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Διμερές Εμπόριο Ελλάδος - Η.Π.Α έτους 2018  

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

 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Η.Π.Α. 

 

 2017 2018 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

Αξία ελληνικών εξαγωγών σε ΗΠΑ 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 1.122,8 1.370,7 +22% 

US ITC (σε εκ. $)  1.257,1 1.603,4    +27,5% 

US ITC (σε εκ.€*)  1.359,7  

Αξία εισαγωγών από ΗΠΑ 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 752,7 689,7 -8,4%  

US ITC (σε εκ. $) 960,7 1.047,7 +9 % 

US ITC (σε εκ.€*)  888,4  

Σύνολο διμερούς εμπορίου 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) 1.875,5 2.060,4          +9,9 

US ITC (σε εκ. $) 2.217,8 2.651,1   +19,5% 

US ITC (σε εκ.€*)  2.248,1  

Εμπορικό Ισοζύγιο 

ΕΛΣΤΑΤ (σε εκ. €) +370,1   +681          +83,9 

US ITC (σε εκ. $) +296,4 +555,7   +87,5% 

US ITC (σε εκ.€*)  +471,3  

* Μετατροπή δολ. ΗΠΑ σε ευρώ βάσει σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2018: 1 $ = 0,848 €  

   Πηγή: IRS.gov 

 

Α. Γενικές παρατηρήσεις διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Η.Π.Α. έτους 2018: 

 

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

(“U.S.A. International Τrade Commission – I.T.C.”), η αξία των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στις Η.Π.Α. κατέγραψε 

το 2018 εντυπωσιακή άνοδο 27,5%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017), σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.  

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών μας, κατά το 2018, ανήλθε στα 1.603,4  εκ. δολ., έναντι 1.257,1 εκατ. δολ. το 2017. 

Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω ποσά, μετατρεπόμενα σε ευρώ βάσει της σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2018 (1 δολ.= 

0,848 ευρώ), ανέρχονται σε 1.359,7 εκ. ευρώ για το 2018. Αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι 

ελληνικές εξαγωγές αγαθών στις Η.Π.Α. κατέγραψαν το 2018 άνοδο 22%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017). 

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών μας, κατά το 2018, ανήλθε στα 1.370,7 εκ. ευρώ, έναντι 1.122,8  εκατ. ευρώ το 2017. 

Επισημαίνεται ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών εμφανίζεται, βάσει των αμερικανικών στοιχείων, οριακά 

χαμηλότερη κατά 11 περίπου εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
Βάσει των αμερικανικών στοιχείων, άνοδο 9% καταγράφει η πορεία των αμερικανικών εξαγωγών προς τη χώρα 

μας, με την αξία τους να ανέρχεται στα 1.047,7 εκ. δολ. για το 2018, έναντι 960,7 εκ. δολ. για το 2017. Τα ανωτέρω 

ποσά, μετατρεπόμενα σε ευρώ, βάσει της σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2018 (1 δολ.= 0,848 ευρώ), ανέρχονται σε 

888,4 εκ. ευρώ για το 2018. Επισημαίνεται ωστόσο η σημαντική απόκλιση της αξίας των αμερικανικών εξαγωγών, 

όπως αυτή καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ και την U.S.A.-I.T.C., δοθέντος ότι σύμφωνα με την ελληνική 

στατιστική αρχή το σύνολο της αξίας των εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων στην Ελλάδα για το 2018 ήταν μόλις 

689,7 εκ. ευρώ, έναντι 752,7 εκ. ευρώ για το 2017 (πτώση 8,4%).  

Αναφορικά με τον συνολική αξία του διμερούς εμπορίου, σύμφωνα με την U.S.A.-I.T.C. το 2018 ανήλθε σε 2.651,1 

εκατ. δολ., παρουσιάζοντας έτσι άνοδο 19,5% σε σχέση με το 2017 (2.217,8 εκ. δολ.). Τα ανωτέρω ποσά, μετατρεπόμενα 

σε ευρώ βάσει της σταθμισμένης ετήσιας ισοτιμίας 2018 (1 δολ.= 0,848 ευρώ), ανέρχονται σε 2.248,1 εκ. ευρώ για το 
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2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, το 2018 το σύνολο του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 2.060,4 εκατ. ευρώ, 

έναντι 1.875,5 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας έτσι άνοδο 9,9 %. Η Ελλάδα παραμένει αρκετά χαμηλά στην 

κατάταξη των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, ευρισκόμενη στην 68
η
 θέση σε όρους αξίας εξαγωγών, ενώ 

ευρίσκεται στην 79
η
 θέση σε όρους αξίας εισαγωγών. 

Υπογραμμίζεται τέλος η σημαντική αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος της χώρας μας έναντι των Η.Π.Α 

Ειδικότερα, το εμπορικό μας πλεόνασμα, βάσει των στοιχείων της U.S.A.-I.T.C., ανήλθε σε 555,7 εκατ. δολ. (471,3 εκ. 

Ευρώ σε ισοτιμία 2018) ή 681 εκατ. Ευρώ βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, επίδοση που συνιστά εντυπωσιακή αύξηση 

κατά 87,5% και 83,9% αντιστοίχως, έναντι του 2017. Επισημαίνεται ότι η χώρα μας εμφανίζει για 7
η
 συνεχόμενη χρονιά 

πλεόνασμα στο εμπορικό της ισοζύγιο έναντι των ΗΠΑ. 

 

Β. Κορυφαία 20 ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα σε Η.Π.Α. έτους 2018: 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, τα 20 κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα (κατά τετραψήφιους Κωδικούς 

Συνδυασμένης Ονοματολογίας) της χώρας μας προς τις ΗΠΑ τo 2018, είναι τα ακόλουθα: 

 
α/α Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή προϊόντος 

(κατά 4-ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2017 

(σε εκ. €) 

2018  

(σε εκ. €) 

1 7305 Σωλήνες, κυκλικής διατομής που παράγονται από πλατέα προϊόντα 

έλασης από σίδηρο ή χάλυβα  

19,14 

 

196,52 

2 2710 Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και συναφή παρασκευάσματα 

 

191,27 

 

147,43 

3 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα 

  

126,36 

 

133,82 

4 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 

 

53 

 

102,46 

5 2523 Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι 

σε σκόνη 

97,55 

 

87,96 

6 99SS Λοιπά προϊόντα (εμπιστευτικού εμπορίου) 

 

80,1 

 

70,57 

7 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 43,26 54,5 

8 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 

 

37,04 

 

41,96 

9 8533 
Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός από 

θερμαντικές αντιστάσεις) 

27,43 

 

33,34 

10 7411 Σωλήνες από χαλκό 

 

25,92 

 

31,25 

11 7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή 

επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), 

3,96 30,4 

12 7213 Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα 

 

0 26,58 

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

από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές 

23,52 

 

25,63 

14 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

 

25,48 

 

25,63 

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

παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ 

21,28 

 

22,82 

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

και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) 

23,76 

 

18,23 

17 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού  

10,52 15,63 

18 8803 Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802 

 

22,59 

 

14,54 

19 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά.  

12,47 

 

12,27 

ΣΥΝΟΛΟ 1.091,54 

% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. 79,63 

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 2018 είναι τα εξής: 

 
α/α Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή προϊόντος 

(κατά 4-ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

     2017 

(σε εκ. $) 

2018  

(σε εκ. $) 

1 7305 Σωλήνες, κυκλικής διατομής που παράγονται από πλατέα προϊόντα 

έλασης από σίδηρο ή χάλυβα 

11,86 214,06 

2 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 

 

154,49 166,71 

3 8212 Ξυράφια και οι λεπίδες τους 118,51 107,38 

4 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 

 

61,31 103,12 

5 2523 

 

Τσιμέντα υδραυλικά, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν 

είναι σε σκόνη 

104,22 93,78 

6 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 43,41 50,71 

7 2714 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα Ασφαλτίτες 

και πετρώματα ασφαλτούχα 

27,02 48,19 

8 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 

υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών 

2,81 44,16 

9 8533 

 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ρεοστάτες και ποτενσιόμετρα (εκτός από 

θερμαντικές αντιστάσεις) 

29,8 35,92 

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

διατηρημένα 

37,23 35,49 

11 7411 Σωλήνες από χαλκό 28,64 35,24 

12 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 29,54 31,58 

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

από σχιστόλιθο, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη  

27,75 31,37 

14 7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή 

επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια 

υποθέματα), 

3,43 29,65 

15 0305 Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά 26,68 29,18 

16 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα  55,71 28,54 

17 9801 Επανεξαγωγή αντικειμένων προς επισκευή 33,5 28,03 

18 9305 Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 μέχρι 9304 (για 

περίστροφα, πιστόλια, καραμπίνες κλπ) 
1,66 21,13 

19 7213 
Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα 

0 19,05 

20 9705 Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, 

ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, 

παλαιοντολογικό,εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον 

10,21 18,73 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.172,02 

% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών σε Η.Π.Α. 73,1% 

Πηγή: U.S.A.-I.T.C. 

 

Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών 20 σημαντικότερων προϊόντων σε Η.Π.Α. κατά κλάδο (2017 – 2018):    

          

 Όπως φαίνεται και στο κατωτέρω γράφημα, που επεξεργάσθηκε το Γραφείο μας, οι ελληνικές εξαγωγές των 20 

σημαντικότερων προϊόντων στις ΗΠΑ, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 80% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, 

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.  
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Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διετία 2017 – 2018 συγκρατούνται: 

 Η σημαντική άνοδος του μεριδίου των βιομηχανικών προϊόντων, που καταλαμβάνουν μερίδιο 46% επί των 20 

σημαντικότερων προϊόντων που εξήγαμε στις ΗΠΑ το 2018, έναντι 26% το 2017.  

Είναι σημαντικό ωστόσο να υπογραμμιστεί, ότι η κατηγορία αυτή μονοπωλείται από δύο μόνον προϊόντα, ήτοι 

σωλήνες σιδήρου/χάλυβος και τα προϊόντα αλουμινίου.  

Τα μεν πρώτα (σωλήνες σιδήρου/χάλυβος) συνιστούν εξαγωγές της εταιρείας «Σωληνουργεία Κορίνθου», η 

οποία εξάγει σωλήνες μεγάλης διατομής προς αξιοποίηση στη βιομηχανία υδρογονανθράκων στις Η.Π.Α., τα δε 

δεύτερα (προϊόντα αλουμινίου) συνιστούν εξαγωγές προφίλ αλουμινίου της εταιρείας “ALUMIL S.A.”, τα οποία 

προορίζονται για αξιοποίηση στον κλάδο κατασκευών ακινήτων. 

 Η μικρή πτώση του μεριδίου των τροφίμων/ποτών, που καταλαμβάνουν μερίδιο 25% επί των 20 σημαντικότερων 

προϊόντων που εξήγαμε στις ΗΠΑ το 2018 έναντι 29% το 2017 

 Η πτώση του μεριδίου των πετρελαιοειδών, που καταλαμβάνουν μερίδιο 18% επί των 20 σημαντικότερων 

προϊόντων που εξήγαμε στις ΗΠΑ το 2018 έναντι 27% το 2017  

 Η μικρή πτώση του μεριδίου των δομικών υλικών, που καταλαμβάνουν μερίδιο 11% επί των 20 

σημαντικότερων προϊόντων που εξήγαμε στις ΗΠΑ το 2018 έναντι 14% το 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο προϊόν μας στις ΗΠΑ το 2018 σε όρους αξίας εξαγωγών ήταν oι 

Σωλήνες κυκλικής διατομής, που παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου ή χάλυβος, με 4-ψήφιο 

κωδικό 7305, συνολικής αξίας 196,52 εκ. Ευρώ, έναντι μόλις 19,14 εκ. Ευρώ το προηγούμενο έτος (2017), 

επίδοση που συνιστά ποσοστιαία αύξηση 927%  

Το ίδιο προϊόν καταγράφεται ως πρώτο και στη λίστα της αρμόδιας αμερικανικής υπηρεσίας (καταγεγραμμένη 

αξία 214,06 εκ. δολ. Η.Π.Α.).  

2. Εντυπωσιακός είναι επίσης ο διπλασιασμός σχεδόν της αξίας των προϊόντων αλουμινίου (προϊόντα υπό τον 

κωδικό 7606-«Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο» ), με αξία εξαγωγών 102,46 εκ. Ευρώ, έναντι μόλις 53 εκ. 

Ευρώ το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (103,12 εκ. δολ. έναντι 61,31 εκ. δολ το 2017, σύμφωνα με 

την αμερικανική αρχή), επίδοση που συνιστά ποσοστιαία αύξηση 93,3%. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δεύτερο προϊόν μας στις ΗΠΑ το 2018 σε όρους αξίας εξαγωγών ήταν 

τα πετρελαιοειδή, υπό τον κωδικό 2710 (Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά κλπ), με αξία 147,43 εκ. 

Ευρώ.  

Σημειωτέον ότι η αμερικανική αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει το συγκεκριμένο προϊόν, όπως εξάλλου 

συνέβη και το παρελθόν έτος. 

4. Σημειώνεται η σταθερή άνοδος της αξίας των εξαγωγών του προϊόντος υπό τον κωδικό 2005 «Λαχανικά 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα», με συνολική αξία 133,82 εκ Ευρώ, σύμφωνα με 

την ΕΛΣΤΑΤ και 166,71 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 2005700), γεγονός που τις κατατάσσει, για άλλη μια χρονιά, στο σημαντικότερο 

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

ο
 σημαντικότερο ελληνικό προϊόν που εξήχθη στις ΗΠΑ 

το 2018 ήταν τα ξυραφάκια (με αξία 107,38 εκ. δολ.), τη στιγμή που η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει καν το ανωτέρω 

προϊόν.  
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6. Για ακόμα μια χρονιά καταγράφεται άνοδος των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου, με αξία 41,96 εκ. Ευρώ 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και 50,71 εκ. δολ. σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.    

Επίσης, παρατηρείται σταθερότητα (με μικρή αύξηση) στα τυροκομικά, με αξία εξαγωγών 31,58 εκ. δολ. ΗΠΑ 

σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές και 25,63 εκ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 

7. Αισθητή πτώση εμφανίζουν οι εξαγωγές μας σε τσιμέντο, με 93,78 εκ. δολ Η.Π.Α. για το 2018, έναντι 104,22 

εκ. δολ. Η.Π.Α. για το 2017 σύμφωνα με την U.S.A-I.T.C (87,96 εκ. Ευρώ το 2018 έναντι 97,55 εκ. Ευρώ το 

2017 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ). 

8. Ομοίως, πτώση παρατηρείται στην παρουσία των φρέσκων ιχθυηρών, με 18,23 εκ. Ευρώ έναντι 23,76 το 2017 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τα αποξηραμένα ιχθυηρά εμφανίζουν άνοδο, με 29,18 εκ. δολ. έναντι 26,68 το 

2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της U.S.A-I.T.C.  

9. Tέλος, αξίζει να επισημανθεί η απόκλιση των στοιχείων που καταγράφουν οι αρμόδιες αρχές Ελλάδος και ΗΠΑ 

αναφορικά με το κρασί, με τη μεν ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει ελάχιστη πτώση (12,27 εκ. Ευρώ έναντι 12,47 εκ. 

Ευρώ το 2017) και την U.S.A-I.T.C να καταγράφει άνοδο με αξία 14,73 εκ. δολ. ΗΠΑ, έναντι 13,63 για το 2017. 

 

Γ.Κορυφαία 15 εισαγόμενα προϊόντα από ΗΠΑ – 2018. 

 

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

που εισήχθησαν στην Ελλάδα από τις Η.Π.Α. τo 2018 είναι τα εξής: 

 

α/α 
Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

(κατά τετραψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 
     2017 

(σε εκ. €) 

2018  

(σε εκ. €) 

1 
2709 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 

(ακατέργαστο πετρέλαιο) 

0 121 

2 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 67,5 73,19 

3 
8803 

 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802 35,2 38,29 

4 7404 Απορρίμματα χαλκού και θραύσματα  0,9 30,9 

5 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  53,6 30,31 

6 0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί 21,4 25,8 

7 99SS 
Προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου 

 

198,2 18,22 

8 1201 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 4,5 15,63 

9 
9018 

 

Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 

κτηνιατρική χρήση 

14,2 14,28 

10 4703 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας  10,9 13,27 

11 
2401 

 

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα 

καπνού 

7,4 11,56 

12 4804 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ 6,6 10,49 

13 3004 Φάρμακα  21,9 9,56 

14 9027 Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις 4 7,29 

15 9021 Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις 6,94 6,84 

ΣΥΝΟΛΟ: 426,63 

% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Η.Π.Α. 61,9% 

   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 2018 είναι τα εξής: 

 

α/α 
Κωδικός 

Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

(κατά τετραψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας) 

2017 

σε εκ. $ 

2018  

σε εκ. $  

1 9033 Μέρη και εξαρτήματα για μηχανήματα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του 

κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 

κεφάλαιο 90 

80,2  153,78 

2 2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο κλπ 63 81,93 

3 2709 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 

πετρέλαιο) 

0 72,83 
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4 7404 Απορρίμματα χαλκού και θραύσματα  1,4 45,95 

5 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  52,2 40,95 

6 2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. 

Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις. 

9,5 33,41 

7 0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί 28 32 

8 9880 Εξαγωγικά φορτία χαμηλής αξίας 20,9 28,14 

9 2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 0 27,69 

10 1201 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 5,3 18,66 

11 8803 

 

Μέρη από ιπτάμενα και διαστημικά οχήματα των κλάσεων 8801 και 8802 12 17,94 

12 9018 Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 

χρήση 

14,6 17,31 

13 4703 Πολτοί χημικοί από ξύλο με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας 13 16,96 

14 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές 

ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού 

24 13,75 

15 9306 Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα 

πυρομαχικά και βλήματα 

1,7 13,61 

ΣΥΝΟΛΟ: 614,91 

% επί του συνόλου των εισαγωγών από Η.Π.Α. 58,7% 

    Πηγή: US International Trade Commission 

 

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

την ΕΣΛΤΑΤ, το πρώτο εισαγόμενο στην Ελλάδα προϊόν από τις ΗΠΑ για το 2018, αξίας 121 εκ. Ευρώ, είναι το 

ακατέργαστο πετρέλαιο, ενώ για την U.S.A.-I.T.C. το πρώτο προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία «Μέρη και εξαρτήματα για 

μηχανήματα,συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του κεφαλαίου 90, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 

κεφάλαιο 90», με 153,78 εκ. δολ.  

 


