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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

Νέα Υόρκη,  15 Μαΐου 2018 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος - Η.Π.Α έτους 2017  

Αποκλίσεις στατιστικών στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ – U.S. – I.T.C. 

 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Η.Π.Α. (σε εκ. ευρώ*) 

 

 2016 2017 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Αξία ελληνικών εξαγωγών σε ΗΠΑ 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 1.095,4 1.122,8 +2,5% 

US ITC (σε εκ. $) 1.227,8  1.257,7 +2,4% 

US ITC (σε εκ.€*) 1.144,3 1.172,1 +2,4% 

Αξία εισαγωγών από ΗΠΑ 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 661,5 752,7 +12,2% 

US ITC (σε εκ. $) 700,9 914,6 +23,4% 

US ITC (σε εκ.€*) 646,9 844,2 +23,4% 

Σύνολο διμερούς εμπορίου 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 1.756,9 1.875,5 +6,4% 

US ITC (σε εκ. $) 1.928,7 2.172,3 +11,3% 

US ITC (σε εκ.€*) 1.791,2 2.016,3 +11,3% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) +433,9 +370,1 -14,7% 

US ITC (σε εκ. $) +526,8 +343,1 -35% 

US ITC (σε εκ.€*) +497,4 +327,9 -35% 

* Μετατροπή δολ. ΗΠΑ σε ευρώ βάσει σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2017: 1 $ = 0,923 €  

   Πηγή: IRS.gov 

 

 

Α. Γενικές παρατηρήσεις διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Η.Π.Α. έτους 2016: 

 

Σύμφωνα με επεξεργασμένα από το Γραφείο μας στατιστικά στοιχεία αρμοδίας αμερικανικής αρχής Η.Π.Α. 

(“U.S.A. International Τrade Commission – I.T.C.”), οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών στις Η.Π.Α. κατέγραψαν το 2017 

άνοδο 2,4%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016). Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών μας, κατά το 2017, ανήλθε στα 

1.257,7 εκ. δολ., έναντι 1.227,8 εκατ. δολ. το 2016. Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω ποσά, μετατρεπόμενα σε ευρώ βάσει της 

σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2017 (1 δολ.= 0,923 ευρώ), ανέρχονται σε 1.172,1 εκ. ευρώ για το 2017, έναντι 1.144,3 

ευρώ το 2016. Επισημαίνεται ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών εμφανίζεται, βάσει των αμερικανικών στοιχείων, 

κατά 50 περίπου εκατ. ευρώ μεγαλύτερη, σε σύγκριση με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Βάσει των αμερικανικών στοιχείων, σημαντική άνοδο καταγράφει η πορεία των αμερικανικών εξαγωγών προς 

τη χώρα μας, με την αξία τους να ανέρχεται στα 914,6 εκ. δολ. για το 2017, έναντι 700,9 εκ. δολ. για το 2016 (άνοδος 

23,4 %). Τα ανωτέρω ποσά, μετατρεπόμενα σε ευρώ βάσει της σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2017 (1 δολ.= 0,923 

ευρώ), ανέρχονται σε 844,2 εκ. ευρώ για το 2017, έναντι 646,9 για το 2016. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των αμερικανικών εξαγωγών στην Ελλάδα για το 2017 καταγράφεται σε 752,7 εκατ. Ευρώ, έναντι 

661,5 εκ. ευρώ το 2016 (άνοδος 12,2%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο η σημαντική απόκλιση της αξίας 

των αμερικανικών εξαγωγών, όπως αυτή καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ και την U.S.A.-I.T.C. αντιστοίχως, η 

οποία ανέρχεται στα 91,5 εκατ. Ευρώ.  

Αναφορικά με τον συνολική αξία του διμερούς εμπορίου, σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C. το 2017 ανήλθε σε 2.172,3 

εκατ. δολ., παρουσιάζοντας έτσι άνοδο 11,3% σε σχέση με το 2016 (1.928,7 εκ. δολ.). Τα ανωτέρω ποσά, μετατρεπόμενα 

σε ευρώ βάσει της σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2017 (1 δολ.= 0,923 ευρώ), ανέρχονται σε 2.016,3 εκ. για το 2017, 
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έναντι 1.791,2 εκ. για το 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, το 2017 το σύνολο του διμερούς εμπορίου ανήλθε 

σε 1.875,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.756,9 εκ. το 2016, σημειώνοντας έτσι άνοδο 6,4%. Η Ελλάδα παραμένει αρκετά 

χαμηλά στην κατάταξη των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, ευρισκόμενη στην 77
η
 θέση. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η χώρα μας εμφανίζει, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, πλεόνασμα στο εμπορικό της ισοζύγιο 

έναντι των ΗΠΑ, το οποίο, βάσει των στοιχείων της U.S.A.-I.T.C., ανέρχεται σε 343,1 εκατ. δολ. (327,9 εκ. Ευρώ σε 

ισοτιμία 2017) και βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ σε 370,1 εκατ. Ευρώ (πτώση 14,7% και 35% αντιστοίχως, έναντι 

του 2016). 

 

 

Β. Κορυφαία 20 ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα σε Η.Π.Α. έτους 2017: 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, τα 20 κορυφαία προϊόντα (κατά τετραψήφιους κωδικούς συνδυασμένης 

ονοματολογίας) που εξήχθησαν από την Ελλάδα στις ΗΠΑ τo 2017 είναι τα ακόλουθα: 

 

α/α Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή προϊόντος 

(κατά 4-ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2016 

(σε ευρώ) 

 2017 

(σε ευρώ) 

1 2710 Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή 

παρασκευάσματα 

191.673.504 

 

 191.270.542 

 

2 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη 

κατεψυγμένα  

112.009.984 

 

 126.364.215 

 

3 2523 Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 

δεν είναι σε σκόνη 

104.863.344 

 

 97.554.224 

 

4 99SS Προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου 

 

69.637.751 

 

 80.097.593 

 

5 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 

 

56.957.307 

 

 53.008.720 

 

6 2713 

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 

3.125.367 

 

 

 43.262.307 

7 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 

 

33.412.161 

 

 37.038.520 

 

8 8533 Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός 

από θερμαντικές αντιστάσεις) 

33.146.613 

 

 27.426.264 

 

9 7411 Σωλήνες από χαλκό 

 

22.063.076 

 

 25.924.846 

 

10 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

 

24.424.080 

 

 25.484.059 

 

11 7306 

 

Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή 

χάλυβα 

 

19.177.129 

 

 24.025.920 

 

12 0302 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 

φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

24.272.149 

 

 23.760.885 

 

13 6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, 

άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από 

αυτές 

23.463.163 

 

 23.524.743 

 

14 8803 Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 

και 8802 

26.854.813 

 

 22.589.517 

 

15 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

16.327.044 

 

 21.278.859 

 

16 7305 Σωλήνες, κυκλικής διατομής που παράγονται από πλατέα 

προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα  

49.049.112 

 

 19.142.174 

 

17 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά.  

10.865.766 

 

 12.470.560 

 

18 2530 Βερμικουλίτης, περλίτης κλπ ορυκτά  10.688.012  12.247.287 
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19 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

24.622.211 

 

 

11.735.161 

 

20 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού  

 

5.485.379 

 

 

10.520.696 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  
888.727.092 

 

% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. 
79,1% 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C., τα 20 κορυφαία προϊόντα (κατά τετραψήφιους κωδικούς συνδυασμένης 

ονοματολογίας) που εξήχθησαν από την Ελλάδα στις ΗΠΑ τo 2017 είναι τα εξής: 

 

α/α Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή προϊόντος 

(κατά 4-ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2016 

(σε $ ΗΠΑ) 

     2017 

(σε $ ΗΠΑ) 

1 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα   

 

129.781.037 154.492.049 

2 8212 Ξυράφια και οι λεπίδες τους 116.851.918 118.519.839 

3 2523 

 

Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 

δεν είναι σε σκόνη 

122.015.861 104.218.431 

4 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 

 

59.133.058 61.306.540 

5 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα  

 

 30.760.604 55.708.651 

6 2710 Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή 

παρασκευάσματα 

61.600 50.751.717 

7 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 38.738.834 43.406.433 

8 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

54.678.673 37.228.243 

9 8533 

 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός 

από θερμαντικές αντιστάσεις) 

42.128.484 29.800.960 

10 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 27.615.754 29.538.324 

11 7411 Σωλήνες από χαλκό 23.776.986 28.639.508 

12 7306 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή 

χάλυβα  

16.784.205 27.875.632 

13 6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, 

άλλες από σχιστόλιθο, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη  

28.494.056 27.754.480 

14 2714 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα 

Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα 

0 27.015.325 

15 0305 Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά 28.484.523 26.683.973 

16 0302 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 

φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

24.185.127 22.362.592 

17 8803 Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα  21.947.316 20.190.460 

18 2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί 

Απορρίμματα καπνού 

23.286.497 19.431.900 

19 9801 Επανεξαγωγή αντικειμένων προς επισκευή 26.806.700 17.511.646 
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20 2709 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 

(ακατέργαστο πετρέλαιο) 

0 15.984.972 

ΣΥΝΟΛΟ: 918.421.675 

% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. 73% 

Πηγή: U.S.A.-I.T.C. 

 

 

Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις κατά επί μέρους εξαγόμενα προϊόντα – Αποκλίσεις στοιχείων: 

1. Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στις ΗΠΑ το 2017 ήταν τα πετρελαιοειδή, με 4-

ψήφιο κωδικό 2710 («Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή παρασκευάσματα»), με συνολική 

αξία 191.270.542 εκ. Ευρώ (έναντι 191.673.504 Ευρώ το 2016). Σημειωτέον ωστόσο ότι για το ίδιο προϊόν 

(Κωδικός Προϊόντος 2710 και στις δύο περιπτώσεις), παρατηρείται απόκλιση στην καταγραφή της αρμόδιας 

αμερικανικής υπηρεσίας (καταγεγραμμένη αξία 50.751.717 δολ. ΗΠΑ) 

2. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το πρώτο εξαγόμενο προϊόν της Ελλάδας στις ΗΠΑ ήταν τα «Λαχανικά 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα» (4-ψήφιος κωδικό 2005), με συνολική αξία 126,4 

εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και 154,5 εκ. δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C. Υπογραμμίζεται 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω εξαγωγών αφορά στις παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε άρμη 

επιτραπέζιες ελιές (6-ψήφιος κωδικός 200570), η αξία των οποίων ανήλθε σε 145,6 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2017, 

έναντι 121,8 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2016 (άνοδος 16,4%), γεγονός που τις κατατάσσει για άλλη μια χρονιά στο 

σημαντικότερο εξαγόμενο αγροτικό προϊόν μας στις Η.Π.Α.  
3. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι για την U.S.A-I.T.C, το 2

ο
 σημαντικότερο ελληνικό προϊόν που εξήχθη στις ΗΠΑ 

το 2017 ήταν τα ξυραφάκια (με αξία 118,5 εκ. δολ.), τη στιγμή που η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει καν το ανωτέρω 

προϊόν.  

4. Για ακόμα μια χρονιά καταγράφεται καθίζηση των εξαγωγών σωλήνων κυκλικής διατομής, που παράγονται από 

προϊόντα έλασης σιδήρου και χάλυβα (4-ψήφιος κωδικός 7305), οι οποίες ανήλθαν σε 19, 1 εκατ. Ευρώ το 2017, 

έναντι 49 εκατ. Ευρώ το 2016. Αντιθέτως, παρουσιάζεται άνοδος στην αξία των εξαγωγών προϊόντων με κωδικό 

7411-«Σωλήνες από χαλκό» και 7306-«Σωλήνες με κοίλα είδη από χάλυβα και σίδηρο», με 25,9 εκ. Ευρώ έναντι 

22 εκ. Ευρώ το 2016 και 24 εκ. Ευρώ έναντι 19,2 εκ. Ευρώ το 2016 αντιστοίχως.   

5. Αισθητή πτώση εμφανίζουν οι εξαγωγές μας σε τσιμέντο, με 104,2 εκ. δολ ΗΠΑ για το 2017, έναντι 122 εκ. δολ. 

ΗΠΑ για το 2016 (πτώση 14,6%), ενώ η U.S.A-I.T.C καταγράφει μικρή άνοδο των εξαγωγών προϊόντων 

αλουμινίου (61,3 εκ. δολ. το 2017, έναντι 59,1 εκ. δολ. το 2016), τη στιγμή που η ΕΛΣΤΑΤ μετρά μικρή μείωση 

των ίδιων προϊόντων (53 εκ. Ευρώ το 2017, έναντι 57 εκ. το 2016).  

6. Αξίζει να επισημανθεί η σταθερά ανοδική πορεία των εξαγωγών μας στα τρόφιμα-ποτά, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν συνολικά το 25% των εξαγωγών μας στις Η.Π.Α., με τις προοπτικές περαιτέρω αύξησής 

τους να διανοίγονται εξαιρετικά ευνοϊκές (4,8% άνοδος, σε σύγκριση με το 2016).  
Πέραν της εντυπωσιακής αύξησης των εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, αξίζει να 

σημειώσουμε την ανοδική πορεία του ελαιολάδου (36,8 εκ. Ευρώ το 2017 έναντι 33,4 εκ. Ευρώ το 2016), το 

συντριπτικό ποσοστό του οποίου (περίπου το 97%) είναι εξαιρετικής ποιότητας έξτρα παρθένο.  

Επίσης, αύξηση παρατηρείται και στα τυροκομικά προϊόντα με 25,5 εκ. Ευρώ το 2017 έναντι 24,4 εκατ. Ευρώ το 

2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  

Σταθερή, παρά τη μερική μείωση κρίνεται η παρουσία των ιχθυηρών, με τους διάφορους κωδικούς να αθροίζουν 

αξία περίπου 50 εκ. δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της U.S.A-I.T.C.  

Tέλος, αξίζει να επισημανθεί η σταθερή άνοδος του κρασιού, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει αξία 12,4 εκ. Ευρώ 

για το 2017, έναντι 10,8 για το 2016 (άνοδος 13%) και την U.S.A-I.T.C να καταγράφει αξία 13,1 εκ. δολ. ΗΠΑ 

για το 2017, έναντι 11,6 για το 2016 (άνοδος 13,1%). 

7. Έτερη σημαντική απόκλιση στα στοιχεία των ελληνικών και αμερικανικών στατιστικών αρχών συνιστά το 

γεγονός ότι η EΛΣΤΑΤ καταγράφει τα προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου (κωδικός 99SS) ως το 4ο 

εξαγόμενο προϊόν μας με 80 εκ. ευρώ, ενώ η αμερικανική αρχή δεν προβαίνει σε σχετική καταγραφή. Ομοίως, 

ενώ η αμερικανική πλευρά καταγράφει τα καπνά ως το 18
ο
 σημαντικότερο ελληνικό προϊόν με 19,4 εκ. δολ. 

ΗΠΑ, η ΕΛΣΤΑΤ τα κατατάσσει πολύ χαμηλότερα, με αξία 7,6 εκ. Ευρώ.  
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Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. κατά κλάδο (2016 – 2017):             

 Όπως φαίνεται και στο κατωτέρω γράφημα, που επεξεργάσθηκε το Γραφείο μας, οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ 

έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη διασπορά τους σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες/κλάδους προϊόντων, ήτοι: 

1) Τρόφιμα/Ποτά,  

2) Βιομηχανικά προϊόντα (προϊόντα χαλκού, σιδήρου, αλουμινίου, χημικά, πλαστικά κλπ),  

3) Δομικά υλικά και  

4) Πετρελαιοειδή.  

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διετία 2016 – 2017 συγκρατείται η σταθερή άνοδος των τροφίμων/ποτών, που 

καταλαμβάνουν μερίδιο 25% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών για το 2017, έναντι 24% για το 2016 και η 

συνεχιζόμενη πτώση των βιομηχανικών προϊόντων, που καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 32% για το 2017, έναντι 37% για 

το 2016, τη στιγμή που τα πετρελαιοειδή, με μερίδιο 21% το 2017 έναντι 18% το 2016, καταγράφουν αξιοσημείωτη 

άνοδο. Μικρή πτώση καταγράφουν και τα δομικά υλικά, που το 2017 κατέλαβαν μερίδιο 12% έναντι 13% το 2016. Στους 

λοιπούς κλάδους, όπου συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως έτερα προϊόντα, όπως βιοτεχνικά, καπνικά, μη ταξινομημένα 

κλπ παρατηρείται μια σχετική άνοδος με μερίδιο 10% το 2017, έναντι 8% το 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Κορυφαία 15 προϊόντα εισαγόμενα προϊόντα από ΗΠΑ – 2017. 

 

Σύμφωνα με την EΛΣΤΑΤ, τα 15 κορυφαία προϊόντα (κατά τετραψήφιους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας) 

που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τις Η.Π.Α. τo 2017 είναι τα εξής: 

 

α/α 
Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

(κατά τετραψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2016 

(σε  εκ. 

ευρώ) 

2017 

(σε εκ. 

ευρώ) 

1 

 

99SS 

 

Προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου 

 

4,9 

 

198,2 

 

2 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 39,8 67,5 

3 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  32,2 53,6 

4 8803 

 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 

8802 

84,7 

 

35,2 

5 

 

8903 

 

Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. 

Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 

3,3 

 

28,8 

6 3004 Φάρμακα  17,3 21,9 

7 0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί 26,5 21,4 

8 9018 

 

Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 

κτηνιατρική χρήση 

14,9 

 

14,2 

9 4703 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας  12,1 10,9 

10 8471 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών 4,3 9,6 

11 8517 

 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 

ενσύρματη τηλεγραφία 

6,7 

 

8,6 

12 2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 7,9 7,9 
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2016 2017
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13 9504 

 

Παιχνίδια συντροφιάς, παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα 

σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κλπ 

0,2 

 

7,7 

14 2401 

 

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 

Απορρίμματα καπνού 

4,7 

 

7,4 

15 9021 

 

Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις και άλλα 

είδη προθετικής 

7,3 

 

6,9 

ΣΥΝΟΛΟ: 500,1 

% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Η.Π.Α. 66,5% 

   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C., τα 15 κορυφαία προϊόντα (κατά τετραψήφιους κωδικούς συνδυασμένης 

ονοματολογίας) που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ τo 2017 είναι τα εξής: 

α/α 
Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

(κατά τετραψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2016 

(σε εκ. $ 

ΗΠΑ) 

2017 

(σε εκ. $ 

ΗΠΑ) 

1 8802 Αεροσκάφη με κινητήρα 90,7 166,7 

2 9033 Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη 

του κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 

αλλού στο κεφάλαιο 90 

44,6 80,2 

3 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 28,8 63 

4 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  42,1 52,2 

5 0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί 22,8 28 

6 3004 Φάρμακα  15,9 25 

7 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές 

ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

0,3 24 

8 9880 Εξαγωγικά φορτία χαμηλής αξίας 16,5 20,9 

9 9018 Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 

κτηνιατρική χρήση 

17,4 14,6 

10 9504 Παιχνίδια συντροφιάς, παιχνίδια που λειτουργούν με μηχανισμό, τα 

σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κλπ 

0,7 13,2 

11 4703 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας 12,7 13 

12 8517 Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 

τηλεγραφία 

13,7 12,6 

13 8803 

 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 

8802 

5,3 12 

14 8471 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών 5,7 11,7 

15 8800 Επιβατικά αεροσκάφη και μέρη αυτών 11,4 10,6 

ΣΥΝΟΛΟ: 547,7 

% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Η.Π.Α. 60% 

    Πηγή: US International Trade Commission 

 

Αναφορικά με τα σημαντικότερα εισαγόμενα στην Ελλάδα αμερικανικά προϊόντα, σημειώνουμε ότι το συντριπτικό 

ποσοστό αυτών αποτελούν βιομηχανικά προϊόντα. Σύμφωνα με την ΕΣΛΤΑΤ, το πρώτο εισαγόμενο στην Ελλάδα προϊόν 

από τις ΗΠΑ για το 2017, αξίας 198,2 εκ. Ευρώ, εμπίπτει στην κατηγορία «Προϊόντα Εμπιστευτικού Εμπορίου», ενώ για 

την U.S.A.-I.T.C. το πρώτο προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία «Αεροσκάφη με κινητήρα», με αξία 166,7 εκ. δολ. ΗΠΑ. 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πίνακες των δύο αρχών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, με 

χαρακτηριστικότερες τις περιπτώσεις των καταγραφών της ΕΛΣΤΑΤ 8803-«Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα 

των κλάσεων 8801 και 8802», 8903- «Θαλαμηγοί και άλλα σκάφη αναψυχής κλπ», 2208-«Αιθυλική Αλκοόλη», 2401-

«Καπνά ακατέργαστα» και 9021-«Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις» που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στα 15 κορυφαία από πλευράς αξίας εισαγόμενα από τις ΗΠΑ προϊόντα, με βάση την αντίστοιχη καταγραφή της U.S.A.-

I.T.C.  

Aντιστοίχως, οι καταγραφές της U.S.A.-I.T.C. 9033-«Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα,συσκευές, όργανα ή 

άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90», 8526-«Συσκευές 

ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού» και 8800-« 

Επιβατικά αεροσκάφη και μέρη αυτών» δεν συμπεριλαμβάνονται στα 15 κορυφαία από πλευράς αξίας εισαγόμενα από 

τις ΗΠΑ προϊόντα, με βάση την αντίστοιχη καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ. 


