% 

Σύνολο κατηγορίας   52 28 116 13 -88.79% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας         100.0% N/A  

2005707020 
Ελιές (όχι πράσινες) διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα, σε μεταλλική ή γυάλινη 
συσκευασία (όχι κονσερβοποιημένες) 

 

Ελλάδα 3,086 4,644 5,026 5,569 10.80% 

Ισπανία 133 707 1,253 2,193 75.02% 

Ιταλία 149 211 217 262 20.74% 

Περού 18 123 106 166 56.60% 

                                                           
19 Η Ελλάδα είναι ο μοναδικός προμηθευτής της κατηγορίας. 
20 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Λίβανος 18 32 33 56 69.70% 

Γαλλία 99 109 59 52 -11.86% 

Μαρόκο 2 5 51 39 -23.53% 

Τουρκία 178 157 95 31 -67.37% 

Αίγυπτος 40 33 6 16 166.67% 

Ισραήλ 3 14 0 13 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   3,839 6,203 6,867 8,408 22.44% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   80.4% 74.9% 73.2% 66.2% -9.50% 

2005707521 
Ελιές (όχι πράσινες) διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα, όχι κονσερβοποιημένες  

 

Ελλάδα 26,935 30,389 32,918 32,514 -1.23% 

Τουρκία 2,762 3,352 4,229 3,711 -12.25% 

Ιταλία 2,511 2,402 2,234 2,121 -5.06% 

Μαρόκο 5,503 5,241 2,220 1,574 -29.10% 

Ισπανία 12,806 5,245 2,152 1,322 -38.57% 

Γαλλία 1,217 1,448 1,683 1,084 -35.59% 

Αίγυπτος 572 172 53 1,011 1807.55% 

Περού 698 1,021 954 801 -16.04% 

Πορτογαλία 472 408 365 483 32.33% 

                                                           
21 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Χιλή 251 478 426 217 -49.06% 

Σύνολο κατηγορίας   54,331 50,554 47,695 45,195 -5.24% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   49.6% 60.1% 69.0% 71.9% 4.24% 

2005709722 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες 
αλλιώς παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο 
διάλυμα, όχι κατεψυγμένες 

 

Ελλάδα 19,556 20,881 29,602 28,802 -2.70% 

Τουρκία 3,130 2,620 2,855 3,415 19.61% 

Ιταλία 1,556 2,391 2,620 2,766 5.57% 

Μαρόκο 1,741 623 989 1,676 69.46% 

Περού 422 294 317 813 156.47% 

Καναδάς 571 469 886 795 -10.27% 

Γαλλία 127 296 246 528 114.63% 

Ισραήλ 24 342 131 310 136.64% 

Ισπανία 907 448 483 205 -57.56% 

Γερμανία 67 138 0 97 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   28,489 28,966 38,462 39,737 3.31% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   68.6% 72.1% 77.0% 72.5% -5.82% 

2513100023 
Ελαφρόπετρα 

Ελλάδα 656 1,126 402 1,069 165.92% 

Ισλανδία 0 236 0 349 N/A  

                                                           
22 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
23 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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 Κίνα 356 318 327 169 -48.32% 

Μεξικό 228 264 105 153 45.71% 

Γερμανία 70 131 80 94 17.50% 

Ιαπωνία 15 54 39 42 7.69% 

Αυστραλία 0 0 0 31 N/A  

Γαλλία 0 0 0 22 N/A  

Αυστρία 11 8 16 8 -50.00% 

Κορέα 25 24 3 3 0.00% 

Σύνολο κατηγορίας   1,616 2,187 1,216 1,942 59.70% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   40.6% 51.5% 33.1% 55.0% 66.51% 

4301900024 
Kεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  κομμάτια  
που  μπορούν  να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή γουνοδερμάτων 

 

Ελλάδα 12 13 9 25 177.78% 

Καναδάς 0 2 28 7 -75.00% 

Ιταλία 2 3 4 5 25.00% 

Ινδία 0 0 5 2 -60.00% 

Νεπάλ 0 7 0 0 N/A  

Κίνα 7 2 1 0 -100.00% 

Φινλανδία 0 1 0 0 N/A  

                                                           
24 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Νέα Ζηλανδία 0 0 0 0 N/A  

Μεξικό 0 10 0 0 N/A  

Ιαπωνία 0 2 0 0 N/A  

Σύνολο κατηγορίας   21 40 48 39 -18.75% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   57.1% 32.5% 18.8% 64.1% 241.88% 

ΣΥΝΟΛΟ   88,348 87,978 94,403 121,474 28.68% 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς κάτω από 50%, 2009-2012 (έτος βάσης: 2012) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ 10%-50% - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ 2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

0406905725 

Τυρί Pecorino, από πρόβειο γάλα (όχι τριμμένο) 

 

Ισπανία 8,645 9,964 12,310 17,933 45.68% 

Γαλλία 12,529 11,409 11,311 13,861 22.54% 

Ελλάδα 6,853 4,704 5,417 9,600 77.22% 

Ιταλία 7,818 7,162 7,467 9,017 20.76% 

Βουλγαρία 9,602 7,436 9,781 8,714 -10.91% 

Κύπρος 2,302 1,790 2,441 1,659 -32.04% 

Ισραήλ 2,290 1,300 1,254 1,476 17.70% 

Τουρκία 1,037 989 1,047 824 -21.30% 

Ρουμανία 563 407 94 448 376.60% 

Ολλανδία 43 192 56 119 112.50% 

                                                           
25 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Σύνολο κατηγορίας   51,926 45,920 51,684 63,951 23.73% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   13.2% 10.2% 10.5% 15.0% 43.23% 

0406905926 
Τυριά, υποκατάσταστα και μείγματα τυριών, από πρόβειο 
γάλα  

 

Ισπανία 463 662 744 1,930 159.41% 

Ισραήλ 49 1,238 1,047 1,130 7.93% 

Ελλάδα 323 308 196 826 321.43% 

Γαλλία 453 362 419 495 18.14% 

Ιταλία 16 120 76 40 -47.37% 

Ολλανδία 0 0 0 23 Ν/Α 

Τουρκία 0 0 0 18 Ν/Α 

Πολωνία 21 15 9 13 44.44% 

Πορτογαλία 13 37 19 7 -63.16% 

Αίγυπτος 6 0 0 0 Ν/Α 

Γερμανία 0 8 39 0 -100.00% 

Κύπρος 0 55 0 0 Ν/Α 

Σύνολο κατηγορίας   1,343 2,803 2,548 4,482 75.90% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   24.1% 11.0% 7.7% 18.4% 139.58% 

                                                           
26 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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0406906327 
Τυριά, υποκατάστατα και μείγματα τυριών (δεν 
περιλαμβάνονται cont.romano/reggiano/parmesan/provolone 
κλπ), από αγελαδινό γάλα 

 

Πορτογαλία 0 0 0 18 Ν/Α 

Ελλάδα 3 8 3 9 200.00% 

Ισπανία 0 0 6 6 0.00% 

Γερμανία 0 0 0 5 Ν/Α 

Αίγυπτος 4 0 0 0 Ν/Α 

Ιταλία 45 203 352 0 -100.00% 

Βουλγαρία 0 4 0 0 Ν/Α 

Σύνολο κατηγορίας   52 216 361 37 -89.75% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   5.8% 3.7% 0.8% 24.3% 2827.03% 

0511993628 
Φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης  

 

Μπαχάμες 78 34 50 47 -6.00% 

Ελλάδα 5 2 0 26 N/A 

Κίνα 139 174 45 19 -57.78% 

Ιαπωνία 0 0 0 2 N/A 

Κροατία 5 11 0 0 N/A 

Φίτζι 8 0 0 0 N/A 

Βέλγιο 0 6 0 0 N/A 

                                                           
27 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
28 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Φιλιππίνες 48 43 19 0 -100.00% 

Σύνολο κατηγορίας   282 269 115 94 -18.26% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   1.8% 0.7% 0.0% 27.7% N/A 

0711203829 
Ελιές εκπυρηνωμένες  

 

Περού 480 521 693 389 -43.87% 

Ελλάδα 37 0 19 50 163.16% 

Ιταλία 66 0 4 25 525.00% 

Ιορδανία 45 22 32 18 -43.75% 

Ταϋλάνδη 0 0 4 7 75.00% 

Ισραήλ 0 0 6 4 -33.33% 

Ισπανία 6,516 32,134 1,433 0 -100.00% 

Αργεντινή 2,796 2,377 0 0 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   9,940 35,054 2,191 494 -77.45% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.4% 0.0% 0.9% 10.1% 1067.16% 

0711204030 
Ελιές εκπυρηνωμένες ή γεμιστές, διατηρημένες αλλά όχι 
προς άμεση κατανάλωση  

 

Ισπανία 2,689 1,783 2,108 1,881 -10.77% 

Ελλάδα 34 7 468 583 24.57% 

Η.Β. 0 0 25 69 176.00% 

                                                           
29 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
30 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Ισραήλ 216 66 33 56 69.70% 

Αίγυπτος 0 0 0 44 N/A 

Ιταλία 53 0 126 36 -71.43% 

Περού 33 29 12 4 -66.67% 

Λίβανος 10 0 6 0 -100.00% 

Τουρκία 6 0 0 0 N/A 

Ιορδανία 17 0 0 0 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   3,059 1,885 2,778 2,671 -3.85% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   1.1% 0.4% 16.8% 21.8% 29.56% 

0804206031 
Σύκα, νωπά ή αποξηραμένα (ολόκληρα, σε δοχεία ≤ 0.5 kg)  

 

Τουρκία 2,094 2,882 2,600 4,450 71.15% 

Ελλάδα 2,135 2,031 1,996 2,670 33.77% 

Χιλή 0 0 87 320 267.82% 

Ισπανία 10 21 0 276 N/A 

Ιταλία 89 163 82 66 -19.51% 

Πορτογαλία 63 73 44 41 -6.82% 

Γαλλία 4 3 9 9 0.00% 

                                                           
31 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Αίγυπτος 3 0 0 4 N/A 

Πακιστάν 6 0 0 3 N/A 

Χονγκ Κονγκ 18 5 5 3 -40.00% 

Σύνολο κατηγορίας   4,465 5,183 4,845 7,844 61.90% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   47.8% 39.2% 41.2% 34.0% -17.38% 

1605540532 
Θαλασσινά (σουπιές και καλαμάρια), παρασκευασμένα   

 

Ταϊβάν 0 0 0 145 N/A 

Ελλάδα 0 0 0 54 N/A 

Κορέα 0 0 0 29 N/A 

Ιταλία 0 0 0 15 N/A 

Ισπανία 0 0 0 3 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   0 0 0 245 N/A 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   N/A N/A N/A 22.0% N/A 

1605610033 
Εχινόδερμα 

 

Μεξικό 0 0 0 970 N/A 

Ελλάδα 0 0 0 522 N/A 

Ονδούρες 0 0 0 237 N/A 

Αϊτή 0 0 0 155 N/A 

                                                           
32 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
33 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Χονγκ Κονγκ 0 0 0 20 N/A 

Περού 0 0 0 7 N/A 

Ιαπωνία 0 0 0 5 N/A 

Μπελίζ 0 0 0 2 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   0 0 0 1,919 N/A 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   N/A N/A N/A 27.2% N/A 

1901103534 
Παιδικές τροφές (παρασκευασμένες)  

 

Χιλή 0 46 309 51 -83.50% 

Πορτογαλία 0 0 28 11 -60.71% 

Ελλάδα 0 0 10 10 0.00% 

Ελβετία 0 0 5 0 -100.00% 

Σύνολο κατηγορίας   0 46 352 72 -79.55% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   N/A 0.0% 2.8% 13.9% 388.89% 

2001903035 
Φασόλια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό 
οξύ  

 

Μεξικό 350 478 295 422 43.05% 

Ελλάδα 0 0 23 165 617.39% 

Ιταλία 2 32 107 153 42.99% 

Κολομβία 0 23 32 26 -18.75% 

                                                           
34 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
35 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Κίνα 39 34 21 20 -4.76% 

Ινδία 0 43 0 20 N/A 

Ταϊβάν 13 4 11 10 -9.09% 

Πορτογαλία 0 0 14 8 -42.86% 

Πολωνία 6 3 8 0 -100.00% 

Περού 29 22 0 0 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   507 708 552 824 49.28% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.0% 0.0% 4.2% 20.0% 380.58% 

2005700636 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, με 
καρπό, αχάρακτες όχι κονσερβοποιημένες (σε συσκευασία 
o/8 kg) subject to add 

 

Ιταλία 16 273 199 326 63.82% 

Ελλάδα 717 589 422 216 -48.82% 

Ισπανία 65 211 260 142 -45.38% 

Αίγυπτος 39 21 66 94 42.42% 

Πορτογαλία 4 27 7 31 342.86% 

Τουρκία 0 0 0 29 N/A 

Λίβανος 3 33 8 29 262.50% 

Περού 17 15 18 24 33.33% 

                                                           
36 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Αργεντινή 128 28 47 5 -89.36% 

Μεξικό 4 0 0 0 N/A 

Συρία 2 0 0 0 N/A 

Μαρόκο 0 50 0 0 N/A 

Γαλλία 0 0 2 0 -100.00% 

Σύνολο κατηγορίας   995 1,247 1,029 896 -12.93% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   72.1% 47.2% 41.0% 24.1% -41.22% 

2005700837 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, με 
καρπό, αχάρακτες όχι κονσερβοποιημένες (σε συσκευασία 
o/8 kg) not subject to add 

 

Ελλάδα 88 411 295 70 -76.27% 

Μαρόκο 0 76 72 35 -51.39% 

Ισπανία 21 14 22 33 50.00% 

Ιταλία 51 85 16 26 62.50% 

Ιορδανία 8 5 5 5 0.00% 

Πορτογαλία 0 0 4 3 -25.00% 

Ισραήλ 6 0 0 0 N/A 

Λίβανος 17 3 3 0 -100.00% 

Συρία 30 9 23 0 -100.00% 

                                                           
37 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Σύνολο κατηγορίας   221 602 439 172 -60.82% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   39.8% 68.3% 67.2% 40.7% -39.44% 

2005701238 
Ελιές πράσινες, με καρπό, αχάρακτες διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα 

 

Ελλάδα 9,262 9,580 10,610 9,308 -12.27% 

Ιταλία 3,358 4,570 5,679 6,791 19.58% 

Ισπανία 8,782 5,969 3,019 2,757 -8.68% 

Αργεντινή 2,051 8,371 1,543 1,619 4.93% 

Γαλλία 1,806 1,466 1,938 1,488 -23.22% 

Τουρκία 713 960 1,025 724 -29.37% 

Περού 205 303 912 702 -23.03% 

Ισραήλ 326 352 362 368 1.66% 

Λίβανος 272 393 390 270 -30.77% 

Αίγυπτος 1,613 112 54 243 350.00% 

Σύνολο κατηγορίας   29,053 32,934 26,092 24,635 -5.58% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   31.9% 29.1% 40.7% 37.8% -7.08% 

2005709339 

Ελιές πράσινες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς 

Ελλάδα 407 226 304 337 10.86% 

Ιταλία 97 85 129 170 31.78% 

                                                           
38 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
39 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο διάλυμα, σε δοχεία < 
13 kg  

 

Τουρκία 197 34 0 134 N/A 

Γαλλία 161 119 159 98 -38.36% 

Καναδάς 56 28 73 67 -8.22% 

Ισπανία 34 131 61 15 -75.41% 

Δυτική Ακτή 0 0 0 12 N/A 

Περού 0 4 4 5 25.00% 

Βέλγιο 0 17 0 0 N/A 

Λίβανος 13 4 0 0 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   986 715 743 837 12.65% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   41.3% 31.6% 40.9% 40.3% -1.59% 

2005995540 
Φρούτα του γένους Capsicum ή Pimenta, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά σε ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο 
διάλυμα, όχι κατεψυγμένα   

 

Περού 17,281 20,770 19,947 23,044 15.53% 

Τουρκία 8,319 10,934 7,663 8,833 15.27% 

Ελλάδα 8,231 3,540 6,984 7,862 12.57% 

Μεξικό 8,559 8,927 7,082 6,198 -12.48% 

Ισπανία 1,953 1,737 1,974 1,177 -40.37% 

Τζαμάικα 783 786 718 902 25.63% 

                                                           
40 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Ιταλία 411 392 710 653 -8.03% 

Μαρόκο 230 343 102 327 220.59% 

Αίγυπτος 0 7 25 209 736.00% 

ΠΓΔΜ 242 213 167 207 23.95% 

Σύνολο κατηγορίας   48,634 50,018 47,398 50,562 6.68% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   16.9% 7.1% 14.7% 15.5% 5.53% 

2008702041 
Ροδάκινα (όχι νεκταρίνια), αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα  

 

Κίνα 41,465 54,962 56,387 60,414 7.14% 

Ελλάδα 4,525 17,879 18,955 17,877 -5.69% 

Χιλή 2,969 5,129 3,844 6,028 56.82% 

Μεξικό 2,709 1,329 2,529 1,924 -23.92% 

Ταϋλάνδη 8,917 1,406 2,402 1,380 -42.55% 

Ισπανία 2,068 1,699 1,175 1,194 1.62% 

Καναδάς 670 392 772 631 -18.26% 

Γαλλία 275 199 322 322 0.00% 

Αυστραλία 0 153 478 201 -57.95% 

Ν. Αφρική 1,511 1,417 103 93 -9.71% 

                                                           
41 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Σύνολο κατηγορίας   65,490 84,815 87,220 90,215 3.43% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   6.9% 21.1% 21.7% 19.8% -8.82% 

2208901242 
Μπράντυ (Slivovitz), αξίας όχι > $3.43/liter, σε δοχεία όχι 
μεγαλύτερα των 4 liters  

 

Γαλλία 67 4 18 17 -5.56% 

Ελλάδα 9 9 13 2 -84.62% 

Ουγγαρία 0 16 0 0 N/A 

Σερβία 12 0 0 0 N/A 

Τσεχία 380 265 0 0 N/A 

Πορτογαλία 6 0 0 0 N/A 

Ισπανία 0 3 52 0 -100.00% 

Σύνολο κατηγορίας   473 297 84 19 -77.38% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   1.9% 3.0% 15.5% 10.5% -31.98% 

2530100043 
Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι  

 

Ελλάδα 17,500 16,742 19,728 14,837 -24.79% 

Ν. Αφρική 5,049 4,474 3,976 10,625 167.23% 

Βραζιλία 26 1,317 2,679 6,251 133.33% 

Κίνα 2,187 1,230 7,626 5,265 -30.96% 

Ζιμπάμπουε 212 274 330 329 -0.30% 

                                                           
42 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
43 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Χονγκ Κονγκ 0 212 224 258 15.18% 

Ιαπωνία 105 155 173 119 -31.21% 

Ισπανία 3 21 80 100 25.00% 

Ουγκάντα 3 0 0 55 N/A 

Καναδάς 61 460 4 33 725.00% 

Σύνολο κατηγορίας   25,346 25,396 34,944 37,907 8.48% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   69.0% 65.9% 56.5% 39.1% -30.67% 

4302203044 
Kεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  κομμάτια  που  μπορούν  
να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 

  

 

Καναδάς 14 29 65 131 101.54% 

Ελλάδα 85 99 212 114 -46.23% 

Κίνα 87 177 201 58 -71.14% 

Ιταλία 4 0 0 16 N/A 

Ρωσία 0 0 5 1 -80.00% 

Φινλανδία 2 1 0 1 N/A 

Εσθονία 0 0 0 0 N/A 

Γερμανία 2 0 7 0 -100.00% 

Αργεντινή 0 0 4 0 -100.00% 

                                                           
44 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Γαλλία 0 1 0 0 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   194 310 496 320 -35.48% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   43.8% 31.9% 42.7% 35.6% -16.65% 

4302300045 
Άλλα γουνοδέρματα ή κομμάτια τους, ολόκληρα  

 

Κίνα 480 284 530 429 -19.06% 

Ελλάδα 126 392 332 349 5.12% 

Ουρουγουάη 5 6 0 344 N/A 

Ινδία 14 224 86 293 240.70% 

Βραζιλία 42 12 144 232 61.11% 

Ιταλία 96 96 142 221 55.63% 

Ν. Αφρική 52 53 120 166 38.33% 

Ισπανία 43 121 55 96 74.55% 

Καναδάς 110 101 53 96 81.13% 

Αργεντινή 4 40 67 88 31.34% 

Σύνολο κατηγορίας   1,251 1,646 2,018 2,579 27.80% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   10.1% 23.8% 16.5% 13.5% -17.75% 

5204200046 Ιαπωνία 1,236 756 2,004 1,658 -17.27% 

                                                           
45 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Βαμβακερά νήματα ραπτικής  

 

Ινδία 584 581 713 909 27.49% 

Κίνα 901 1,412 1,316 752 -42.86% 

Ελλάδα 711 875 666 673 1.05% 

Αίγυπτος 205 772 879 650 -26.05% 

Ισπανία 937 907 851 574 -32.55% 

Γαλλία 44 55 47 46 -2.13% 

Γερμανία 21 89 83 40 -51.81% 

Ταϋλάνδη 0 0 0 37 N/A 

Ρουμανία 11 11 4 20 400.00% 

Σύνολο κατηγορίας   4,694 5,516 6,632 5,407 -18.47% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   15.1% 15.9% 10.0% 12.4% 23.94% 

5407301047 
Υφάσματα από συνθετική ίνα (> 60%)  

 

Κίνα 139 4 114 165 44.74% 

Ελλάδα 0 0 0 61 N/A 

Βραζιλία 0 0 0 45 N/A 

Γερμανία 0 54 0 40 N/A 

Γαλλία 1 0 0 21 N/A 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
46 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
47 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Μεξικό 1 2 6 6 0.00% 

Ιταλία 1 0 2 4 100.00% 

Ταϊβάν 60 1,333 536 2 -99.63% 

Χονγκ Κονγκ 0 0 0 1 N/A 

Ισραήλ 0 192 0 0 N/A 

Σύνολο κατηγορίας   202 1,804 736 346 -52.99% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.0% 0.0% 0.0% 17.6% N/A 

7305121048 
Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εξωτερικής διαμέτρου 
> 406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένοι 
κατά μήκος 

 

Ελλάδα 3,062 8,362 56,882 115,865 103.69% 

Κορέα 25,150 18,624 40,349 104,783 159.69% 

Ιαπωνία 32,636 21,418 46,433 93,888 102.20% 

Γερμανία 16,490 10,993 25,006 56,558 126.18% 

Κίνα 2,035 12,149 14,390 9,554 -33.61% 

Η. Β. 1,673 0 3,133 8,835 182.00% 

Καναδάς 110 74 5,021 5,251 4.58% 

Μεξικό 0 0 510 1,733 239.80% 

Φιλιππίνες 0 0 0 135 N/A 

                                                           
48 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Ταϊβάν 0 392 1,357 39 -97.13% 

Σύνολο κατηγορίας   81,283 80,865 193,160 396,640 105.34% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   3.8% 10.3% 29.4% 29.2% -0.80% 

8212100049 
Ξυραφάκια  

 

Μεξικό 67,663 96,384 163,536 145,758 -10.87% 

Κίνα 56,061 85,537 95,499 87,705 -8.16% 

Ελλάδα 59,943 69,800 92,776 84,477 -8.95% 

Πολωνία 28,371 33,249 18,199 32,614 79.21% 

Βραζιλία 6,930 13,468 9,688 17,456 80.18% 

Γαλλία 8,444 10,284 14,375 12,204 -15.10% 

Γερμανία 9,705 5,501 3,920 7,784 98.57% 

Κορέα 9,579 7,771 6,885 7,664 11.31% 

Ιαπωνία 4,695 4,505 6,607 5,237 -20.74% 

Αίγυπτος 1,429 2,031 2,886 2,331 -19.23% 

Σύνολο κατηγορίας   256,468 336,582 422,786 411,615 -2.64% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   23.4% 20.7% 21.9% 20.5% -6.47% 

8533404050 Κίνα 16,189 26,019 26,055 27,712 6.36% 

                                                           
49 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Αντιστάσεις με επίστρωση οξειδίου μετάλλου 

 

Ελλάδα 0 8,731 7,861 13,401 70.47% 

Σουδία 1,927 2,490 3,925 4,155 5.86% 

Ιαπωνία 1,407 2,589 3,221 3,322 3.14% 

Η.Β. 182 73 75 1,529 1938.67% 

Τσεχία 270 1,894 563 1,273 126.11% 

Μεξικό 280 160 295 909 208.14% 

Γαλλία 410 590 713 762 6.87% 

Ταϊβάν 959 1,588 505 701 38.81% 

Ινδία 56 44 756 650 -14.02% 

Σύνολο κατηγορίας   26,395 50,945 49,852 56,548 13.43% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.0% 17.1% 15.8% 23.7% 50.29% 

8716400051 
Ρυμουλκούμενα και ημι-ρυμουλκούμενα  

 

Καναδάς 31,443 28,654 32,548 62,750 92.79% 

Ελλάδα 0 0 31,360 33,959 8.29% 

Κίνα 14,098 15,348 19,426 22,382 15.22% 

Γερμανία 2,766 2,025 1,003 3,720 270.89% 

Μεξικό 3,914 824 1,091 1,899 74.06% 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
50 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
51 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Φιλιππίνες 965 732 577 738 27.90% 

Η.Β. 126 106 31 642 1970.97% 

Ταϊβάν 180 319 334 565 69.16% 

Πολωνία 51 0 156 448 187.18% 

Γαλλία 0 574 1,229 273 -77.79% 

Σύνολο κατηγορίας   53,657 49,170 88,017 127,756 45.15% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.0% 0.0% 35.6% 26.6% -25.40% 

9614002152 
Ημικατεργασμένα τεμάχια από ξύλο ή ρίζα, για την 
κατασκευή σωλήνων καπνίσματος  

 

Ιταλία 180 151 315 223 -29.21% 

Ελλάδα 10 61 125 94 -24.80% 

Γαλλία 7 24 24 38 58.33% 

Ισπανία 0 0 11 17 54.55% 

Αλγερία 0 0 0 13 N/A 

Δανία 2 3 2 4 100.00% 

Ιαπωνία 0 9 0 0 N/A 

Κίνα 0 7 21 0 -100.00% 

Σουδία 7 0 0 0 N/A 

                                                           
52 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Τουρκία 0 0 12 0 -100.00% 

Σύνολο κατηγορίας   206 254 511 390 -23.68% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   4.9% 24.0% 24.5% 24.1% -1.47% 

ΣΥΝΟΛΟ   667,124 815,204 1,027,585 1,289,477 25.49% 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Συγκεντρωτικός πίνακας ελληνικών εξαγωγών τυριών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 10%, 2009-2012 (έτος βάσης: 2012)   

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ >10%  

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία  2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

04069057 
Τυρί Pecorino, από πρόβειο γάλα (όχι τριμμένο) 

6,853 4,704 5,417 9,600 77.2% 

04069059 
Τυριά, υποκατάστατα και μείγματα τυριών, από πρόβειο γάλα 

323 308 196 826 321.4% 

19019034 
Τυρί από πηγμένο γάλα (margarine cheese) 

52 28 116 13 -88.8% 

04069063 
Τυριά, υποκατάστατα και μείγματα τυριών (δεν περιλαμβάνονται 
cont.romano/reggiano/parmesan/provolone κλπ), από αγελαδινό γάλα 

3 8 3 9 200.0% 

 Σύνολο κατηγορίας 7,231 5,049 5,732 10,447 82.3% 

 
*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Συγκεντρωτικός πίνακας ελληνικών εξαγωγών ελιών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 10%, 2009-2012 (έτος βάσης: 2012) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ >10% 

 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ)   

HTS-8 κατηγορία  2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

20057075 
Ελιές (όχι πράσινες) διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, όχι 
κονσερβοποιημένες 

26,935 30,389 32,918 32,514 -1.2% 

20057097 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά σε ξίδι ή οξικό 
οξύ ή αλατούχο διάλυμα, όχι κατεψυγμένες 

19,556 20,881 29,602 28,802 -2.7% 

20057012 
Ελιές πράσινες, με καρπό, αχάρακτες διατηρημένες σε αλατούχο 
διάλυμα 

9,262 9,580 10,610 9,308 -12.3% 

20057070 
Ελιές (όχι πράσινες) διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, σε μεταλλική 
ή γυάλινη συσκευασία (όχι κονσερβοποιημένες) 

3,086 4,644 5,026 5,569 10.8% 

07112040 
Ελιές εκπυρηνωμένες ή γεμιστές, διατηρημένες αλλά όχι προς άμεση 

34 7 468 583 24.6% 
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κατανάλωση 

20057093 
Ελιές πράσινες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά σε ξίδι 
ή οξικό οξύ ή αλατούχο διάλυμα, σε δοχεία < 13 kg 

407 226 304 337 10.9% 

20057006 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, με καρπό, 
αχάρακτες όχι κονσερβοποιημένες (σε συσκευασία o/8 kg) subject to 
add 

717 589 422 216 -48.8% 

20057008 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε αλατούχο διάλυμα, με καρπό, 
αχάρακτες όχι κονσερβοποιημένες (σε συσκευασία o/8 kg) not subject 
to add 

88 411 295 70 -76.3% 

07112038 
Ελιές εκπυρηνωμένες 

37 0 19 50 163.2% 

 Σύνολο κατηγορίας 60,122 66,727 79,664 77,450 -2.8% 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Συγκεντρωτικός πίνακας ελληνικών εξαγωγών ιχθύων με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 10%, 2009-2012 (έτος βάσης: 2012) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ >10% 

 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ)   

HTS-8 κατηγορία  2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

03028450 
Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή 
κατεψυγμένα, σε εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το περιεχόμενό 
τους >6.8 kg 

0 0 0 16,719 N/A  

03028550 
Τσιπούρα, εκτός από φιλέτα, συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή 
κατεψυγμένα, σε εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το περιεχόμενό 
τους >6.8 kg 

0 0 0 1,692 N/A  

03028411 
Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή 
κατεψυγμένα, σε εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν με το περιεχόμενό 
τους ≤6.8 kg 

0 0 0 289 N/A  

 Σύνολο κατηγορίας 0 0 0 18,700 % 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Συγκεντρωτικός πίνακας ελληνικών εξαγωγών γούνας με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 10%, 2009-2012 (έτος βάσης: 2012) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ >10% 

 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ)   

HTS-8 κατηγορία  2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

43023000 

΄Αλλα γουνοδέρματα ή κομμάτια τους, ολόκληρα 

126 392 332 349 5.12% 

43022030 

Kεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  κομμάτια  που  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 

85 99 212 114 -46.23% 

43019000 

Kεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  κομμάτια  που  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων 

12 13 9 25 177.78% 

Σύνολο κατηγορίας 223 504 554 487 -12.09% 

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Συγκεντρωτικός πίνακας ελληνικών εξαγωγών ελιάς 2007-2012 (έτος βάσης: 2012) – Ανταγωνισμός 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ53 ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

ΧΩΡΑ54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

Ισπανία 218,234 233,554 205,126 208,625 197,623 191,074 -3.3% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 55.0% 54.5% 54.8% 52.0% 50.1% 50.4% 0.7% 

Ελλάδα 79,925 80,079 76,783 87,613 99,648 93,894 -5.8% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 20.1% 18.7% 20.5% 21.9% 25.3% 24.8% -1.9% 

Μαρόκο 37,638 46,024 32,037 38,889 40,654 36,039 -11.4% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 9.5% 10.7% 8.6% 9.7% 10.3% 9.5% -7.7% 

Ιταλία 8,098 11,502 10,257 12,569 13,841 15,967 15.4% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 2.0% 2.7% 2.7% 3.1% 3.5% 4.2% 20.1% 

Τουρκία 8,102 8,800 8,000 8,722 10,219 10,261 0.4% 

                                                           
53 Υπό εξέταση δασμολογικές κλάσεις HTS 20057025, 20057060, 20057012, 20057075, 20057006, 20057097, 20057023, 20057018, 20057093, 20057070, 20057016, 
20057091, 20057050 
54 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές 
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Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 2.0% 2.1% 2.1% 2.2% 2.6% 2.7% 4.6% 

Αργεντινή 22,523 20,395 18,464 20,481 10,542 8,778 -16.7% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 5.7% 4.8% 4.9% 5.1% 2.7% 2.3% -13.3% 

Αίγυπτος 8,026 10,142 7,522 7,008 3,392 5,648 66.5% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 2.0% 2.4% 2.0% 1.7% 0.9% 1.5% 73.4% 

Πορτογαλία 3,639 5,574 4,567 3,403 5,011 4,337 -13.5% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.9% 1.3% 1.2% 0.8% 1.3% 1.1% -9.9% 

Περού 2,422 3,142 2,515 3,443 3,350 3,764 12.4% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% 1.0% 17.0% 

Γαλλία 4,128 3,673 3,712 3,700 4,447 3,628 -18.4% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας  1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 1.1% 1.0% -15.0% 

Γενικό σύνολο 396,724 428,177 374,432 400,897 394,525 378,815 -4.0% 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Συγκεντρωτικός πίνακας ελληνικών εξαγωγών ιχθύων 2007-2012 (έτος βάσης: 2012) – Ανταγωνισμός 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΧΘΥΩΝ55 ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 

(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

ΧΩΡΑ56 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

Ελλάδα 9,659 12,661 13,472 16,720 24,998 17,008 -31.96% 

 Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 4.3% 6.1% 7.2% 7.6% 10.4% 72.7% 596.23% 

Ισπανία 1,005 1,310 1,632 1,641 753 1,969 161.49% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.3% 8.4% 2575.82% 

Τουρκία 32 61 214 1,675 755 1,601 112.05% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.01% 0.0% 0.1% 0.8% 0.3% 6.8% 2069.96% 

Κύπρος 507 287 31 0 2,814 1,123 -60.09% 

Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας 0.2% 0.1% 0.02% 0.0% 1.2% 4.8% 308.38% 

Γενικό Σύνολο 222,798 208,566 187,975 220,632 239,270 23,382 -90.23% 

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

                                                           
55 Υπό εξέταση δασμολογικές κλάσεις HTS 03028411, 03028450, 03037700, 03026950  
56 Καταγράφονται οι 4 πρώτοι προμηθευτές (ήσσονος σημασίας οι λοιποί). 
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1.5 Αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα (κύριες κατηγορίες προϊόντων)  

Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 21) παρουσιάζει τις σημαντικότερες σε αξία κατηγορίες 

αμερικανικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ελλάδα την τελευταία 6ετία, με έτος βάσης το 

2012. Σημειώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν σχεδόν το 66% των αμερικανικών 

εξαγωγών προς τη χώρα μας κατά το παρελθόν έτος (έναντι 40.3% το 2011, 47.5% το 2010, 

21.5% το 2009, 26.5% το 2008 και 21.4% το 2007). Επίσης, η συνολική αξία των 30 αυτών 

επιμέρους κατηγοριών παρουσιάζει το 2012 αύξηση της τάξης του 21% περίπου σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος, ενώ οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν μειωτικά μεταξύ 2011 

και 2012 (-58% περίπου). Τέλος, βάσει των στοιχείων αυτών, οι εξαγωγές αμερικανικών 

προϊόντων προς τη χώρα μας στο σύνολό τους εμφανίζουν μεγάλη συρρίκνωση (-26,06%) το 

2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Οι δέκα πρώτες κατηγορίες είναι βιομηχανικά προϊόντα, με εξαίρεση την κατηγορία HTS 

080212 (αμύγδαλα, φρέσκα ή ξηρά), με τα περισσότερα από αυτά να αποτελούν επίσης αγαθά 

υψηλής έως εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικά στις 3 πρώτες θέσεις 

πυρομαχικά, μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων και μέρη αεροστροβίλων ή 

στροβιλοκινητήρων).  

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

προϊόντα ελαφράς επεξεργασίας, 2 σε αγροτικά, 2 σε μεταλλευτικά υπολείμματα βιομηχανικής 

χρήσης (scrap).  

Από τα 26 βιομηχανικά προϊόντα, 14 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 12 προϊόντα είναι ελαφρότερης επεξεργασίας (π.χ. καύσιμο κοκ πετρελαϊκής προέλευσης, 

λευκασμένο χαρτί και χαρτόνι σε διάφορες τυποποιήσεις, γουνοδέρματα, φάρμακα, καπνά, 

κλπ). Τα 2 αγροτικά προϊόντα είναι τα αμύγδαλα και τα μη βρώσιμα παρασκευάσματα ψαριών.  

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην επιμέρους βαρύτητα, αλλά και τις ετήσιες διακυμάνσεις, 

της 1
ης  

και 2ης σε αξία κατηγορίες το 2012: Η κατηγορία HTS 930690:  πυρομαχικά και 
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βλήματα διαφόρων τύπων εκτοξεύθηκε από την 14η θέση το 2011 στην 1η θέση το 2012 

(306.73% αύξηση), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 9.1% (η μεγαλύτερη αυξητική 

μεταβολή στις 10 1ες κατηγορίες). Η δε κατηγορία HTS 880330:  μέρη αεροπλάνων ή 

ελικοπτέρων, διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση, παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση της τάξης 

του 8.6% σε σχέση με το 2011 (5,4% αύξηση το 2011, έναντι 7,5% αύξηση το 2010).  

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, παρατηρούμε ότι η κατηγορία καύσιμου κοκ πετρελαϊκής 

προέλευσης (HTS: 271311) παρέμεινε σταθερά στην 5η θέση το 2012 σημειώνοντας αύξηση 

31.8%, ενώ η κατηγορία υπολειμμάτων (scrap) και θραυσμάτων χαλκού (HTS 740400) 

σημείωσε συρρίκνωση της τάξης του 8.63%, πέφτοντας στην 4η θέση το 2012 από την 3η το 

2011.  

Επίσης, θεαματική αύξηση μεταξύ 2011-2012 παρουσίασαν και οι κατηγορίες HTS: 

841191 (μέρη αεροστροβίλων ή στροβιλοκινητήρων), HTS: 854020 (λυχνίες), HTS: 903089 

(όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή έλεγχο ηλεκτρικών μεγεθών),  HTS: 851770 (μέρη 

τηλεπικοινωνιακών συσκευών), HTS: 830990 (πώματα, καπάκια, κλπ από μέταλλο), με 

ποσοστό αύξησης 3115.8%, 133.37%, 19785.29%, 436.45%, 317.86% αντίστοιχα.  

Τέλος, σημαντική συρρίκνωση, παρουσίασε η κατηγορία HTS 841122 (τουρμπίνες), στην 

13η μόλις θέση, από την 4η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων για το 

2012, ενώ μικρή συρρίκνωση παρατηρείται και στις κατηγορίες HTS 901890 (ιατρικές 

συσκευές), στην 10η μόλις θέση από την 7η θέση, HTS 300490 (φάρμακα), στην 11η θέση από 

την 9η θέση, HTS 880000 (αεροπλάνα, πτητικά μέσα και μέρη αυτών), στην 16η μόλις θέση 

από την 11η θέση, HTS 880390 (οχήματα αέρος) στην 29η μόλις θέση από την 22η θέση.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Πρώτες 30 σε αξία κατηγορίες αμερικανικών εξαγωγών στην Ελλάδα (έτος βάσης: 2012) 

 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

 

HTS-6 κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Μεταβολή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2011-2012 

930690 
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, 
νάρκες, βλήματα κ.ά. πυρομαχικά και 
μέρη αυτών  

1,668 11,854 25,619 27,155 17,908 72,838 306.73% 

  0.1% 0.6% 1.0% 2.5% 1.7% 9.1% 450.12% 

880330 
Μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων  

155,435 168,068 95,545 82,552 58,807 63,903 8.67% 

  7.4% 8.7% 3.9% 7.5% 5.4% 8.0% 46.97% 

841191 
Μέρη αεροστροβίλων ή 
στροβιλοκινητήρων  

467 6,848 10,743 1,481 1,614 51,903 3115.80% 
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  0.02% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 6.5% 4249.46% 

740400 
Υπολείμματα (scrap) και θραύσματα 
χαλκού  

20,044 43,806 10,122 26,474 45,208 41,305 -8.63% 

  0.9% 2.3% 0.4% 2.4% 4.2% 5.2% 23.58% 

271311 
Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά 
επεξεργασμένο 

15,887 20,687 12,170 42,060 31,024 40,900 31.83% 

  0.8% 1.1% 0.5% 3.8% 2.9% 5.1% 78.31% 

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

7,440 17,816 5,194 7,581 17,844 25,483 42.81% 

  0.4% 0.9% 0.2% 0.7% 1.6% 3.2% 93.15% 

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

40,667 46,238 34,987 31,339 28,978 21,569 -25.57% 

  1.9% 2.4% 1.4% 2.8% 2.7% 2.7% 0.67% 

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

7,072 6,510 2,791 8,212 12,550 20,433 62.81% 
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ουρές ή πόδια   

  0.3% 0.3% 0.1% 0.7% 1.2% 2.6% 120.21% 

080212 
Αμύγδαλα, φρέσκα ή ξηρά 

44,132 33,593 18,482 16,232 18,903 18,381 -2.76% 

  2.1% 1.7% 0.7% 1.5% 1.7% 2.3% 31.52% 

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

47,336 51,016 44,726 37,865 25,473 16,187 -36.45% 

  2.2% 2.6% 1.8% 3.4% 2.4% 2.0% -14.05% 

300490 
Φάρμακα, σε δόσεις, μ.α.κ. 
(εξαιρούνται εμβόλια, επίδεσμοι κλπ, 
καθώς και παρασκευάσματα και 
φαρμακευτικά είδη) 

3,636 2,808 18,981 4,341 19,573 14,087 -28.03% 

  0.2% 0.1% 0.8% 0.4% 1.8% 1.8% -2.66% 

271312 
Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά 
επεξεργασμένο   

6,073 18,687 2,530 8,639 13,910 13,627 -2.03% 

  0.3% 1.0% 0.1% 0.8% 1.3% 1.7% 32.50% 
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841122 
Τουρμπίνες ισχύος πάνω από 1,100 KW 

913 0 0 0 42,318 13,171 -68.88% 

854020 
Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για 
δέκτες τηλεόρασης, μετατροπείς και 
ενισχυτές εικόνας, άλλες 
φωτοκαθοδικές λυχνίες  

1,099 3,664 3,793 2,613 5,122 11,953 133.37% 

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

4,239 3,914 5,364 9,464 10,183 11,036 8.38% 

880000 
Αεροπλάνα, πτητικά μέσα και μέρη 
αυτών 

0 0 165,476 131,508 19,165 10,748 -43.92% 

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

7,887 11,241 12,576 10,022 7,435 9,014 21.24% 

871000 
Τανκς κ.α. τεθωρακισμένα, 
εξοπλισμένα ή μη και μέρη αυτών  

6,371 3,649 6,509 11,862 6,504 7,927 21.88% 

051191 
Παρασκευάσματα ψαριών ή 
μαλακόστρακα, μαλάκια και ασπόνδυλα 
υδρόβια (όχι για κατανάλωση)  

1,814 1,618 372 3,772 6,466 7,321 13.22% 
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903089 
Όργανα  και συσκευές (όχι συσκευές 
καταγραφής) για τη μέτρηση ή τον 
έλεγχο των ηλεκτρικών  μεγεθών  

195 697 110 48 34 6,761 19785.29% 

851770 
Μέρη τηλεπικοινωνιακών συσκευών  6,146 2,721 2,047 2,038 1,240 6,652 436.45% 

240120 
Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των 
μίσχων  

39,648 13,050 15,811 21,693 4,487 6,393 42.48% 

470321 
Χαρτοπολτός, λευκασμένος ή 
ημιλευκασμένος  

8,492 11,335 5,180 10,421 7,146 6,206 -13.15% 

841199 
Μέρη αεροστροβίλων (πλην μερών 
στροβιλοκινητήρων και 
ελικοστροβιλοκινητήρων)  

4,426 12,203 8,264 7,249 8,371 5,233 -37.49% 

830990 
Πώματα, καπάκια, καψούλια και  άλλες  
διατάξεις  κλεισίματος,  από μέταλλο 

55 14 17 117 1,232 5,148 317.86% 

220830 
Ουίσκι  10,857 14,933 9,803 7,788 5,845 4,831 -17.35% 

481151 
Λευκασμένο χαρτί και χαρτόνια,  με 
επίχριση ή επάλειψη, επιχρισμένα, 
εμποτισμένα,  χρωματισμένα  στην 
επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα  

6,622 1,644 8,927 6,334 4,373 4,344 -0.66% 
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901850 
Όργανα  και συσκευές για την 
οφθαλμολογία και αξεσουάρ αυτών  

1,016 1,189 1,242 2,776 3,698 4,150 12.22% 

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

737 1,009 920 1,940 9,193 4,124 -55.14% 

848180 
Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια 
όργανα  

707 1,623 3,783 2,361 2,314 4,055 75.24% 

Επιμέρους Σύνολο 451,080 512,438 532,084 525,935 436,917 529,682 21.23% 

Μερίδιο επί συνολικών εξαγωγών 21.4% 26.5% 21.5% 47.5% 40.3% 66.1% 63.97% 

Λοιπά Προϊόντα 1,659,888 1,419,315 1,943,645 580,865 646,523 271,364 -58.03% 

Γενικό Σύνολο 2,110,968 1,931,753 2,475,730 1,106,800 1,083,440 801,047 -26.06% 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
1. Πολυμερές επίπεδο 
1.1 Διατλαντικός Οικονομικός/Εμπορικός Διάλογος 

Ο στρατηγικός οικονομικός/εμπορικός διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ διεξάγεται πλέον εντός του 

πλαισίου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (Transatlantic Economic Dialogue –

TEC) το οποίο θεωρείται ‘όχημα’ για τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου 

Διατλαντικού Οικονομικού Χώρου. Το TEC δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2007 και 

έκτοτε έχει συνέλθει 6 φορές: 9 Νοεμβρίου 2007 στην Ουάσιγκτων, 13 Μαΐου 2008 στις 

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2008, 27 Οκτωβρίου 2009 17, Δεκεμβρίου 2010 και 29 

Νοεμβρίου 2011 στην Ουάσιγκτων. 

Ο διάλογος εντός του TEC διεξάγεται γύρω από 6 κύριους θεματικούς άξονες: 

1. Κανονιστικό πλαίσιο συνεργασίας 

2. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

3. Ασφαλές Εμπόριο 

4. Χρηματαγορές 

5. Καινοτομία και Τεχνολογία 

6. Επενδύσεις 

Πέραν των συγκλήσεων των TEC σε υψηλόβαθμο επίπεδο (αρμόδιοι Επίτροποι από 

πλευράς ΕΕ και μέλη της Κυβέρνησης από πλευράς ΗΠΑ), η λειτουργία του Συμβουλίου 

υποστηρίζεται από μια Συμβουλευτική Επιτροπή (συγκροτείται από τους συμπροέδρους 

των επιμέρους Διατλαντικών Διαλόγων: Transatlantic Legislator’s, Consumer and 

Business Dialogue), από ad hoc Συμβουλευτικές Επιτροπές, καθώς και από εξειδικευμένα 

Συμβούλια (π.χ. EU-US Energy Council) και Ομάδες Εργασίας (π.χ. EU-US Task Force 

on Biotechnology Research, Transatlantic Environment Dialogue, EU-US Development 

Dialogue κλπ).  

Η τελευταία συνάντηση έλαβε χώρα σε συνέχεια των αποφάσεων της Συνόδου 

Κορυφής ΗΠΑ-Ε.Ε. (28.11.2011) με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

οικονομιών των δύο μερών.  

Το ζητούμενο είναι η διερεύνηση τρόπων συνεργασίας κατά τη διαμόρφωση των 

ρυθμιστικών διατάξεων που διέπουν το εμπόριο, με σκοπό τον προσδιορισμό πολιτικών 

και μέτρων ενδυνάμωσης του εμπορίου και των επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ και απώτερο στόχο 
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τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με το σχετικό mandate των ηγετών της Συνόδου Κορυφής, 

η εν λόγω ομάδα εργασίας εντέλλεται μεταξύ άλλων να εξετάσει:  

 Συμβατικά εμπόδια στο εμπόριο αγαθών, όπως δασμολόγια και ποσοστώσεις  

 Μείωση, κατάργηση ή πρόληψη εμποδίων στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και 

επενδύσεων    

 Δυνατότητες συμβατότητας κανονισμών και προτύπων ΕΕ-ΗΠΑ 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών της, η ομάδα εργασίας παρουσίασε σε 

σχετική έκθεση τον Ιούνιο του 2012 (Interim Report, 19.6.2012, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149557.pdf).  Η τελική έκθεση 

αποτελεσμάτων (final report) αναμενόταν στα τέλη του 2012, αλλά δημοσιεύθηκε αρχές 

του 2013 (11 Φεβρουαρίου, βλ. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf). Επισφραγίζεται 

ουσιαστικά η επιτυχής έκβαση των διατλαντικών συνομιλιών και η αναγκαιότητα 

ενδυνάμωσης των εμπορικο-οικονομικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ προς αμοιβαίο όφελος όσον 

αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Στη βάση σχετικών συστάσεων της εν λόγω Ο.Ε., σε κοινή δήλωσή 

τους οι ηγέτες των δύο πλευρών του ατλαντικού ανακοίνωσαν τη σύμφωνη απόφασή τους 

να εκκινήσουν εκατέρωθεν εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου διαμορφωθεί το 

απαιτούμενο πλαίσιο έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη εταιρικής σχέσης για 

την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership). 

O επιχειρηματικός κόσμος και από τις δύο πλευρές του ατλαντικού, γενικώς, ετίθετο 

εξαρχής υπέρ μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης και εμβάθυνσης των διατλαντικών 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, με την ημερήσια διάταξη της εν λόγω Ομάδας να 

περιλαμβάνει/ καλύπτει θέματα εμπορίου, επενδύσεων, πολιτικής και ρυθμιστικών 

πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα «δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια στο 

εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, επενδύσεις, ρυθμιστική συνεργασία, προστασία 

πνευματικής ιδιοκτησίας και καινοτομία, δημόσιες συμβάσεις, διασυνοριακές ροές 

δεδομένων και επιχειρησιακή κινητικότητα». Μάλιστα, έκανε λόγο για momentum προς 

την κατεύθυνση εμβάθυνσης των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και απηύθυνε 

έκκληση στους ηγέτες να δεσμευθούν σχετικά. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149557.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
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1.2 Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTAs) και ειδικότερα διμερή θέματα 
 
Οι ΗΠΑ είναι εταίρος σε 9 διμερείς Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade 

Agreements) με Αυστραλία, Χιλή, Ισραήλ, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ομάν, Μαρόκο, Περού 

και Σιγκαπούρη, ενώ έχει υπογράψει και 2 πολυμερείς αντίστοιχες Συμφωνίες (πέρα από 

το διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ), ήτοι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Βορείου Αμερικής 

(NAFTA –North American Free Trade Agreement) με εταίρους Καναδά και Μεξικό και η 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Κεντρικής Αμερικής –Δομινικανής Δημοκρατίας (CAFTA-

DR --Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement) με τις Κόστα Ρίκα, 

Ονδούρες, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα και Δομιν. Δημοκρατία.  

Η εμπορική πολιτική επί διακυβέρνησης G. W. Bush είχε βρεθεί συχνά στο στόχαστρο 

διεθνώς, με τους επικριτές να καταλογίζουν στις ΗΠΑ προσπάθεια υποκατάστασης των 

διεθνών οργανισμών και των πολυμερών συζητήσεων από διμερείς συμφωνίες 

απελευθέρωσης εμπορίου, στις οποίες οι ΗΠΑ ως κύριος εταίρος είχαν τη δυνατότητα να 

επιβάλλουν ευνοϊκότερους όρους. Χαρακτηριστικά, 8 από τις 9 διμερείς συμφωνίες 

Ελευθέρου Εμπορίου των ΗΠΑ υπεγράφησαν ή/και τέθηκαν σε ισχύ μεταξύ 2001 και 2009 

(Προεδρία Bush) –πλην αυτής με το Ισραήλ (παλαιότερη των Συμφωνιών, από 1/9/1985) 

καθώς και η πολυμερής CAFTA-DR. Συγκεκριμένα: 

 έναρξη ισχύος της CAFTA-DR 1/1/2006 αρχικά μεταξύ ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ, με 

τους υπόλοιπους εταίρους να προσχωρούν σταδιακά (έσχατη η Κόστα Ρίκα, από 1/1/2009) 

 Συμφωνίες με: Ιορδανία σε ισχύ από 17/12/2001, Χιλή και Σιγκαπούρη από 

1/1/2004, Αυστραλία από 1/1/2005, Μπαχρέιν και Μαρόκο από 1/1/2006 1/1/2006, Ομάν 

από 1/1/2009 (υπογραφή 19/1/2006), Περού από 1/2/2009 (υπογραφή 14/12/2007). 

Παράλληλα, κατά το διάστημα (2001-2010) οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν 3 ακόμη 

διμερείς Συμφωνίες FTA, με τις Ν. Κορέα, Κολομβία και Παναμά, οι οποίες τελικά 

υπερψηφίστηκαν από το Κογκρέσο (12.10.2011) και υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο 

Ομπάμα μόλις τον Οκτώβριο του 2011 (21.10.2011), μετά από έτη καθυστέρησης για 

πολιτικούς (σθεναρή αντίδραση αντιπολίτευσης) και άλλους λόγους (μη δημοτικότητα 

προηγούμενων συμφωνιών, όπως η North American Free Trade Agreement/ NAFTA).  

Γενικά, οι εν λόγω συμφωνίες προβλέπουν ανάλογα άμεση ή σταδιακή κατάργηση και 

μείωση των δασμών και ποσοστώσεων για τα αμερικανικά προϊόντα, προστασία 

πνευματικών δικαιωμάτων για αμερικανικές εταιρείες, μεγαλύτερη πρόσβαση 
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Αμερικανών επενδυτές στις ανωτέρω αγορές. Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας για τις 

ΗΠΑ συμφωνίες, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του Αμερικανού Προέδρου για 

ενίσχυση/ διπλασιασμό των εθνικών εξαγωγών μέχρι το 2015 (National Export Initiative), 

αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο προσπαθειών της αμερικανικής Διοίκησης για αύξηση 

των ευκαιριών για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους αγρότες και εργαζομένους μέσω 

της μεγαλύτερης διείσδυσης των προϊόντων και υπηρεσιών τους στις ξένες αγορές.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με FTA ΗΠΑ - Ν. Κορέα/ KORUS FTA,  

FTA με Κολομβία: U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement/ CTPA, FTA ΗΠΑ- 

Παναμά, βλ. Ετήσια Έκθεση Γραφείου μας 2011.  

Συνολικά, δηλαδή, καταγράφονται σε ισχύ 14 Συμφωνίες FTA με 20 χώρες, ενώ 

αναμένονται εξελίξεις και στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ για τη σύναψη μίας 

περιφερειακής Συμφωνίας, the Trans-Pacific Partnership, με Australia, Brunei 

Darussalam, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore και 

Vietnam. 
 

1.3 Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο οργανικών προϊόντων 
 
Στις 15.2.2012 υπεγράφη η Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο 

οργανικών προϊόντων, από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στην εμβάθυνση 

των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα αγροτικών προϊόντων. Βάσει της 

Συμφωνίας:  

 Από 1ης Ιουνίου 2012 οργανικά/ βιολογικά προϊόντα πιστοποιημένα στην Ευρώπη 

ή στις ΗΠΑ μπορούν να πωλούνται εκατέρωθεν ως οργανικά. Δεν απαιτούνται πλέον 

χωριστές πιστοποιήσεις, γεγονός που σήμαινε διπλά τέλη, επιθεωρήσεις και 

γραφειοκρατία. 

 Η συμφωνία αφορά στο εμπόριο πιστοποιημένων οργανικών προϊόντων μετά την 

ανωτέρω ημερομηνία και όχι στην παραγωγή αυτή καθεαυτή. Σημειώνουμε εν 

προκειμένω ότι εξακολουθεί να ισχύει ο ευρ. κανονισμός σοδειάς, αλλά το σχετικό 

συνοδευτικό με εμπόρευμα πιστοποιητικό εισαγωγής θα εκδίδεται από όλα τα ευρωπαϊκά 

τελωνειακά σημεία εισόδου μετά την 1η Ιουνίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOPTradeEuropeanUnion. 

Η κατηγοριοποίηση των οργανικών προϊόντων σε δασμολογικές κλάσεις εισήχθη στις 

ΗΠΑ μόλις τον Ιανουάριο του 2011 και για ορισμένα μόνο προϊόντα. Ο πλήρης 

κατάλογος με τα επιλεγμένα οργανικά προϊόντα προς εισαγωγή και εξαγωγή μπορεί να 

http://www.ustr.gov/tpp
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOPTradeEuropeanUnion
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ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Εξωτερικής Γεωργικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Γεωργίας ΗΠΑ (FAS/USDA) 

http://www.fas.usda.gov/htp/organics/2011_List_of_Organic_Trade_Codes.pdf. Για 

στατιστικά στοιχεία αναφορικά με εν λόγω προϊόντα, βλ. 

http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx.  

Κοινή θέση είναι ότι η εταιρική αυτή σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων στον κόσμο 

παραγωγών οργανικών προϊόντων (ο κλάδος και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού 

αποτιμάται σε 40 δις Ευρώ περίπου) θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου της 

βιολογικής γεωργίας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Πράγματι, η ζήτηση για οργανικά προϊόντα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Βάσει στοιχείων της 

FAS/USDA και της Ένωσης Εμπορίου Οργανικών Προϊόντων (Organic Trade 

Association/OTA), το 2011 η αμερικανική οργανική αγορά ανήλθε σε 31,5-32 δις δολ. 

ενώ η κατανάλωση οργανικών προϊόντων, παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση, 

αυξήθηκε κατά 10% - και αυξάνεται συνεχώς στις ΗΠΑ παρά τις διάφορες καταγγελίες 

για υψηλό κόστος των οργανικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα του κρέατος. Στατιστικές 

δείχνουν ότι το 78% των αμερικανικών νοικοκυριών αγόρασαν οργανικά τρόφιμα το 

2011. Στον τομέα του εισαγωγικού εμπορίου, μεγάλο ενδιαφέρον από αμερικανικής 

πλευράς εντοπίζεται στον κλάδο των επεξεργασμένων οργανικών τροφίμων (processed 

organic food), των φρούτων και λαχανικών.  

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στις κυριότερες διατάξεις της συμφωνίας, 

βλ.: 

Δελτίο Τύπου 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&age

d=0&language=EN&guiLanguage=en 

Ομιλία αρμόδιου για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Επιτρόπου κ. Dacian 

Cioloş 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/98&format=HTML

&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

Οπτικοακουστικό υλικό  

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=83184  

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=7206&sitelang=en  

http://www.fas.usda.gov/htp/organics/2011_List_of_Organic_Trade_Codes.pdf
http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/98&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/98&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=83184
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=7206&sitelang=en
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2. Νόμοι ΗΠΑ για το Εμπόριο, προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της αμερικανικής βιομηχανίας 

 

Miscellaneous trade and tariff bills (MTBs). Αφορά σε μείωση ή αναστολή των 

δασμών σε ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων, βάσει σχετικών αιτημάτων από 

επιχειρήσεις. Πληροφορίες για τον εν λόγω Νόμο, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής 

σχετικού αιτήματος, βλ. http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002077.asp 

Generalized System of Preferences. Προνομιακή μεταχείριση, όπως μηδέν ή χαμηλοί 

δασμοί, στις εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου/ GATT του 1979, ΠΟΕ- Enabling Clause, γνωστή ως “Decision on Differential 

and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing 

Countries”). Αφορά σε δασμολογική απαλλαγή σε περισσότερες από 4.800 γραμμές 

προϊόντων (βάσει οκταψήφιου επιπέδου HTS) που εισάγονται από 131 αναπτυσσόμενες 

χώρες. Από ελληνικής πλευράς, βλ. υπόθεση pepperochini. Κυριότερες «ευεργετούμενες» 

χώρες: Ινδία, Βραζιλία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Τουρκία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, 

Αργεντινή και Ρωσία. Σημειώνουμε ότι περίπου 1.400 γραμμές προϊόντων έχουν δοθεί 

αποκλειστικά στις ελάχιστα αναπτυγμένες (LDBDCs) και τις χώρες AGOA. Αναλυτικές 

πληροφορίες στο http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002081.asp. 

The African Growth and Opportunity Act (AGOA). Δασμολογική απαλλαγή σε 

περισσότερα από 1.800 προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από χώρες της υπο-σαχαρικής 

Αφρικής. Αναλυτικές πληροφορίες στο 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002078.asp.  

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002077.asp
http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002081.asp
http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002078.asp
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Caribbean Basin Initiative (CBI). Αφορά σε προγράμματα ενίσχυσης των εξαγωγών 19 

χωρών της Καραϊβικής. Ο σχετικός νόμος, περί οικονομικής ανάκαμψης των χωρών της 

Καραϊβικής (CBERA), προβλέπει μονομερή προνομιακά εμπορικά και φορολογικά οφέλη 

για τις εν λόγω χώρες. Αφορά σε προνομιακή μεταχείριση, όπως μείωση δασμών ή 

απαλλαγή και κατάργηση ποσοτικών περιορισμών, σε ορισμένα προϊόντα όπως τα 

κλωστοϋφαντουργικά και ενδύματα.  

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002080.asp 

The Andean Trade Preference Act (ATPA). Προνομιακή μεταχείριση σε προϊόντα όπως 

υποδήματα, πετρέλαιο, ρολόγια και μέρη ρολογιών, τσάντες, αποσκευές, γάντια εργασίας, 

επεξεργασμένο δέρμα, τόνο. 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002079.asp 

2.1 Σημαντικοί νόμοι και διατάξεις σε εξέλιξη 

2.1.1 Νόμος περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety 
modernization Act/FSMA)  
 

Υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2011. Την τρέχουσα περίοδο η FDA επεξεργάζεται την 

εφαρμογή του. 

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στις νέες διατάξεις και την εφαρμογή τους, 

βλ. σχετικό «Οδηγό για τη βιομηχανία τροφίμων» ("Guidance for Industry", υπό μορφή 

ερωταποκρίσεων), στην ιστοσελίδα της FDA: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocu

ments/FoodSafety/ucm274176.htm (αλλά και 

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm273900.htm). 

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στις δραστηριότητες της Αμερικανικής 

Διοίκησης Τροφίμων και Φαρμάκων/ FDA σχετικά με το Νόμο περί Εκσυγχρονισμού της 

Ασφάλειας Τροφίμων/ FSMA, βλ. 

 FDA Web page 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/default.htm  
 Γραμμή Επικοινωνίας 
fsma@fda.hhs.gov 
 Translations of key FSMA documents 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm242834.htm  
 FDA Press Release 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm249437.htm  
 FDA Web page: Recalls & Safety Alerts 
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm  

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002080.asp
http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002079.asp
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodSafety/ucm274176.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodSafety/ucm274176.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm273900.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/default.htm
mailto:fsma@fda.hhs.gov
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm242834.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm249437.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm
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 FDA Consumer Update: FDA 101: Product Recalls-From Firs Alert to 
Effectiveness Checks 

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm049070.htm  
 FDA Consumer Update Video: Identifying Recalled Products 
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm248864.htm  
 FDA Photostream of Recalled Products on Flickr 
http://www.flickr.com/photos/fdaphotos/sets/72157624901041809/  
Βασικά σημεία του Νόμου 

Πρόσβαση αρχείων (Records Access) 

 Εξουσιοδοτεί την FDA να έχει πρόσβαση στα αρχεία.  

 Πριν από τον FSMA, η FDA μπορούσε να έχει πρόσβαση στα αρχεία για 

συγκεκριμένο προϊόν που εκτιμούσε ότι ήταν αλλοιωμένο και/ή συνιστούσε απειλή για 

σοβαρές δυσμενείς συνέπειες υγείας ή θάνατο σε ανθρώπους ή ζώα.  

 Με τον FSMA, η πρόσβαση στα αρχεία επεκτείνεται σε όλα τα τρόφιμα που 

ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις κατά τρόπο παρόμοιο  και,    

 Σε όλα τα τρόφιμα που η FDA θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η 

κατανάλωσή τους ή η έκθεση σε αυτά να προκαλέσουν σοβαρές δυσμενείς συνέπειες στην 

υγεία ή θάνατο.  

 Η FDA εξέδωσε σχετικά έναν ενδιάμεσο τελικό κανονισμό (interim final rule) στις 

23 Φεβρουαρίου 2012. 

Εγγραφή εγκαταστάσεων τροφίμων (Food Facility Registration) 

 Ο FSMA προβλέπει νέους όρους εγγραφής.  

 Ως εγκατάσταση τροφίμων ορίζεται η εγχώρια ή ξένη εγκατάσταση όπου 

επεξεργάζονται, συσκευάζονται ή διατηρούνται τρόφιμα προς κατανάλωση στην αγορά 

των ΗΠΑ. 

- Δεν περιλαμβάνει καταστήματα λιανικής, αλλά όμως περιλαμβάνει τα κέντρα 

διανομής λιανοπωλητών.  

 Η επανεγγραφή εγκαταστάσεων έληξε στις 31 Ιαν. 2013 (κατόπιν παράτασης – 

κανονικά προβλεπόταν από 1.10 έως 31.12.2012) και ανά διετία έκτοτε. Απαιτούνται 

πρόσθετα στοιχεία επαφής και κατηγορίες τροφίμων.  

 Η ανανέωση εγγραφής μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε να αποσταλεί με φαξ 

το σχετικό έντυπο (Form FDA 3537) συμπληρωμένο. 

Για τεχνική βοήθεια ή online εγγραφή, στην υποσελίδα 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFood

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm049070.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm248864.htm
http://www.flickr.com/photos/fdaphotos/sets/72157624901041809/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm?source=govdelivery
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Facilities/default.htm?source=govdelivery - πρόσθετες πληροφορίες στην 

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm?source=govdelivery 

(Registration under FSMA). 

Για πληροφορίες αναφορικά με το ποιες εταιρείες πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή 

τους, ποιες εξαιρούνται κλπ, βλ. επικαιροποιημένο οδηγό της FDA, Guidance for 

Industry: What You Need to Know About the Registration of Food Facilities – Small Entity 

Compliance Guide  

(http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocu

ments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331957.htm?source=govdelivery), καθώς 

και Guidance for Industry: Questions and Answers Regarding Food Facility Registration 

(Fifth Edition),  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocu

ments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331959.htm?source=govdelivery 

 Προβλέπεται η εθελοντική, από πλευράς εταιρειών, παροχή πληροφοριών για τους 

αξιολογούμενους κινδύνους και τους προληπτικούς ελέγχους προς αντιμετώπισή τους. 

Hazard Analysis and Risk-Based Preventative Controls 

 Προβλέπονται προληπτικοί έλεγχοι στις διάφορες φάσεις της αλυσίδας 

ανεφοδιασμού τροφίμων. Οι παραγωγοί και εξαγωγείς καλούνται να αξιολογούν τους 

πιθανούς κινδύνους, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης μολύνσεως στις 

εγκαταστάσεις τους, ή ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων εμφάνισης σχετικών 

προβλημάτων, να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων, καθώς και να 

διαθέτουν ένα σχέδιο σε ισχύ προς άμεση ανάληψη απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και 

έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

 Από την άλλη, η FDA καλείται να καθιερώσει επιστημονικά πρότυπα/κριτήρια για 

ασφαλή παραγωγή και συγκομιδή των φρούτων και λαχανικών, προς ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου πρόκλησης σοβαρών ασθενειών ή θανάτου. Αυτά τα πρότυπα αφορούν όχι μόνο 

σε προκαλούμενους από τον άνθρωπο κινδύνους για την ασφάλεια φρέσκων προϊόντων, 

αλλά και σε φυσικούς κινδύνους.  

 Πρόκειται για μία καινοτόμα διάταξη, σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία 

τροφίμων καθίσταται πλέον υπεύθυνη για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στις 

εγκαταστάσεις, την παραγωγή αλλά και τη διακίνηση ασφαλών προϊόντων.  

 Βασικά πρόκειται για εφαρμογή HACCP σε όλες τις εγκαταστάσεις τροφίμων.  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm?source=govdelivery
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm?source=govdelivery
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331957.htm?source=govdelivery
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331957.htm?source=govdelivery
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331957.htm?source=govdelivery
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331957.htm?source=govdelivery
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331957.htm?source=govdelivery
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&101&&&http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331959.htm?source=govdelivery
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&101&&&http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331959.htm?source=govdelivery
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331959.htm?source=govdelivery
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEmergencyResponse/ucm331959.htm?source=govdelivery
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 Καθορισμός και εκτίμηση κινδύνων, περιλαμβανομένων: 

o Βιολογικών 

o Χημικών 

o Φυτοφαρμάκων 

o Καταλοίπων φαρμάκων 

o Αλλεργιογόνων και άλλων 

 Φυσικοί, ακούσιοι ή εκούσιοι (τρομοκρατία), κίνδυνοι θα πρέπει να καθορισθούν 

και εκτιμηθούν 

 Προληπτικοί έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται προς: 

o Σημαντική ελαχιστοποίηση ή αποφυγή κινδύνων 

o Μέγιστη δυνατή εξασφάλιση ότι τα τρόφιμα δε θα αλλοιωθούν ή misbranded. 

 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των προληπτικών ελέγχων (δοκιμές σε προϊόν 

και περιβαλλοντικές συνέπειες) 

 Διορθωτικές ενέργειες εάν οι έλεγχοι κρίνονται ατελέσφοροι.  

 Οι ενδεχόμενοι/ εκτιμούμενοι κίνδυνοι και το σχέδιο δράσης προληπτικών 

ελέγχων υποβάλλονται εγγράφως.  

 Ανωτέρω σχέδιο πρέπει να αναθεωρείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία έτη.   

 Τα αρχεία ελέγχου, δοκιμών και διορθωτικών ενεργειών πρέπει να διατηρούνται 

για 2 έτη.  

 Ο προτεινόμενος κανονισμός αναθεωρείται από το Γραφείο Διαχείρισης και 

Προϋπολογισμού/ Office of Management and Budget/ OMB (υποβληθείς στις 

22/11/2011). 

Ασφάλεια προϊόντων (Produce Safety)  

Γενικά, ως προς την ασφάλεια εισαγόμενων τροφίμων, σύμφωνα με τον FMSA:  

i. οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των προϊόντων που 

εξάγουν στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου καλούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες 

διασφάλισης/επαλήθευσης ότι τα εξαγόμενα τρόφιμα είναι ασφαλή (όχι αλλοιωμένα ή 

misbranded) και ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα (προληπτικοί έλεγχοι ή ασφάλεια 

παραγωγής).  

ii. Η FDA έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την εισαγωγή τροφίμων στις ΗΠΑ εάν οι 

ξένες εγκαταστάσεις ή η χώρα δεν επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση.  
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iii. Η FDA εξουσιοδοτείται να ζητεί πιστοποίηση, βασισμένη στα κριτήρια πρόληψης 

κινδύνων, ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας 

τροφίμων.  

iv. Οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πρόσθετα μέτρα 

ασφάλειας τροφίμων και βάσει αυτών να γίνει από την FDA αναθεώρηση των εξαγωγών 

τους.  

v. Η FDA έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει άμεσα ή έμμεσα «επιθεωρητές» ξένων 

χωρών (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) για να διεξαγάγουν τους ελέγχους ασφάλειας 

τροφίμων ή τους ελέγχους των εγκαταστάσεων.      

Ειδικότερα:  

 Η FDA καλείται να καθιερώσει minimum επιστημονικά πρότυπα για:  

 Τροποποιήσεις εδάφους 

 Υγιεινή 

 Συσκευασία 

 Ελέγχους θερμοκρασίας 

 Ζώα ελεύθερης βοσκής  

 Νερό 

 Ο προτεινόμενος κανονισμός αναθεωρείται από το Γραφείο Διαχείρισης και 

Προϋπολογισμού/ OMB (υποβληθείς στις 09/12/2011). 

Εξαίρεση μικρών επιχειρήσεων 

 Τροποποίηση από τον Γερ. Tester: εξαίρεση των μικρών επιχειρήσεων/ 

αγροκτημάτων από τους κανονισμούς περί ασφάλειας προϊόντων, καθώς και ανάλυσης 

κινδύνων και προληπτικών ελέγχων:  

Προϋποθέσεις: 

• Λιγότερες από $500.000 ετήσιες πωλήσεις.  

• Όλα τα τρόφιμα πρέπει να πωλούνται εντός πολιτείας, όπου βρίσκεται η 

εγκατάσταση ή εντός 275 μιλίων.  

• Η εταιρεία οφείλει να έχει προσδιορίσει τους κινδύνους και εφαρμόσει 

προληπτικούς ελέγχους, ή να ακολουθεί κρατικό, τοπικό ή άλλον ισχύοντα μη-

ομοσπονδιακό νόμο ασφάλειας τροφίμων.  

Προστασία τροφίμων (Food Defense) 
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 Η FDA κατόπιν διαβουλεύσεων με Υπ. Εσωτερικών/ DHS πρέπει να εκδώσει 

κανονισμούς προστασίας από σκόπιμη νόθευση των τροφίμων και έκθεση σε υψηλού 

κινδύνου μόλυνση.  

– Τρόφιμα με σύντομη διάρκεια διατήρησης ή ευαισθησία σε σκόπιμη μόλυνση 

(CCPs).  

– Τρόφιμα χύδην ή σε μορφή batch πριν από τη συσκευασία για τον τελικό 

καταναλωτή. 

– Τα αγροκτήματα απαλλάσσονται. 

Sanitary Food Transportation Act  

 Ο νόμος εγκρίθηκε πριν από 20 έτη χωρίς όπως προβλεπόμενη προθεσμία 

εφαρμογής.  

– Εξουσιοδοτούσε το Υπ. Μεταφορών να ρυθμίσει τη μεταφορά των τροφίμων σε 

μηχανοκίνητα οχήματα και σιδηροδρομικές γραμμές για μεταφορά μη βρώσιμων 

προϊόντων.   

– Το 2005 το Κογκρέσο τροποποίησε το νόμο και εξουσιοδότησε την FDA να τον 

εφαρμόσει, αλλά χωρίς πάλι να θέτει κάποια προθεσμία.  

 Ο FSMA προέβλεπε την έκδοση σχετικού κανονισμού μέχρι τον Ιούνιο 2012.  

 Ο συγκεκριμένος κανονισμός εξουσιοδοτεί την FDA να ελέγχει: 

– Υγιεινή 

– Χρήση οχημάτων 

– Συσκευασία, στεγανοποίηση 

– Αρχειοθέτηση 

– Απαγορεύσεις και co-cargoes 

 Βασικές ανησυχίες για τους λιανοπωλητές: 

– Διαχωρισμός τροφίμων και μη τροφίμων 

– Θερμοκρασία τροφίμων 

– Διάκριση μεταξύ συσκευασμένων τροφίμων και χύδην  

– Όροι πλύσης ρυμουλκών/φορτηγών προϊόντων  

Επιθεωρήσεις  

 Η FDA ζήτησε αύξηση του ποσοστού επιθεώρησης εγγεγραμμένων 

εγκαταστάσεων τροφίμων:  
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o Οι εγχώριες υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται 

τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία έτη.  

o Οι εγχώριες μη υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται 

τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε έτη.  

o Προβλεπόταν επιθεώρηση 600 ξένων εγκαταστάσεων στο πρώτο έτος ισχύος του 

νόμου (2011) και διπλασιασμός του αριθμού σε κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη (ήτοι 

19.200 επιθεωρήσεις μέχρι το 2016).  

 Η FDA μπορεί να συνεργαστεί με τους ξένους ρυθμιστές/νομοθέτες αναφορικά με 

τις επιθεωρήσεις.  

 Εάν απορριφθεί/απαγορευθεί η είσοδος των επιθεωρητών στην ξένη εγκατάσταση, 

θα απαγορευθεί η είσοδος των συγκεκριμένων τροφίμων στις ΗΠΑ. 

 Η FDA υποχρεούται να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις των 

εγκαταστάσεων, των εισαγωγών και την επάνδρωση των ξένων γραφείων FDA την 1η 

Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

Υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις 

 Παράγοντες κινδύνου για τις εγχώριες εγκαταστάσεις 

o Γνωστοί κίνδυνοι ασφάλειας (κατηγορία Ι, ανακλήσεις και «ξεσπάσματα» 

ασθενειών) 

o Ιστορικό συμμόρφωσης (παραβιάσεις) 

o Τύπος καθιέρωσης και δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις (π.χ. κατασκευή, 

χειρισμός, αποθήκευση)  

o Χρονική περίοδος από τελευταία επιθεώρηση  

 Δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι παράγοντες κινδύνου για τις ξένες εγκαταστάσεις 

Ανίχνευση προϊόντων (Product Tracing) 

 Η FDA εξουσιοδοτήθηκε να καθιερώσει ένα σύστημα ανίχνευσης των προϊόντων 

(product tracing system) προς γρήγορη παρακολούθηση εγχώριων και εισαγόμενων 

προϊόντων. 

 Το Ίδρυμα Tεχνικών των τροφίμων/ Institute of Food Technologists διευθύνει 

πιλοτικά προγράμματα για:  

o Επεξεργασμένα τρόφιμα 

o Νωπά τρόφιμα και λαχανικά 

o Ντομάτες, φιστικο-βούτυρο, παγωμένο Kung Pao και καρυκεύματα  
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Αρχή υποχρεωτικής ανάκλησης (Mandatory Recall Authority) 

 Πριν από τον FSMA η FDA δεν είχε την αρμοδιότητα να διατάξει ανακλήσεις 

προϊόντων.  

 Ο FSMA εκχωρεί στην Υπηρεσία τέτοια αρμοδιότητα, αφού πρώτα παράσχει στο 

αρμόδιο συμβαλλόμενο μέρος την ευκαιρία να ανακαλέσει εθελοντικά το προϊόν.  

Ανακοίνωση καταναλωτικής ανάκλησης (Consumer Recall Notification) 

 Απαιτεί από τις αλυσίδες παντοπωλείων με 15 ή περισσότερες εγκαταστάσεις να 

ανακοινώσουν τις πληροφορίες για τις ανακλήσεις στους καταναλωτές μέσα σε 24 ώρες 

από τη δημοσίευση της ειδοποίησης της FDA.  

 Η βιομηχανία το κάνει ήδη γρηγορότερα από ό,τι απαιτεί ο νόμος.  

Επαλήθευση στοιχείων ξένων προμηθευτών (Foreign Supplier Verification) 

 Απαιτεί από τους εγγεγραμμένους εισαγωγείς να πιστοποιήσουν ότι: 

o τα τρόφιμα παράγονται σύμφωνα με  

 Ανάλυση κινδύνου και προληπτικό κανονισμό ελέγχου βάσει πιθανών 

κινδύνων (Hazard Analysis and Risk-Based Preventative Control Rule), και 

 Κανονισμούς ασφάλειας προϊόντων (Produce Safety Rule) 

o δεν είναι misbranded ή αλλοιωμένα  

 Οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους εισαγωγείς περιλαμβανομένων εκείνων 

που δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στην FDA (εστιατόρια, λιανοπωλητές κ.λπ.)  

 Ο εγγεγραμμένος εισαγωγέας ορίζεται ως:  

o «… Αμερικανός ιδιοκτήτης ή παραλήπτης των προϊόντων τροφίμων κατά την 

διάρκεια εισόδου τους στις ΗΠΑ» ή  

o εάν δεν υπάρχει τέτοιος ιδιοκτήτης ή παραλήπτης, ο Αμερικανός πράκτορας ή 

αντιπρόσωπος του ξένου ιδιοκτήτη ή παραλήπτη.  

 Οι ενέργειες επαλήθευσης μπορούν να περιλάβουν:  

o Έλεγχο αρχείων αποστολών (Monitoring records for shipments) 

o Πιστοποίηση συμμόρφωσης Lot-by-lot  

o Ετήσιες επιτόπιες επιθεωρήσεις  

o Έλεγχο της ανάλυσης κινδύνου και του προληπτικού σχεδίου ελέγχου του 

προμηθευτή  

o Περιοδικές δοκιμές προμηθευτών και της δειγματοληψίας των αποστολών  

 Τα αρχεία επαλήθευσης διατηρούνται για δύο έτη.   
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 Ο Κανονισμός τελεί υπό αναθεώρηση από OMB (υποβληθείς στις 11/28/2011).  

Εθελοντικό πρόγραμμα εισαγωγέων (Voluntary Qualified Importer Program) 

 Το εθελοντικό πρόγραμμα εισαγωγέων παρέχει επισπευσμένη αναθεώρηση και 

εισαγωγή των τροφίμων των εισαγωγέων που συμμετέχουν. 

 Πρέπει να πιστοποιηθεί από third-party auditor 

 Εθελοντικό δωρεάν πρόγραμμα 

 Στην αξιολόγηση της αίτησης η FDA θα εξετάσει:  

o Γνωστούς κινδύνους ασφάλειας τροφίμων  

o ιστορικό συμμόρφωσης των ξένων προμηθευτών 

o ικανότητα του ρυθμιστικού συστήματος της ξένης χώρας εξαγωγέων 

o συμμόρφωση εισαγωγέα με FSVP  

o αρχειοθέτηση, δοκιμή, επιθεωρήσεις και ελέγχους των εγκαταστάσεων, 

ανιχνευσιμότητα  

o έλεγχο θερμοκρασίας  

o κίνδυνο σκόπιμης νόθευσης 

Πιστοποιητικά εισαγωγών (Import Certifications) 

 Η FDA μπορεί να απαιτήσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης των προϊόντων 

τροφίμων (ή άλλη διαβεβαίωση) με τους κανονισμούς του FSMA.  

 Η πιστοποίηση μπορεί να παρασχεθεί από:  

o Αντιπροσωπεία ή αντιπρόσωπο της κυβέρνησης της χώρας προέλευσης,  ή  

o άλλο αναγνωρισμένο τρίτο ελεγκτή 

 Η πιστοποίηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά.  

 Προκειμένου να αποφανθεί εάν ένα πιστοποιητικό απαιτείται, η FDA εξετάζει:  

o γνωστούς κινδύνους ασφάλειας τροφίμων και τόπο προέλευσης  

o ανεπάρκεια χώρας προέλευσης να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα τροφίμων είναι 

ασφαλή όπως τα παραχθέντα στις ΗΠΑ 

 εάν η FDA αποφανθεί ότι η ξένη χώρα έχει ανεπαρκή πρότυπα, τότε η Υπηρεσία 

θα προσδιορίσει τις ανεπάρκειες και θα καθιερώσει μια διαδικασία όπου η χώρα μπορεί 

να καταδείξει ότι οι έλεγχοι είναι επαρκείς. 

Third-Party Auditors 

 Η FDA καλείται να αναπτύξει: 
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o ένα σύστημα για την αναγνώριση πιστοποιημένων οργανισμών που αναγνωρίζουν 

τους ελεγκτές πιστοποίησης των εγκαταστάσεων, και 

o το μοντέλο πιστοποίησης προτύπων  

 η FDA θα εξετάσει όλους τους πιθανούς τρίτους ελεγκτές χωριστά πριν χορηγήσει 

αρμοδιότητα πιστοποίησης 

 οι εκθέσεις των ελεγκτών/επιθεωρητών πρέπει να είναι έτοιμες το αργότερο μέχρι 

45 ημέρες μετά την επιθεώρηση.  

 Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στην FDA.  

 η FDA μπορεί να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις ελέγχου και αρχεία  

 Ο ελεγκτής υποχρεούται να αναφέρει αμέσως στην FDA όταν ανακαλύπτει 

«ατασθαλίες» που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή συμβάλουν σε σοβαρούς κινδύνους 

για τη δημόσια υγεία  

 Ο Κανονισμός εστάλη σε OMB στις 24 Νοεμβρίου.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς πρότερη ανακοίνωση. 
 

2.1.2 Marketing Order για Ελαιόλαδο  

Στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο για το Ελαιόλαδο στο Dixon της Καλιφόρνια αρχές του 2012 

(19-20.1.2012), οι παραγωγοί ελαιολάδου της Καλιφόρνια παρουσίασαν επίσημα πρότασή 

τους για ποιοτικό έλεγχο του ελαιολάδου (Marketing Order Draft).  

Η Βορειοαμερικανική Ένωση Ελαιολάδου (North American Olive Oil Association/ 

NAOOA, www.naooa.org, info@naooa.org), η οποία αντιπροσωπεύει τους κυριότερους 

εισαγωγείς του προϊόντος στις ΗΠΑ, αντέδρασε έντονα εξαρχής 

(βλ.�www.aboutoliveoil.org και συγκεκριμένα 

http://naooa.org/Default.aspx?pageId=913042&mode=PostView&bmi=570547), καθώς η 

καθιέρωση προτύπων για το ελαιόλαδο σε ομοσπονδιακό επίπεδο ενέχει κινδύνους 

«παραγκωνισμού» τού εισαγόμενου ελαιολάδου. 

Ο έλεγχος των προϊόντων σε ομοσπονδιακό επίπεδο (federal marketing orders) 

προτείνεται από αντιπροσώπους της εκάστοτε βιομηχανίας στο USDA, με την πρόθεση 

δημιουργίας κανονισμών πώλησης προϊόντων εντός ΗΠΑ. Στην προκείμενη περίπτωση, οι 

παραγωγοί ελαιολάδου της Καλιφόρνιας και οι καλλιεργητές στοχεύουν στην επιβολή 

ποιοτικών προτύπων για το εγχώριο ελαιόλαδο. Εάν το USDA εγκρίνει το σχέδιο 

πρότασης, διενεργείται δημοψήφισμα μεταξύ των καλλιεργητών. Εάν τα 2/3 των 

http://www.naooa.org/
mailto:info@naooa.org
http://www.aboutoliveoil.org/
http://naooa.org/Default.aspx?pageId=913042&mode=PostView&bmi=570547
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καλλιεργητών (η ψήφος υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό ή τον όγκο του προϊόντος) 

εγκρίνουν το σχέδιο, τότε αυτό τίθεται σε ισχύ.   

Βασικά σημεία του εν λόγω σχεδίου (όπως παρουσιάστηκε σε ανωτέρω Συνέδριο):  

 Αρχικά, ο έλεγχος θα ισχύει μόνο για το εγχώρια παραχθέν προϊόν, αν και η 

πρόθεση είναι να ακολουθήσει, μετά από την εφαρμογή του σχεδίου, πρόταση για 

ανάλογη συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων.  

 Υπεύθυνη εφαρμογής του σχεδίου θα είναι μια Επιτροπή, μάλλον καλλιεργητών 

και κάποιων παραγωγών, με συμμετοχή ενός αρμόδιου αντιπροσώπου από τον δημόσιο 

τομέα. Η Επιτροπή θα κληθεί να καθιερώσει ποιοτικά πρότυπα και μεθόδους ελέγχου, να 

καθορίσει τους βαθμούς ελαιολάδου και τους όρους ετικετοποίησης και συσκευασίας, να 

αξιολογεί, να ελέγχει τις επιθεωρήσεις και τις πιστοποιήσεις «συμμόρφωσης» του 

ελαιολάδου (αρχικά του εγχώριου) που πωλείται στις ΗΠΑ.   

 Το κόστος αξιολόγησης υπολογίζεται σε 35 σεντ/γαλόνι (περίπου $900.000 

ετησίως).   

 Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιείται για μελέτες και έρευνες που στοχεύουν στη 

βελτίωση των ποιοτικών προτύπων και των αγορών για το εγχώριο ελαιόλαδο.   

 Το σχέδιο προβλέπει μόνο τρεις βαθμούς ελαιολάδου: i) Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο,  ii) Ελαιόλαδο  και iii) μη βρώσιμο ελαιόλαδο χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.   

 Οι κανονισμοί ετικετοποίησης θα απαγορεύουν τη χρήση των ακόλουθων όρων: 

Pure, Light, Extra Light. 

 Η συσκευασία θα πρέπει να έχει γίνει εντός δύο ετών και να υποστηρίζεται από 

τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τον δείκτη οξειδωτικής σταθερότητας ελαίου και λιπαρού 

οξέος και το αντιοξειδωτικό περιεχόμενο.   

 
Γενικά, απαιτείται δειγματοληπτικός έλεγχος. Για το εγχώριο προϊόν, τα απαιτούμενα 

κεφάλαια θα προέρχονται από τις αξιολογήσεις. Εάν και όταν οι εισαγωγές υπαχθούν 

στους συγκεκριμένους κανονισμούς, οι εισαγωγείς θα καταβάλλουν τις αμοιβές 

επιθεώρησης στο USDA (αύξηση των δαπανών και επακολούθως της τιμής του 

προϊόντος), ενώ συχνά αναφέρονται και χρονικές καθυστερήσεις. Σημειώνεται ότι το εν 

λόγω σχέδιο νόμου που προτείνουν οι Αμερικανοί ελαιοπαραγωγοί για το ομοσπονδιακό 

μάρκετινγκ (εμπορία) θέτει υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, επαναπροσδιορίζει τις 

κατηγορίες του ελαιολάδου και εισηγείται νέους ελέγχους για το ελαιόλαδο που 

παράγεται στις ΗΠΑ, αντίθετους προς τις διεθνείς σταθερές όπως καθορίζονται από το 
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Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου/ IOC (http://www.internationaloliveoil.org),57 

περιλαμβανομένων των δύο απορριφθεισών χημικών εξεταστικών μεθόδων του (PPPs και 

DAGs) και της οργανοληπτικής ανάλυσης.  

Οι Καλιφορνέζοι παραγωγοί επιμένουν στην καθιέρωση κανονισμών ώστε να 

ελέγχεται απόλυτα η ποιότητα του ελαιολάδου, με ιδιαίτερη αναφορά σε αναγκαιότητα 

καθιέρωσης οργανοληπτικού ελέγχου για εξακρίβωση της ποιότητας του εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου σε κλίμακα 100%. Συζητούν την συμπερίληψη στις προδιαγραφές 

του δείκτη «φρεσκότητας» (freshness). Η προϋπόθεση του «φρέσκου» αναπόφευκτα δίδει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εγχώρια παραγωγή, εφόσον το προϊόν διατίθεται άμεσα, 

το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση του εισαγόμενου για ευνόητους λόγους 

(περιλαμβανομένων των επιπλέον καθυστερήσεων που θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με 

προτεινόμενους κανονισμούς, σε τελωνεία). Η οργανοληπτική μέθοδος, σύμφωνα με το 

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, δείχνει μία μικρή απόκλιση κατά τη μέτρηση της 

ποιότητας του εισαγόμενου εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. 

Σημειώνουμε, εν προκειμένω, ότι η αμερικανική παραγωγή ελαιολάδου μακράν δεν 

μπορεί να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση και οι ίδιοι οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι 

εξαρτώνται από τις εισαγωγές προκειμένου δημιουργηθεί αγορά ελαιολάδου, γεγονός που 

διχάζει την εν λόγω κοινότητα ως προς την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής για τις 

εισαγωγές. Η τιμή του εισαγόμενου ελαιολάδου έχει μειωθεί σημαντικά, οπότε και οι 

Καλιφορνέζοι παραγωγοί -προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί- επικεντρώνονται 

στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που κοστίζει ακριβότερα. Αμφισβητούν ουσιαστικά τη 

φρεσκάδα του εισαγόμενου ελαιολάδου και τη σωστή σήμανση (labeling) του «εξαιρετικά 

παρθένου ελαιόλαδου». Υπάρχει επίσης μια μικρή παραγωγή στην πολιτεία της Γεωργίας, 

αλλά η καλιφορνέζικη βιομηχανία είναι αυτή που μπορεί ουσιαστικά να επηρεάσει την 

πολιτική ηγεσία. 

Η βιομηχανία ελαιολάδου της Καλιφόρνιας είχε πιέσει επιτυχώς την Επιτροπή 

Αγροτικών Θεμάτων της Βουλής να προβλέψει στο σχέδιο του Αγροτικού Νόμου τη 

συμπερίληψη του ελαιολάδου στον κατάλογο εκείνων των προϊόντων που μπορεί να 

υπόκεινται σε κανονισμούς προώθησης στην αγορά (marketing order - section 8e: a 

marketing order can not be issued if a product is not listed in this AAA). Αντιθέτως, το 

σχέδιο της αντίστοιχης Επιτροπής της Γερουσίας δεν περιελάμβανε καμία αναφορά στο 
                                                           
57 Το σύνολο των χωρών μελών του IOC αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 98% της παγκόσμιας παραγωγής 
ελαιολάδου (οι ΗΠΑ δεν είναι μία από αυτές), οι οποίες χώρες συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα. 

http://www.internationaloliveoil.org/
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ελαιόλαδο. Ειδικότερα, η Νέα Υόρκη αντιτάσσεται δεδομένου ότι υπάρχουν στην περιοχή 

πολλά εμφιαλωτήρια, καθώς μεγάλος όγκος ελαιολάδου εισάγεται χύδην από την ΕΕ, και 

πιθανή «παρακώλυση» του συγκεκριμένου εμπορίου θα έπληττε την αγορά.  

Πάντως, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, το εν λόγω σχέδιο έπρεπε πρωτίστως 

να συζητηθεί και ψηφιστεί στην ολομέλεια της Βουλής, και στη συνέχεια Γερουσία και 

Βουλή να αποφασίσουν από κοινού για την τελική μορφή του σχεδίου (Conciliation 

conference). Τελικά, στις 20.6.2013 η συνάντηση της Ολομέλειας υπερψήφισε πρόταση 

τροποποίησης παρ.10010 υποβληθείσα από Rep. Gibson [amendment #45 to the Farm 

Bill, H.R. 1947 NY/ n.45 Version 1 Gibson (NY), Grimm (NY), Hanna (NY), Maloney, 

Sean (NY), Collins, Chris (NY], για εξαίρεση του ελαιολάδου από τον κατάλογο εκείνων 

των προϊόντων που μπορεί να υπόκεινται σε κανονισμούς προώθησης στην αγορά/ 

εισαγωγικούς περιορισμούς (τελικώς υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη εκδοχή του κειμένου 

της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων της Γερουσίας).  

Αλλά, όμως, η Βουλή απέρριψε το εν λόγω σχέδιο του Αγροτικού νόμου (20.6.2013, 

με 234 ψήφους έναντι 195), κυρίως λόγω διαφωνίας των Ρεπουμπλικάνων σχετικά με το 

ύψος των περικοπών των προγραμμάτων διατροφής (Supplemental Nutrition Assistance 

Program/ SNAP, βλ. http://www.fns.usda.gov/snap). Τούτο σημαίνει, εν προκειμένω, ότι 

τεχνικά το κείμενο είναι «ανοικτό» σε αλλαγές, αλλά ο κίνδυνος επαναφοράς διάταξης 

που να περιλαμβάνει το ελαιόλαδο στον κατάλογο εκείνων των προϊόντων που μπορεί να 

υπόκεινται σε κανονισμούς προώθησης στην αγορά/ εισαγωγικούς περιορισμούς έχει, επί 

του παρόντος, απομακρυνθεί. 
 

2.1.3 ΄Ερευνα Αμερικανικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου/ USITC 

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα εν θέματι Επιτροπής/ USITC για την ανταγωνιστικότητα 

της βιομηχανίας ελαιολάδου στο παγκόσμιο εμπόριο, η αποκαλούμενη §332, με θέμα 

“Olive Oil: Conditions of Competition between U.S. and Major Foreign Supplier 

Industries”. 

Η εν λόγω έρευνα ξεκίνησε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Αγροτικών 

Θεμάτων της Βουλής (U.S. House of Representatives Committee on Ways and Means, βλ. 

http://www.oliveoiltimes.com/library/USITC-Request.pdf και 

http://www.usitc.gov/press_room/news_release/2012/er1001kk1.htm) και προβλέπεται να 

εξετάσει τις ακόλουθες παραμέτρους:  

http://www.fns.usda.gov/snap
http://www.oliveoiltimes.com/library/USITC-Request.pdf
http://www.usitc.gov/press_room/news_release/2012/er1001kk1.htm
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i. επιπτώσεις των εισαγωγών ελαιολάδου, ειδικότερα από Ισπανία, Ιταλία και χώρες 

της Βορείου Αφρικής (π.χ. Τυνησία), σε αμερικανική αγορά εν γένει και εγχώριους 

παραγωγούς,  

ii. Συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί εξαγωγείς ελαιολάδου,  

iii. Πρακτικές σήμανσης των προϊόντων (labeling) και επιπτώσεις στην αγορά. 

Σημειώνουμε, εν προκειμένω, ότι η USITC δεν υποβάλει καμία πρόταση σχετικά με 

την πολιτική που εφαρμόζεται ή άλλα εμπορικά θέματα, οπότε και η έρευνα καθεαυτή δεν 

έχει καμία άμεση επίδραση στο εμπόριο/ αγορά. Εν τούτοις, στην πράξη τέτοιες έρευνες 

(§332) ακολουθούνται συχνά από εμπορικές ενέργειες που μπορούν να έχουν επιπτώσεις 

στο εμπόριο (π.χ. περιορισμός των εισαγωγών, επιβολή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών 

κλπ. Βλ.  http://www.oliveoiltimes.com/opinion/analysis-usitc-olive-oil-

investigation/29399).  

Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα υποβάλει την εν λόγω μελέτη μέχρι τις 12 

Αυγούστου 2013 στη Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση στις 5 

Δεκεμβρίου 2012. 

Εν προκειμένω, σημειώνουμε προβληματισμό εγχώριας βιομηχανίας κυρίως 

αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική (επιχείρημα περί χαμηλής τιμής στην αγορά 

εισαγόμενου ελαιολάδου), την ποιότητα (επιχείρημα αναγκαιότητας καθιέρωσης 

οργανοληπτικού ελέγχου για εξακρίβωση της ποιότητας του εξαιρετικά παρθένου 

ελαιολάδου σε κλίμακα 100%), αλλά και περιορισμού δυνατοτήτων ανάπτυξής της 

(επιχείρημα περί δυνατότητας ανάπτυξης εγχώριας παραγωγής σε επίπεδα κάλυψης 

εγχώριας αγοράς/ κατανάλωσης!).  
 

2.1.4 Δημόσια ακρόαση (5.12.2012) για το ελαιόλαδο  

Στην ακρόαση συμμετείχαν τρεις κατηγορίες «μαρτύρων»: i. παραγωγοί Καλιφόρνιας, 

ii. Ένωση εισαγωγέων και εισαγωγείς,  iii. άλλοι, κυρίως αντιπρόσωποι από την 

Αυστραλία και τις πολιτείες του Τέξας, της Γεωργίας και της Καλιφόρνιας. Δεν 

παρίσταντο εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου.  

Όλες οι επίσημες δηλώσεις αλλά και καταθέσεις των μαρτύρων μπορούν να 

ανευρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της ITC, https://edis.usitc.gov/edis3-

external/page.svc?page=edis3Central%3AHome (απαιτείται δημιουργία προσωπικού 

λογαριασμού και κωδικού πρόσβασης), όπου και μπορεί κάποιος να προβεί στη σχετική 

αναζήτηση εισάγοντας τον αριθμό έρευνας (investigation number) 332-537.  

http://www.oliveoiltimes.com/opinion/analysis-usitc-olive-oil-investigation/29399
http://www.oliveoiltimes.com/opinion/analysis-usitc-olive-oil-investigation/29399
https://edis.usitc.gov/edis3-external/page.svc?page=edis3Central%3AHome
https://edis.usitc.gov/edis3-external/page.svc?page=edis3Central%3AHome
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3. Διμερές θεσμικό πλαίσιο Ελλάδος-ΗΠΑ 
 

3.1 Γενικό πλαίσιο 

Οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με τις ΗΠΑ διέπονται κατά κύριο λόγο από: 

 Τις διατάξεις του ΠΟΕ, στον οποίο μετέχουν και οι δύο χώρες. 

 Τις Συμφωνίες εμπορικού περιεχομένου που έχει συνάψει η ΕΕ με τις ΗΠΑ, οι 

οποίες δημιουργούν το πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ. 

Κατά κύριο λόγο σημειώνουμε τη Συμφωνία-Πλαίσιο για τη Διατλαντική Οικονομική 

Ολοκλήρωση (“Transatlantic Economic Framework”), και την Αεροπορική Συμφωνία (Air 

Transport Agreement) από 30.4.2007. 

 Σειρά διμερών συμφωνιών που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε 

επί μέρους τομείς, όπως:  

 Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας του 1951 (Ν.2893, ΦΕΚ 

149/10.07.1954) 

 Συμφωνία περί αποφυγής διπλής φορολογίας του 1950 (Ν.Δ. 2548/53, ΦΕΚ Α 

231/27.08.1953 - Διορθώσεις σε Φ.Ε.Κ. 333/16.11.1953)  

 Συμφωνία αμοιβαίας προώθησης και προστασίας επενδύσεων του 1952 

 Συμφωνία για τις εγγυήσεις επενδεδυμένου κεφαλαίου (Ν.Δ.2424, ΦΕΚ 

127/9.5.1953) 

 Συμφωνία περί αεροπορικών μεταφορών του 1991 (Ν.2027, ΦΕΚ 51/03.04.1992) 

 Συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής αρωγής μεταξύ τελωνειακών υπηρεσιών Ελλάδος 

– ΗΠΑ (Ν.2066, ΦΕΚ 117/7.7.1992)  

 Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και 

Μορφωτικής Συνεργασίας (Ν.1982, κύρωση το 1991, ΦΕΚ 188/10.12.1991) 

 Μνημόνιο για τη σύσταση Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας 

(1998, ΦΕΚ 144/9.7.1999). Η 4η Σύνοδος έλαβε χώρα στην Αθήνα το Μάρτιο του 2007, η 

5η στην Ουάσιγκτων τον Ιούνιο του 2008. 

 Μνημόνιο για Τεχνολογική Συνεργασία στα Βαλκάνια (Initiative for Technology 

Cooperation with the Balkans -ITCB) (Ν.2784, ΦΕΚ 2/7.1.2000) 

 Πρωτόκολλο προθέσεων για θέματα πρόληψης και αποκατάστασης Φυσικών και 

Τεχνολογικών Καταστροφών του 2001, (Ν.3073, ΦΕΚ 295/4.12.2002) 

 Συνολική Τεχνική Συμφωνία του 2001 (Ν.3108, ΦΕΚ32/1.1.2003) 
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 Συμφωνία Ασφάλειας Εμπορευματοκιβωτίων (Container Security Initiative) για τη 

λήψη μέτρων ελέγχου στο λιμένα του Πειραιά σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια με προορισμό 

αμερικανικά λιμάνια, προκειμένου να προληφθεί η άφιξη στο έδαφος των ΗΠΑ επικίνδυνων 

φορτίων (η Ελλάδα υπέγραψε στις 25.6.2004). 

 Μνημόνιο Κατανόησης USAID-ΥΠΕΞ με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας 

USAID-Hellenic Aid (ΥΔΑΣ) στον τομέα του τουρισμού. Εν θέματι Μνημόνιο υπεγράφη 

κατά τη διάρκεια εργασιών της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας 

Ελλάδος-ΗΠΑ (ECCC, Ουάσιγκτον 19-20.6.2008). 

 Στις 18.4.2008 υπεγράφη στην Ουάσιγκτον «Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας» για 

αναπτυξιακά προγράμματα στον ενεργειακό τομέα στην ΝΑ Ευρώπη μεταξύ USAID και 

ΚΑΠΕ, ως εκπροσώπου της Hellenic Aid. 

 Μνημόνιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην Ενεργειακή 

Κοινότητα. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι εκ μέρους της ελληνικής πλευράς το 

ΚΑΠΕ και της αμερικανικής η International Resources Group (IRG). Η συνεργασία έχει 

ήδη προχωρήσει σε συναντήσεις τεχνικού επιπέδου για ενεργειακές εφαρμογές φυσικού 

αερίου στην Ουκρανία (υπεγράφη στην Αθήνα στις 23.5.08). 
 

3.2 Επιτροπή Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας 

Η 6η τακτική σύνοδος ECCC (Economic and Commercial Cooperation Committee) 

έχει αναβληθεί επί τρία συναπτά έτη: 2011-2012. Αν και ενδιαφέρον ΗΠΑ για ενίσχυση 

διμερών οικονομικών σχέσεων με Ελλάδα παραμένει έντονο, εν τούτοις αμερικανική 

πλευρά υποστηρίζει κυρίως ad hoc προγράμματα/ συνεργασίες που προάγουν συμφέροντα 

αμφότερων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως: νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, 

βιοτεχνολογίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/ΑΠΕ, τουρισμού. 

 

4. Ενημέρωση Επιχειρηματιών  
 

Γενικά, για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τόσο εξαγωγική όσο και επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση στις ΗΠΑ, παραπέμπουμε στην εξαιρετικά χρηστική ιστοσελίδα της 

αμερικανικής διοίκησης http://www.business.gov/we-have-moved.html, όπου 

συγκεντρώθηκαν όλες οι επιμέρους ιστοσελίδες, υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά 

με το doing business in the USA, το οποίο στην περίπτωση των ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει 

και το ‘πλαίσιο’ σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής. 

http://www.business.gov/we-have-moved.html
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Στη δεξιά στήλη, επί παραδείγματι, ανευρίσκονται γενικές κατηγορίες πληροφοριών 

(Start a Business, Register a Business, Business Types & Industries), ειδικότερες 

πληροφορίες (ασφάλιση της επιχείρησης, φορολογικά θέματα, διαφήμιση/μάρκετινγκ), 

αλλά και οι εξαιρετικά κρίσιμες πληροφορίες για κάθε επιχειρηματία που αφορούν το 

επιμέρους πλαίσιο δραστηριοποίησης ανά Πολιτεία (State & Local). Τονίζουμε εδώ ότι 

στις ΗΠΑ σημειώνεται μεγάλη διαφοροποίηση στο ρυθμιστικό πλαίσιο επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης από Πολιτεία σε Πολιτεία αλλά και στα επιμέρους counties 

(κομητείες). 
 

4.1 Γενικές πληροφορίες εισαγωγής προϊόντων στις ΗΠΑ 

Α. 

 Αρμόδια αρχή στις ΗΠΑ για το πλαίσιο εισαγωγής τροφίμων είναι η FDA (Food 

and Drug Administration, www.fda.gov/, US Department Of Health&Human Services), 

πλην κρεάτων, πουλερικών και αυγών, η αρμοδιότητα για τα οποία ανήκει στο Υπουργείο 

Γεωργίας. 

 Το σύνολο των υποχρεώσεων/προϋποθέσεων για την εισαγωγή προϊόντων στις 

ΗΠΑ μπορεί να ανευρεθεί στο σύνδεσμο 

http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm, όπου 

καταγράφονται αναλυτικά τα βήματα:  

• Import Program 
• Prior Notice of Imported Foods  
• Food Facility Registration 
• Acidified & Low-Acid Canned Foods 
• Food Safety 
• Chapter 5 - Food, Colors, and Cosmetics, subchapter 510  

Συγκεκριμένα, σε ανωτέρω σύνδεσμο, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την 

εισαγωγή/διάθεση τροφίμων στην εγχώρια αγορά όπως πχ. οι περιπτώσεις ‘παρέμβασης’ 

της FDA στις τελωνειακές διαδικασίες (δειγματοληψία, έλεγχος καταλληλότητας 

τροφίμων και τελική έγκριση εισαγωγής), η σήμανση τροφίμων με ετικέτα συστατικών 

(ingredients) και διατροφικών στοιχείων (nutrition facts), η διαδικασία Prior Notice of 

Imported Foods κλπ.  

Ειδικότερα για τη διακίνηση αλκοολούχων ποτών συναρμόδια ρυθμιστική αρχή είναι η 

ΤΤΒ του Αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών. 

THE ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU (ΤΤΒ) 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm
http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFoods/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/AcidifiedLow-AcidCannedFoods/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/default.htm
http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm119194.htm
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(US DEPARTMENT OF THE TREASURY) 

Web site: www.ttb.gov/alcohol/index.htm 

Βλ. σχετικό οδηγό Importing Beverage Alcohol Products into the U.S., 

http://www.ttb.gov/itd/importing_alcohol.shtml και ειδικότερα για το κρασί  

http://www.ttb.gov/wine/index.shtml αλλά και 

http://www.ttb.gov/industry_circulars/archives/2007/pre-cola_eval.pdf και την μπύρα 

http://www.ttb.gov/beer/index.shtml. 

 

 Πρώτη και βασική ενέργεια πρέπει να είναι η πρόσληψη τοπικού πράκτορα, ο 

οποίος θα μεσολαβεί μεταξύ της εταιρείας και της FDA (Food and Drug Administration) 

για τυχόν προβλήματα, τα οποία μπορεί να εμφανισθούν κατά την πραγματοποίηση των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων.  

 Από το 2002, ανάμεσα στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την εισαγωγή 

προϊόντων, όλες οι εταιρείες που προτίθενται να εξάγουν προϊόντα στις ΗΠΑ οφείλουν να 

προβαίνουν σε δήλωση καταχώρησης του εργοστασίου παραγωγής τους και οπωσδήποτε 

προ της εισαγωγής των προϊόντων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της FDA στην 

ιστοσελίδα www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm. 

Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα δε με τους νέους κανονισμούς (στο 

πλαίσιο των νέων διατάξεων του Νόμου περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας 

Τροφίμων/ FSMA - παρ. 102) όλες οι εγκαταστάσεις τροφίμων που εξάγουν στις ΗΠΑ 

προϊόντα (σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπορίας τροφίμων), πρέπει να επαν-

εγγράφονται κάθε δύο χρόνια (δήλωση καταχώρησης του εργοστασίου παραγωγής – Food 

Facility Registration). 

 Πληθώρα αναλυτικών πληροφοριών για τη διάθεση/εισαγωγή τροφίμων στην 

εγχώρια αγορά (Information for FDA-Regulated Industry) υπάρχουν στην ως άνω 

διεύθυνση διαδικτύου της FDA, όπως σχετικά με την παρέμβαση, κατά περίπτωση, της 

FDA στις τελωνειακές διαδικασίες (δειγματοληψία, έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων 

και τελική έγκριση εισαγωγής) – μέσω του συνδέσμου "Imports/Exports", από την 

προαναφερθείσα κεντρική ιστοσελίδα.  Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα 

www.cfsan.fda.gov/~lrd/imp-info.html υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τις διαδικασίες 

της FDA ενώ στην www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html σχετικό αναλυτικό διάγραμμα.  Ο 

σύνδεσμος "Food" οδηγεί σε πληροφορίες της (υπαγόμενης στην FDA) Υπηρεσίας Center 

http://www.ttb.gov/alcohol/index.htm
http://www.ttb.gov/itd/importing_alcohol.shtml
http://www.ttb.gov/wine/index.shtml
http://www.ttb.gov/industry_circulars/archives/2007/pre-cola_eval.pdf
http://www.ttb.gov/beer/index.shtml
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/FoodFacilityRegistration/default.htm
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/imp-info.html
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html
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for Food Safety & Applied Nutrition / CFSAN όπου επισημαίνουμε, στην ιστοσελίδα 

www.cfsan.fda.gov/~dms/industry.html, σχετικό κατάλογο θεμάτων πληροφοριακού 

υλικού για την αγορά τροφίμων – μεταξύ άλλων: σήμανση τροφίμων με ετικέτα 

συστατικών (ingredients) και διατροφικών στοιχείων (nutrition facts) στην ιστοσελίδα 

www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html, όπου υπάρχει πλήρης οδηγός σήμανσης προϊόντων 

– βλ. επίσης το κεφάλαιο "Marking" του προαναφερθέντος οδηγού "Importing Into the 

USA" (CBP). 

 Ειδικότερα, για τα οινοπνευματώδη βλ. ακόλουθες πηγές: i) 

http://www.fda.gov/AboutFDA/PartnershipsCollaborations/MemorandaofUnderstandingM

OUs/DomesticMOUs/ucm117569.htm (Memorandum of Understanding between the 

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and the Food and Drug Administration 

regarding the Promulgation and Enforcement of the Labeling Regulations Promulgated 

under the Federal Alcohol Administration Act), ii) http://www.atf.gov. 
 

 Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν σήμανση χώρας 

προέλευσης (country of origin label). Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η FDA μπορεί να 

απαγορεύσει τον εκτελωνισμό τροφίμων σε περίπτωση "misbranding" (εσφαλμένων 

πληροφοριών στις ετικέτες).   

 Προσοχή: Η υπηρεσία FDA έχει θέσει σε ισχύ τέσσερις κανονισμούς εμπορίας 

τροφίμων, κατ' εφαρμογή του νόμου Bioterrorism Act για την προστασία της αλυσίδας 

προμήθειας τροφίμων/κτηνοτροφών από τρομοκρατική επίθεση.  Συγκεκριμένα: 1) 

Registration of Food/Feed Facilities, 2) Prior Notice of Imported Food Shipments, 3) 

Administrative Detention and Maintenance, και 4) Inspection of Records. Για τους δύο 

πρώτους, ως εξαγωγέας, απαιτείται η εγγραφή σε ειδικό μητρώο της υπηρεσίας FDA 

καθώς και η σχετική ειδοποίηση των τελωνειακών αρχών πριν από κάθε αποστολή 

φορτίου (prior notice). Η FDA θα εκδώσει έναν κωδικό ασφαλείας (bar-coded Prior 

Notice Confirmation Number) που πρέπει να συνοδεύσει τις περισσότερες αποστολές 

τροφίμων. Σύμφωνα με το νέο Νόμο περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων 

(FSMA, 4.1.2011), θα πρέπει να δηλώνεται εάν κάποιο φορτίο απορρίφθηκε στο 

παρελθόν, ακόμα και σε άλλη χώρα. 

 Ο σχετικός σύνδεσμος "Bioterrorism Act" από την κεντρική ιστοσελίδα της FDA 

οδηγεί στην υποσελίδα www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html όπου παρατίθεται 

πλήρης ενημέρωση. Εκεί, επισημαίνουμε τον σύνδεσμο "Updates on Requirements" ο 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/industry.html
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html
http://www.fda.gov/AboutFDA/PartnershipsCollaborations/MemorandaofUnderstandingMOUs/DomesticMOUs/ucm117569.htm
http://www.fda.gov/AboutFDA/PartnershipsCollaborations/MemorandaofUnderstandingMOUs/DomesticMOUs/ucm117569.htm
http://www.atf.gov/
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
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οποίος οδηγεί στην ιστοσελίδα "Food & Cosmetics Guidance Documents" 

www.cfsan.fda.gov/~dms/guidance.html#sec όπου υπάρχουν οδηγοί του τύπου "τι 

χρειάζεται να ξέρετε για …." (τους ως άνω τέσσερις κανονισμούς).  Με βάση τον 

καινούργιο αντιτρομοκρατικό νόμο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί και να πάρει 

έναν αριθμό αδείας εισαγωγής από την FDA (από το Υπουργείο Υγείας). Ο αριθμός αυτός 

δεν ισοδυναμεί με άδεια εισαγωγής των προϊόντων. Η δήλωση αυτή, γνωστή ως Food 

Facility Registration Form No 3537, υποβάλλεται μέσω διαδικτύου εις την αγγλική 

γλώσσα και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.access.fda.gov.   

 Η έγκριση της ετικέτας γίνεται επίσης από την FDA.  H ετικέτα φέρει στην 

αγγλική τα εξής στοιχεία υποχρεωτικά: 

 Το όνομα του προϊόντος (Statement of product - Identity), το οποίο αναγράφεται 

με έντονους χαρακτήρες. 

 Το βάρος του προϊόντος, το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο Αμερικανικό 

Μετρικό Σύστημα.  Στην ιστοσελίδα www.cfsan.fda.gov/-dms/flmetric υπάρχουν οδηγίες 

για το πώς γίνεται η μετατροπή από το Ευρωπαϊκό Μετρικό Σύστημα. 

 Το μέγεθος των γραμμάτων και αριθμών της ετικέτας δεν μπορεί να είναι λιγότερο 

από 1,6mm.  Στην ανωτέρω ιστοσελίδα δίδονται πληροφορίες και για αυτήν τη 

μετατροπή. 

 Τον πλήρη κατάλογο των συστατικών, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά 

σειρά σπουδαιότητας εκ των άνω. 

 Warning Statement: για ορισμένα προϊόντα είναι απαραίτητο να αναγράφεται εάν 

η συσκευασία είναι αεροστεγής, εάν υπάρχουν ιχνοστοιχεία διαιτητικά με βάση 

πρωτεΐνες, εάν περιέχουν σακχαρίνη ή να γίνεται μνεία, εάν υπάρχουν, υλικών που 

επηρεάζουν την υγεία. 

 Προαιρετικά στην ετικέτα αναφέρονται τα θρεπτικά στοιχεία του προϊόντος 

(nutrition facts).  

 Στην ιστοσελίδα www.cfsan.fda.gov/-dms/foodlab παρέχονται σχετικές οδηγίες 

ενώ πληροφορίες σχετικές με την διατροφή στην διεύθυνση 

www.access.apo.gov/nara/cfr/waisidx 05/21cfr101 05. H αναφορά των θρεπτικών 

συστατικών πρέπει να γίνεται με βάση την ποσότητα και την ποσοστιαία συμμετοχή τους 

στο σύνολο. Η ετικέτα δηλαδή, πρέπει να περιλαμβάνει την ποσότητα κατά μερίδα και τον 

αριθμό των μερίδων κατά περιεχόμενο.  Συστάσεις για την συμπλήρωση του στοιχείου 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/guidance.html#sec
http://www.access.fda.gov/
http://www.cfsan.fda.gov/-dms/flmetric
http://www.cfsan.fda.gov/-dms/foodlab
http://www.access.apo.gov/nara/cfr/waisidx%2005/21cfr101%2005
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αυτού δίδονται στον ιστότοπο «daily value», 

www.fda.gov/fdac/special/foodlabel/dvs.html.  

 Εάν μία εταιρεία παράγει ένα προϊόν που περιέχει περισσότερο από 0,5 γραμμ. 

υποακόρεστα λίπη (trans-fats), πρέπει να το αναφέρει στην ετικέτα. Εάν το ποσοστό είναι 

κατώτερο, η εταιρεία δικαιούται να αναφέρει: Trans-fats zero ή να δηλώσει (not a 

significant source of trans-fats).   

Όσον αφορά σε ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν εταιρείες που 

αναλαμβάνουν τον ρόλο του τοπικού πράκτορα στις επαφές με την FDA. 

Ειδικότερα για την σήμανση, βλ.  

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm, Labeling & Nutrition - Food 

Labeling and Nutrition Overview 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocu

ments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm, Guidance for Industry: A 

Food Labeling Guide 

 Σημαντικό επίσης είναι οι ετικέτες των αλκοολούχων προϊόντων να εγκριθούν από 

την ΤΤΒ πριν από την εισαγωγή. Το αίτημα έγκρισης υποβάλλεται από τον εισαγωγέα, ο 

οποίος εξάλλου πρέπει να έχει ειδική άδεια εισαγωγής αλκοολούχων ποτών ("Importers 

Basic Permit", εκδίδεται από την ΤΤΒ). Με την έγκριση της ετικέτας η ΤΤΒ εκδίδει το 

πιστοποιητικό "Certificate of Label Approval" αντίγραφο του οποίου πρέπει να 

επισυναφθεί στα έγγραφα εξαγωγής/εισαγωγής που θα υποβληθούν στο τελωνείο εισόδου. 

 Οπωσδήποτε πρέπει να σταλούν δείγματα των προς εισαγωγή αλκοολούχων ποτών 

στην υπηρεσία ΤΤΒ προκειμένου αυτά να εξεταστούν εργαστηριακά και να επιβεβαιωθεί 

η καταλληλότητα/ασφάλεια διακίνησής τους εντός των ΗΠΑ – το προαναφερθέν 

"Certificate of Label Approval" εκδίδεται μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης των 

εργαστηριακών εξετάσεων. 

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στο ότι πέρα από τις οδηγίες για τη διαμόρφωση της 

ετικέτας (π.χ. τι πρέπει να αναγράφεται), ο εισαγωγέας/ εξαγωγέας θα πρέπει να προσέξει 

ώστε αυτά τα οποία αναγράφονται να είναι σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς. 

Ανάλογα με το τι δηλώνεται στην ετικέτα (π.χ. συστατικά), οι εδώ αρμόδιες Αρχές μπορεί 

να ζητήσουν περαιτέρω πιστοποιήσεις. Σημειωτέον ότι τα περισσότερα προβλήματα και 

εμπόδια στην εισαγωγή προϊόντων στις ΗΠΑ παρουσιάζονται από το «κακό» labeling.  

http://www.fda.gov/fdac/special/foodlabel/dvs.html
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
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Ενδεικτικός κατάλογος αμερικανικών i. Εταιρειών συμβούλων, και ii. δικηγορικών 

εταιρειών που ασχολούνται με εμπορικά θέματα, στην περιοχή γεωγραφικής 

αρμοδιότητας Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων: 

i.  

-Registrar Corporation, http://www.registrarcorp.com 

-The Weinberg Group, http://www.weinberggroup.com 

-Becker & Associates Consulting, Inc., http://www.becker-compliance.com 

-OFW Law, http://www.ofwlaw.com 

 

ii.  
- Arent Fox LLP, http://www.arentfox.com 

- Day Pitney LLP, www.daypitney.com 

- EMP&A/ Erik M. Pelton & Associates, PLLC, www.erikpelton.com 

- Finnegan, http://www.finnegan.com 

- Foley & Lardner LLP, http://www.foley.com 

- Frommer Lawrence & Haug LLP, http://www.flhlaw.com 

- Greenberg & Lieberman, http://www.aplegal.com 

- Hogan Lovells US LLP, www.hoganlovells.com  

- McNeely, Hare & War LLP, http://www.patentek.com 

- Staas & Halsey LLP, http://www.staasandhalsey.com/ 

- Sterne, Kessler, Goldstein & Fox., http://www.skgf.com  

- Traverse Legal, Attorneys & Advisors, http://www.traverselegal.com 

- Venable LLP, www.Venable.com 

- Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, http://www.wilmerhale.com/ 

 

Εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης 

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν μπορούν να εισαχθούν στις ΗΠΑ εάν η Ελλάδα 

είναι η χώρα προέλευσής τους, παρά μόνο εάν προέρχονται από πιστοποιημένους φορείς 

στις επιλέξιμες χώρες (eligible), δεδομένου ότι η χώρα μας δεν έχει την ισοδυναμία με τις 

ΗΠΑ για τα προϊόντα κρέατος και πουλερικών. 

Για οποιοδήποτε προϊόν ζωικής προέλευσης που εισάγεται στις ΗΠΑ, ο εξαγωγέας θα 

πρέπει πρωτίστως να έρθει σε επαφή με την APHIS για την έκδοση ειδικής άδειας (βλ. 

http://www.aphis.usda.gov/permits/). Συνεπώς, καμία κτηνιατρική πιστοποίηση δεν 

http://www.registrarcorp.com/
http://weinberggroup.com/
http://www.weinberggroup.com/
http://www.becker-compliance.com/
http://www.ofwlaw.com/
http://www.arentfox.com/
http://pview.findlaw.com/view/3275227_1
http://www.daypitney.com/
http://www.erikpelton.com/
http://www.finnegan.com/
http://www.foley.com/
http://pview.findlaw.com/view/1101897_1
http://www.flhlaw.com/
http://www.aplegal.com/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.patentek.com/
http://www.staasandhalsey.com/
http://www.skgf.com/
http://www.traverselegal.com/
http://www.venable.com/
http://pview.findlaw.com/view/3235073_1
http://www.wilmerhale.com/
http://www.aphis.usda.gov/permits/
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αναγνωρίζεται εφόσον δεν έχει εκδοθεί από την APHIS ή από επιλέξιμη χώρα. Για 

περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.aphis.usda.gov/regulations/vs/iregs/animals/ 

(Regulations and Assessments, International Animal Export Regulations) και 

http://www.aphis.usda.gov/regulations/vs/iregs/products/ (Regulations and Assessments, 

International Animal Products Export Regulations).  

Για τα προϊόντα αυγών: 

Επί του παρόντος, εγκεκριμένη πηγή προέλευσης για τα προϊόντα αυγών που 

χρησιμοποιούνται ως συστατικό προϊόντων τροφίμων θεωρείται: 

1. από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά 

2. από τα κελύφη αυγών [ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης] που είναι σπασμένα 

και άμεσα ενσωματωμένα στα τρόφιμα, ή  

3. όταν το τμήμα αυγών προέρχεται από τα κελύφη αυγών που ήταν σπασμένα και 

παστεριωμένα πριν από την ενσωμάτωση στα τρόφιμα [ανεξάρτητα από τη χώρα 

προέλευσης]. 

Η χώρα μας βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με την αρμόδια Αμερικανική Διεύθυνση του 

Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ (Food Safety & Inspection Service, 

http://www.fsis.usda.gov/) προς ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών 

ισοδυναμίας με ΗΠΑ (αρμόδια Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (contact person: Π. Παπαδάκη, τηλ.: 210 212 5755, 

φαξ: 210 8229188, e-mail: ka6u022@minagric.gr). 
 

Γενικές πληροφορίες αναφορικά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ στις ΗΠΑ 

To Συμβούλιο Ελαιολάδου της Καλιφόρνια (California Olive Oil Council/ COOC, 

http://www.cooc.com) είναι o αρμόδιος φορέας στις ΗΠΑ για την ανάπτυξη της εγχώριας 

βιομηχανίας και τον ποιοτικό έλεγχο ελαιολάδου. Ιδρύθηκε το 1996 προκειμένου να 

κωδικοποιήσει την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου στα πρότυπα του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου/ IOOC (βλ. παρακάτω). 

 Το Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ/ USDA έχει εκδώσει πρότυπα για τα είδη ελαιολάδου. 

Τα πρότυπα καθορίζουν τους ακόλουθους βαθμούς: “U.S. Extra Virgin Olive Oil,” “U.S. 

Virgin Olive Oil,” “U.S. Olive Oil” και “U.S. Refined Olive Oil.” Αυτά τα πρότυπα δεν 

ισχύουν για τα μείγματα ελαιολάδου, δηλ. ελαιόλαδο που αναμιγνύεται με αρωματικά 

φυτά, καρυκεύματα, φρούτα, λαχανικά, ή άλλα έλαια. Για τα τρέχοντα πρότυπα ειδών 

http://www.aphis.usda.gov/regulations/vs/iregs/animals/
http://www.aphis.usda.gov/regulations/vs/iregs/products/
http://www.fsis.usda.gov/
mailto:ka6u022@minagric.gr
http://www.cooc.com/
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ελαιολάδου (σε ισχύ από 24.10.2010), βλ. http://www.oliveoiltimes.com/general/usda-

olive-oil-standards-appendix/6322 (U.S. Standards for Grades of Olive Oil). 

 Αν και τα πρότυπα USDA προσφέρουν τους νομικούς προσδιορισμούς/ 

περιορισμούς για τα είδη ελαιολάδου, η πιστοποίηση του USDA είναι εθελοντική και 

όχι υποχρεωτική, οπότε είναι δυνατό να εισαχθεί ελαιόλαδο χωρίς πρόσθετη πιστοποίηση 

(π.χ. παρθένου) και να πωλείται ως τέτοιο. Στην καλύτερη περίπτωση, η πιστοποίηση 

αφορά σε πρόσθετη σφραγίδα π.χ. Virgin του USDA στην ετικέτα και στη χειρότερη 

περίπτωση ένας εισαγωγέας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις νομικές επιπτώσεις για την 

πώληση προϊόντος που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα.  

 Προκειμένου να πιστοποιηθεί ως π.χ. εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το προϊόν 

επιθεωρείται/ ελέγχεται από το USDA. Αυτό σημαίνει ότι ένας επιθεωρητής του USDA 

θα συλλέξει δείγματα και θα τα υποβάλει για ανάλυση (δειγματοληπτικός έλεγχος). 

Βάσει των κανονισμών, το προϊόν που επιλέγεται δειγματοληπτικά και πιστοποιείται είναι 

το ίδιο προϊόν που πωλείται υπό αυτήν τη μορφή. Σημειώνουμε εν προκειμένω ότι 

πιστοποιείται το συγκεκριμένο φορτίο από όπου αντλούνται τα δείγματα και όχι όλη η 

παραγωγή του έτους.  

 Οι νόμοι για την εμπορία επιβάλλονται από το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, 

κατόπιν αιτήσεως των εγχώριων παραγωγών να θεσπιστούν πρότυπα ποιότητας και να 

διαφυλάξουν τους πόρους τους. 

 Στο 8ο παράρτημα του νομοθετήματος για τη γεωργική εμπορική συμφωνία του 

1937 προβλέπεται ότι, όταν ορισμένα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα διέπονται από έναν 

ομοσπονδιακό νόμο για την εμπορία, οι εισαγωγές πρέπει επίσης να πληρούν τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ποιότητας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. 

Βορειοαμερικανική Ένωση Ελαιολάδου (North American Olive Oil Association/ 

NAOOA, www.naooa.org, info@naooa.org), η οποία αντιπροσωπεύει τους κυριότερους 

εισαγωγείς του προϊόντος στις ΗΠΑ. 

 Η ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου ακολουθεί διεθνείς σταθερές που 

διαχωρίζουν τον τρόπο παραγωγής, το βαθμό της οξύτητας και βασικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τα διεθνή πρότυπα για το ελαιόλαδο, αλλά και για σχετική 

ενημέρωση όσον αφορά στη διαμόρφωση αμερικανικών προτύπων ποιοτικού ελέγχου 

ελαιολάδου, βλ. Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου/ IOC 

(http://www.internationaloliveoil.org), του οποίου οι χώρες αντιπροσωπεύουν 

http://www.oliveoiltimes.com/general/usda-olive-oil-standards-appendix/6322
http://www.oliveoiltimes.com/general/usda-olive-oil-standards-appendix/6322
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011889
http://www.naooa.org/
mailto:info@naooa.org
http://www.internationaloliveoil.org/
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περισσότερο από το 98% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου (οι ΗΠΑ δεν είναι μία 

από αυτές). Από την άλλη, οι Αμερικανοί ελαιοπαραγωγοί καταρτίζουν σχέδιο νόμου για 

το ομοσπονδιακό μάρκετινγκ (εμπορία), που θέτει υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, 

επαναπροσδιορίζει τις κατηγορίες του ελαιολάδου και εισηγείται νέους ελέγχους για όλο 

το ελαιόλαδο που παράγεται στις ΗΠΑ. Εάν το σχέδιο υιοθετηθεί από το υπουργείο 

Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), αναμένεται οι εγχώριοι παραγωγοί να πιέσουν να ισχύσουν 

οι ίδιοι κανόνες και στο εισαγόμενο ελαιόλαδο. 

 Η FDA «δεν εγκρίνει» συμβατικά τρόφιμα όπως το ελαιόλαδο, ούτε προβλέπει 

κανονισμούς σχετικά με τα πρότυπα για τα είδη ελαιολάδου. Αντ' αυτού, εγγράφονται οι 

εγκαταστάσεις τροφίμων βάσει του Federal Food Drug and Cosmetic Act, όπως 

τροποποιήθηκε από το τον Bioterrorism Act of 2002 και τον Food Safety Modernization 

Act.  

 Εν τω μεταξύ, η FDA απαιτεί οι επιχειρήσεις που παράγουν χαμηλής οξύτητας 

κονσερβοποιημένα ή οξινισμένα τρόφιμα να τα εγγράφουν ως τέτοια (Food Canning  

Establishment/ FCE registration), οπότε και δίδεται ένας κωδικός (Submission Identifier/ 

SID). Αν και το ελαιόλαδο το ίδιο μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν την απαίτηση, τα 

εμποτισμένα έλαια δεν αποκλείονται από τις απαιτήσεις FCE.  

Εισαγωγή προϊόντων τροφίμων μέσω e-shop 

1. Καταρχήν, ανεξαρτήτως του «μέσου» που χρησιμοποιείται (συμβατικό ή 

ηλεκτρονικό εμπόριο), κάθε προϊόν που εισέρχεται από οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην 

αμερικανική αγορά, εισάγεται και ως εισαγόμενο πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς 

και τις διαδικασίες που προβλέπονται ανάλογα. Υπεύθυνος για το αν τα αγαθά πληρούν 

τις προϋποθέσεις αδείας εισαγωγής (ειδικές άδειες, δασμοί, ποσοστώσεις) είναι ο 

αγοραστής/εισαγωγέας. Ο εισαγωγέας είναι αυτός που τελικά επιβαρύνεται και με τους 

εισαγωγικούς δασμούς.  

2. Τα εμπορεύματα που στέλνονται μέσω της διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας 

προωθούνται άμα τη αφίξει τους σε ένα από τα σημεία εισόδου (U.S. Customs and Border 

Protection International Mail Branches) για εκκαθάριση. Εάν η αξία του εμπορεύματος 

είναι μικρότερη των 2.000 δολ και δεν υπόκειται σε ποσοστώσεις ή δεν είναι προϊόν 

περιορισμένης εισαγωγής ή απαγορευμένο, ένας ανώτερος υπάλληλος του CBP θα 

προετοιμάσει τη γραφειοκρατική διαδικασία για την εισαγωγή του, θα επιβάλλει τον 
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κατάλληλο δασμό, και θα το απελευθερώσει για την παράδοση. Αυτή η διαδικασία 

αναφέρεται γενικά ως είσοδος ταχυδρομείου.  

Για εμπορεύματα αξίας μικρότερης των 200 δολ. δεν απαιτείται πρόσθετη 

γραφειοκρατική διαδικασία. Εντούτοις, το CBP διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απαιτήσει 

επίσημη είσοδο για οποιαδήποτε εισαγωγή (συνήθως εάν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο, ή 

λείπουν σημαντικά έγγραφα -π.χ. τιμολόγιο). Εάν επιβληθεί δασμός, το CBP θα χρεώσει 

για την εκκαθάριση και θα αποστείλει δασμό και τέλος εκκαθάρισης στο τοπικό 

ταχυδρομείο (συνήθως), όπου αποστέλλεται το εμπόρευμα. Για επιτάχυνση της όλης 

διαδικασίας στο σημείο εισόδου, ο πωλητής πρέπει να επισυνάψει τη φόρμα CN 22 ή CN 

23 (U.S. Customs and Border Protection Declaration Form) πάνω στη 

συσκευασία/εμπόρευμα.  

Εάν η αξία του εμπορεύματος είναι μεγαλύτερη των 2.000 δολ., το προϊόν θα 

παρακρατηθεί έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επίσημης εισόδου. 

Για αποστολή εμπορευμάτων με courier, express, ή άλλη εμπορική υπηρεσία: οι 

τελευταίοι συνήθως χρησιμοποιούν/ προσλαμβάνουν customs brokers, οι οποίοι χρεώνουν 

για τις υπηρεσίες τους ανάλογα τον αγοραστή ή τον πωλητή. Ομοίως για εναέρια, 

θαλάσσια ή οδική μεταφορά/ αποστολή εμπορευμάτων.  

3. Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές, 

βλ. http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/internet_purchases.xml. Για 

απαγορευμένα, ή περιορισμένης εισαγωγής αγαθά, βλ. 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/vacation/kbyg/prohibited_restricted.xml. 

4. Για διεθνείς διαδικτυακές πωλήσεις προσφέρονται οδηγοί επιχειρείν στο 

http://export.gov/sellingonline/ (παρέχονται πληροφορίες για αμερικανικές επιχειρήσεις 

που εξάγουν τα προϊόντα τους μέσω του διαδικτύου) και στο 

http://business.ftc.gov/documents/alt067-electronic-commerce-selling-internationally-

guide-businesses (συμφωνία ΗΠΑ με 28 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, για 

σεβασμό βασικών αρχών στο χώρο του e-commerce). 

Β. 

Για απευθείας ενημέρωση σχετικά με τους δασμούς εισαγωγής των προϊόντων στις 

ΗΠΑ, βλ. την πολύ εύχρηστη βάση δεδομένων Interactive Tariff and Trade Data Web της 

US International Trade Commission, στην ηλεκτρ. διεύθυνση www.dataweb.usitc.gov 

(απαιτείται η δημιουργία προσωπικού κωδικού).  Μετά από εισαγωγή στο κατάλληλο 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/internet_purchases.xml
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/vacation/kbyg/prohibited_restricted.xml
http://export.gov/sellingonline/
http://business.ftc.gov/documents/alt067-electronic-commerce-selling-internationally-guide-businesses
http://business.ftc.gov/documents/alt067-electronic-commerce-selling-internationally-guide-businesses
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πεδίο του κωδικού HTS (για μεγαλύτερη ακρίβεια) ή της περιγραφής του προϊόντος 

(περισσότερα αποτελέσματα), μπορεί κανείς να πληροφορηθεί: 

α) τον υπό διερεύνηση δασμό (βλ. δασμό MFA),  

β) την αξία των εισαγωγών για την τελευταία τετραετία κατά προέλευση (χώρα 

εξαγωγής),  

γ) τις εισαγωγές κατά κατηγορία δασμολογικού προγράμματος, και  

δ) τις εισαγωγές κατά τελωνειακό σημείο εισόδου.  

Διευκρινίζοντας ότι τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εισαγωγής αναλαμβάνει ο 

εκάστοτε εδώ εισαγωγέας, για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες 

εισαγωγής στις ΗΠΑ βλ. στην Υπηρεσία Τελωνείων ΗΠΑ, 

www.customs.ustreas.gov/impoexpo/impoexpo.htm.  

Γ. 

Για ενημέρωση σχετικά με στατιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών βλ. τις 

ακόλουθες πολύ εύχρηστες βάσεις δεδομένων:  

α. “USITC” στη διεύθυνση διαδικτύου http://dataweb.usitc.gov  (κάνοντας χρήση του 

κωδικού για τους δασμούς εισαγωγής -προηγούμενη παράγραφος).  Μετά από εισαγωγή 

στο κατάλληλο πεδίο του κωδικού HTS ή SITC, της χώρας ή της περιγραφής του 

προϊόντος, μπορεί κανείς να πληροφορηθεί τις εισαγωγές και εξαγωγές κατά χώρα.  

β. “Trade Statistics Express” του Αμερικανικού Γραφείου Πληροφόρησης σε θέματα 

Εμπορίου και Βιομηχανίας (Office of Trade and Industry Information) στην ιστοσελίδα  

http://tse.export.gov, πρόσβαση ελεύθερη).  Μετά από εισαγωγή στο κατάλληλο πεδίο του 

κωδικού HS ή SITC, της χώρας, της χρονολογίας κ.λ.π. μπορεί κανείς να πληροφορηθεί 

τις εισαγωγές και εξαγωγές κατά χώρα. 

γ. “Current Industrial Report Series”, στην ιστοσελίδα www.sta-usa.gov. 

Δ. 

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με εμπορικές εκθέσεις, βλ. τις ακόλουθες βάσεις 

δεδομένων: 

α) Trade Shows USA, www.tradeshowsusa.com  

β) The Ultimate Trade Show Directory, www.tsnn.com,  

γ) Trade Shows Worldwide, http://www.eventseye.com/ 

δ) Upcoming Tradeshows, Expos, Conferences, Seminars e.t.c., www.tscentral.com  
 

 

 

http://www.customs.ustreas.gov/impoexpo/impoexpo.htm
http://dataweb.usitc.gov/
http://tse.export.gov/
http://www.sta-usa.gov/
http://www.tradeshowsusa.com/
http://www.tsnn.com/
http://www.eventseye.com/
http://www.tscentral.com/
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4.2 Σύσταση εταιρείας στις ΗΠΑ 

Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στις ΗΠΑ εξαρτάται από i) τον τύπο της επιχείρησης 

που θέλει ο ενδιαφερόμενος να ιδρύσει (π.χ. ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ). Μορφές εταιρειών στις 

ΗΠΑ: Partnerships, General Partnerships – GP,  Limited Partnerships – LP,  Limited 

Liability Partnerships – LLP,  Business Corporations – Inc., Corp., Ltd., Co., Closely Held 

Corporations – C Corporation, S Corporation, Limited Liability Companies – LLC, ii) τον 

τόπο ίδρυσης (πολιτεία, περιφέρεια). Για παράδειγμα, η διαδικασία εγγραφής ποικίλει 

ανάλογα όχι μόνο με τον τύπο της εταιρείας, αλλά και τους ισχύοντες πολιτειακούς 

νόμους. Γενικά, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας απαιτεί συνολικά 48 ώρες. Πολύ 

σημαντικό είναι και το στάδιο έκδοσης κατάλληλων αδειών. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται 

μία ή περισσότερες ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές άδειες λειτουργίας (βλ. σχετικά 

http://www.sba.gov/content/search-business-licenses-and-permits).  

Όλες οι πληροφορίες για τη σύσταση εταιρείας στις ΗΠΑ μπορούν να αναζητηθούν 

στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

 www.business.gov/states, υπερσύνδεσμος (hyperlink) της επίσημης διαδικτυακής 

"πύλης" της αμερικανικής Κυβέρνησης για την επιχειρηματικότητα, που παραπέμπει στις 

επιμέρους ιστοσελίδες "Doing Business In...." και των 50 Πολιτειών των ΗΠΑ. 

 www.sba.gov, US Small Business Administration 

Εάν κάποιος έχει ήδη εταιρεία στην Ελλάδα και θέλει να επεκτείνει τη δράση της στις 

ΗΠΑ, μπορεί να ιδρύσει είτε υποκατάστημα (branch) είτε θυγατρική εταιρεία. Στην 

πρώτη περίπτωση θα πρέπει να προσλάβει τοπικό πράκτορα (για την εγγραφή της 

εταιρείας απαιτείται πιστοποίηση του ονόματος και της διεύθυνσης του εδρεύοντος στη 

συγκεκριμένη πολιτεία πράκτορα) και προκειμένου για δια-πολιτειακές επιχειρήσεις 

επιπλέον πιστοποιητικό «καλής κατάστασης» από τη χώρα ή την πολιτεία όπου ιδρύεται η 

εταιρεία. Στην περίπτωση της θυγατρικής εταιρείας ισχύουν οι αμερικανικοί νόμοι και 

κανονισμοί (βλ. ανωτέρω ιστοσελίδες). Γενικά, ενδείκνυται η σύσταση «ανεξάρτητης» 

από τη μητρική εταιρείας, καθώς - μεταξύ άλλων - ο επιχειρηματικός κίνδυνος 

περιορίζεται στην αμερικανική εταιρεία και δεν επεκτείνεται στον κύριο μέτοχο.  

Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή εταιρείας (κυρίως στους τομείς παραγωγής αγαθών 

ή παροχής υπηρεσιών) τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ είναι η κοινοπραξία, την οποία 

πολλοί προτιμούν, καθώς φαίνεται να «συμφέρει» από άποψη φορολογικών 

επιβαρύνσεων. 

http://www.sba.gov/content/search-business-licenses-and-permits
http://www.business.gov/states
http://www.sba.gov/
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Σημειώνουμε ότι στους ανωτέρω ιστότοπους μπορεί να αναζητήσει κανείς φορείς που 

αναλαμβάνουν για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου τη διεκπεραίωση των σχετικών 

διαδικασιών. Επίσης, υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

διαδικτυακά έναντι μικρού σχετικά αντιτίμου (ο ενδιαφερόμενος καλείται να 

συμπληρώσειε ένα ερωτηματολόγιο με τα στοιχεία του). 
 

4.3 Εμπορικά Σήματα/ Trademarks 

Στις ΗΠΑ τα ονόματα γεωγραφικών ενδείξεων προστατεύονται ανέκαθεν μέσω του 

συστήματος εμπορικών σημάτων, προτού ακόμα εισαχθεί το 1995 ο όρος «γεωγραφικές 

ενδείξεις» με τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας για εμπορικά θέματα όσον αφορά στα 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (TRIP'S) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ).  Τούτο σημαίνει ότι η καταχώρηση ενός ονόματος ως εμπορικό σήμα δεν 

υποδεικνύει επ` ουδενί  «γεωγραφική ένδειξη» και δεν εξετάζεται σε καμιά περίπτωση ως 

τέτοιο, περιλαμβανομένων και εκείνων των σημάτων που σύμφωνα με την TRIP'S του 

ΠΟΕ συνιστούν «γεωγραφική ένδειξη».   

Σύμφωνα πάντα με τον αμερικανικό νόμο, οι γεωγραφικοί όροι περιγραφικοί ή μη της 

καταγωγής αγαθών και υπηρεσιών δεν εγγράφονται ως εμπορικά σήματα, διότι θεωρείται 

δικαίωμα των παραγωγών μιας περιοχής να χρησιμοποιούν έναν γεωγραφικό όρο για να 

περιγράψουν την προέλευση των προϊόντων τους.  

Εντούτοις, μια γεωγραφική ένδειξη, όπως καθορίζεται στην TRIP'S, προσδιορίζει ένα 

αγαθό, όχι μόνο μια γεωγραφική περιοχή. Εάν ένας γεωγραφικός όρος χρησιμοποιείται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε με την πάροδο του χρόνου να προσδιορίζει την προέλευση των 

αγαθών ή των υπηρεσιών, οι καταναλωτές αρχίζουν να τον αναγνωρίζουν ως 

προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ενός παραγωγού ή ομάδας παραγωγών, 

οπότε ο γεωγραφικός όρος δεν περιγράφει πλέον μόνο την προέλευση των αγαθών αλλά 

και την «πηγή» των αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος θεωρείται ότι έχει τη 

«δευτεροβάθμια έννοια» (secondary meaning) ή την «επίκτητη διακριτικότητα» (acquired 

distinctiveness). Η αρχική έννοια στους καταναλωτές είναι ο γεωγραφικός τόπος, ενώ η 

δευτεροβάθμια έννοια στους καταναλωτές είναι ο παραγωγός ή κατασκευαστής. Εάν ένας 

περιγραφικός όρος έχει τη «δευτεροβάθμια έννοια» στους καταναλωτές, ο όρος θεωρείται 

αυτομάτως προστατευμένος ως εμπορικό σήμα.  Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος του αμερικανικού νόμου περί εμπορικών σημάτων, οι γεωγραφικές ενδείξεις 

μπορούν επίσης να προστατευθούν ως εμπορικά ή συλλογικά σήματα.           
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Οι γεωγραφικοί όροι μπορούν επίσης να προστατευθούν ως σήματα πιστοποίησης. 

Ένας γεωγραφικός όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε μόνος είτε ως μέρος ενός 

σύνθετου σήματος, για να πιστοποιήσει ότι τα αγαθά προέρχονται από τη συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή που προσδιορίζεται από τον όρο.  Σημειώνουμε ότι ένα γεωγραφικό 

όνομα μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα πιστοποίησης ακόμα κι αν πρωτίστως είναι 

γεωγραφικά περιγραφικό. Τα σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

πιστοποιήσουν την περιφερειακή προέλευση δεν περιορίζονται απαραιτήτως στους όρους 

που περιλαμβάνουν την ακριβή γεωγραφική ορολογία. Μια διαστρέβλωση ενός 

γεωγραφικού όρου, μια σύντμηση, ή ένας συνδυασμός γεωγραφικών όρων μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν ως σήματα πιστοποίησης που δείχνουν την περιφερειακή 

προέλευση.  Είναι επίσης δυνατό για ένα σήμα ή έναν λογότυπο, που δεν είναι τεχνικά 

γεωγραφικής φύσης, να έχουν τη σημασία γεωγραφικής ένδειξης. 

Για πληροφορίες όσον αφορά στην εξέταση των σημάτων και την διαδικασία 

κατοχύρωσής τους, βλ. www.uspto.gov. 

http://www.uspto.gov/
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Ο Αμερικανικός Νόμος περί προστασίας των γεωγραφικών προσδιορισμών - περιληπτική 

ερμηνεία των κυρίων χαρακτηριστικών του 
 

Στις Η.Π.Α. οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί προστατεύονται μέσω του γενικού συστήματος 

προστασίας εμπορικών σημάτων (trademarks) και θεωρούνται υποκατηγορία  τους, καθώς –

κατά το Αμερικανικό πάντα δίκαιο- τα ονόματα με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως ακριβώς και 

τα εμπορικά σήματα: 

-πιστοποιούν καταγωγή 

-επιβεβαιώνουν ποιότητα 

-ανατρέχουν σε σημαντικό επιχειρηματικό κέρδος. 

Το Αμερικανικό σύστημα χρησιμοποιώντας την ήδη εδραιωμένη υπάρχουσα διοικητική δομή 

του συστήματος (1946) προστασίας εμπορικών σημάτων, δίνει το δικαίωμα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την εγγραφή ενός γεωγραφικού 

προσδιορισμού ή και να την ακυρώσει, εάν βέβαια αποδείξει ότι υφίσταται ζημία από την 

εγγραφή ή την συνεχή του χρήση. 

Η αρμόδια υπηρεσία εγγραφής εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών προσδιορισμών είναι 

το Γραφείο ευρεσιτεχνίας και Σημάτων (United States Patent and Trademark – USPTO). 

Σημειώνουμε ότι στην Αμερική δεν προστατεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που  θεωρούνται 

generic. Ένα προϊόν θεωρείται generic όταν η χρήση του είναι τόσο διαδεδομένη ώστε θεωρείται 

πλέον συνώνυμο μιας ολόκληρης κατηγορίας προϊόντων/υπηρεσιών, χωρίς όμως να 

υποδηλώνει στη συνείδηση των καταναλωτών ιδιαίτερη γεωγραφική προέλευση. Ενδεικτικό 

παράδειγμα προϊόντων  generic είναι το τυρί ΦΕΤΑ και ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ, χρήση  του ονόματος των 

οποίων μπορεί να κάνει κάθε παραγωγός των προϊόντων που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 

αυτές. 

Άλλο χαρακτηριστικό του Αμερικανικού συστήματος προστασίας εμπορικών 

σημάτων/γεωγραφικών προσδιορισμών είναι ότι μόνον ο ιδιοκτήτης του σήματος έχει 

αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα να εμποδίσει την χρήση του από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, εάν η χρήση αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές όσον αφορά 

την καταγωγή του προϊόντος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΠ και ΠΓΕ 

Α. Σήματα πιστοποίησης (Certification Marks) 

Β. Συλλογικά σήματα (Collective marks) 

Γ. Εμπορικά σήματα (Trade marks) 
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Κατά το δίκαιο των Η.Π.Α., σήματα που παραπέμπουν αποκλειστικά σε γεωγραφική περιοχή 

(Π.Γ.Ε) και τα οποία δεν θα μπορούσαν να καταχωρηθούν σαν εμπορικά σήματα (Trademarks) ή 

συλλογικά σήματα (Collective marks) μπορούν να καταχωρηθούν και προστατευθούν μόνον ως: 
 

Α. α) Σήματα πιστοποίησης (certification mark). 

     β) Τοπικά σήματα πιστοποίησης (regional certification mark) 

Τα σήματα πιστοποίησης υποδεικνύουν ειδικότερα: i) τη γεωγραφική καταγωγή του 

προϊόντος, ii) τα συστατικά, τη μέθοδο παραγωγής, την ποιότητα και άλλα χαρακτηριστικά και iii) 

το ότι η διαδικασία παραγωγής έγινε από μέλος μιας  ένωσης ή οργανισμού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα σήματος πιστοποίησης είναι η λέξη Roquefort, η οποία παραπέμπει σε προϊόν 

καταγωγής Roquefort, στη μέθοδο παραγωγής του και στα μέλη της ένωσης  παραγωγών της 

επαρχίας Roquefort. 

Τα σήματα πιστοποίησης έχουν τις εξής ιδιομορφίες: 

 Η χρήση τους γίνεται όχι από τον ιδιοκτήτη του σήματος, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο 

παραγωγός του προϊόντος, αλλά από εξουσιοδοτημένες από τον ιδιοκτήτη 

ενώσεις/συνεταιρισμούς, από περιφερειακές υπηρεσίες και όργανα του Δημόσιου τομέα, οι 

οποίοι έχουν και το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος της γεωγραφικής τους 

περιφέρειας σε προϊόντα που διακρίνονται λόγω των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών τους και 

των υψηλών προδιαγραφών παραγωγής τους (προϊόντα γεωγραφικής καταγωγής). Ο ιδιοκτήτης, 

ωστόσο, έχει το δικαίωμα ελέγχου όσον αφορά την ποιότητα και τις προδιαγραφές παραγωγής, 

αλλά οι ίδιοι δεν πωλούν τα αγαθά).  

 Το σήμα πιστοποίησης δεν παραπέμπει στον παραγωγό του προϊόντος, δεν διακρίνει 

δηλαδή την «πηγή» προέλευσης. Επομένως, κάθε μονάδα παραγωγής η οποία μπορεί να 

παράγει το ίδιο προϊόν με τις ίδιες προδιαγραφές και τις ίδιες μεθόδους έχει δικαίωμα  να κάνει 

χρήση του εμπορικού σήματος/γεωγραφικού προσδιορισμού (ελιές Καλαμάτας). 

Το καθεστώς προστασίας των προαναφερθέντων σημάτων πιστοποίησης στηρίζεται σε δύο 

αρχές: 

o Ότι μόνον οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής μπορούν να κάνουν χρήση του 

σήματος και  

o Ότι είναι παράνομη η χρήση του σήματος όταν αυτή γίνεται από χρήστες οι οποίοι δεν 

έχουν έννομο δικαίωμα. 

Όσον αφορά στα Συλλογικά σήματα: 

o Αυτά υιοθετούνται από μία συλλογική ηγεσία (ένωση, συνεταιρισμό, οργανισμό) για 

χρήση του συλλογικού σήματος αποκλειστικά από τα μέλη της και προσδιορίζουν 
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προϊόντα/υπηρεσίες προερχόμενα από αυτά, σε αντιδιαστολή με άλλα ομοειδή προϊόντα 

προερχόμενα από διαφορετικό συλλογικό όργανο (προϊόντα συνεταιρισμού Δωδώνης), που 

σημαίνει ότι το κάθε μέλος-παραγωγός μπορεί να πωλήσει τα αγαθά κάτω από αυτό το σήμα. 

o Τα συλλογικά σήματα συμμετοχής (Collective membership marks) υιοθετούνται από τα 

μέλη μιας συλλογικής ένωσης για να υποδηλώσουν και μόνον την συμμετοχή αυτή και δεν 

αναφέρονται σε προϊόντα/ υπηρεσίες.  
 

Β. α) Συλλογικά σήματα (Collective trademarks marks or collective service marks) 

     β) Συλλογικά σήματα συμμετοχής (Collective membership marks) 

H διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι η εξής: 

1. Τα πρώτα υιοθετούνται από μία συλλογική ηγεσία (ένωση, συνεταιρισμό, οργανισμό) για 

χρήση του συλλογικού σήματος αποκλειστικά από τα μέλη της και προσδιορίζουν 

προϊόντα/υπηρεσίες προερχόμενα από αυτά, σε αντιδιαστολή με άλλα ομοειδή προϊόντα 

προερχόμενα από διαφορετικό συλλογικό όργανο (προϊόντα συνεταιρισμού Δωδώνης). 

2. Τα συλλογικά σήματα συμμετοχής υιοθετούνται από τα μέλη μιας συλλογικής ένωσης για 

να υποδηλώσουν και μόνον την συμμετοχή αυτή και δεν αναφέρονται σε προϊόντα/ υπηρεσίες.  

Γ. Εμπορικά σήματα (trademarks) 

Κατά το Αμερικανικό δίκαιο, η προστασία των γεωγραφικών προσδιορισμών ή σημάτων 

(signs) γίνεται, επίσης, με την εγγραφή τους στο μητρώο των εμπορικών σημάτων, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός έχει αποκτήσει «δεύτερη σημασία» και 

παραπέμπει πλέον όχι μόνον στην γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος, αλλά και στην 

καταγωγή παραγωγής του (παραγωγοί, κατασκευαστές).  

Τέλος, ονόματα προϊόντων περιέχοντα γεωγραφικούς προσδιορισμούς προστατεύονται και 

κατά το κοινό Δίκαιο χωρίς την εγγραφή τους δηλαδή στην υπηρεσία USPTO όταν αυτά, κατά 

συνείδηση των καταναλωτών, προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή και μόνον. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιπτώσεως αυτής είναι η λέξη COGNAC η οποία παραπέμπει 

στο brandy που παράγεται στην περιοχή Cognac της Γαλλίας, με ορισμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών και όχι στο brandy που παράγεται σε άλλες περιοχές. 
 

Ενδεικτικός κατάλογος νομικών γραφείων στην περιοχή της Ουάσιγκτων, που 

ειδικεύονται σε θέματα εμπορικών σημάτων (κατά αλφαβητική σειρά):  

 

Arent Fox LLP 
1050 Connecticut Avenue, NW 
Washington, DC 20036-5339 
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Τηλ.: +1 202 857 6000 
Φαξ: +1 202 857 6395 
http://www.arentfox.com 
Day Pitney LLP 
1100 New York Avenue, NW, Suite 300 
Washington, DC 20005 
Τηλ.: +1 202 218 3900 
Φαξ: +1 202 218 3910 
www.daypitney.com 
EMP&A/ Erik M. Pelton & Associates, PLLC 
Τηλ.: +1 703 525 8009 
Φαξ: +1 703 997 5349 
www.erikpelton.com 
Contact person: Erik Pelton (emp@tm4smallbiz.com) 
Finnegan 
Washington, D.C. 
901 New York Avenue, NW 
Washington, DC 20001-4413  
Τηλ.: +1 202 408 4000  
Φαξ: +1 202 408 4400  
Email: info@finnegan.com 
http://www.finnegan.com 
Foley & Lardner LLP 
3000 K Street, N.W., Suite 600 
Washington, DC 20007-5109 
Τηλ.: +1 202 672 5300 
Φαξ: +1 202 672 5399 
http://www.foley.com 
Frommer Lawrence & Haug LLP 
1667 K Street, NW, Washington, DC 20006 
Τηλ.: +1 202 292 1530 
Φαξ: +1 202 292 1531 
http://www.flhlaw.com 

 
Greenberg & Lieberman 
2141 Wisconsin Ave. NW, Suite C-2 
Washington, DC 20007 USA 

http://www.arentfox.com/
http://pview.findlaw.com/view/3275227_1
http://www.daypitney.com/
http://www.erikpelton.com/
javascript:SendMail('info','finnegan.com');
http://www.finnegan.com/
http://www.foley.com/
http://pview.findlaw.com/view/1101897_1
http://www.flhlaw.com/
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Τηλ.: (202) 625-7000 
Toll Free: +1 888 275 2757 
Φαξ: +1 202 625 7001 
Email: questions@aplegal.com 
http://www.aplegal.com 
Hogan Lovells US LLP 
Columbia Square, 555 13th Str., NW 
Washington DC 20004 
Τηλ.: +1 202 637 5600 
Φαξ: +1 202 637 5910 
www.hoganlovells.com  
McNeely, Hare & War LLP 
5335 Wisconsin Ave, NW, Suite 440 
Washington, D.C. 20015 U.S.A. 
Τηλ.: +1 202 274 0214  
Φαξ: +1 202 478 1813 
Email: info@miplaw.com 
http://www.patentek.com 
Staas & Halsey LLP 
1201 New York Avenue, N.W., 7th Floor 
Washington, D.C. 20005 
Τηλ.: +1 202 434 1500 
Φαξ: +1 202 434 1501 
http://www.staasandhalsey.com/ 
Contact person: William Herbert (wherbert@s-n-h.com) 
Sterne, Kessler, Goldstein & Fox. 
1100 New York Avenue 
Washington, DC 20005 
Τηλ.: +1 202 371 2600 
Φαξ: +1 202 371 2540 
http://www.skgf.com     
Traverse Legal 
Attorneys & Advisors 
Lexington Park, Maryland Office: 22776 Three Notch Rd, Suite 201 
Lexington Park, MD 20653 
Τηλ.: +1 866 936 7447 

http://www.traverselegal.com 

mailto:questions@aplegal.com
http://www.aplegal.com/
http://www.hoganlovells.com/
mailto:info@miplaw.com
http://www.patentek.com/
http://www.staasandhalsey.com/
mailto:wherbert@s-n-h.com
http://www.skgf.com/
http://www.traverselegal.com/
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Venable LLP 
575 7th Street, NW, Washington, DC 20004 
Τηλ.: +1 202 344 4969 
Φαξ: +1 202 344 8300 
www.Venable.com 
Contact person: Marcia A. Auberger, Esq. (MAAuberger@Venable.com) 
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 
1875 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20006 
Τηλ.: +1 202 663 6000  
Φαξ: +1 202 663 6363  
http://www.wilmerhale.com/ 
 

4.4 Το επενδυτικό περιβάλλον στις ΗΠΑ 

Α. Τόσο τα αμερικανικά VCs, όσο και –έτι περισσότερο- οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι 

(ειδικά όταν λειτουργούν κατά μόνας) έχουν στόχευση κατά κανόνα ‘εσωτερική’, καθώς: 

i. προτιμούν την εγγύτητα στην πραγματοποιηθείσα επένδυση, για λόγους εποπτείας 

ii. συχνά ο ίδιος ο Επιχειρηματικός Άγγελος (ή στέλεχος του Δικτύου Επιχειρηματικών 

Αγγέλων ή του VC Fund, αντίστοιχα) εμπλέκεται άμεσα στην υπό επένδυση εταιρεία 

ή/και μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της κλπ  

iii. η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αλλοδαπές εταιρείες συνεπιφέρει, συχνά, 

ζητήματα φορολόγησης των κερδών που δημιουργούνται στο εξωτερικό, επαναπατρισμού 

κεφαλαίων κλπ., και 

iv. όταν προβαίνουν σε διεθνείς επενδύσεις, οι Αμερικανοί επενδυτές εν γένει 

προσανατολίζονται σε χώρες με τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πολύ 

ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και χώρες με εξαιρετικά σταθερό επενδυτικό 

περιβάλλον (υψηλή αξιολόγηση doing-business, ελάχιστη γραφειοκρατία, διαφανές και 

σταθερό φορολογικό καθεστώς κλπ) –αντίστοιχα παραδείγματα θα ήταν οι Κίνα, 

Βραζιλία, Ινδία, αφενός, και οι Ολλανδία, Μεγ. Βρετανία, Γερμανία αφετέρου. 

 

Β. Έτερο ίδιον του αμερικανικού επενδύειν, σε απόλυτη αντιστοιχία με το επιχειρείν, 

είναι η αυστηρή στόχευση σε επίπεδο project. Γενικές επενδυτικές ‘προτάσεις’ που 

αφορούν σε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας ή τομείς και γενικόλογες εξαγγελίες περί 

http://www.venable.com/
mailto:MAAuberger@Venable.com
http://pview.findlaw.com/view/3235073_1
http://www.wilmerhale.com/
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ιδιωτικοποιήσεων ή κρατικών επενδυτικών κινήτρων έχει αποδειχθεί, εκ της εμπειρίας, 

ότι δεν αποδίδουν στην πράξη.  

 Προκειμένου να έχει τύχη οποιαδήποτε προσέγγιση σε αμερικανικά funds, σε 

όποιο επίπεδο κι αν στοχεύουμε (Επιχειρηματικών Αγγέλων, Venture Capital, Private 

Equity/Investment Funds κλπ, ακόμη και σε επίπεδο Στρατηγικών Εταιρικών Επενδυτών), 

πρέπει όχι απλά να είναι στοχευμένη και να αφορά σε ένα ή περισσότερα αυστηρά 

προκαθορισμένα project, αλλά να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα 

επιχειρηματικά σχέδια (business plan) με πλήρη ανάλυση της στόχευσης, των 

χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης, της αγοράς (target market), των προβλεπόμενων 

οικονομικών μεγεθών και της απόσβεσης της επένδυσης/της στρατηγικής ‘εξόδου’ (exit 

strategy) για τον δυνητικό επενδυτή. 

Γ. όσον αφορά σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία επαφής επενδυτών, ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις ακόλουθες: 

 National Venture Capital Association (NVCA), έδρα DC (Arlington, VA για την 

ακρίβεια) http://www.nvca.org/ 

 National Association of Seed and Venture Funds (NASVF), 

http://www.nasvf.org/ (έδρα Philadelphia, PA)  

 Angel Capital Association (ACA) http://www.angelcapitalassociation.org/ (έδρα 

Overland Park, Kansas) 

 Angel Research Institute (ARI –affiliated with ACA) 

http://www.angelcapitaleducation.org/ 

Φυσικά υπάρχουν και περιφερειακές/Πολιτειακές Ενώσεις, όπως για παράδειγμα η 

Mid Atlantic Venture Association (http://www.mava.org/, έδρα McLean, VA), New 

England Venture Capital Association (http://www.newenglandvc.org/), Los Angeles 

Venture Association (http://www.lava.org) κ.ο.κ.  
 

4.5 Δημόσιες Προμήθειες στις ΗΠΑ 

Τέλος, αναφορικά με τις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών στις ΗΠΑ, λόγω κυρίως 
της πολιτειακής οργάνωσης (ομοσπονδία και επιμέρους επίπεδα αποκέντρωσης/τοπικής 
αυτοδιοίκησης), δεν υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και συμμετοχής σε 
τρέχουσες προκηρύξεις. Οι σύνδεσμοι στους οποίους μπορούμε να παραπέμψουμε και 
από όπου μπορείτε να αντλήσετε σχετικές πληροφορίες είναι: 

http://www.nvca.org/
http://www.nasvf.org/
http://www.angelcapitalassociation.org/
http://www.angelcapitaleducation.org/
http://www.mava.org/
http://www.newenglandvc.org/
http://www.lava.org/
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--Acquisition Central της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης www.acquisition.gov, ειδικά 
υπό www.acquisition.gov/sellers_bus_dev.asp για sellers/business opportunities 
(απαιτείται εγγραφή) 

--US General Services Administration www.gsa.gov και 
--US Small Business Administration (www.sba.gov), ειδικά υπό 

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/contracting/contracting-opportunities 
(contracting opportunities) 

http://www.acquisition.gov/
http://www.acquisition.gov/sellers_bus_dev.asp
http://www.gsa.gov/
http://www.sba.gov/
http://www.sba.gov/category/navigation-structure/contracting/contracting-opportunities
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

Αμερικάνικες Αρχές 
 

U.S. Department of Agriculture 
Ταχ. Δ/νση: 1400 Independence Ave., S.W., Washington, DC 20250 
Τηλ.: (+1) 202.720.2791 
Website: www.usda.gov 
 
Foreign Agricultural Service (FAS) 
Ταχ. Δ/νση: 1400 Independence Ave., S.W., Washington, DC 20250 
Τηλ: (+1) 202.690.8108 (ΟΑ) 
Website: www.fas.usda.gov 
 
Food Safety and Inspection Service (FSIS) 
Ταχ. Δ/νση: 1400 Independence Ave., S.W., Washington, DC 20250 
Τηλ: (+1) 202.720.7025 
Website: www.fsis.usda.gov 
 
U.S. Department of Commerce 
Ταχ. Δ/νση: 1401 Constitution Ave. NW, Washington DC, 20230 
Τηλ.. 1.800.872.8723 
Website: www.trade.gov 
 
U.S. Department of Defense 
Ταχ. Δ/νση: 1400 Defense Pentagon, Washington DC 20301-1400 
Τηλ: (+1) 703.571.3343 
Website: www.defenselink.mil 
 
U.S. Department of Energy 
Ταχ. Δ/νση: 1000 Independence Ave., SW Washington, DC 20585 
Τηλ.: (+1) 202.586.5000 
Φαξ: (+1) 202.586.4403 
Website: www.energy.gov 
 
U.S. Department of Homeland Security 
Ταχ. Δ/νση: 12th & C Street SW, Washington, DC 200024 
Τηλ: (+1) 202.282.8000, 202.282.8495 
Website www.dhs.gov  
 
U.S. Department of Labor 
Ταχ. Δ/νση: Frances Perkins Building, 200 Constitution Ave. NW, 
20210 Washington,DC  
Τηλ: 1-866-487-2365 
Website www.dol.gov 
 
U.S. Department of Transportation 
Ταχ. Δ/νση: 1200 New Jersey Ave SE, Washington, DC 20590 
Τηλ: (+1) 202.366.4000 
Website: www.dot.gov 
 
 

http://www.usda.gov/
http://www.fas.usda.gov/
http://www.fsis.usda.gov/
http://www.defenselink.mil/
http://www.energy.gov/
http://www.dhs.gov/
http://www.dol.gov/
http://www.dot.gov/
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U.S. Department of Treasury 
Ταχ. Δ/νση: 1500 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C. 20220 
Τηλ: (+1) 202.622.2000 
Fax: (+1) 202.622.6415 
Website: www.ustreas.gov 
 
Μητροπολιτική Αστυνομία 
Ταχ. Δ/νση: 300 Indiana Avenue, NW, Washington, DC 20001 
Website: http://mpdc.dc.gov 
 
Πυροσβεστική 
Ταχ. Δ/νση: 500 F St. NW, Washington, DC 20001 
Τηλ: (+1) 202.673.3331 
Website: www.dcfd.com 
 
Department of Transportation / Λιμενικές Αρχές (Port Administration) 
Ταχ. Δ/νση:  MPA World Trade Center, 401 East Pratt Street 
Baltimore, Maryland 21202  
Τηλ.: 1-800-638-7519 
Website: http://www.mpa.maryland.gov/ 
 

Διεθνείς Οργανισμοί 
 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund)  
Ταχ. Δ/νση: 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431 
                    1900 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC, 20431 
Τηλ.: + 1 (202) 623-7000  
Fax: Fax: + 1 (202) 623-4661  
Website: http://www.imf.org 
 
Παγκόσμια Τράπεζα (The World Bank Group) 
Ταχ. Δ/νση: 1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 
Τηλ.: (+1) 202.473.1000 
Fax: (+1) 202.477.6391 
Website: www.worldbank.org 
 

Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
 
Αμερικανικό Επιμελητήριο (U.S. Chamber of Commerce) 
Ταχ. Δ/νση: 1615 H Street, NW, Washington, DC 20062-2000 
Τηλ.: (+1) 202-659-6000, 1-800-638-6582 
Website: www.uschamber.com 
 
Ελληνο-Aμερικανικό Επιμελητήριο 
Ταχ. Δ/νση: State Bank of Long Island, 780 Third Avenue, 16th Floor, 
New York NY 10017 
Τηλ: (+1) 212- 629-6380 
Fax: (+1) 212-564-9281 
Email:HellenicChamber-NYC@att.net 
Website: www.hellenicamerican.cc 

http://www.ustreas.gov/
http://mpdc.dc.gov/
http://www.mpa.maryland.gov/
http://www.imf.org/
http://www.uschamber.com/
mailto:HellenicChamber-NYC@att.net
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Τράπεζες 
 
Export-Import Bank 
Website: www.exim.gov 
Τηλ.:  1.800.565.3946, (202) 565-3946 
Ταχ. Δ/νση: 811 Vermont Ave., NW, Washington, DC 20571 
 
HSBC 
Website: www.hsbcusa.com  
Τηλ.:. 1.716.841.7212, 1.888.662.4722  
HSBC Bank USA, N.A., P.O. Box 2013, Buffalo, NY 14240  
Ταχ. Δ/νση σε Δήμο Ουάσιγκτων : 1130 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036 
                                                         1715 Wisconsin Ave NW, Washington, DC20007 
 
Citibank Group  
Website: https://online.citibank.com  
Τηλ.: 800.374.9700, Τηλ. σε Δήμο Ουάσιγκτων: (800) 975-4722 
Ταχ. Δ/νση σε Δήμο Ουάσιγκτων: 5001 Wisconsin Ave NW, Washington, DC, 20016 
                                                        1901 Wisconsin Ave NW, Washington, DC, 20007 
                                                        3100 Massachusetts Ave, Washington D.C., 20036 
 
Capital One Bank 
Website: www.capitalone.com 
 
Bank of America  
Website: www.bankofamerica.com 
 

Διοργανωτές Εκθέσεων  
 

Δήμος Ουάσιγκτων 
World Trade Center Washington DC 
Ταχ. Δ/νση: Ronald Reagan Building and International Trade Center 
       1300 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20004 
Τηλ.: (+1) 202.312.1300 
Fax: (+1) 202.312.1310 
Website: www.itcdc.org 
 
Walter E. Washington Convention Center 
Website: http://www.dcconvention.com/ 
 
Βιρτζίνια (Virginia) 
Richmond Raceway Complex 
Website: http://www.richmondracewaycomplex.com/ 
 
Βόρεια Καρολίνα (North Carolina) 
Charlotte Convention Center 
Website: www.charlotteconventionctr.com 
 
Μέρυλαντ (Maryland ) 
Baltimore Convention Center 
Website: http://www.bccenter.org/                                              

http://www.hsbcusa.co/
https://online.citibank.com/
http://www.bankofamerica.com/
http://www.itcdc.org/
http://www.dcconvention.com/
http://www.richmondracewaycomplex.com/
http://www.charlotteconventionctr.com/
http://www.bccenter.org/
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Νότια Καρολίνα (South Carolina) 
The Carolina First Center 
Website: http://www.palmettoexpo.com                                        
 
Τζώρτζια (Georgia) 
Georgia World Congress Center 
Website: http://www.gwcc.com/ 
 
Cobb Galleria Centre 
Website: http://www.cobbgalleria.com 
 

Ξενοδοχεία 
 
http://www.booking.com 
 
Ενδεικτικός Κατάλογος (Δήμος Ουάσιγκτων): 
Embassy Suites 
Ταχ. Δ/νση: 1250 22nd Street NW, Washington, DC, 20037 
Τηλ.:(+1)-202-857-3388 
Fax: (+1)-202-293-3173 
Website: http://embassysuites1.hilton.com 
 
The Ritz-Carlton Hotel 
1150 22nd Street, N.W. Washington, D.C. 20037 
Τηλ: (202) 835-0500 
Fax: (202) 835-1588 
 
Hilton Washington 
Ταχ. Δ/νση: 1919 Connecticut Ave., NW, Washington, DC, 20009 
Τηλ.: (+1)-202-483-3000 
Fax:  (+1)-202-232-0438 
Website: www1.hilton.com 
 
Hyatt Regency Washington on Capitol Hill 
Ταχ. Δ/νση: 400 New Jersey Avenue, NW, Washington, D.C., USA 20001  
Τηλ: +1 202 737 1234 
 
Willard InterContinental Washington 
1401 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C. 20004  
Τηλ.: (202) 628-9100, (866) 487-2537 
Fax: (202) 637-7326 
Website: www.washington.intercontinental.com 

http://www.palmettoexpo.com/
http://www.gwcc.com/
http://www.cobbgalleria.com/
http://www.booking.com/
http://washingtonregency.hyatt.com/?extCorporateId=
http://www.washington.intercontinental.com/
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