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Σύντομη ανασκόπηση των Ελληνικών Εξαγωγών στις Η.Π.Α κατά το 2015 

Διμερές εμπόριο και εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος - ΗΠΑ 

 

 Αξία Ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ  : 1,351 δις. δολάρια 

 Σημαντικότερα προϊόντα : σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, ξυραφάκια 

ξυρίσματος, ελιές, τσιμέντο, προϊόντα αλουμινίου 

 Εμπορικό πλεόνασμα : 700 εκ. δολάρια  

 
Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ – 2015 (αύξηση 29,2%) 

 

Σύμφωνα με επεξεργασμένα από το Γραφείο μας αμερικανικά στατιστικά στοιχεία, οι 

ελληνικές εξαγωγές αγαθών στις ΗΠΑ το 2015 κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 

29,2%, σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών μας κατά το 2015 ανήλθε 

στο 1,351 δις. δολάρια, έναντι 1,045 δισ. $. το 2014.  

 
Γενικά, τα βιομηχανικά προϊόντα (τριτογενής τομέας) κάλυψαν περίπου το 60% του συνόλου 

των εξαγωγών μας στις ΗΠΑ (800 εκ. δολ.), τα αγροδιατροφικά προϊόντα το 26% (360 

εκ.δολ.), τα ορυκτά/μεταλλεύματα το 11% (146 εκ. δολ.)  και τα λοιπά το 3%.  

 

Αναλυτικότερα, την πρώτη θέση και με αξία 197 εκ. δολ. καταλαμβάνουν οι σωλήνες 

μεγάλης διατομής, που προορίζονται για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και 

ακολουθούν τα ξυραφάκια ξυρίσματος (132 εκ. $) και οι επιτραπέζιες ελιές (130 εκ. $).  

Η αξία μόνον αυτών των προϊόντων πλησίασε τα 460 εκ. δολ., καλύπτοντας το 34% του 

συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ για το 2015.  

    

Ακολουθεί πλήθος λοιπών προϊόντων, συνολικής αξίας περίπου 500 εκ. $ (36% του συνόλου), 

εκ των οποίων ξεχωρίζουν το τσιμέντο τύπου PORTLAND (84 εκ.$), τα φύλλα αλουμινίου 

(64 εκ. $), οι κομπόστες ροδακίνων (54 εκ.$), οι ηλεκτρονικές αντιστάσεις / πυκνωτές  (52 

εκ. $), το ελαιόλαδο
1
 (36 εκ. $), οι σωλήνες χαλκού (34 εκ.$), ψάρια και αλίπαστα

2
 (34 εκ. 

δολ.), τα τυροκομικά (26 εκ. $), το επεξεργασμένο μάρμαρο (26 εκ. $), τα μέρη (τμήματα) 

αεροσκαφών (23 εκ. $.), οι πλαστικοί σωλήνες (23 εκ. $), ο καπνός (17 εκ.$), τα 

αλκοολούχα ποτά (17 εκ. $) και οι γούνες/γουνοδέρματα (11 εκ.$).     

 

                                                 
1
 Σημειώνεται ότι από τα 36 εκ. $ τα 11 εκ. αφορούν ελαιόλαδα σε συσκευασίες άνω των 18 κιλών, οι οποίες 

προωθούνται κατά κύριο λόγο σε εστιατόρια.  
2
 Σημειώνεται ότι παρατηρείται πτώση κατά 17% στα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, σε σχέση με το 2014. 
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Ειδικά για τα προϊόντα τροφίμων και ποτών, σημειώνουμε τη συνεχιζόμενη αυξητική πορεία 

των βρώσιμων ελιών (σωρευτική αύξηση πάνω από 30% τα τελευταία 4 έτη), την εξαιρετική 

πορεία του ελαιολάδου σε σχέση με το 2014 (53% αύξηση σε αξία και 60% αύξηση σε 

ποσότητα/βάρος) και των ροδακίνων (κομπόστα) κατά 61% σε αξία και 78% σε ποσότητα, σε 

σχέση με το 2014. 

   

Αμερικανικές εξαγωγές στην Ελλάδα – 2015 (πτώση 11%) 

 

Το 2015 οι αμερικανικές εξαγωγές στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση κατά 11%, φθάνοντας σε 

αξία τα 651 εκ. $, έναντι 732 εκ. σε σχέση με το 2014. 

Τα σημαντικότερα αμερικανικά προϊόντα που εξήχθησαν στην Ελλάδα ήταν: μηχανολογικός 

εξοπλισμός (74 εκ. $), οπτάνθρακας πετρελαίου – κωκ (57 εκ.$), scrap σιδήρου και χαλκού 

(36 εκ.$), αμύγδαλα (30 εκ.$) και υγροποιημένο προπάνιο (15 εκ.$).   

 

Εμπορικό ισοζύγιο 2015 (πλεόνασμα 700 εκ. δολάρια ΗΠΑ)  

 

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας έναντι των ΗΠΑ συνεχίζει να είναι θετικό, φθάνοντας τα 

700 εκ. δολάρια το 2015.   

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το εμπορικό μας ισοζύγιο με τις ΗΠΑ παραμένει θετικό και 

για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία του διμερούς μας εμπορίου οι εξαγωγές μας είναι 

διπλάσιες από τις εισαγωγές.  

 
 

          

       

  


