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Γραφείο 
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Νέα Υόρκη,  31 Μαρτίου 2017 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ 2016 

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

 

 2015 2016 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Αξία ελληνικών εξαγωγών σε ΗΠΑ 
ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 1.246,2 1.095,4 -12,1% 

US ITC (σε εκ. €*) 1.275,0 1.155,6 -9,4% 

Αξία εισαγωγών από ΗΠΑ 
ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 595,3 580,8 -2,5% 

US ITC (σε εκ. €*) 682,1 677,1 -0,8% 

Σύνολο διμερούς εμπορίου 
ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 1.841,5 1.676,2 -9% 

US ITC (σε εκ. €*) 1.957,1 1.832,7 -6,4% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) +650,9 +514,6 -21% 

US ITC (σε εκ. €*) +592,9 +478,5 -19.3% 

 

* Μετατροπή δολ. ΗΠΑ σε ευρώ βάσει σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2016: 1 $ = 0,940 €   

   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 2016 

πτώση 9,4%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2015). Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών μας, κατά το 2016, ανήλθε 

στα 1.155,6 εκατ. Ευρώ, έναντι 1.275 εκατ. Ευρώ το 2015.  

Η εν λόγω αρνητική επίδοση, διαδέχεται την εντυπωσιακή άνοδο, ύψους 30%, που είχε καταγραφεί το 2015 έναντι 

του προηγουμένου έτους (2014). Επισημαίνεται επίσης, ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών εμφανίζεται, βάσει των 

αμερικανικών στοιχείων, κατά 60 περίπου εκατ. Ευρώ μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Οριακά πτωτική είναι, βάσει των αμερικανικών στοιχείων, η πορεία και των αμερικανικών εξαγωγών προς τη χώρα 

μας, με την αξία τους να υποχωρεί στα 677,1 εκατ. Ευρώ για το 2016, έναντι 682,1 Ευρώ για το 2015 (πτώση 0,8%). 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των αμερικανικών εξαγωγών στην Ελλάδα για το 2016 

καταγράφεται σε 580,8 εκατ. Ευρώ, έναντι 595,3 εκ. ευρώ το 2015 (πτώση 2,5%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ωστόσο η σημαντική απόκλιση της εκτιμούμενης αξίας των αμερικανικών εξαγωγών, όπως αυτή εκτιμάται από 

την ΕΛΣΤΑΤ και την U.S.A.-I.T.C. αντιστοίχως, η οποία ανέρχεται στα 96 περίπου εκατ. Ευρώ.  

Αναφορικά με τον συνολική αξία του διμερούς εμπορίου, σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C. το 2016 ανήλθε σε 

1.832,7 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι πτώση 6,4% σε σχέση με το 2015 (1.957,1 εκατ. Ευρώ). Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, το 2016 το σύνολο του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 1.676,2 εκατ. Ευρώ, έναντι 1.841,5 το 2015, 

σημειώνοντας έτσι πτώση 9%. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι παρά την πτωτική πορεία των ελληνικών εξαγωγών το 2016, η χώρα μας εμφανίζει, για 

πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, πλεόνασμα στο εμπορικό της ισοζύγιο έναντι των ΗΠΑ, το οποίο, βάσει των στοιχείων της 

U.S.A.-I.T.C., ανέρχεται σε 478,5 εκατ. Ευρώ και βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ σε 514,6 εκατ. Ευρώ (πτώση 

19,3% και 21% αντιστοίχως, έναντι του 2015). 
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Β. Κορυφαία 20 ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα σε Η.Π.Α. έτους 2016: 

 

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

ονοματολογίας) που εξήχθησαν από την Ελλάδα στις ΗΠΑ τo 2016 είναι τα ακόλουθα: 

 
α/α Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή προϊόντος 

(κατά 4-ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2015 

(σε ευρώ) 

2016 

(σε ευρώ) 

 

1 2710 

Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή παρασκευάσματα 

196.520.982 

 

191.673.504 

 

 

2 2005 

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα  

102.251.011 

 

112.009.984 

 

 

3 2523 Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε 

σκόνη 

79.700.902 

 

104.863.344 

 

 

4 99SS Προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου 

 

51.748.939 

 

69.637.751 

 

 

5 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 

 

58.949.042 

 

56.957.307 

 

 

6 7305 
Σωλήνες, κυκλικής διατομής που παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης 

από σίδηρο ή χάλυβα  

80.563.194 

 

49.049.112 

 

 

7 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 

 

30.955.642 

 

33.412.161 

 

 

8 8533 Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός από 

θερμαντικές αντιστάσεις) 

37.953.442 

 

33.146.613 

 

 

9 8803 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802 

21.237.601 

 

26.854.813 

 

 

10 2008 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα 

30.352.181 

 

24.622.211 

 

11 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

 

22.832.680 

 

24.424.080 

 

 

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

άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

17.278.864 

 

 

24.272.149 

 

 

 

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

σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες 

και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες. 

20.847.936 

 

 

23.463.163 

 

 

14 7411 Σωλήνες από χαλκό 

 

14.630.444 

 

22.063.076 

 

15 7306 

 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή χάλυβα 

 

125.498.225 

 

 

19.177.129 

 

 

 

16 2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 

καπνού 

13.502.164 

 

17.042.369 

 

 

17 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

18.471.822 

 

16.327.044 

 

18 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά.  

10.511.890 

 

 

10.865.766 

 

 

 

19 2530 Βερμικουλίτης, περλίτης κλπ ορυκτά  8.340.501 

 

 

10.688.012 

 

 

 

20 0811 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 

κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

9.789.479 

 

 

9.107.215 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:  951.936.942 879.656.803 

% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. 76,4% 80,3% 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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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 2016 είναι τα εξής: 
α/α Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή προϊόντος 

(κατά 4-ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2015 

(σε $ ΗΠΑ) 

2016 

(σε $ ΗΠΑ) 

 

1 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα   

 

129.030.082 129.781.037  

2 2523 

 

Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 

δεν είναι σε σκόνη 

 

83.872.661 122.015.861  

3 8212 Ξυράφια και οι λεπίδες τους 132.380.982 116.851.918  

4 7305 Σωλήνες, κυκλικής διατομής που παράγονται από πλατέα 

προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα  

197.195.473 70.072.751  

5 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 

 

69.664.451 59.133.058  

6 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

54.081.632  54.678.673 

7 8533 

 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός από 

θερμαντικές αντιστάσεις) 

34.350.684 42.128.484  

8 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 36.339.800 38.738.834  

9 9706 Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών  16.913.343 34.314.200  

10 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. 

Άλλα μη 

αυτοκινούμενα οχήματα και τα μέρη τους 

16.697.090 30.760.604 

11 6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, 

άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από 

αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από 

φυσικές πέτρες. 

25.659.747 28.494.056  

12 0305 Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά 13.077.204 28.484.523  

13 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 25.542.514 27.615.754  

14 0302 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από 

φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 

17.827.538 24.185.127  

15 7411 Σωλήνες από χαλκό 33.342.801 23.776.986  

16 2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 

Απορρίμματα καπνού 

19.716.191 23.286.497  

17 8803 Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 

και 8802 

23.154.658 21.947.316 

18 2530 Βερμικουλίτης, περλίτης κλπ ορυκτά  

 

13.966.469 17.180.291 

19 7306 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από σίδηρο ή 

χάλυβα  

21.772.816 16.784.205  

20 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά 

11.431.175 12.045.393  

ΣΥΝΟΛΟ: 976.017.311 922.275.568 

% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. 72% 75% 

Πηγή: U.S.A.-I.T.C. 

 

Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις κατά επί μέρους εξαγόμενα προϊόντα: 

1. Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στις ΗΠΑ το 2016 ήταν τα πετρελαιοειδή, με 4-

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

191.673.504 ευρώ (έναντι 196.520.982 ευρώ το 2015).  

Μείζονος σημασίας θεωρούμε ωστόσο ότι για το ίδιο προϊόν (Κωδικός Προϊόντος 2710 και στις δύο 

περιπτώσεις) η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία καταγράφει αμελητέα αξία ελληνικών εξαγωγών, ήτοι μόλις 

61.000 δολ. ΗΠΑ. 
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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 112 εκατ. 

Ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και 129,7 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 121,8 εκ. δολ. 

ΗΠΑ το 2016, έναντι 118,7 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της U.S.A.-I.T.C., γεγονός που τις 

κατατάσσει στο σημαντικότερο εξαγόμενο αγροτικό προϊόν μας στις Η.Π.Α. 
 

3. Επισημαίνεται η σημαντική αύξηση της αξίας των εξαγωγών τσιμέντου (4-ψήφιος κωδικός 2523), οι οποίες 

ανήλθαν σε  104,8 εκατ. Ευρώ το 2016, έναντι 79,7 εκατ. Ευρώ το 2015. 

 

4. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καθίζηση των εξαγωγών σωλήνων κυκλικής διατομής, που παράγονται από προϊόντα 

έλασης σιδήρου και χάλυβα (4-ψήφιος κωδικός 7305), οι οποίες ανήλθαν σε 49 εκατ. Ευρώ το 2016, έναντι 80,5 εκατ. 

Ευρώ το 2015 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και σε 70 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2016 έναντι 197,1 εκατ. δολ ΗΠΑ το 2015, 

σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C., καθώς και των σωλήνων με κοίλα μέρη (4-ψήφιος κωδικός 7306), οι οποίες ανήλθαν σε 

19,1 εκατ. Ευρώ το 2016 έναντι 125,4 εκατ. Ευρώ το 2015, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και σε 16,7 εκ. δολ. ΗΠΑ το 

2016 έναντι 21,7 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2015, σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C.  

Σημειωτέον ότι οι ανωτέρω σωλήνες (παραγόμενοι σχεδόν αποκλειστικά από τη «Σωληνουργία Κορίνθου» 

του Ομίλου «Βιοχάλκο») χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην κατασκευή αγωγών υδρογονανθράκων.  

Υπογραμμίζεται ότι η πτώση των σωλήνων χάλυβα και σιδήρου φαίνεται ότι αποτελεί την βασική αιτία για 

τη μείωση του συνολικού ύψους της αξίας των εξαγωγών μας στις Η.Π.Α., δεδομένου ότι στις υπόλοιπες 

κατηγορίες παρατηρείται είτε στασιμότητα είτε (έστω μερική) βελτίωση, σε σχέση με τα μεγέθη του 2015.  

 

5. 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. (το 30% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) , 

με τις προοπτικές περαιτέρω αύξησής τους να διανοίγονται εξαιρετικά ευνοϊκές.  

Πέραν της εντυπωσιακής αύξησης των εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, αξίζει να 

σημειώσουμε την ανοδική πορεία του ελαιολάδου (33,4 εκ. ευρώ το 2016, έναντι 30,9 το 2015 σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ), το συντριπτικό ποσοστό του οποίου (περίπου το 96%) είναι εξαιρετικής ποιότητας έξτρα παρθένο.  

Επίσης, αύξηση παρατηρείται και στα τυροκομικά προϊόντα με 24,4 εκατ. Ευρώ το 2016 έναντι 22,8 εκατ. Ευρώ το 

2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται στα ιχθυηρά, με τον 4-ψήφιο κωδικό 

0302 («Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη») να φτάνει τα 24,3 εκατ. Ευρώ το 2016 έναντι 17,2 το 

2015.  

Επισημαίνουμε ότι το προϊόν «Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά» (4-ψήφιος 

κωδικός 0305) εμφανίζεται στα 28,4 εκ. δολ ΗΠΑ το 2016 έναντι 13 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2015, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της U.S.A.-I.T.C., τη στιγμή που καταγράφεται με μόλις 54 χιλ. ευρώ στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  

 

6. Έτερη απόκλιση στα στοιχεία των ελληνικών και αμερικανικών στατιστικών αρχών συνιστά ότι η EΛΣΤΑΤ 

καταγράφει τα προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου (κωδικός 99SS) ως το 4ο εξαγόμενο προϊόν μας με 69,6 εκ. ευρώ, 

ενώ η αμερικανική αρχή δεν προβαίνει σε σχετική καταγραφή.  

Επίσης, ενώ η U.S.A.-I.T.C. καταγράφει ως 3ο εξαγόμενο προϊόν μας στις ΗΠΑ τον 4-ψήφιο κωδικό 8212 

(«Ξυράφια και οι λεπίδες τους») με 116,8 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2016, έναντι 132,3 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2015, η ΕΛΣΤΑΤ δεν 

προσμετρά το εν λόγω προϊόν στις ελληνικές εξαγωγές.  

Ομοίως, ενώ η αμερικανική πλευρά καταγράφει τα «Αντικείμενα αρχαιολογικά με ηλικία μεγαλύτερη των 100 

ετών» (4-ψήφιος κωδικός 9706) ως εξαγωγή ελληνικού προϊόντος, με αξία 34,3 εκ.δολ. ΗΠΑ, η ΕΛΣΤΑΤ δεν τον 

καταγράφει ως τέτοια. Εκτίμηση του Γραφείου μας είναι ότι τα εν λόγω προϊόντα αφορούν σε αρχαιολογικά εκθέματα, 

τα οποία εισάγονται ad-hoc στις Η.Π.Α., με σκοπό την παρουσίασή τους σε περιοδικές/θεματικές εκθέσεις μουσείων η 

αξία των οποίων προσμετράται από την αμερικανική υπηρεσία, αλλά όχι απ’την ΕΛΣΤΑΤ, στο διμερές μας εμπόριο. 

 

Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. κατά κλάδο (2015 – 2016):             

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

κατά την τελευταία διετία έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη διασπορά τους σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες/κλάδους 

προϊόντων, ήτοι, κατά σειρά σπουδαιότητας: 

1) Τρόφιμα/Ποτά,  

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

3) Δομικά υλικά (συμπεριλαμβανομένων των προφίλ αλουμινίου) και  

4) Πετρελαιοειδή.  

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διετία 2015 – 2016 συγκρατείται η θεαματική άνοδος των τροφίμων/ποτών, 

που καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 25% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών για το 2016, έναντι 18,4% για το 
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2015 και η μεγάλη πτώση των βιομηχανικών προϊόντων, που καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 23,6% για το 2016, έναντι 

35,5% για το 2015. Η μεγάλη πτώση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, η οποία όπως προαναφέρθηκε 

αποδίδεται κυρίως στη θεαματική πτώση των σωλήνων χαλκού και σιδήρου, συμπαρέσυρε το σύνολο των 

ελληνικών εξαγωγών, τη στιγμή που τα πετρελαιοειδή, με μερίδιο 18% το 2016, έναντι 16,7% το 2015 καταγράφουν 

μικρή πτώση. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η άνοδος των δομικών υλικών, που το 2016 κατέλαβαν μερίδιο 18,5% έναντι 

14,3% το 2015. Στους λοιπούς κλάδους, όπου παρατηρείται μια σχετική ισορροπία με μερίδιο 14,9% το 2016 έναντι 

15,1% το 2015 συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως έτερα προϊόντα, όπως κλωστοϋφαντουργικά, βιοτεχνικά, καπνικά 

κλπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Κορυφαία 15 εισαγόμενα προϊόντα από ΗΠΑ – 2016. 

 

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

ονοματολογίας) που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τις Η.Π.Α. τo 2016 είναι τα εξής: 

 

α/α 
Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

(κατά τετραψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2015 

(σε  εκ. 

ευρώ) 

2016 

(σε  εκ. 

ευρώ) 

1 8803 Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802 39,9 84,7 

2 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 66,6 39,8 

3 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  13,1 32,2 

4 8802 Αεροσκάφη με κινητήρα  11,8 27,1 

5 0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί 27,3 26,5 

6 

2710 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή 

παρασκευάσματα 2,9 17,9 

7 3004 Φάρμακα  14,8 17,3 

8 

9018 

Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 

χρήση 15,6 14,9 

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

10 

3815 

Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά 

παρασκευάσματα 3 11,4 

11 

8429 

Ισοπεδωτήρες αυτοπροωθούμενοι (μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες), 

καθώς και ομαλυντήρες χώματος και δρόμων (graders), αποξέστες (scrapers), 

εκσκαφείς κλπ 3,7 10,1 

12 4804 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ 7,8 8,9 

13 2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 5,3 7,9 

14 

9021 

Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις και άλλα είδη 

προθετικής 7,5 7,3 

15 

8517 

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 

τηλεγραφία 7,6 6,7 

ΣΥΝΟΛΟ: 237 324,8 

% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Η.Π.Α. 40% 56% 

   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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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 2016 είναι τα εξής: 

α/α 
Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

(κατά τετραψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2015 

(σε  εκ. $ 

ΗΠΑ) 

2016 

(σε εκ. $ 

ΗΠΑ) 

1 8802 Αεροσκάφη με κινητήρα 0 90,7 

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

κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 

κεφάλαιο 90 

70,3 44,6 

3 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  18,5 42,1 

4 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 57,5 28,8 

5 0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί 23 22,8 

6 9018 Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 

χρήση 

16,5 17,4 

7 9880 Εξαγωγικά φορτία χαμηλής αξίας 18,3 16,5 

8 3004 Φάρμακα  14,6 15,9 

9 8517 Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 

τηλεγραφία 

12,8 13,7 

10 4703 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας 11,6 12,7 

11 8411 Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες κλπ  5,2 12,4 

12 8701 Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήματα 11,7 12,1 

13 9703 Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, από ύλες παντός τύπου 0,4 11,7 

14 8800 Επιβατικά αεροσκάφη και μέρη αυτών 44,7 11,4 

15 2934 Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους 4,2 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ: 309,3 364,1 

% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Η.Π.Α. 43% 50,5% 

   Πηγή: US International Trade Commission 

  

 Αναφορικά με τα σημαντικότερα εισαγόμενα στην Ελλάδα αμερικανικά προϊόντα, σημειώνουμε ότι ποσοστό 65% 

αυτών αποτελούν προϊόντα βαριάς βιομηχανίας, με πρώτο, για το 2016, τα «μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά 

οχήματα», με αξία 84,7 εκ. ευρώ έναντι 39,9 εκ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ η U.S.A.-I.T.C. 

καταγράφει ως πρώτο εισαγόμενο προϊόν τα «αεροσκάφη με κινητήρα», με αξία 90,7 εκ. δολ. ΗΠΑ, έναντι 0 δολ. ΗΠΑ 

για το 2015. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το προϊόν «αεροσκάφη με κινητήρα» με 4-ψήφιο κωδικό 8802 καταγράφεται 

από την ΕΛΣΤΑΤ στην 4η θέση, με αξία 27,1 εκ. ευρώ. Σημαντικές αποκλίσεις εμφανίζονται ανάμεσα στα στοιχεία των 

δύο στατιστικών αρχών και στην καταγραφή άλλων εισαγόμενων από τις ΗΠΑ προϊόντων, με πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτό του κωδικού 9033 («Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα κλπ του κεφαλαίου 

90»), που αποτελεί το δεύτερο εισαγόμενο προϊόν για το 2016 σύμφωνα με την US ITC, με αξία 44,6 εκ. $, ενώ η 

ΕΛΣΤΑΤ το καταγράφει με αξία μόλις 528 χιλ. ευρώ. 

 

 


