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1. Γεωγραφικά Στοιχεία 
 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Αγγλικά: United States of America), αποκαλούμενες 

επίσης Ηνωμένες Πολιτείες, ΗΠΑ ή Αμερική, βρίσκονται ως επί το πλείστον στην 

κεντρική Βόρεια Αμερική, μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού Ωκεανού, συνορεύοντας με 

Καναδά στα βόρεια και Μεξικό στα νότια. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της 

γης (μετά τη Ρωσία και τον Καναδά), με συνολική επιφάνεια 9.826.675 κυβικά χλμ., εκ των 

οποίων τα 9.161.966 κυβ. χλμ. καλύπτονται από την ηπειρωτική χώρα και τα 664.709 

κυβ.χλμ. από νερό. Διαθέτει συνολικά 19.924 χλμ. ακτογραμμής, εκ των οποίων στα 8.893 

χλμ συνορεύει με τον Καναδά (περιλαμβανομένων 2.477 χλμ με την Αλάσκα).1 

Η χώρα περιλαμβάνει πενήντα πολιτείες και μια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Washington 

DC). Η πολιτεία της Αλάσκας βρίσκεται στο βορειοδυτικά της ηπείρου, με τον Καναδά στα 

ανατολικά και τη Ρωσία στα δυτικά κατά πλάτος του Βερίγγειου Πορθμού. Η πολιτεία της 

                                                            
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html


Χαβάης είναι ένα αρχιπέλαγος στον μέσο Ειρηνικό. Επίσης, η χώρα κατέχει αρκετά εδάφη 

στον Ειρηνικό και την Καραϊβική.  

2. Πληθυσμός 
 

Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 318.892.103 κατοίκους (εκτίμηση για τον Ιούλιο 

του 2014). Οι ΗΠΑ βρίσκονται 4ες στην παγκόσμια πληθυσμιακή κατάταξη (μετά τις Κίνα, 

Ινδία και Ε.Ε.). Το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού είναι 0,77% (εκτίμηση 2014). 

2.1 Σύνθεση του πληθυσμού: 

 Λευκοί 79,96% 

 Μαύροι 12,85% 

 Ασιάτες 4,43% 

 Amerindian και ιθαγενείς από Αλάσκα 0,97% 

 Ιθαγενείς από την Χαβάη και άλλοι νησιώτες του Ειρηνικού 0,18% 

 Διάφοροι 1,61% 

(εκτίμηση Ιουλίου 2007) 

Σημείωση: οι Ισπανόφωνοι δεν καταχωρούνται χωριστά, καθώς σύμφωνα με την Υπηρεσία 

Απογραφής των ΗΠΑ μπορεί να συγκαταλέγονται σε περισσότερες από μία από τις 

παραπάνω εθνικές ομάδες. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 15,1% περίπου του συνολικού 

πληθυσμού είναι Ισπανόφωνοι (Μεξικανοί, Κουβανοί, Κέντρο&Νοτιοαμερικανοί κ.α.). 

2.2 Γλώσσα: 

 Αγγλικά 82,1% 

 Ισπανικά 10,7% 

 Άλλη Ινδο-ευρωπαϊκή 3,8% 

 Ασιατικά και νησιωτών Ειρηνικού 2,7% 

 Άλλη 0,7%  

(απογραφή 2000) 

Σημείωση: Δεν καταγράφεται επίσημη γλώσσα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η Αγγλική είναι η 

de facto γλώσσα της Αμερικανικής Κυβέρνησης και η μόνη γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι 

από περίπου το 82% των Αμερικανών ηλικίας πέντε ετών και άνω. Η Ισπανική είναι 

η δεύτερη συχνότερα ομιλούμενη γλώσσα. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1


2.3 Πολίτευμα – Πολιτικό Σύστημα 
 

 Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Προεδρική Συνταγματική Δημοκρατία 

 Πρωτεύουσα: Washington D.C., πληθυσμός 658.893 (εκτίμηση Ιουλίου 2014, US Census 

Bureau, 

http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk) 

 Διοικητική Διαίρεση: 

50 Πολιτείες και μια (ομοσπονδιακή) Περιφέρεια (District)*: Alabama, Alaska, Arizona, 

Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia*, Florida, 

Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, 

Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, 

Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North 

Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South 

Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, 

Wyoming. 

 Ανεξαρτησία: 4 Ιουλίου 1776 (Διακήρυξη), 3 Σεπτεμβρίου 1783 (Αναγνώριση από 

Μεγάλη Βρετανία), τρέχον Σύνταγμα (21 Ιουνίου 1788) 

 Νομικό Σύστημα: κοινό νομικό σύστημα βασισμένο στο Αγγλικό Δίκαιο σε 

ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε πολιτειακό επίπεδο ισχύει το ίδιο εκτός από την Πολιτεία της 

Λουϊζιάνα, η οποία βασίζεται στο Ναπολεόνειο αστικό κώδικα. 

 Εκλογικό Δικαίωμα: καθολικό για πολίτες άνω των 18 ετών 

 Πολιτικά Κόμματα και οι ηγέτες τους: 

Δημοκρατικοί - Democratic Party (Debbie Wasserman SCHULTZ) 

Ρεπουμπλικάνοι - Republican Party (Reince PRIEBUS) 

Πράσινοι - Green Party (Green National Committee) 

Φιλελεύθεροι - Libertarian Party (Mark HINKLE) 

 Εκτελεστική Εξουσία:  

Αρχηγός Κράτους: ο Πρόεδρος Barack H. Obama (από τον Ιανουάριο του 2009) είναι και 

επικεφαλής της Κυβέρνησης, Αντιπρόεδρος Joseph R. Biden (από τον Ιανουάριο του 2009).  

Υπουργικό Συμβούλιο: ορίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από την Γερουσία. 

 Νομοθετική Εξουσία: το Νομοθετικό Σώμα, το Κογκρέσσο, αποτελείται από δύο 

Βουλές, την Γερουσία (100 έδρες, 2 μέλη από κάθε Πολιτεία εκλεγμένα με λαϊκή ψήφο 
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για 6ετή θητεία) και την Βουλή των Αντιπροσώπων (435 έδρες, μέλη εκλεγμένα 

απευθείας από τον λαό με 2ετή θητεία). 

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: υπάρχουν 4 μεγάλα επίγεια δίκτυα τηλεόρασης με 

θυγατρικούς σταθμούς σε ολόκληρη την χώρα, συν καλωδιακά και δορυφορικά κανάλια, 

ανεξάρτητοι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και περιορισμένος αριθμός δημόσιων 

τηλεοπτικών δικτύων. Η χώρα διαθέτει χιλιάδες τηλεοπτικούς σταθμούς και ποικίλα 

ραδιοφωνικά δίκτυα με θυγατρικούς σταθμούς, συν δορυφορικό ραδιόφωνο. Συνολικά, 

λειτουργούν περίπου 1.500 ραδιοφωνικοί σταθμοί (2008).  

 Οι χρήστες διαδικτύου ανέρχονται σε 245 εκατομ. (2009) καθιστώντας την χώρα 2η 

αγκοσμίως (μετά την Κίνα). π
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Κ
	

εφάλαιο Β: Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις σε αριθμούς		

Χώρα: ΗΠΑ  Πληθυσμός2: 318,9 εκατ. (est. July 2014) 

Πολίτευμα: Ομοσπονδιακή Προεδρική 
Συνταγματική Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα: Washington DC 

Διμερείς οικονομικές-εμπορικές σχέσεις 
2014 2013 2012  

Ποσά σε εκ. 
δολ. ΗΠΑ 

% 
μεταβολή 
2012/2011 

Θέση3 
Ποσά σε εκ. 
δολ. ΗΠΑ 

% 
μεταβολή 
2011/2010 

Ποσά σε εκ. δολ. 
ΗΠΑ 

Ελληνικές εξαγωγές αγαθών 
στις ΗΠΑ4 

 
1,047,8 

 
9,8 74η 

 
954,1 

 
-3,3 

 
986,9 

 

Αμερικανικές εξαγωγές αγαθών 
στην Ελλάδα5 

 
772,6 

 
4,6 93η  

 
738,7 

 
-8,1 

 
804,1 

  

Ισοζύγιο αγαθών6 
 

-275,2 
 

27,8 180η  
 

 -215,4 
 

17,8 
 

-182,8 
 

Ελληνικές εξαγωγές ως % 
συνόλου εισαγωγών χώρας7 

0,045 0,042 
 

 Ποσά σε εκ. δολ. 
ΗΠΑ 

% 
μεταβολή 
2014/2013 

Ποσά σε εκ. 
δολ. ΗΠΑ 

% 
μεταβολή 
2013/2012 

Ποσά σε εκ. δολ. 
ΗΠΑ 

Όγκος αμερικανικών εξαγωγών 
αγαθών8 

 
1,635,133 

 
2,7 

 
1,592,784 

 
2,0 1,561,689  

Όγκος αμερικανικών 
εισαγωγών αγαθών9 

 
2,370,920 

 
3,3 

 
2,294,453 

 
-0,4 

 
2,303,785 

 

 
2013 

Ποσά σε εκ. δολ. 
ΗΠΑ 

% μεταβολή 
2013/2012 

2012 
Ποσά σε εκ. 
δολ. ΗΠΑ 

% 
μεταβολή 
2012/2011 

 

Αμερικανικές ΞΑΕ στην 
Ελλάδα (και % μερίδιο επί 
συνόλου ΑΞΕ της χώρας στο 
εξωτερικό)10 

 
1,049 

 
2,4 

 
1,024 

 
-28,9 

 

                                                            
2 Στοιχεία του US Census Bureau, http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000.html  
3 Θέση Ελλάδας ως προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς και προορισμός των αμερικανικών εξαγωγών. 
Στοιχεία της Υπηρεσίας Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission), βάσει στοιχείων από τα 
τελωνεία, www.usitc.gov. Οι κυριότεροι, πρώτοι 5 προμηθευτές των ΗΠΑ, είναι: Κίνα (466,6 δις δολ), 
Καναδάς (346,1 δις δολ.), Μεξικό (294,1 δις δολ.), Ιαπωνία (133,9 δις δολ.) και Γερμανία (123,2 δις δολ.). Οι 
κυριότερες, πρώτες 5 χώρες προορισμοί των αμερικανικών εξαγωγών, είναι: Καναδάς (312,1 δις δολ.), Μεξικό 
(240,3 δις δολ.), Κίνα (124,02 δις δολ.), Ιαπωνία (66,9 δις δολ.), Ηνωμένο Βασίλειο (53,8 δις δολ.). 
4 Στοιχεία της Υπηρεσίας Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission), βάσει στοιχείων από τα 
τελωνεία, www.usitc.gov  
5 Ό.π. 
6 Ό.π. 
7 Ό.π. 
8 Στοιχεία του US Bureau of Economic Analysis/ BEA (last updated April 2, 2015). 
9 Ό.π. 
10 Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2014. Βλ. 
http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=2&step=1#reqid=2&step=10&isuri=1&202=1&203=22&204=10&20
5=1,2&200=2&201=1&207=43,42,41,40&208=2&209=740, U.S. Direct Investment Abroad, U.S. Direct 
Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis.  
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Ελληνικές ΞΑΕ στις ΗΠΑ11 
 

-332 
 

25,3 
 

-265 
 

34,5 
 

Κύριες (5 πρώτες) ελληνικές 
εξαγωγές στις ΗΠΑ το 2014 
(προϊόντα και % που 
αντιπροσωπεύει επί συνόλου 
εξαγωγών)12 

-Ελιές (HTS 200570), 11% 
-Ξυραφάκια (HTS 821210), 10,1% 
-Προϊόντα αλουμινίου (HTS 760612), 5,5% 
-Ηλεκτρικές συσκευές (HTS 853630), 3,7% 
-Αντίκες (HTS 970600), 3,7% 

Κύριες (5 πρώτες) αμερικανικές 
εξαγωγές στην Ελλάδα το 2014 
(προϊόντα και % που 
αντιπροσωπεύει επί συνόλου 
εισαγωγών)13 

-Αεροπλάνα, πτητικά μέσα και μέρη αυτών (HTS 880000), 10% 
-Ανταλλακτικά και μέρη για μηχανήματα & συσκευές (HTS 903300), 7,6%  
-Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά επεξεργασμένο (HTS 271311), 5,7% 
-Υπολείμματα (scrap) και θραύσματα χαλκού (HTS 740400), 4% 
-Αμύγδαλα, φρέσκα ή ξηρά (HTS 080212), 3.5%  

Ανταγωνιστικοί τομείς  

Αγροτικά προϊόντα/ τρόφιμα (ελιές, ελαιόλαδο, τυροκομικά, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, 
παρασκευασμένα/διατηρημένα λαχανικά, παρασκευασμένοι/διατηρημένοι καρποί και φρούτα, 
αρωματικά φυτά και βότανα), Ποτά (κρασί), βιομηχανικά προϊόντα (αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού 
αερίου/ χαλύβδινοι ή εκ σιδήρου σωλήνες, προϊόντα αλουμινίου, οικοδομικά υλικά - τσιμέντο 
τύπου Portland, μεταλλικά εργαλεία κάθε τύπου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, (ημι)ρυμουλκούμενα 
κλπ), τομέας τεχνολογίας & καινοτομίας, ΑΠΕ, υπηρεσίες (συμβουλευτικές). 
 

Εξωτερικό εμπόριο χώρας 201414  Ποσά 
σε εκ. δολ. ΗΠΑ 

% μεταβολή 2014/2013 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
 

2,344,528 
 

2,8 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
  

2,849,239 
 

3,4 

Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 
  

-504,711 
 

5,9 

Μακροοικονομικά στοιχεία χώρας 2014   % μεταβολή 2014/2013 

ΑΕΠ (δις $) 15 
 

16,085.6 
 

2,4 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν16 
  

49,115 
 

14.8 

 Ποσά 
σε εκ. δολ. ΗΠΑ, 2013 

% μεταβολή 2013/2012 

ΞΑΕ στη χώρα17 
 

2,763,956 
 

6,1 

 
Αμερικανικές ΞΑΕ στο εξωτερικό 18 

 
4,660,906 

6,3 

                                                            
11 Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2014. Βλ. 
http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=2&step=1#reqid=2&step=10&isuri=1&202=1&203=22&204=10&20
5=1,2&200=2&201=1&207=43,42,41,40&208=2&209=740, Foreign Direct Investment in the U.S., Foreign 
Direct Investment Position in the United States on a Historical-Cost Basis. 
12 Στοιχεία της Υπηρεσίας Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission), βάσει στοιχείων από τα 
τελωνεία, www.usitc.gov 
13 Ό.π. 
14 Στοιχεία του Bureau of Economic Analysis (U.S. International Transactions Accounts Data, αναθεωρημένα 
στοιχεία στις 2.4.2015, ποσά εποχικά προσαρμοσμένα) 
15 Current-dollar “real” GDP (αναθεωρημένα στοιχεία στις 27.3.2015), http://www.bea.gov   
16 Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2014. Για τα αναγραφόμενα, βλ. Per capita “real” GDP (αναθεωρημένα 
στοιχεία στις 6.6.2013), http://bea.gov/newsreleases/regional/gdp_state/gsp_newsrelease.htm    
17 Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2014. Για το 2013, βλ . 
http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=2&step=1#reqid=2&step=1&isuri=1&202=1&203=30&204=99
&205=1,2&200=1&201=1&207=43&208=2&209=2   
18 Ό.π. 
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  % μεταβολή 2014/2013 

 
Ανεργία 19 
 

6,2% 19,4 

 % Μἐσο ετήσιο ποσοστό 
 
Πληθωρισμός20 

0,8 1,6 

 Ποσά 
σε δις δολ. ΗΠΑ 

% του ΑΕΠ 

 
Έλλειμμα προϋπολογισμού21  

-483 -2,8 

 
Δημόσιο Χρέος22 

12,779 74,1 

 

 

 

 

                                                            
19 Στοιχεία του Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov. 7,4% το 2013 
(http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet).  
20 http://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/.    
21 Congressional Budget Office, Congress of the United States, www.cbo.gov, 
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49892-Outlook2015.pdf.  
22 ό.π.  
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Κεφάλαιο Γ: Η Αμερικανική Οικονομία 

1. Εισαγωγή 

Με βελτιωμένους ρυθμούς ανάπτυξης έληξε το 2014 για την οικονομία των ΗΠΑ, 

παρά την κατά το ήμισυ σχεδόν μείωση του ΑΕΠ σε 2,2% το 4ο τρίμηνο, σε σύγκριση με την 

εντυπωσιακή αύξηση 5% του 3ου τριμήνου. 

Θετικό αντίκτυπο στους ρυθμούς ανάπτυξης το 2014 είχαν κατά κύριο λόγο η ιδιωτική 

κατανάλωση, η δημιουργία θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τον περιορισμό του ποσοστού 

ανεργίας τον Δεκέμβριο κατά 5,6%, η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε επίπεδα 

χαμηλότερα του 3% του ΑΕΠ και οι επιδόσεις ρεκόρ των χρηματιστηριακών δεικτών.  

Επιπλέον, η κατά 50% πτώση του ενεργειακού κόστους δημιούργησε για επιχειρήσεις 

και νοικοκυριά πρόσθετα εισοδήματα για κατανάλωση, περιορίζοντας την ίδια στιγμή και το 

έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ. Εντυπωσιακές είναι και οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στον αμερικανικό παραγωγικό ιστό, ο οποίος προσαρμόζεται με γρήγορα βήματα 

στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας - στην οποία ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι και ο ρόλος 

των νέων ενεργειακών πηγών που αναπτύσσονται στην Αμερική. 

Κατά τους αναλυτές, η πρόοδος αποδίδεται και στα τολμηρά μέτρα που έλαβαν η 

κυβέρνηση και η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ την περίοδο 2008-2009, προκειμένου να 

αποτρέψουν μια πολυετή ύφεση. Παράλληλα, με την οικονομική δραστηριότητα να 

συνεχίζει να ενισχύεται, η Federal Reserve αναμένεται να κινηθεί με την ομαλοποίηση της 

νομισματικής της πολιτικής, αυξάνοντας το επιτόκιο της τον Ιούνιο, για πρώτη φορά σε 

διάστημα σχεδόν δέκα ετών.  

Σε παγκόσμιους όρους, η αμερικανική οικονομία υπερσκέλισε κατά πολύ τις 

βραδυπορούσες οικονομίες της Ιαπωνίας και της Ευρώπης και η ανάκαμψη φαίνεται πλέον 

να αποκτά βάσεις, καθώς ενδέχεται το τρέχον έτος να επιτύχει ρυθμό της τάξεως του 3%. Η 

Standard & Poor΄s αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 

αμερικανικού ΑΕΠ το 2015 στο 3,1% από 3,0%, επισημαίνοντας ότι η υποχώρηση των 

τιμών του αργού θα βοηθήσει τις καταναλωτικές δαπάνες.  Σύμφωνα με τους οικονομικούς 

αναλυτές, η αμερικανική οικονομία έχει μπει σε φάση σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει και ουσιαστικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που θα της εξασφαλίσουν εκ νέου 

τη διεθνή πρωτοκαθεδρία. Άλλωστε και το δολάριο πιθανώς να εδραιώσει την ανανεωμένη 

θέση του ως το αδιαμφισβήτητο νόμισμα, που επιλέγεται για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα 

σε διεθνή κλίμακα. 
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2. Μακροοικονομικοί δείκτες και ισοζύγια  

2.1 ΑΕΠ 

 

Η αμερικανική οικονομία επιβράδυνε το τελευταίο τρίμηνο του 2014, επιστρέφοντας 

σε πιο μετριοπαθείς ρυθμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του 

Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (Φεβρουάριος 2015). Συγκεκριμένα, το 4ο τρίμηνο του 

2014 η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, από το αρχικώς εκτιμώμενο 3,2% 

και 2,6% σε 2,2%, σημειώνοντας εντυπωσιακή μείωση σε σχέση με το 2ο και το 3ο τρίμηνο 

όπου ο ρυθμός άγγιξε το 4,6% και 5% αντίστοιχα. Συνολικά, το ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης 

του ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 1,9% του 2013, ενώ 

επεκτάθηκε κατά 2,4%, ελαφρώς καλύτερα από το μέσο όρο του 2,2%, για την περίοδο 

2010-2013.  

Τα Γραφήματα που ακολουθούν (Γραφήματα 1-2) παρακολουθούν την πορεία του 

ΑΕΠ μεταξύ 2012 και 2014. 
 

Γράφημα 1: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014  
                   

2.1

2.2

2.3

2.4

    Gross domestic product

Percent change in Real GDP, 2012-2014

2012

2013

2014

 
*US Bureau of Economic Analysis (US BEA) - Last Revised on: March 27, 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
Ουάσιγκτων  
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Γράφημα 2: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014                    
                    (τετραμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με προηγούμενο τετράμηνο) 
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*US Bureau of Economic Analysis (US BEA) - Last Revised on: March 27, 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
Ουάσιγκτων 

 

Στην ανάπτυξη συνέβαλαν η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά 4,2%, 

μέγεθος καθοδικά αναθεωρημένο από την αρχική μέτρηση για αύξηση 4,3%, οι οποίες 

πρόσθεσαν 2,86 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ (βλ. Γράφημα 3). Αναλυτικότερα, οι δαπάνες 

σε αγαθά ξεπέρασαν το 5,4% συμβάλλοντας 1,2 μονάδες στο ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες στον 

τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,7% προσθέτοντας 1,67 ποσοστιαίες μονάδες στο 

ΑΕΠ.  

Ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης – ο προτιμώμενος δείκτης 

της Fed για τον πληθωρισμό – υποχώρησε με ετήσιο ρυθμό 0,4% το 4ο τρίμηνο, σε σύγκριση 

με την άνοδο 1,2% το 3ο τρίμηνο. Οι δομικές τιμές, που δεν περιλαμβάνουν την ενέργεια και 

τα τρόφιμα, σημείωσαν άνοδο 1,1% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Γράφημα 3: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014, Συμμετοχή καταναλωτικών δαπανών στο ΑΕΠ 
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Οι τομείς των υπηρεσιών που είδαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη ήταν της υγείας 

(υγειονομική περίθαλψη), της στέγασης (κατοικία), της ασφάλειας και των 

χρηματοοικονομικών. 

Στο 3ο τρίμηνο του 2014, οι τομείς των χρηματοοικονομικών και της ασφάλειας 

προσέθεσαν 22,1 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ σημειώνοντας αύξηση 6%, η μεταλλεία 

26,6 ποσοστιαίες μονάδες, μετά από αύξηση 11,5%, ενώ ο τομέας των ακινήτων (ενοίκιο και 

μίσθωση) 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, μετά από αύξηση 0,9%.  

Τα κάτωθι Γραφήματα 4 και 5 παρακολουθούν τη συμμετοχή του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα στο ΑΕΠ. 

 

Γράφημα 4: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ-Γενικές κατηγορίες δραστηριοποίησης                    
                    (2012-2014, ποσοστιαία και ως προς προηγούμενη περίοδο)23 
 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ-Γενικές κατηγορίες δραστηριοποίησης    
                    (Q2-Q3 2014)24 
 

 
                                                            
23 Στοιχεία Μαρτίου 2015 
24 Ό.π. 
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Η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, εν συγκρίσει με 

τον ρυθμό ανάπτυξης τον Νοέμβριο κατά 1,3%. Η βιομηχανική παραγωγή, εξαιρουμένης της 

παραγωγής στα εργοστάσια, τα ορυχεία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ανέκαμψε 

κατά 0,7% τον Δεκέμβριο, ενώ στον κατασκευαστικό τομέα επεκτάθηκε κατά 0,3%. 

Συνολικά, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο πάνω από 4,9% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ το Q4 αυξήθηκε συνολικά σε ένα ετήσιο ποσοστό 5,6%. Η 

χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε 

79,7% τον Δεκέμβριο.  

Ο δείκτης μεταποίησης ISM (Institute of Supply Management) σημείωσε μικρή 

πτώση 55,5 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 58,7 μονάδες τον Νοέμβριο.  

Μείωση σημειώθηκε και στον δείκτη νέων παραγγελιών από 66 σε 57,3 μονάδες, ενώ 

και οι παραγγελίες αγαθών δıαρκείας μειώθηκαν κατά 3,4% τον Δεκέμβριο. Ο δε δείκτης 

απασχόλησης σημείωσε άνοδο από 54,9 σε 56,8 μονάδες.  

Από την άλλη, οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναπτύχθηκαν κατά 4,8%, 

επιβραδύνοντας από το 3ο τρίμηνο, αν και το τελευταίο μέγεθος είναι σημαντικά ισχυρότερο 

από την αρχική μέτρηση του 1,9%. Στον αντίποδα οι κυβερνητικές δαπάνες συρρικνώθηκαν 

1,8%.  

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πάγιες επιχειρηματικές επενδύσεις (non-

residential fixed investment) κατέγραψαν εντυπωσιακή πτώση 1,9%, σε σχέση με την 

αύξηση 8,9% που καταγράφηκε το Q3. Παρόλα αυτά οι επενδύσεις προσέθεσαν 0,24 

ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη, κυρίως όμως λόγω των επενδύσεων υποδομής (στον 

βιομηχανικό και κατασκευαστικό εξοπλισμό, CAPEX/Capital Expenditures, ειδικότερα στη 

βιομηχανία σχιστόλιθου). Τα αποθέματα (inventories) επεκτάθηκαν, προσθέτοντας 0,82 

ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη μετά από την ελαφρά μείωση στο Q3. Στο μεταξύ, 

οι πραγματικές τελικές πωλήσεις αυξήθηκαν 1,8%.  
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Γράφημα 6: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014, Συμμετοχή επενδύσεων στο ΑΕΠ 
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Την αμερικανική οικονομία επιβάρυναν στο τέλος του έτους, αφενός το εμπόριο, 

καθώς οι εξαγωγές υποχώρησαν το τελευταίο τρίμηνο σε 2,8%, αφαιρώντας 1,02 

ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ (ενώ οι εισαγωγές - παρά την πτώση στις τιμές ενέργειας - 

ανήλθαν στο 8,9%), αφετέρου η υποχώρηση στις ομοσπονδιακές δαπάνες (κυρίως λόγω της 

μείωσης των αμυντικών δαπανών), οι οποίες αφαίρεσαν επιπρόσθετα 0,54 μονάδες. 

 

Γράφημα 7: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014 
                     Συμμετοχή εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ 
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Εν τούτοις, οι κρατικές και πολιτειακές δαπάνες ουσιαστικά αυξήθηκαν, 

προσθέτοντας 0,14 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ. Οι επενδύσεις σε ιδιωτικές κατοικίες και 
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υποδομές (residential fixed investments), παρέμειναν επίσης μέτριες, προσθέτοντας, βάσει 

των πρώτων εκτιμήσεων, 0,13 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ.  

 
Γράφημα 8: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014, Συμμετοχή κυβερνητικών δαπανών στο ΑΕΠ 
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Βάσει προβλέψεων του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), το 

έλλειμμα του αμερικανικού προϋπολογισμού θα μειωθεί σε 468 δις δολ., ήτοι 2,6% του 

ΑΕΠ, το τρέχον οικονομικό έτος, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από την ανάληψη της 

διακυβέρνησης από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. 

Το έλλειμμα -που ανερχόταν σε πάνω από 1 τρις δολ. στην πρώτη τετραετία του 

Ομπάμα και στα 483 δις δολ. το 2014 - θα παραμείνει σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα 

μέχρι το 2018 και στη συνέχεια θα αρχίσει να αυξάνεται, λόγω των αυξανόμενων δαπανών 

για την εξυπηρέτηση του χρέους και την πληρωμή συντάξεων, σύμφωνα με το Γραφείο 

Προϋπολογισμού. Το CBO αποδίδει την μείωση του ελλείμματος εξ ολοκλήρου στην 

αύξηση των εσόδων από την οικονομική επέκταση, αλλά και την συγκρατημένη αύξηση των 

δαπανών.  

Το ανεξόφλητο χρέος θα ανέλθει σε περίπου 74% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 

οικονομικού έτους, τον Σεπτέμβριο. Η πρόβλεψη του CBO υποθέτει ότι τα αμερικανικά 

επιτόκια θα αυξηθούν. Μέχρι το 2025, το CBO εκτιμά ένα ετήσιο έλλειμμα 4% του ΑΕΠ και 

ένα χρέος 79% του ΑΕΠ. Σημειώνουμε ότι το CBO έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις 

εκτιμήσεις του αναφορικά με το κόστος εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την προσιτή 

ασφάλιση (Affordable Care Act), την οποία προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ 

Ομπάμα (το επονομαζόμενο «Πρόγραμμα Ασφάλισης «Ομπάμα» (Οbamacare) και που 

προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση στο κόστος ασφάλισης χαμηλόμισθων υπαλλήλων στα 
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υπάρχοντα ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς και την ασφάλιση εργαζομένων, οι οποίοι 

μέχρι τώρα ήταν ακάλυπτοι. Από το 2010, η εκτίμηση για το κόστος έχει περιορισθεί κατά 

20%.  

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της 

χώρας θα καθιστούσε ευκολότερη μια δικομματική συμφωνία για τον προϋπολογισμό 

FY2016. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αναμένεται να είναι 

σκληρή. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν σήμερα το Κογκρέσο, επιδιώκουν την εξάλειψη 

των ελλειμμάτων σε μία 10ετία, με περικοπές στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, 

παράλληλα με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών. Από την άλλη, ο Πρόεδρος Ομπάμα και οι Δημοκρατικοί έχουν προτείνει 

πρόσθετες δαπάνες για την παιδεία και τις υποδομές, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις 

για τη μεσαία τάξη των Αμερικανών, θέτοντας την ατζέντα για τις προεδρικές εκλογές του 

2016. 

Πάντως, η έκθεση του Γραφείου του Κογκρέσου δείχνει ότι η μείωση των 

ελλειμμάτων, που στηρίχθηκε στην ανάκαμψη της οικονομίας, θα είναι βραχύβια, καθώς το 

χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζει να αυξάνεται. 

2.2 Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 

Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2014, όταν 

ένας πολύ δριμύς χειμώνας προκάλεσε αποδιάρθρωση της παραγωγής, ακολούθησε έντονη 

ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, γεγονός που αντανακλάται επίσης στους δείκτες 

κατανάλωσης, στην οποία αντιστοιχούν τα δύο τρίτα της αμερικανικής οικονομίας.   

Οι Αμερικανοί καταναλωτές αύξησαν τις δαπάνες τους τον Νοέμβριο σε 0,6%, από 

0,3% τον Οκτώβριο.  Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής 

κατανάλωσης (Fed) υποχώρησε με ετήσιο ρυθμό 0,4% το 4ο τρίμηνο, σε σύγκριση με την 

άνοδο 1,2% το 3ο τρίμηνο. Οι δομικές τιμές (εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων) 

σημείωσαν άνοδο 1,1% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Τα αναθεωρημένα κυβερνητικά στοιχεία (Φεβρουάριος 2015) έδειξαν ότι οι 

καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 4,2%, μέγεθος καθοδικά αναθεωρημένο από την αρχική 

μέτρηση για αύξηση 4,3%. Η τελευταία μέτρηση είναι η καλύτερη από το τελευταίο τρίμηνο 

του 2010. 

Ο Πίνακας 1 και το Γράφημα 9 που ακολουθούν αποτυπώνουν τις πραγματικές 

δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης την περίοδο 2012-2014. 
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Πίνακας 1: Πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης ανά τύπο προϊόντος, 2012-2014, ετήσιοι 
ποσοτικοί δείκτες  

 2012 2013 2014 
%              

μεταβολή 
2013-2014 

Personal consumption expenditures 
(PCE) 

106.121 108.66 111.395 2.5% 

Goods 109.632 113.367 117.271 3.4% 

Durable goods 120.756 128.896 137.792 6.9% 

Motor vehicles and parts 112.88 118.602 127.728 7.7% 

Furnishings and durable household 
equipment 

118.056 124.884 132.467 6.1% 

Recreational goods and vehicles 135.243 148.81 161.691 8.7% 

Other durable goods 116.034 122.923 127.042 3.4% 

Nondurable goods 104.828 106.78 108.722 1.8% 

Food and beverages purchased for off-
premises consumption 

104.115 105.124 105.151 0.0% 

Clothing and footwear 110.185 111.311 112.305 0.9% 

Gasoline and other energy goods 94.613 95.49 96.477 1.0% 

Other nondurable goods 108.052 111.753 116.376 4.1% 

Services 104.42 106.385 108.574 2.1% 

Household consumption expenditures (for 
services) 

104.407 106.276 108.37 2.0% 

Housing and utilities 103.156 104.504 105.355 0.8% 

Health care 107.229 109.444 112.494 2.8% 

Transportation services 103.414 106.181 108.82 2.5% 

Recreation services 105.348 107.892 108.001 0.1% 

Food services and accommodations 106.797 109.167 112.421 3.0% 

Financial services and insurance 99.276 101.33 105.436 4.1% 

Other services 104.43 105.664 106.763 1.0% 

Final consumption expenditures of nonprofit 
institutions serving households (NPISHs) 1 

104.795 109.134 113.665 4.2% 

Gross output of nonprofit institutions 2 105.468 107.351 110.241 2.7% 

Less: Receipts from sales of goods and 
services by nonprofit institutions 3 

105.708 106.806 109.175 2.2% 

Addenda:     

PCE excluding food and energy 4 106.976 109.726 112.848 2.8% 

Energy goods and services 5 96.336 97.875 98.666 0.8% 

Market-based PCE 6 106.71 109.266 111.835 2.4% 
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Market-based PCE excluding food and 
energy 6 

107.807 110.609 113.595 2.7% 

Legend / Footnotes: 

1. Net expenses of NPISHs, defined as their gross operating expenses less primary sales to households. 

2. Gross output is net of unrelated sales, secondary sales, and sales to business, to government, and to the rest of 
the world; excludes own-account investment (construction and software). 

3. Excludes unrelated sales, secondary sales, and sales to business, to government, and to the rest of the world; 
includes membership dues and fees. 

4. Food consists of food and beverages purchased for off-premises consumption; food services, which include 
purchased meals and beverages, are not classified as food. 

5. Consists of gasoline and other energy goods and of electricity and gas services. 

6. Market-based PCE is a supplemental measure that is based on household expenditures for which there are 
observable price measures.  It excludes most imputed transactions (for example, financial services furnished 
without payment) and the final consumption expenditures of nonprofit institutions serving households. 

*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)- Last Revised on: March 27, 2015 
 

Γράφημα 9: Πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, 2012-2014 
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Βέβαια, οι λιανικές πωλήσεις Δεκεμβρίου σημείωσαν πτώση 0,9%, λόγω κυρίως των 

μειωμένων πωλήσεων βενζίνης, οι οποίες δεν ξεπέρασαν το 6,5%. Αλλά, συνολικά για το 

2014, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 4%. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι αισθητά 

υψηλότερη δεδομένου ότι οι καταναλωτές εκθέτουν την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην 

κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές εργασίας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board αναρριχήθηκε στις 93,1 μονάδες 

(1985=100) τον Δεκέμβριο, από 91 μονάδες τον Νοέμβριο.  

Στις αρχές όμως του 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε εξαιτίας των ιδιαίτερα 

δύσκολων καιρικών συνθηκών, μίας εργασιακής διαφοράς στα λιμάνια της δυτικής ακτής, 

της ηπιότερης παγκόσμιας ζήτησης και του ισχυρού δολαρίου. 
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Αλλά, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης των Αμερικανών ανέκαμψε δυναμικά 

τον Μάρτιο, εν μέσω αισιοδοξίας για την αγορά εργασίας. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με την 

αύξηση των τιμών των κατοικιών τον Ιανουάριο, αποτελούν ενδείξεις ότι η πρόσφατη 

απότομη επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν πιθανόν προσωρινή.  

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Conference Board αυξήθηκε στις 101,3 

μονάδες τον Μάρτιο (1985=100), από 98,8 τον Φεβρουάριο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες 

των οικονομολόγων για μία τιμή στις 96 μονάδες.  Παρομοίως, ο δείκτης προσδοκιών 

αυξήθηκε από 90 τον Φεβρουάριο του 2015, σε 96 το Μάρτιο. Ο δείκτης παρούσας 

κατάστασης, εντούτοις, μειώθηκε από 112,1 το Φεβρουάριο στις 109,1 μονάδες τον Μάρτιο. 

Σύμφωνα με στοιχεία του BEA (Μάρτιος 2015), τους πρώτους μήνες του τρέχοντος 

έτους, το ατομικό εισόδημα αυξήθηκε 0,4% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας ίδια με τον 

Ιανουάριο τάση. Οι αμοιβές και οι μισθοί, κύριες συνιστώσες του ατομικού εισοδήματος, 

αυξήθηκαν 0,3% τον Φεβρουάριο, μετά από αύξηση 0,6% τον Ιανουάριο. Το προσωπικό 

διαθέσιμο εισόδημα (DPI), μετά τους φόρους, αυξήθηκε κατά 0,5% και 0,4% τους δύο 

πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους (Ιανουάριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα). Επίσης, το 

πραγματικό DPI, το εισόδημα μετά τους φόρους και τον πληθωρισμό, αυξήθηκε 0,9% και 

0,2% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αντίστοιχα. Από την άλλη, οι πραγματικές δαπάνες 

προσωπικής κατανάλωσης (PCE) μειώθηκαν κατά 0,1% τον Φεβρουάριο, ενώ τον Ιανουάριο 

σημείωσαν αύξηση 0,2%.  

Ο Πίνακας 2 και το Γράφημα 10 που ακολουθούν αποτυπώνουν τη μηνιαία μεταβολή 

του ατομικού εισοδήματος και των δαπανών τους τελευταίους μήνες του 2014 και πρώτους 

μήνες του 2015. 
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Πίνακας 2: Ατομικό εισόδημα και δαπάνες, Δεκ. 2014-Φεβ. 2015  
                   (τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή) 
 

 

*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)- Last Revised on: March 30, 2015 

 

Γράφημα 10: Ατομικό εισόδημα: Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και πραγματικές καταναλωτικές  
                      δαπάνες, Νοε. 2014-Φεβ. 2015 (τετραμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή) 
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  Τέλος, σύμφωνα με την Thomson Reuters/University of Michigan, εκ των 

θεωρούμενων ως εγκυρότερων δεικτών μέτρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της 

ικανοποίησης από τις τρέχουσες όσο και τις προοπτικές βελτίωσης των οικονομικών 

συνθηκών25, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε στο 98,1 τον Ιανουάριο 

του 2015, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2007, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις 

των οικονομολόγων για μία τιμή στις 89,5 μονάδες. Επίσης οι εκτιμήσεις για το consumer 

expectations έφτασε το 86,1 από 79,9, επίσης στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 

2007. Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο όμως η καταναλωτική εμπιστοσύνη κάμφθηκε 

«πέφτοντας» στις  95,4 και 93 μονάδες αντίστοιχα (βλ. κάτωθι Γράφημα 11). 

 

Γράφημα 11: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Thomson Reuters/University of Michigan) 

 

2.3 Απασχόληση 

Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον 

Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων 

εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργοδοτών στην 

πορεία της αμερικανικής οικονομίας. 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποδείχτηκε σημαντικότερη ακόμη και από τις 

πλέον αισιόδοξες προβλέψεις των οικονομολόγων, ενώ τον Οκτώβριο οι νέες θέσεις 

                                                            
25 ΄Εγκυροι δείκτες μέτρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θεωρούνται ο Δείκτης Πανεπιστημίου 
Michigan/Thomson Reuters και ο Δείκτης Conference Board/Nielsen. 
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εργασίας που είχαν δημιουργηθεί ήταν 243.000 Το ποσοστό της ανεργίας έπεσε στο 5,6%, 

στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό της ανεργίας τον Ιανουάριο τ.έ. ανέβηκε στο 5,7%, καθώς 

περισσότεροι Αμερικανοί αποφασίζουν να αναζητήσουν εργασία. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Εργασίας ΗΠΑ, καλύτερα από το αναμενόμενο εξελίχθηκε η αγορά εργασίας 

τον Φεβρουάριο, αφού δημιουργήθηκαν 295.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι ο 12ος μήνας 

στη σειρά, που η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ξεπέρασε το όριο των 200.000, που 

θεωρείται ενδεικτικό μίας ισχυρής ανάκαμψης για τις ΗΠΑ. Το δε ποσοστό ανεργίας έπεσε 

σε 5,5%, από 5,7% τον Ιανουάριο, πιο κοντά δηλαδή στο ποσοστό πλήρους απασχόλησης 

που έχει θέσει η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Βάσει των στοιχείων, μάλιστα, μεταξύ 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, η αμερικανική οικονομία έχει δημιουργήσει πάνω από 

1.000.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Η προσοχή των αναλυτών και του αμερικανικού οικονομικού επιτελείου στρέφεται 

τώρα, στις αποδοχές των εργαζομένων. Αυτές αυξήθηκαν 2%, σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό 

που θεωρείται ότι δεν είναι αρκετά υψηλό. Το μέσο ημερομίσθιο στις ΗΠΑ, για οκτώ ώρες 

εργασίας, βρίσκεται στα 198 δολ., ενώ οι μέσες ωριαίες αποδοχές των Αμερικανών 

εργαζομένων είναι 24,78 δολ.. 

Επίσης, προβληματισμό προκαλεί η στασιμότητα στο ποσοστό συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας, δείκτης που καταγράφει την επιθυμία των πολιτών να αναζητήσουν 

δουλειά. Το Φεβρουάριο τ.έ. το ποσοστό παρέμεινε στο 62,8%. 

Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ λειτουργούν ως βαρόμετρο για την 

υγεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για το 

ενδεχόμενο η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει άνοδο των επιτοκίων. 

Τα αμερικανικά επιτόκια παραμένουν σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα από την εποχή της 

κρίσης του 2008 και η πιθανότητα ανόδου τους προκαλεί παρενέργειες στις χρηματαγορές 

όλου του κόσμου. 

Κάτωθι, τα Γραφήματα 12-15 και ο Πίνακας 3 παρακολουθούν την ιστορική εξέλιξη 

της ανεργίας την τελευταία 15ετία. 
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Γράφημα 12: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 

 

 

Γράφημα 13: Ανεργία (ατόμων ηλικίας 16 και άνω), 1990-2015 

Uneployment rate, 16 years and over
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* U.S. Bureau of Labor Statistics (Data extracted on: April 2, 2015), Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων   
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Γράφημα 14: Ποσοστό ανεργίας (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 
 
 
Γράφημα 15: Ενάρξεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2015 
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Πίνακας 3: Ενάρξεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2015 

Job Openings and Labor Turnover Survey 

Industry: Total private 
Region: Total US 
Data Element: Job openings 
Rate/Level: Rate (seasonally adjusted) 
 

 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2007 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2

2008 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 2.8 2.8 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4

2009 2.1 2.2 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 2.0

2010 2.1 2.0 2.1 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.4 2.5 2.3

2011 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.7 2.5 2.8 2.7 2.5 2.8

2012 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8

2013 2.9 3.1 3.0 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0

2014 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.4 3.6 3.6 3.6

2015 3.7(P)                

P : preliminary 

* U.S. Bureau of Labor Statistics (Data extracted on: April 2, 2015)   
 

Το 2014, το ετήσιο μέσο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλες τις αμερικανικές 

πολιτείες, για πρώτη φορά από το 1984. Η δε αναλογία απασχόλησης-πληθυσμού αυξήθηκε 

σε 35 πολιτείες και την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, μειώθηκε σε 12 πολιτείες, ενώ παρέμεινε 

αμετάβλητη σε 3 πολιτείες. Το ποσοστό  ανεργίας υποχώρησε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες 

σε 6,2% το 2014, ενώ σε εθνικό επίπεδο η αναλογία απασχόλησης-πληθυσμού αυξήθηκε 

κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 59%. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ετήσιο ποσοστό 

ανεργίας μειώθηκε σε σχέση με το 2013, με τις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες 

να καταγράφουν την μεγαλύτερη υποχώρηση (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη). Στις 

μεσοδυτικές πολιτείες παρατηρήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το 2014 (5,8%), ενώ 

στις δυτικές πολιτείες κατεγράφη το υψηλότερο ποσοστό (6,8%). 
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Γράφημα 16: Ποσοστά ανεργίας σε πολιτειακό επίπεδο, ετήσια μεταβολή και ετήσιοι μέσοι όροι 2014  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Σε πολιτειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας σημειώθηκε στο 

Ιλλινόις (-2 ποσοστιαίες μονάδες), με Κολοράντο, Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο να 

ακολουθούν (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη). Επίσης, τουλάχιστον 20 πολιτείες 

κατέγραψαν μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα.  

Σε μέσους ετήσιους όρους, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το 2014 εμφάνισε η 

Βόρεια Ντακότα (2,8%), με τη Νεμπράσκα (3,3%) και τη Νότια Ντακότα (3,4%) να 

ακολουθούν. Έντεκα πολιτείες κατέγραψαν μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κάτω από 5%, 

ενώ ο Μισισιπής και η Νεβάδα είχαν τα υψηλότερα ποσοστά (7,8% εκάστη).  
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Γράφημα 17: Ποσοστά ανεργίας σε πολιτειακό επίπεδο, ετήσιοι μέσοι όροι 2014  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, με 

τις δαπάνες μισθοδοσίας (εξαιρουμένης της μισθοδοσίας επί αγροτικής απασχόλησης) να 

αυξάνονται κατά 295.000 δολ. ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, και το ποσοστό ανεργίας να 

συρρικνώνεται στο 5,5%. Τα κέρδη εργασίας εμφανίστηκαν στον τομέα των υπηρεσιών, στις 

γενικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, στον κατασκευαστικό τομέα, στις υπηρεσίες υγείας, 

στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης. 

Τα Γραφήματα 18-21 σκιαγραφούν εν γένει την ιστορική πορεία της ανεργίας και της 

απασχόλησης. 
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Γράφημα 18: Ποσοστά ανεργίας & Απασχόληση Φεβρ. 2013 – Φεβρ. 2015 (εποχικά προσαρμοσμένα)  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Γράφημα 19: Απασχόληση (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 
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Γράφημα 20: Απασχόληση αναλογικά προς πληθυσμό (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 
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Γράφημα 21: Ποσοστό συμμετοχής εργατικού δυναμικού, 1990-2015  
                      (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα)  

 

Βέβαια, προβληματισμό δημιουργεί το εμμένον ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, 

που κατά πολλούς αναλυτές θεωρείται ως η κύρια αιτία για την αργή αποκλιμάκωση του 

Γενικού Δείκτη, σε πείσμα των γενικότερων θετικών μηνυμάτων από την οικονομία. Αν και 

ο δείκτης ανέργων σε αναζήτηση εργασίας υποχώρησε το 2014, το ποσοστό των 

μακροχρόνια ανέργων (>27 εβδομάδες) παρέμεινε αρκετά υψηλότερα από τα προ-κρίσης 

επίπεδα, συντηρώντας τις πιέσεις επί της αγοράς εργασίας. 
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Γράφημα 22: Μακροχρόνια άνεργοι  
                      (σκίαση αντιστοιχεί σε περιόδους ύφεσης) 

 

 

Γράφημα 23: Ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας, 1994-2014  
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*μπλε γραμμή: άνεργοι έως 26 εβδομ., πορτοκαλί γραμμή: άνεργοι 27 εβδομ. και πάνω 
διακεκομμένες γραμμές: αντίστοιχοι μέσοι όροι περιόδου 2001-2007 (προ κρίσης επίπεδα) 
**στοιχεία από US Bureau of Labor Statistics 

 
 
Γράφημα 24: Μακροχρόνια άνεργοι ως ποσοστό ανέργων  
 

 

 

Η μακροχρόνια παραμονή σε καθεστώς ανεργίας δημιουργεί όχι μόνο κινδύνους 

“στιγματισμού” για τους ανέργους, αλλά και απώλειας εργασιακών προσόντων, 

επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας και διαιωνίζοντας το 

πρόβλημα. Ο αριθμός των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξάνει τους 

τελευταίους μήνες, ενώ η πτώση του επίσημου δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ από το υψηλό του 

σχεδόν 10% στα τέλη του 2009, στο 5,5% τον Φεβρουάριο του 2015, είναι ψευδής, 

υποστηρίζουν αναλυτές, αφού περίπου 93 εκατ. Αμερικανοί που βγήκαν εκτός αγοράς 

εργασίας δεν αναζητούν καν εργασία και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στους ανέργους. 
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Γράφημα 25: Λόγοι ανεργίας (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 

 

Από την άλλη, όπως σημειώνει ο Business Insider, το πραγματικό ποσοστό ανεργίας 

αγγίζει το 35%, αφού 102 εκατ. Αμερικανοί δεν εργάζονται, περιλαμβανομένων και των 9 

εκατ. που λογίζονται ως άνεργοι αλλά και τον 93 εκατ. που δεν ψάχνουν για δουλειά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, 92,9 εκατ. ενήλικοι 

δεν βρίσκονταν στο εργατικό δυναμικό τον Φεβρουάριο, αριθμός που είναι ιστορικό υψηλό, 

από τα 79,2 εκατ. που ήταν πριν από δύο χρόνια. Το ποσοστό των ενηλίκων που εργάζονται 

ή ψάχνουν για εργασία είχε τον Φεβρουάριο πέσει σε χαμηλό 37 ετών στο 62,8% από το 

66% στο τέλος της ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι τρεις στους οκτώ ενήλικες απλά κάθονται, 

χωρίς να κάνουν τίποτα. 

Μόνο το 46% των Αμερικανών, σημειώνει ο Business Insider, εργάζεται δηλαδή 148 

εκατ. από τα 320 εκατ. πληθυσμού από τα οποία τα 250 εκατ. είναι άτομα άνω των 16 ετών. 

Στον ανενεργό πληθυσμό πρέπει να προστεθούν παιδιά, συνταξιούχοι, φοιτητές, μητέρες που 

ασχολούνται με οικιακά και όσοι δεν αναζητούν εργασία. 

Η αγωνία βέβαια των αναλυτών είναι κατά πόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί η 

αμερικανική οικονομία, όταν σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί δεν δουλεύουν. 
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2.4 Πληθωρισμός 

 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή/ΔΤΚ “κινήθηκε” κάτω 

από το 2%. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε πολύ έντονα από το 0,8% τον 

Δεκέμβριο στο -0,1% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε τον 

Ιανουάριο κατά 0,7%, πτώση που είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2008.  

Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει την υποχώρηση των τιμών είναι η ενίσχυση του 

δολαρίου η οποία καθιστά φθηνότερες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Ο ΔΤΚ (CPI-U) μειώθηκε 

0,4% το Δεκέμβριο. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός (δεν υπολογίζεται το κόστος της 

ενέργειας και των τροφίμων), τον οποίο κυρίως παρακολουθεί η Fed, ενισχύθηκε κατά 0,2% 

στο 1,6% τον Ιανουάριο. Θετικό είναι και το γεγονός ότι τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 

0,6% και οι παραγγελίες διαρκών αγαθών, δείκτης που θεωρείται ότι περιγράφει 

ικανοποιητικά τις προθέσεις των εταιρειών για δαπάνες.  

Η εξέλιξη ευνοεί την κατανάλωση, στην οποία στηρίζεται κατά 70% η αμερικανική 

οικονομία. Ωστόσο προβληματίζει τη Fed, η οποία έχει θέσει ως στόχο την άνοδο του 

πληθωρισμού κοντά στο 2%. 

Από την άλλη, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ο δείκτης των 

τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο κατά 0,2% τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας την 

πρώτη αύξηση μετά από τέσσερις μήνες. 

Η τιμή της βενζίνης μειώθηκε αισθητά στις ΗΠΑ κατά 9.4% τον Δεκέμβριο και 

18,7% τον Ιανουάριο. Ομοίως, οι τιμές στην ενέργεια “βούτηξαν” κατά 9,7%, καθώς 

μειώθηκε το κόστος των περισσότερων καυσίμων. 

Οι τιμές των τροφίμων, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 0,3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 

αύξηση από τον Σεπτέμβριο. Τα Γραφήματα 26-29 (Πηγή: US Bureau of Labor Statistics) 

που ακολουθούν αποτυπώνουν σε μηνιαία βάση την πορεία του ΔΤΚ το τελευταίο 12μηνο. 

 

Γράφημα 26: ΔΤΚ για όλους τους αστικούς καταναλωτές, Δεκ. 2013 - Δεκ. 2014  
                      (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα)  
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Γράφημα 27: ΔΤΚ και Δομικός δείκτης, Δεκ. 2013 - Δεκ. 2014  
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
  

 

Γράφημα 28: ΔΤΚ για όλους τους αστικούς καταναλωτές Φεβ. 2014 - Δεκ. 2015  
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
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Γράφημα 29: ΔΤΚ και Δομικός δείκτης, Φεβ. 2014 - Δεκ. 2015 
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Μόλις οι αμερικανικές αγορές καθησυχάστηκαν από τους πληθωριστικούς φόβους με 

τα πολύ καλά νέα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακές αγορές 

αναθάρρησαν. Ο δείκτης των blue chip μετοχών Dow Jones έκλεισε στις 11.028,43 μονάδες, 

ενώ ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ 

ανόδου σκαρφαλώνοντας στις 2.886,96 μονάδες και κλείνοντας με κέρδη της τάξεως του 

1,23%. Ο ενθουσιασμός από τα στοιχεία αυτά επηρέασε πολύ θετικά το δολάριο 

ανατρέποντας τις αρνητικές τάσεις που είχαν επικρατήσει νωρίτερα σε βάρος του 

αμερικανικού νομίσματος.  

 

2.5 Εμπορικές Σχέσεις – Εμπορικό Ισοζύγιο 

  Οι αμερικανικές εξαγωγές αθροιστικά (αγαθά και υπηρεσίες) σημείωσαν με 2,35 τρις 

ένα ακόμη ρεκόρ, ξεπερνώντας κατά 64 δις περίπου αυτές του 2013, με φθίνουσα πορεία 

ωστόσο: 17,1% μεταξύ 2009-2010, 14,8% το 2011, 4,2% το 2012, 2,9% το 2013 και 2,8% το 

2014. Αντίστοιχα περιορίζεται και ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών των ΗΠΑ σε αγαθά 

και υπηρεσίες, με 3,5% (ή 2,84 δις) άνοδο το 2014, αν και με καλύτερες επιδόσεις από το 

μόλις 0,1% (ή 2,75 δις) το 2013, έναντι σχεδόν 3% το 2012, περίπου 14% το 2011 και 19,4% 
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το 2010, παρά τη καταγραφή ενός νέου ρεκόρ στο άθροισμα των εισαγωγών κατά το υπό 

εξέταση έτος. 

 Ο Πίνακας 4 αποτυπώνει την εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ (εξαγωγές, 

εισαγωγές και ισοζύγια σε αγαθά και υπηρεσίες) από το 2007 μέχρι και το 2014. 
 

 
Πίνακας 4: Διεθνές εμπόριο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2014) 
                   (ποσά σε εκατ. δολάρια, εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

U.S. International Trade in Goods and Services 

Exports, Imports, and Balances 

 Balance   Exports   Imports  

Period 

Total Goods  Services Total Goods  Services Total Goods  Services 

Annual 

2007 -705,375 -821,196 115,821 1,653,548 1,165,151 488,396 2,358,922 1,986,347 372,575 

2008 -708,726 -832,492 123,765 1,841,612 1,308,795 532,817 2,550,339 2,141,287 409,052 

2009 -383,774 -509,694 125,920 1,583,053 1,070,331 512,722 1,966,827 1,580,025 386,801 

2010 -494,658 -648,678 154,020 1,853,606 1,290,273 563,333 2,348,263 1,938,950 409,313 

2011 -548,625 -740,646 192,020 2,127,021 1,499,240 627,781 2,675,646 2,239,886 435,761 

2012 -537,605 -742,095 204,490 2,216,540 1,561,689 654,850 2,754,145 2,303,785 450,360 

2013 -476,392 -701,669 225,276 2,280,194 1,592,784 687,410 2,756,586 2,294,453 462,134 

2014 -504,711 -735,787 231,076 2,344,528 1,635,133 709,395 2,849,239 2,370,920 478,319 

*Πηγή: US Bureau of Economic Analysis (US BEA) - Last updated April 2, 2015 
 

  

  Συνολικά, με εξαίρεση το 2009, οπόταν η οικονομική κρίση “αποτυπώθηκε” έντονα 

σε όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι αμερικανικές εξαγωγές τόσο σε αγαθά όσο και 

σε υπηρεσίες εμφανίζουν αδιάλειπτη αύξηση την τελευταία εξαετία, τα τελευταία δε 

τέσσερα χρόνια ξεπερνούν μόνιμα, πια, το “φράγμα” των 2 τρις δολ, το οποίο είχε για πρώτη 

φορά “καταρριφθεί” το 2011. Αθροιστικά, η αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ μεταξύ 2007 

και 2013 είναι σχεδόν 42%. Σύμφωνα μάλιστα με το οικονομικό επιτελείο του Προέδρου 
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Ομπάμα, οι αμερικανικές εξαγωγές το 2014 υποστήριξαν 11,7 εκατ. θέσεις εργασίας 

(αυξημένες κατά 1,8 εκατ. από το 2009). 

 Η αύξηση των εξαγωγών και η ταυτόχρονη επιβράδυνση των εισαγωγών, οδήγησαν σε 

περαιτέρω συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ περίπου 11% το 2013, μετά τη 

μείωσή του και το 2012, αλλά το 2014 αυξήθηκε ελαφρώς κατά σχεδόν 6% αν και αισθητά 

χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2012 και 2011 (-504,7 εκ. το 2014 έναντι -476,3 το 2013, -

537,6 εκ το 2012 και -548,6 εκ. δολ. το 2011). Το -σταθερά- πλεονασματικό ισοζύγιο 

υπηρεσιών (εξαγωγές μείον εισαγωγές) αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ το –επίσης παραδοσιακό- 

έλλειμμα στα αγαθά αυξήθηκε κατά σχεδόν 5% το 2014 μετά τη μείωση της τάξεως του 

5,4% το 2013. Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 5) παρακολουθεί την εξέλιξη του 

εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ (αγαθά και υπηρεσίες) μεταξύ 2007-2014. 
 

Πίνακας 5: Εμπορικό ισοζύγιο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2014)26 
                   (ποσά σε εκατ. δολάρια, εποχικά προσαρμοσμένα) 

 

Έτος ΙΣΟΖΥΓΙΑ 

 Σύνολο Μεταβολή 
% 

Αγαθά Υπηρεσίες 

2007 -705.375 -- -821196 115821 

2008 -708.726 0,5% -832492 123765 

2009 -383.774 -45,9% -509694 125920 

2010 -494.658 28,9% -648678 154020 

2011 -548.625 10,9% -740646 192020 

2012 -537.605 -2% -742095 204,490 

2013 -476.392 -11,4% -701669 225,276 

2014 -504.711 5,9% -735787 231,076 

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

  

 Συνολικά, το έλλειμμα σε αγαθά και υπηρεσίες αυξήθηκε κατά σχεδόν 5%, σε 

504,7 δις δολ. το 2014 από 476,4 δις το 2013. Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου 

αγαθών αυξήθηκε σε 735,8 δις το 2014 από 701,7 δις το 2013, ενώ σε όρους αξίας οι 

εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σε 1,635,1 δις από 1,592,8 δις. Η εν λόγω αύξηση 
                                                            
26 Στοιχεία μερικώς αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με ενδιάμεσες αναθεωρήσεις του US BEA. 
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παρατηρήθηκε και στις έξι σημαντικές κατηγορίες γενικών εμπορευμάτων τελικής χρήσης, 

αλλά οι εξαγωγές μειώθηκαν στον μη νομισματικό χρυσό. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις 

σημειώθηκαν στα: i. κεφαλαιουχικά αγαθά, (εξαιρουμένων των πωλήσεων αυτοκινήτων), ii. 

καταναλωτικά αγαθά (εξαιρουμένων τροφίμων και αυτοκινήτων), iii. και στις βιομηχανικές 

προμήθειες και προμήθειες υλικών.  

 Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,6%, σε 231,1 δις το 

2014 από 225,3 δις δολ. το 2013, ενώ σε όρους αξίας οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 

709,4 δις από 687,4 δις δολ. το 2013, στις επτά από τις εννέα σημαντικές κατηγορίες 

υπηρεσιών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις συμβουλευτικές (ιδιαίτερα 

επαγγελματικές και διαχείρισης) και στις χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες 

 Σχηματικά, η πορεία των δεικτών εισαγωγών/εξαγωγών ΗΠΑ καθώς και του 

ισοζυγίου, στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ 2007 και 2014 απεικονίζεται στο 

παρακάτω Γράφημα (Γράφημα 30). 

 

Γράφημα 30: Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ (δείκτες), 2007-2014  

Trade in Goods and Services, 2007-2014

-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Imports

Exports

Balance

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

 

  Η γεωγραφική διασπορά του αμερικανικού εμπορίου, σε επίπεδο αγαθών, συνεχίζει 

να μειώνεται, καθώς οι εμπορικές ροές με τους 15 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους 

αποτέλεσαν το 73,3% το 2014 (έναντι 72,5% το 2013, 72% το 2012 και 70,8% το 2011). Οι 

15 αυτοί κύριοι εμπορικοί εταίροι απορρόφησαν αγαθά ύψους περίπου 1,17 τρις δολ. ή 72% 

των αμερικανικών εξαγόμενων προϊόντων (συγκριτικά 2013: 71,4%, 2012: 71,4%, 2011: 

71,7%) και εξήγαγαν στις ΗΠΑ αγαθά αξίας 1,73 τρις, που αντιστοιχούν σε 77% των 

συνολικών εισαγωγών των ΗΠΑ σε προϊόντα (συγκριτικά 2013: 76,2%, 2012: 75,3%, 2011: 

73,9%). 
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 Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 που ακολουθεί (10 κυριότεροι εμπορικοί εταίροι ΗΠΑ σε 

αγαθά, 2014), η πρώτη πεντάδα εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ παραμένει αναλλοίωτη επί 

σειρά ετών, περιλαμβάνοντας τον Καναδά διαχρονικά στην 1η θέση σε συνολική αξία αλλά 

και σε εισαγωγές από ΗΠΑ (μερίδιο 16,6% και 19,2% αντίστοιχα), την Κίνα να ακολουθεί 

σε συνολικό όγκο αλλά να προηγείται σε εξαγωγές προς ΗΠΑ, το Μεξικό 3ο σε συνολικό 

μερίδιο (13,5%) αλλά 2ο ως εξαγωγικός προορισμός για τα αμερικανικά προϊόντα, και με την 

Ιαπωνία και τη Γερμανία σταθερά στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα. Από την 6η θέση και 

έπειτα, παρατηρούνται διάφορες ανακατατάξεις, αν και σε σχέση με το 2013 η μόνη 

διαφοροποίηση παρατηρείται στην έξοδο της Σ. Αραβίας από τη δεκάδα το 2014 μετά τη 

διετή παραμονή της στη 10η θέση των κυριότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ (την 

περίοδο 2012-2013), λόγω της αύξησης της εγχώριας πετρελαϊκής παραγωγής· και η είσοδος 

της Ταϊβάν. 

 



Πίνακας 6: 10 κυριότεροι εμπορικοί εταίροι ΗΠΑ (αγαθά) 2014 
                   (ποσά σε δις δολ. ΗΠΑ) 
 

Χώρα 

Συνολικός 
όγκος 

(παρένθεση: 
2013) 

Μερίδιο 

2014 

% 

Μερίδιο 

2013 

% 

Μερίδιο

2012 

% 

Εξαγωγές στις 
ΗΠΑ 

(παρένθεση: 
2013) 

Μερίδιο 

2014 

% 

Μερίδιο 

2013 

% 

Μερίδιο

2012 

% 

Εισαγωγές από 
ΗΠΑ 

(παρένθεση: 
2013) 

Μερίδιο

2014 

% 

Μερίδιο

2013 

% 

Μερίδιο

2012 

% 

1. Καναδάς 
658,1 

(632,4) 
16,6 16,1 16,1 

346,1 

(332,1) 
14,8 14,6 14,3 

312,0 

(300,3) 
19,2 19,0 18,9 

2. Κίνα 
590,7 

(562,4) 
14,9 14,6 14,0 

466,7 

(440,4) 
19,9 19,4 18,7 

124,0 

(122,0) 
7,6 7,7 7,1 

3. Μεξικό 
534,5 

(506,6) 
13,5 13,2 12,9 

294,2 

(280,5) 
12,5 12,4 12,2 

240,3 

(226,2) 
14,8 14,3 14,0 

4. Ιαπωνία 
200,9 

(203,7) 
5,1 5,3 5,7 

133,9 

(138,5) 
5,7 6,1 6,4 

67,0 

(65,1) 
4,1 4,1 4,5 

5. Γερμανία 
172,6 

(162,1) 
4,3 4,2 4,1 

123,2 

(114,6) 
5,3 5,1 4,8 

49,4 

(47,4) 
3,0 3,0 3,2 

6. Ν. Κορέα 
114,1 

(103,8) 
2,9 2,7 2,6 

69,6 

(62,2) 
3,0 2,7 2,6 

44,5 

(41,6) 
2,7 2,6 2,7 
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7. Ην. Βασίλειο 
107,9 

(100,0) 
2,7 2,6 2,9 

54,0 

(52,6) 
2,3 2,3 2,4 

53,9 

(47,4) 
3,3 3,0 3,5 

8. Γαλλία 
78,2 

(77,3) 
2,0 2,0 1,9 

47,0 

(45,3) 
2,0 2,0 1,8 

31,2 

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

9. Βραζιλία 
72,8 

(71,7) 
1,8 1,9 2,0 

30,3 

(27,6) 
1,3 1,2 1,4 

42,4 

(44,1) 
2,6 2,8 2,8 

10. Ταϊβάν 
67,4 

(63,6) 
1,7 1,7 1,7 

40,6 

(37,9) 
1,7 1,7 1,7 

26,8 

(25,6) 
1,7 1,6 1,6 

 
 

*Στοιχεία από US Census Bureau, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

 



 Τέλος, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο του Προέδρου Obama, η πορεία των 

αμερικανικών εξαγωγών και η γεωγραφική τους διασπορά βρίσκονται σε ευθεία συνάρτηση με 

τους ρυθμούς ανάπτυξης και την ενεργό ζήτηση στους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. 

Το πολυσύνθετο Γράφημα 31 παρακολουθεί τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και την ενεργό 

εσωτερική ζήτηση στους 5 μεγαλύτερους εταίρους των ΗΠΑ (Καναδά, Κίνα, Μεξικό, Ιαπωνία και 

την ΕΕ ως σύνολο), σε τριμηνιαία ανάλυση μεταξύ 2009 και 2013, και καθιστά ευκρινή τον 

αντίκτυπό τους στην πορεία και αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών (αγαθά και υπηρεσίες) κατά 

το αυτό διάστημα. 

  
Γράφημα 31: Εμπόριο ΗΠΑ σε συνάρτηση με ανάπτυξη/ζήτηση κύριων εμπορικών εταίρων 
                      (αγαθά και υπηρεσίες - 2009/2013) 
 

 
*Πηγή: Council of Economic Advisers of the President – συνδυασμός στοιχείων από: IMF; Eurostat; US BEA; US  

 

 Εν τούτοις, η πρόσφατη ισχυροποίηση του δολαρίου και η επιβράδυνση της παγκόσμιας 

ζήτησης, συνεπεία της οικονομικής κρίσεως, αναμένεται να αποδυναμώσουν τον ρυθμό ανάπτυξης 

των αμερικανικών εξαγωγών στο εγγύς μέλλον. Το ονομαστικό εμπορικό έλλειμμα στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες αυξήθηκε οριακά από 3% σε 3,1% του ΑΕΠ το 2014, βάσει του εθνικού εισοδήματος 

και των συναλλαγών. Ενάντια σε αυτήν την προς τα κάτω πίεση στις εξαγωγές, θα γίνει ιδιαίτερα 

σημαντικό να ανοιχτούν νέες αγορές στις οποίες οι ΗΠΑ να μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα 

τους. Αυτή είναι και η προτεραιότητα της εμπορικής ημερήσιας διάταξης του Προέδρου.  
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 Το καθαρό έλλειμμα αγαθών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,4% του ΑΕΠ το 2014, ενώ το 

πλεόνασμα υπηρεσιών υποχώρησε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στο 1,3% (Γραφήματα 

32 & 33), τα οποία παρουσιάζουν αυτές τις έννοιες στη στενά συνδεδεμένη βάση ισοζυγίου 

πληρωμών). Οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζουν να αυξάνονται σε σχέση με τις εξαγωγές 

εμπορευμάτων τουλάχιστον από την αρχή της δεκαετίας του '90. Εάν οι τάσεις συνεχισθούν οι 

εξαγωγές υπηρεσιών θα παραμείνουν η σημαντικότερη συνιστώσα εν γένει των αμερικανικών 

εξαγωγών.   

 
Γράφημα 32: Εμπόριο αγαθών ΗΠΑ, 2000-2014   
 

 

 

 
 

 

 

 



Γράφημα 33: Εμπόριο υπηρεσιών ΗΠΑ, 2000-2014 
                       

 

 
 

Τέλος, βάσει στοιχείων του Gallup, η πλειοψηφία των Αμερικανών (58%) συνεχίζει να 

βλέπει το εξωτερικό εμπόριο ως ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη μέσω της αύξησης των 

εξαγωγών, ενώ το 33% θεωρεί τις  ξένες εισαγωγές απειλή για την αμερικανική οικονομία.. Επίσης, 

το 1/3 των Αμερικανών που βλέπει το εξωτερικό εμπόριο ως απειλή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες, καθώς η περίοδος του έντονου σκεπτικισμού μεταξύ 2005 και 2012 

ξεπεράσθηκε την τελευταία διετία (2013-2015) οπόταν καταγράφεται η μεγαλύτερη αισιοδοξία στο 

εμπόριο (βλ. Γράφημα 34, Στοιχεία του Gallup's World Affairs poll, κατόπιν δημοσκόπησης σε 837 

Αμερικανούς ενήλικες, Φεβρ. 8-11).  

 

 

 



Γράφημα 34: Γραφική απεικόνιση της δημοσκόπησης του Gallup για το εάν οι Αμερικανοί θεωρούν το  
                       εξωτερικό εμπόριο απειλή για την αμερικανική οικονομία 

 

 

 

Η αλλαγή του κλίματος και η αισιοδοξία των Αμερικανών απεικονίζει ενδεχομένως τις 

χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, το ισχυρότερο δολάριο, αλλά και την πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων της TPP, που για πολλούς αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη εμπορική 

συμφωνία στην ιστορία των ΗΠΑ, ακόμα και από εκείνη της NAFTA το 1994.  

Από το 2001 έως το 2011, ήτοι στην προεδρία Μπους και τα πρώτα δύο έτη προεδρίας 

Obama, το ποσοστό των Ρεπουμπλικάνων που έβλεπαν το εξωτερικό εμπόριο ως ευκαιρία ήταν 

υψηλότερο από αυτό των Δημοκρατικών (ενίοτε, μάλιστα, υπερδιπλάσιο). Το 2012 και το 2013, οι 

Δημοκρατικοί έγιναν αισθητά θετικότεροι για το εμπόριο, ακόμη και όταν οι απόψεις των 

Ρεπουμπλικάνων ατόνησαν στο 50% και 40%. Οι απόψεις μεταξύ των δύο κομμάτων σύγκλινε το 

2014, αλλά αυτό το έτος η αισιοδοξία των Ρεπουμπλικάνων για το εξωτερικό εμπόριο παρέμεινε 

σταθερά στο 51%, ενώ των Δημοκρατικών αυξήθηκε ελαφρά σε 61% (βλ. Γράφημα 35). 

 

 

 



Γράφημα 35: Γραφική απεικόνιση της δημοσκόπησης του Gallup για τη στάση των κομμάτων (θετική ή  
                       αρνητική) σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο  

 

 

 

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι, παρά την αυξημένη αισιοδοξία στους κύκλους των 

Δημοκρατικών, οι διαπραγματεύσεις της TPP αμφισβητήθηκαν κυρίως από Δημοκρατικά μέλη του 

Κογκρέσου, οι οποίοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες μιας τέτοιας συμφωνίας για 

την αμερικανική αγορά εργασίας και τους κανονισμούς.   
 

3.  Συμπεράσματα και Προοπτικές 
 

Απολογιστικά, η αμερικανική οικονομία συνέχισε και το 2014 την πορεία αργής μεν αλλά 

σταθερής ανάπτυξης που ακολουθεί, στα χρόνια εξόδου από τη βαθιά 

οικονομική/χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Το ΑΕΠ σημείωσε μεν σημαντική πτώση από 

5% το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε 2,2% το τέταρτο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις, αλλά 

όμως το 2014 έκλεισε θετικά με ετήσια ανάπτυξη ύψους 2,4%. Από τις σημαντικότερες εξελίξεις 

στο υπό εξέταση έτος ήταν η αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης, με ρυθμό ανάπτυξης “ρεκόρ” 

4,2% τα τελευταία 9 χρόνια. Οι εισαγωγές επίσης σημείωσαν αύξηση 8,9%, συνεπεία της ανόδου 

του δολαρίου και της αύξησης της καταναλωτικής ζήτησης. 

 



 

Πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα ασκήθηκαν κατά το παρελθόν έτος από διάφορες 

πλευρές, τόσο κυκλικού όσο και προσωρινού χαρακτήρα. Η δημοσιονομική στενότητα και οι 

περικοπές δαπανών και επενδύσεων από το κράτος, σε ομοσπονδιακό αλλά και πολιτειακό/τοπικό 

επίπεδο, αποτέλεσαν σημαντική τροχοπέδη για μια ταχύτερη ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος· δεν 

πρέπει να λησμονείται ότι το κράτος ήταν βασικός χρηματοδότης της ανάκαμψης της οικονομίας 

από τη Μεγάλη Κρίση των αμέσως προηγούμενων ετών, με κρατικά χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα διάσωσης τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών-κολοσσών αλλά και 

δισεκατομμύρια σε ‘ενέσεις’ ρευστότητας και επενδύσεων απευθείας στην οικονομία –μόνο το 

“Stimulus Bill” (American Recovery and Reinvestment Bill/ARRB, Φεβρουάριος 2009) προέβλεπε 

ένα ‘μείγμα’ παρεμβάσεων (επενδύσεις σε δημόσια έργα, φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία 

εισοδηματική κατηγορία, κοινωνικές παροχές, κυρίως για τους ανέργους, και 

περιβαλλοντικά/ενεργειακά προγράμματα) συνολικού κόστους 787 δις δολ. σε βάθος διετίας. Η 

μετάβαση (πρακτική και ψυχολογική) από ένα καθεστώς κρατικής παρεμβατικότητας σε περιστολή 

δαπανών και δημοσιονομική στενότητα, σε συνδυασμό με την πολιτική αντιπαλότητα που οδήγησε 

στο κλείσιμο της ομοσπονδιακής διοίκησης, δημιουργώντας αμφιβολίες για τις προοπτικές της 

οικονομίας και στερώντας έσοδα από τα κρατικά ταμεία, αποτέλεσαν ίσως τους κρισιμότερους 

παράγοντες απομείωσης της αναπτυξιακής δυναμικής για τα παρελθόντα έτη. 

Πιέσεις στην οικονομία το 2013 ασκήθηκαν από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, παρά την 

(αργή αλλά σταθερή) αποκλιμάκωσή τους, αλλά και τα επίμονα υψηλά ποσοστά των μακροχρόνια 

ανέργων· από τη μικρότερη του αναμενομένου αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών, με την ενεργή 

ζήτηση στους βασικούς διεθνείς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ να αντιμετωπίζει προκλήσεις· από 

την αργή ανάκαμψη του στεγαστικού τομέα και του τομέα των ακινήτων· από παροδικούς 

παράγοντες όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δυσχέραιναν την οικονομική δραστηριότητα, 

κ.ο.κ. 

Εν τούτοις, η οικονομία κατάφερε να ανταπεξέλθει το 2014 στις πιέσεις που 

προαναφέρθηκαν, κλείνοντας τη χρονιά με θετικό πρόσημο και μένοντας για ένα ακόμη έτος σε 

αναπτυξιακή τροχιά, εκπλήσσοντας μάλλον θετικά τους οικονομολόγους με την ανθεκτικότητα που 

επιδεικνύει και επιτρέποντας αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον. Η οικονομία συνέχισε να 

προσθέτει θέσεις εργασίας, έχοντας πια σχεδόν αντισταθμίσει τις θέσεις που ‘χάθηκαν’ κατά τη 

διάρκεια της κρίσης· ιδιωτική κατανάλωση και καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμειναν σε θετικό 

έδαφος, απορροφώντας όχι μόνο τις πιέσεις στο διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αλλά και το 

ψυχολογικό πλήγμα του shutdown και του πολέμου χαρακωμάτων Δημοκρατικών-Ρεπουμπλικάνων 



 

στο Κογκρέσο· την παραγωγικότητα (πραγματικό παραγόμενο προϊόν ανά εργατοώρα) τις ενάρξεις 

κατασκευής κατοικιών (housing starts) να ανακάμπτουν σταδιακά κλπ. 

Έτσι, οι βάσεις για οικονομική ανάπτυξη ταχύτερη του 2% (περίπου) κατά μέσο όρο είχαν 

τεθεί, και η αμερικανική οικονομία κατάφερε να αντέξει στους κραδασμούς του 1ου τριμήνου του 

2014 και να εξέλθει κερδισμένη, ενώ οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για ένα άλλο έτος σταθερής 

ανάπτυξης το 2015.  

Σύμφωνα μάλιστα με τους αναλυτές, η αμερικανική οικονομία θα είναι η πλέον 

κερδισμένη εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί στους 

δείκτες μεταποίησης. Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική οικονομία είναι η μοναδική από τις 

αναπτυγμένες που αναμένεται να σημειώσει υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με το 2014. 

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας του, αν 

και επιβραδύνθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, εν μέρει λόγω συγκυριακών παραγόντων, όπως 

ο βαρύς χειμώνας, θα φθάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 2015, ποσοστό πάντως που είναι κατώτερο της 

πρόσφατης εκτίμησης του ΔΝΤ (3,1%). 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία του για την 

Κατάσταση του Έθνους αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση της οικονομίας, η οποία θα 

εξακολουθήσει να βελτιώνεται. Η βελτίωση αυτή το 2014 συνέβαλε στη δημιουργία 3 

εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% 

του ΑΕΠ και στο να σημειωθούν περισσότερα από 50 ρεκόρ κλεισίματος των δεικτών στο 

χρηματιστήριο. 

Η ανάπτυξη διαχέεται στον οικονομικό μηχανισμό, ενώ ενδέχεται υπό τις συνθήκες αυτές 

το τρέχον έτος να επιτύχει ρυθμό της τάξεως του 3%. Επί 11 συναπτούς μήνες διαδοχικά 

δημιουργούνται περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας και η συνεπακόλουθη πτώση της 

ανεργίας φέρει τον δείκτη στο 5,6%. Οπότε είναι απλώς ζήτημα χρόνου να επιταχυνθεί και η 

αύξηση των μισθών. Στο μεσοδιάστημα η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενδεχομένως να ανέλθει 

περαιτέρω, εξαιτίας της κάμψης στις τιμές της βενζίνης. Το δολάριο πιθανώς να εδραιώσει την 

ανανεωμένη θέση του ως το αδιαμφισβήτητο νόμισμα, που επιλέγεται για τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα σε διεθνή κλίμακα. 

Η πρόοδος μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: στα τολμηρά μέτρα που έλαβαν η 

κυβέρνηση και η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ το 2008-2009, προκειμένου να αποτρέψουν μια 

πολυετή ύφεση, καθώς και στον εγγενή δυναμισμό και στην ασίγαστη επιχειρηματική 



 

δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, οι πολλά υποσχόμενες συμφωνίες ελευθέρου 

εμπορίου αναμένεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές και την εσωτερική ζήτηση. 

Από την άλλη, βάσει στοιχείων της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του 

Κογκρέσου (Congressional Budget Office/ CBO) για τον προϋπολογισμό και τις προοπτικές της 

αμερικανικής οικονομίας (Budget and Economic Outlook), το δημοσιονομικό έλλειμμα θα 

ξεπεράσει το 1 τρις δολ. μέχρι το 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση από 467 δις δολ. (2,5% 

του ΑΕΠ) το 2016 στα 1,09 τρις δολ. (4,0% του ΑΕΠ) μέχρι το 2025. Κατά συνέπεια, το χρέος θα 

εκτιναχθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, από τα 13 τρις δολ. σήμερα στα 16,6 τρις δολ. 

στο τέλος του 2020 και 21,6 τρις δολ. μέχρι το τέλος του 2025. Σε όρους μεριδίου του ΑΕΠ, το 

χρέος θα παραμείνει μεν σταθερό στο 74% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2020, αλλά στη συνέχεια 

προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5 μονάδες, φθάνοντας στο 79% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2025. 

Παρά τη μείωση των «διακριτικών δαπανών» (σε όρους μεριδίου του ΑΕΠ), η κοινωνική 

ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλψη, και οι δαπάνες επιτοκίων θα αυξηθούν σημαντικά, ωθώντας 

τις κρατικές δαπάνες από 20,3% του ΑΕΠ το 2015 σε 22,3% μέχρι το 2025. Από την άλλη, τα 

έσοδα θα παραμείνουν σταθερά στο 18% περίπου του ΑΕΠ την επόμενη δεκαετία, φθάνοντας το 

18,3% το 2025.  

Σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί το φορολογικό, και μεταξύ άλλων το 

σύστημα υγείας και το χρηματοπιστωτικό, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά μεταξύ των 

προβλεπόμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του χρέους και των εσόδων, 

διαφορετικά οι ανωτέρω προβλέψεις θα μπορούσαν να είναι ακόμη χειρότερες.  

 

 



 

Κεφάλαιο Δ: Εξωτερικές Σχέσεις  
	

1. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς  
 

ADB (non regional member), AfDB (non regional member), 
ANZUS, APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (dialogue 
partner), Australia Group 

BIS, BSEC (observer), CBSS (observer), CD, CE (observer) 

CERN (observer), CICA (observer), CP 

EAPC, EAS, EBRD, EITI (implementing country) 

FAO,FATF 

G-20, G-5, G-7, G-8, G-10 

IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), 
ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (partners), 
IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, ISO, 
ITSO, ITU, ITUC (NGOs) 

MIGA, MINUSTAH, MONUSCO 

NAFTA, NATO, NEA, NSG 

OAS, OECD, OPCW, OSCE 

Paris Club, PCA, PIF (partner) 

SAARC (observer), SELEC (observer), SICA (observer), 
SPC 

UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNITAR, UNMIL, 
UNMISS, UNRWA, UNSC (permanent), UNTSO, UPU 

WCO, WHO, WIPO,WMO, WTO, ZC. 

 

2. Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTAs)  
 

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 τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Βορείου Αμερικής (NAFTA –North 

American Free Trade Agreement) με εταίρους Καναδά και Μεξικό και τη 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.  



 

Συνολικά, καταγράφονται σε ισχύ 14 Συμφωνίες FTA με 20 χώρες (βλ. κάτωθι Πίνακα 7), 

ενώ αναμένονται εξελίξεις και στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ για τη σύναψη μίας 

περιφερειακής Συμφωνίας, the Trans-Pacific Partnership/ TPP, με Australia, Brunei Darussalam, 

Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore και Vietnam και μίας 

διατλαντικής με ΕΕ, Transatlantic Trade and Investment Partnership/ TTIP (βλ. στο παρόν 

κεφάλαιο, ενότητα 4.2 ). 

 
Πίνακας 7: Εταίροι των ΗΠΑ στις Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου  
                        

U.S. FTA Partner Countries 

Australia Korea 

Bahrain Morocco 

Chile NAFTA: Canada & Mexico 

Colombia Oman 

DR-CAFTA: Costa Rica, Dominican 

Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

& Nicaragua 

Panama 

Israel Peru 

Jordan Singapore 

 

Γενικά, οι εν λόγω συμφωνίες προβλέπουν κατάργηση ή μείωση των δασμών και 

ποσοστώσεων για τα αμερικανικά προϊόντα, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για 

αμερικανικές εταιρείες, μεγαλύτερη πρόσβαση Αμερικανών επενδυτών στις ανωτέρω αγορές. 

Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας για τις ΗΠΑ συμφωνίες, αφού προβλέπουν αύξηση των 

ευκαιριών για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους αγρότες και εργαζομένους μέσω της μεγαλύτερης 

διείσδυσης των προϊόντων και υπηρεσιών τους στις ξένες αγορές. Βάσει στοιχείων της Υπηρεσίας 

Διεθνούς Εμπορίου ΗΠΑ (ITA), το 2014, το 47% των αμερικανικών αγαθών εξήχθησαν στις 

χώρες-εταίρους των FTA. Οι εξαγωγές εμπορευμάτων στους 20 εταίρους FTA ανήλθαν συνολικά 

στα 765 δις δολ., σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2013. Μάλιστα, το 2014 το εμπορικό 

πλεόνασμα, με τους εταίρους των FTA, στα κατασκευασμένα αγαθά άγγιξε συνολικά τα 55 δις δολ. 

(Βλ. κάτωθι Πίνακες 8-9). 

 

http://www.ustr.gov/tpp
http://export.gov/FTA/australia/index.asp
http://export.gov/fta/korea
http://export.gov/FTA/bahrain/index.asp
http://export.gov/FTA/morocco/index.asp
http://export.gov/FTA/chile/index.asp
http://export.gov/FTA/nafta/index.asp
http://export.gov/colombia
http://export.gov/FTA/oman/index.asp
http://export.gov/FTA/cafta-dr/index.asp
http://export.gov/FTA/panama
http://export.gov/FTA/israel/index.asp
http://export.gov/FTA/peru/index.asp
http://export.gov/FTA/jordan/index.asp
http://export.gov/FTA/singapore/index.asp


Πίνακας 8: Εμπόριο ΗΠΑ με εταίρους FTA (αγαθά) 

 
*Πηγή: International Trade Administration  

 



Πίνακας 9: Εμπόριο ΗΠΑ με εταίρους FTA (κατασκευασμένα αγαθά) 

 
*Πηγή: International Trade Administration  

 



 

3. Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες 
Οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει επενδυτικές συμφωνίες με 42 χώρες (βλ. Πίνακα 10), ενώ 

διαπραγματεύονται επενδυτικές σχέσεις στο πλαίσιο της TPP και TTIP.  
 

Πίνακας 10: Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες ΗΠΑ 
 

COUNTRIES WHEN NOTES 

Albania  Signed January 11, 1995; Entered 
into Force January 4, 1998 

 

Argentina  Signed November 14, 1991; 
Entered into Force October 20, 
1994 

 

Armenia  Signed September 23, 1992; 
Entered into Force March 29, 
1996 

 

Azerbaijan  Signed August 1, 1997; Entered 
into Force August 2, 2001 

 

Bahrain Signed September 29, 1999; 
Entered into Force May 31, 2001 

 

Bangladesh  Signed March 12, 1986; Entered 
into Force July 25, 1989 

 

Bolivia  Signed April 17, 1998; Entered 
into Force June 6, 2001 

 

The Government of Bolivia delivered 
notice to the United States on June 10, 
2011, that it was terminating the 
‘‘Treaty Between the Government of the 
United States of America and the 
Government of the Republic of Bolivia 
Concerning the Encouragement and 
Reciprocal Protection of Investment’’ 
(‘‘the Treaty’’). As of June 10, 2012 
(the date of termination), the treaty will 
cease to have effect, EXCEPT that it 
will continue to apply for another 10 
years to covered investments existing at 
the time of termination. The United 
States Government is providing this 
notice so that existing or potential U.S. 
investors in Bolivia can factor the 
Treaty’s termination into their business 
planning, as appropriate. 

http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002622.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_000897.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002698.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002774.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002777.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002778.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002783.asp
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-23/pdf/2012-12494.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-23/pdf/2012-12494.pdf


 

Bulgaria  Signed September 23, 1992; 
Entered into Force June 2, 1994 

Prior to the accession of Bulgaria to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union.  

Cameroon  Signed February 26, 1986; 
Entered into Force April 6, 1989 

 

Congo, 
Democratic 
Republic Of 
(Kinshasa) 

Signed August 3, 1984; Entered 
into Force July 28, 1989 

 

Congo, 
Republic Of 
(Brazzaville)  

Signed February 12, 1990; 
Entered into Force August 13, 
1994 

 

Croatia  Signed July 13, 1996; Entered into 
Force June 20, 2001 

 

Czech 
Republic  

Signed October 22, 1991; Entered 
into Force December 19, 1992; 
Amended May 1, 2004 

 

After the breakup of Czechoslovakia in 
1993, this treaty continued in effect for 
the successor states, the Czech Republic 
and Slovakia. 

Ecuador Signed August 27, 1993; Entered 
into Force May 11, 1997 

 

Egypt  Signed March 11, 1986 
(modified); Entered into Force 
June 27, 1992 

 

Estonia  Signed April 19, 1994; Entered 
into Force February 16, 1997; 
Amended May 1, 2004 

 

Prior to the accession of Estonia to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union. 

Georgia  Signed March 7, 1994; Entered 
into Force August 17, 1997 

 

Grenada  Signed May 2, 1986; Entered into 
Force March 3, 1989 

 

Honduras  Signed July 1, 1995; Entered into 
Force July 11, 2001 

 

http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002792.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002795.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/congo_bit_kinshasa.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/congo_bit_kinshasa.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/congo_bit_kinshasa.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/congo_bit_kinshasa.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005885.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005885.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005885.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002634.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002809.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002809.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/Equador_BIT_AG.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002813.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002814.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005342.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005346.asp
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Jamaica  Signed February 4, 1994; Entered 
into Force March 7, 1997 

 

Jordan  Signed July 2, 1997; Entered into 
Force June 13, 2003 

 

Kazakhstan  Signed May 19, 1992; Entered 
into Force January 12, 1994 

 

Kyrgyzstan  Signed January 19, 1993; Entered 
into Force January 12, 1994 

 

Latvia  Signed January 13, 1995; Entered 
into Force November 26, 1996; 
Amended May 1, 2004 

 

Prior to the accession of Latvia to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union 

Lithuania  Signed January 14, 1998; Entered 
into Force November 11, 2001; 
Amended May 1, 2004 

 

Prior to the accession of Lithuania to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union. 

Moldova  Signed April 21, 1993; Entered 
into Force November 25, 1994 

 

Mongolia  Signed October 6, 1994; Entered 
into Force January 1, 1997 

 

Morocco    

Signed July 22, 1985; Entered into 
Force May 29, 1991 

 

The BIT between the United States and 
Morocco remains in effect, but the 
United States-Morocco Free Trade 
Agreement suspended the BIT’s dispute 
settlement provisions as of the date of 
entry into force of the FTA (January 1, 
2006). The BIT’s dispute settlement 
provisions remain in effect for ten years 
after the effective date of the FTA for 
certain investments and investment 
disputes. 

Mozambique  Signed December 1, 1998; 
Entered Into Force March 3, 2005 

 

Panama  Signed October 27, 1982; Entered 
into Force May 30, 1991 

 

http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005434.asp
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http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005848.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005852.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005862.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005887.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005864.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005866.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005356.asp


 

Poland  Signed March 21, 1990; Entered 
into Force August 6, 1994; 
Amended May 1, 2004 

 

Prior to the accession of Poland to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union 

Poland 
(Business and 
Economic 
Relations 
Treaty) 

Signed March 21, 1990; Entered 
into Force August 6, 1994; 
Amended May 1, 2004 

 

Prior to the accession of Poland to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union. 

Romania  Signed May 28, 1992; Entered 
into Force January 15, 1994 

 

Prior to the accession of Romania to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union.  

Rwanda  Signed February 19, 2008; 
Entered Into Force January 1, 
2012 

 

Senegal  Signed December 6, 1983; 
Entered into Force October 25, 
1990 

 

Slovakia  Signed October 22, 1991; Entered 
into Force December 19, 1992; 
Amended May 1, 2004 

 

After the breakup of Czechoslovakia in 
1993, this treaty continued in effect for 
the successor states, Slovakia and the 
Czech Republic.  

Prior to the accession of Slovakia to the 
European Union, this treaty was 
amended to reduce the possibility of 
conflict with the laws of the European 
Union. 

Sri Lanka  Signed September 20, 1991; 
Entered into Force May 1, 1993 

 

Trinidad And 
Tobago  

Signed September 26, 1994; 
Entered into Force December 26, 
1996 

 

Tunisia  Signed May 15, 1990; Entered 
into Force February 7, 1993 

 

Turkey  Signed December 3, 1985; 
Entered into Force May 18, 1990 

 

http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005367.asp
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http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005472.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005473.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005475.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005559.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005559.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005488.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005487.asp


 

Ukraine  Signed March 4, 1994; Entered 
into Force November 16, 1996 

 

Uruguay  Signed November 4, 2005; 
Entered Into Force November 1, 
2006 

 

* Πηγή: Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ/USTR 

4. Διατλαντικές Σχέσεις (ΗΠΑ-ΕΕ) 
 

 Η συνεργασία ΗΠΑ και ΕΕ βασίζεται στις Transatlantic Declaration of 1990 και New 

Transatlantic Agenda (NTA), που υιοθετήθηκαν το 1995.27 

4.1 Γεγονότα και αριθμοί για τις διαντλαντικές οικονομικές & εμπορικές σχέσεις28  

 Η διαντλαντική οικονομία είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη αγορά στον κόσμο, αφού της 

αναλογεί  περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους αξίας και το 35% σε όρους 

αγοραστικής δύναμης (Πηγή: Transatlantic Economy 201529).  

 Το συνολικό εμπόριο ΗΠΑ-ΕΕ - συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου στα αγαθά και τις 

υπηρεσίες και των πωλήσεων από τις ξένες θυγατρικές -  φθάνει τα 6,5 τρις δολ. ετησίως 

(Πηγή: U.S. Bureau of Economic Analysis, Johns Hopkins University Center for Transatlantic 

Relations). 

 Το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ & ΕΕ ανήλθε στα 787 δις δολ. το 2013, σημειώνοντας διπλάσια 

αύξηση (σε όρους αξίας) σε σχέση με το 2000 (Πηγή: Transatlantic Economy 201430).  

 Τέσσερις από τις κορυφαίες δέκα αγορές εξαγωγών υπηρεσιών για τις ΗΠΑ είναι στην Ευρώπη, 

όπου κατευθύνεται το 36% των συνολικών αμερικανικών εξαγωγών υπηρεσιών. Το 2013 οι 

ΗΠΑ εισήγαγαν το 40% των υπηρεσιών από τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι εξαγωγές υπηρεσιών 

στην Ευρώπη ανήλθαν συνολικά στα 250 δις δολ. το 2013 (+22% από το 2009). 

(Πηγή: Transatlantic Economy 201531) 

                                                            
27 http://useu.usmission.gov/transatlantic_relations.html, https://www.uschamber.com/international/europe/facts-
figures-why-transatlantic-relationship-matters   
28 http://www.euintheus.org/what-we-do/eu-us-facts-figures/ 
29 Ό.π. 
30 Ό.π. 
31 Ό.π. 
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 Η διαντλαντική οικονομία παράγει ετησίως κοντά στα 5,5 τρις δολ. σε συνολικές εμπορικές 

πωλήσεις και απασχολεί έως 15 εκατομ. υπαλλήλους. (Πηγή: Transatlantic Economy 201532).  

 Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι αμφότερες οι σημαντικότερες πηγές και προορισμός των ξένων 

(αμερικανικών και ευρωπαϊκών) άμεσων επενδύσεων/ΞΑΕ, αποτελώντας συνολικά το 57% του 

εσωτερικού αποθέματος και το 70% του εξωτερικού αποθέματος των ΞΑΕ 

(Πηγή: Transatlantic Economy 201533). 

 Οι εκροές ΞΑΕ στην Ευρώπη το 2014 ανήλθαν συνολικά στα 165 δις δολ., ενώ οι ευρωπαϊκές 

ΞΑΕ στις ΗΠΑ ανήλθαν συνολικά στα 15 δις δολ. το 2014. (Πηγή: Transatlantic Economy 

201534) 

 Οι ΗΠΑ παραμένει η σημαντικότερη αγορά για πολλές ευρωπαϊκές πολυεθνικές. Οι 

ευρωπαϊκές θυγατρικές κέρδισαν 110 δις δολ. το 2014. (Πηγή: Transatlantic Economy 201535) 

 Οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ & ΕΕ συνολικά αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) 

των κορυφαίων εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) παγκοσμίως (Πηγή: Transatlantic 

Economy 201436).  

 Η εξάλειψη ή εναρμόνιση έστω και 1/4 των ισχύοντων μη δασμολογικών εμποδίων στο 

διατλαντικό εμπόριο, θα μπορούσε να δώσει ώθηση στο συνολικό ΑΕΠ των ΗΠΑ & ΕΕ κατά 

106 δις δολ. (Πηγή: Transatlantic Economy 201437). 

 Σύμφωνα με μελέτη του 2013, μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ & ΕΕ θα 

μπορούσε να προσθέσει περίπου 273 δις δολ. στις οικονομίες εκατέρωθεν του Ατλαντικού, και 

τουλάχιστον 130 δις δολ. στις άλλες οικονομίες (Πηγή: Center for European Policy 

Research38). 

                                                            
32 Ό.π. 
33 Ό.π.  
34 Ό.π. 
35 Ό.π. 
36 http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/TA2014/TA2014_Vol_1.pdf 
37 Ό.π. 
38 http://www.cepr.org/content/independent-study-outlines-benefits-eu-us-trade-agreement  
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 ΗΠΑ & ΕΕ συνολικά συνεισέφεραν πάνω από 120 δις σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια το 

2012 (Πηγές: OECD, USAID, EuropeAid39) 

 Από τον Ιανουάριο του 2011, σχεδόν 1,7 εκατομ. πρόσφυγες από όλον τον κόσμο 

εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ ή σε ένα από τα Κ-Μ ΕΕ (Πηγή: Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees40). 

 Την περίοδο 2011-2012, περισσότεροι από 168.000 σπουδαστές από τις ΗΠΑ και την ΕΕ 

σπούδασαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (Πηγή: Institute of International Education41).  

 Περισσότεροι από 11 εκατομ. Ευρωπαίοι τουρίστες ταξίδεψαν στις ΗΠΑ το 2012 (Πηγή: US 

Department of Commerce, International Trade Administration42)  

 

4.2 Νέα Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade    

       and Investment Partnership/ TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 
 

Οι διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων 

(TTIP), ξεκίνησαν στις 8 Ιουλίου 2013 και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί εννέα (9) γύροι 

συνομιλιών, εναλλάξ σε Ουάσιγκτων DC/ΗΠΑ και Βρυξέλλες/ΕΕ: 

i. 1ος γύρος στην Ουάσινγκτων, 8-12 Ιουλίου 2013 

ii. 2ος γύρος στις Βρυξέλλες, 11-15 Νοεμβρίου 2013 

iii. 3ος γύρος στην Ουάσινγκτων, 16-20 Δεκεμβρίου 2013  

iv. 4ος γύρος στις Βρυξέλλες, 10-14 Μαρτίου 2014 

v. 5ος γύρος στην Ουάσινγκτων, 19-24 Μαΐου 2014 

vi. 6ος γύρος στις Βρυξέλλες, 14-18 Ιουλίου 2014 

vii. 7ος γύρος στην Ουάσινγκτων (Maryland), 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2014 

viii. 8ος γύρος στις Βρυξέλλες, 2-6 Φεβρουαρίου 2015 

ix. 9ος γύρος στη Νέα Υόρκη, 20-14 Απριλίου 2014. 

ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ, το ένα 

τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου, το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών και σχεδόν το ένα τρίτο 

                                                            
39 http://www.oecd.org/, http://usoda.eads.usaidallnet.gov/data/fast_facts.html, 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/accountability/eu-annual-accountability-reports/documents/eu-accountability-review-
2011_en.pdf  
40 http://www.unhcr.org/pages/49e45bb01.html  
41 http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors  
42 http://travel.trade.gov/outreachpages/download_data_table/2010_Overseas_Visitor_Profile.pdf  
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των παγκόσμιων εισαγωγών. Οι αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι πλήρως ολοκληρωμένες με 

περίπου 2 δις Ευρώ αγαθών και υπηρεσιών να ανταλλάσσονται διμερώς κάθε ημέρα. Η οικονομική 

σχέση ΕΕ-ΗΠΑ συνιστά την σημαντικότερη εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο, 

αποτιμώμενη σε σχεδόν 1 τρις Ευρώ σε αξία αγαθών και υπηρεσιών.  

Η σύναψη της TTIP θα προσφέρει σημαντικότατα οικονομικά οφέλη όχι μόνο για το 

εμπόριο αλλά και για τις αμοιβαίες επενδύσεις. Τα κέρδη από την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας 

εκτιμούνται σε 119,2 δις Ευρώ/έτος για την ΕΕ και 94,9 δις Ευρώ/έτος για τις ΗΠΑ. Επιπλέον, 

εκτιμάται ότι οι συνολικές εξαγωγές της ΕΕ θα παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 6% προς 

όφελος των εξαγωγέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΕ, καθώς και των Ευρωπαίων 

καταναλωτών.  

Με τη συμφωνία αναμένεται να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν 

θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ειδικά για την Ευρώπη η βελτίωση της 

πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ, η επίτευξη μεγαλύτερης κανονιστικής συμβατότητας μεταξύ της 

ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς, η μείωση της γραφειοκρατίας αναμένεται να συμβάλλουν 

καθοριστικά στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και τη μείωση της ανεργίας.  

Πέραν όμως των θετικών επιπτώσεων σε διμερές επίπεδο, δεδομένου ότι η εμπορική σχέση 

ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη διμερής εμπορική σχέση στο κόσμο, η σύναψη της TTIP θα ανοίξει το 

δρόμο για την θέσπιση προτύπων για το διεθνές εμπόριο και θα λειτουργήσει ως βάση για 

μελλοντικές διμερείς συμφωνίες (άλλες χώρες, π.χ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στα νέα διατλαντικά πρότυπα).  

Οι συνομιλίες διαρθρώνονται γύρω από τρεις βασικούς θεματικούς άξονες, ήτοι: (α) 

άνοιγμα και πρόσβαση στις αγορές (market access), με θέματα αμιγώς εμπορικού/επενδυτικού 

ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά και η ενότητα 

των δημόσιων προμηθειών (ειδικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ), (β) σύγκλιση ρυθμιστικού πλαισίου 

(regulatory coherence) οριζοντίως, όπως τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και οι υγειονομικές/φυτο-

υγειονομικές ρυθμίσεις, αλλά και καθέτως, όπως αυτοκινητοβιομηχανία, φάρμακα, ιατρικά 

μηχανήματα κ.λπ. & (γ) θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η Διανοητική Ιδιοκτησία 

(περιλαμβάνει τις Γεωγραφικές Ενδείξεις), η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι δημόσιες επιχειρήσεις. 

 Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι δύο αντιπροσωπείες εκατέρωθεν έχουν σειρά συναντήσεων 

με εκπροσώπους (stakeholders) από τον ιδιωτικό τομέα, τις μη – κυβερνητικές οργανώσεις, ενώσεις 

εργαζομένων, ακαδημαϊκών και άλλων φορέων, προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα 

για τις αντιδράσεις και την αποδοχή της υπό συζήτηση Συμφωνίας από την αμερικανική και 

ευρωπαϊκή κοινωνία. 



 

 

Για καταγεγραμμένα εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο, βλ. Παράρτημα Α.  Εξαιρετική 

επίσης η καταγραφή από την Copa-Cogeca (εκπροσωπεί τους αγρότες και αγροτικούς 

συνεταιρισμούς της Ευρώπης, www.copa-cogeca.be) στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=us&mid=67.  

Για καταγραφή εμποδίων και προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

επιχειρηματίες και επενδυτές κατά την είσοδο, παραμονή ή ανάπτυξή τους στην αμερικανική 

αγορά, βλ. Παράρτημα Β, όπου ερωτηματολόγιο για τα συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο 

και τις επενδύσεις, το οποίο συνέταξε το Γραφείο μας στο πλαίσιο συγκέντρωσης σχετικών 

πληροφοριών και εν όψει ενδεχόμενης ολοκλήρωσης της διατλαντικής συμφωνίας TTIP.  

 

4.3. 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. Το σχετικό συνοδευτικό με εμπόρευμα πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται από 

όλα τα ευρωπαϊκά τελωνειακά σημεία εισόδου. 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 ανευρεθεί στην 

ιστοσελίδα της Εξωτερικής Γεωργικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ 

(FAS/USDA) http://www.fas.usda.gov/organic-trade-hs-codes. Για στατιστικά στοιχεία 

αναφορικά με εν λόγω προϊόντα, βλ. http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx.   

 

http://www.copa-cogeca.be/
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=us&mid=67
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOPTradeEuropeanUnion
http://www.fas.usda.gov/organic-trade-hs-codes
http://www.fas.usda.gov/gats/default.aspx.


 

Το 2013, η αγορά της ΕΕ για τα οργανικά προϊόντα διευρύνθηκε κατά 7% έναντι του 2012, 

στα 28,3 δις δολ.. Η μεγαλύτερη αγορά είναι Γερμανία, και μαζί με τη Γαλλία αντιπροσωπεύουν 

πάνω από τη μισή οργανική αγορά της ΕΕ-28.  

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 

50 δις Ευρώ περίπου, Global Agricultural Information Network/GAIN Report Number: NL5003, 

dated 2/11/2015) θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου της βιολογικής γεωργίας, αλλά και στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

4.4 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τον οίνο 

 Η διµερής συµφωνία για το εµπόριο οίνου υπεγράφη το 2005, µετά από 20 έτη 

διαπραγματεύσεων, ενώ τον Δεκέμβριο του 2011 τέθηκε σε ισχύ τροποποίηση των παραρτημάτων 

της (βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1402941337860&uri=CELEX:32011R1212). 

 

5. Διμερείς Συμφωνίες με Ελλάδα  

 
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. 

 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:  

 Τη Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας του 1951 (Ν.2893, ΦΕΚ 149/10.07.1954) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1402941337860&uri=CELEX:32011R1212
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1402941337860&uri=CELEX:32011R1212


 

 Τη 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)  

 Τη Συμφωνία για τις εγγυήσεις επενδυμένου κεφαλαίου (Ν.Δ.2424, ΦΕΚ 127/9.5.1953) 

 Τη Συμφωνία περί αεροπορικών μεταφορών του 1991 (Ν.2027, ΦΕΚ 51/03.04.1992) 

 Τη Συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής αρωγής μεταξύ τελωνειακών υπηρεσιών Ελλάδος – ΗΠΑ 

(Ν.2066, ΦΕΚ 117/7.7.1992)  

 Τη Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής 

Συνεργασίας (Ν.1982, κύρωση το 1991, ΦΕΚ 188/10.12.1991) 

 Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ (Νόμος 2186/ΦΕΚ 15/8-2-94, ισχύει 

από 01.09.1994). 

 Το Μνημόνιο για τη σύσταση Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας (1998, ΦΕΚ 

144/9.7.1999). Η 6η τακτική σύνοδος ECCC (Economic and Commercial Cooperation 

Committee) έχει αναβληθεί επί πέντε συναπτά έτη: 2011-2014. 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. 

 Το Μνημόνιο για Τεχνολογική Συνεργασία στα Βαλκάνια (Initiative for Technology 

Cooperation with the Balkans -ITCB) (Ν.2784, ΦΕΚ 2/7.1.2000) 

 Το Πρωτόκολλο προθέσεων για θέματα πρόληψης και αποκατάστασης Φυσικών και 

Τεχνολογικών Καταστροφών του 2001, (Ν.3073, ΦΕΚ 295/4.12.2002) 

 Τη Συνολική Τεχνική Συμφωνία του 2001 (Ν.3108, ΦΕΚ32/1.1.2003) 

 Τη 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). 

 Το 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).  



 

 Το Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας για αναπτυξιακά προγράμματα στον ενεργειακό τομέα 

στην ΝΑ Ευρώπη μεταξύ USAID και ΚΑΠΕ, ως εκπροσώπου της Hellenic Aid (Ουάσιγκτον, 

18.4.2008). 

 Το 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). 
 

6. Εμπορική πολιτική ΗΠΑ  
 

Θέματα/ τομείς προτεραιότητας της εμπορικής ατζέντας των ΗΠΑ είναι μεταξύ άλλων: 1. Η 

μείωση των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις, 2. το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεργασίας με 

εμπορικούς εταίρους, 3. Ο ρόλος των κρατικών επιχειρήσεων, 4. Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, 5. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 6. Το ψηφιακό εμπόριο - 

συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ροών δεδομένων, 7. Η συνεργασία σε δράσεις 

ανάπτυξης της καινοτομίας (περιλαμβανομένων πρώτων υλών και βιο-προϊόντων), ICT, 

Νανοτεχνολογίας κλπ, 8. Ασφαλές εμπόριο, με απώτερο βέβαια σκοπό 9. τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας.  

Σημειώνουμε ότι η τρέχουσα ατζέντα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, καθώς εκκρεμεί μεταξύ 

άλλων η ολοκλήρωση της Trans-Pacific Partnership/TPP μεταξύ ΗΠΑ και άλλων 11 χωρών της 

περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, αλλά και της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και 

Επενδύσεων/TTIP ΕΕ-ΗΠΑ (βλ. στο παρόν κεφάλαιο, ενότητες 2 και  4.2 αντίστοιχα).  

6.1 Νόμοι 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 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002077.asp


 

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, Ταϋλάνδη, 

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.  

 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 
 

 
6.2 Νόμος περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety  
      Modernization Act/FSMA)  
 

Υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2011, αλλά η FDA εξακολουθεί να επεξεργάζεται την 

εφαρμογή του με τροποποιητικούς κανονισμούς. 

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις 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/GuidanceDocuments/FoodS

afety/ucm274176.htm (αλλά και  

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm273900.htm). 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002078.asp
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


 

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  

 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/  
 

 

Πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών (Food, Drug, 

and Cosmetic Act/ FD&C Act,  παρ. 415 – παρ. 102 του FSMA): 

 Ηλεκτρονική εγγραφή των εγκαταστάσεων τροφίμων (που εξάγουν στις ΗΠΑ) από 4 

Ιανουαρίου 2016. 

 Διετής ανανέωση των εγγραφών των εγκαταστάσεων τροφίμων.  

 Συνοπτική διετής διαδικασία ανανέωσης για τις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν να 

σημειώσουν αλλαγές στα στοιχεία τους, ή σε άλλες δοθείσες στην FDA πληροφορίες.  

 Ο εγγράφων πρέπει να περιλάβει στην εγγραφή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τού 

υπεύθυνου επαφών της επιχείρησης. Ή, εφόσον πρόκειται για ξένη επιχείρηση, τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τοπικού πράκτορα. 

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
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm049070.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm248864.htm
http://www.flickr.com/photos/fdaphotos/sets/72157624901041809/


 

 Η FDA υποδεικνύει πρόσθετες κατηγορίες τροφίμων, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

εγγραφή.  

 Διαβεβαίωση από πλευράς εξαγωγέων ότι η FDA θα επιτρέπεται να επιθεωρεί την επιχείρηση.  

 Τροποποίηση του καθορισμού του όρου «λιανική επιχείρηση τροφίμων». 

 Καθορίζεται το «κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης της γεωργίας» (“community supported 

agriculture program”). 

 Διευκρινίζεται ότι ο όρος «καταναλωτής» δεν περιλαμβάνει επιχειρήσεις.  

 Δυνατότητα της FDA να αναστείλει την εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων.  

 Προβλέπεται ενδεχόμενη κράτηση στο σημείο εισόδου των τροφίμων που αποστέλλονται από 

μία ξένη επιχείρηση της οποίας η εγγραφή τελεί υπό αναστολή.  

 Η FDA εντέλλεται να κοινοποιήσει και ενημερώσει σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπονται 

στην παράγραφο 415 σχετικά με την αναστολή των εγγραφών των εγκαταστάσεων τροφίμων.  

Αναλυτικός οδηγός αναφορικά με ανωτέρω τροποποιήσεις, υπό μορφή ερωταποκρίσεων, 

στο Παράρτημα Γ. 

Για βασικά σημεία του Νόμου, βλ. Οδηγό Επιχειρείν στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας, 

στο portal οικονομικής διπλωματίας του ΥΠΕΞ agora (είτε απευθείας www.agora.mfa.gr/us67, είτε 

www.agora.mfa.gr - Τα Γραφεία ΟΕΥ/Τα Γραφεία ανά χώρα). 

 

6.3 Εισαγωγή ζώντων πτηνών και πουλερικών, κρέατος πουλερικών και προϊόντων     
      αυτών από ΕΕ (Rule, USDA-APHIS)  

 

Το τελικό σχέδιο του αμερικανικού νόμου για την εισαγωγή ζώντων πτηνών και 

πουλερικών, κρέατος πουλερικών και προϊόντων αυτών (περιλαμβανομένων των αυγών επώασης) 

από την ΕΕ, αναφορικά με τη ψευδοπανώλη των ορνίθων (νόσος του Newcastle) και τη γρίπη των 

πτηνών υψηλής παθογονικότητας  (HPAI) (βλ. Docket No. APHIS-2009-0094), ανακοινώθηκε 

στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης στις 29.3.2013 (US Federal Register, βλ. 

https://www.federalregister.gov/articles/2013/03/29/2013-07345/importation-of-live-birds-and-

poultry-poultry-meat-and-poultry-products-from-a-region-in-the), με έναρξη ισχύος από τη 15η 

Απριλίου 2013.  
 

 
6.4 Νέος νόμος για την βοοειδή σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (BSE comprehensive  
      Rule, USDA-APHIS)  
 

http://www.agora.mfa.gr/us67
http://www.agora.mfa.gr/
https://www.federalregister.gov/articles/2013/03/29/2013-07345/importation-of-live-birds-and-poultry-poultry-meat-and-poultry-products-from-a-region-in-the
https://www.federalregister.gov/articles/2013/03/29/2013-07345/importation-of-live-birds-and-poultry-poultry-meat-and-poultry-products-from-a-region-in-the


 

Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Υγείας Ζώων και Φυτών (Animal and Plant Health Inspection 

Service/APHIS, του Υπ. Γεωργίας ΗΠΑ) ανακοίνωσε στις 1.11.2013 το νέο νόμο για τη βοοειδή 

σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (BSE comprehensive rule), o  οποίος αφορά γενικά στη συμμόρφωση 

με τα διεθνή πρότυπα για την υγεία των ζώων και στην εξάλειψη μη δασμολογικών εμπορικών 

περιορισμών στις εξαγωγές βόειου κρέατος προς τις ΗΠΑ 

(http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/11/bse_final_rule.shtml).  

Ο νέοι κανονισμοί προβλέπουν ελέγχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια όπως 

αυτά καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE). Βλ. επίσης, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1020_en.htm. 

http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/11/bse_final_rule.shtml
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1020_en.htm


 

                                                           

Κεφάλαιο Ε: Διμερές και Πολυμερές Εμπόριο 

1. Διμερές Εμπόριο  

 
1.1 Εξέλιξη διμερούς εμπορίου και ανταγωνισμός 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας43 όπως απεικονίζονται στον 

Πίνακα 11, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ παρουσίασαν συνολικά ανοδικές τάσεις 

την τελευταία δεκαετία, ξεκινώντας από κάτι περισσότερο από 700 εκατ. δολ. το 2004 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 8,5%, αλλά σε αξία οι 

εξαγωγές μας παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2009. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των 

εξαγωγών μας 14,4% το 2012, 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). Το 2013 

παρατηρείται ελαφρά μείωση των εξαγωγών μας (-3,3%) αλλά σε όρους αξίας παραμένουν στα 

επίπεδα περίπου του παρελθόντος έτους. Το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκαν 

στα επίπεδα σχεδόν του 2007, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 9,8%. 

Κατά την περίοδο 2004-2007, τετραετία συνεχούς επέκτασης, ο συνολικός όγκος των 

εξαγωγών μας υπερδιπλασιάστηκε (μ. ό. ποσοστιαίας μεταβολής + 18,1%), ποσοστό το οποίο 

περιορίζεται στο 5,8% για το σύνολο της υπό εξέτασης περιόδου (μ. ό. ποσοστιαίας μεταβολής 

2004-2014), εξαιτίας της κάμψης των ετών 2007-2010 (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή -3,4%). 

Από το 2011 το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει: κατά την περίοδο 2011-2014 παρατηρείται μέση 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 7,3%, που οφείλεται βεβαίως στις καταπληκτικές 

επιδόσεις των εξαγωγών μας την διετία 2011-2012 (11,4% η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή την 

εν λόγω περίοδο), αλλά και το παρελθόν έτος (3,2% η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή τη διετία 

2013-2014, 5,4% τη διετία 2012-2013 και 6,8% την τελευταία τριετία). Γενικά, οι καλύτερες 

επιδόσεις για τις εξαγωγές μας, σε όρους αξίας, στην υπό εξέταση περίοδο ήταν εκείνες του 2007 

με 1,19 δις, του 2008  και 2012 με σχεδόν 1 δις δολ. ΗΠΑ και του 2014 με κάτι περισσότερο από 1 

δις δολ. ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ετήσιος μέσος όρος των ελληνικών εξαγωγών τη δεκαετία 1995-

2004 ήταν 536,8 εκατ. δολ. (Πίνακας 12), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος τη δεκαετία που μόλις 
 

43 United States International Trade Commission (US ITC), Μάρτιος 2015 



 

ολοκληρώθηκε (2005-2014) ανήλθε σε 953,4 εκατ., σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης 

του 18,5% (4,7% μ.ό. ετήσιας ποσοστιαίας μεταβολής 2005-2014). Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, 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 0,044% το 2001 σε 0,042% το 2013, αν και το παρελθόν έτος 

ανήλθε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2001, στο 0,045%. Αυτό απεικονίζεται ακόμη πιο εύγλωττα 

από τους μέσους όρους, με τη μέση διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά, 

σε όρους εξαγωγών, να μειώνεται από 0,051% την περίοδο 2001-2007, σε 0,045% την περίοδο 

2008-2014 (βλ. Πίνακα 13).  

Οι αμερικανικές εξαγωγές προϊόντων στη χώρα μας, παρά τις πιο ακραίες διακυμάνσεις 

που παρουσιάζουν ανά έτος, αυξήθηκαν σωρευτικά κατά την τελευταία δεκαετία (ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή 2004-2014, μ.ό.: 5,7%), αλλά το 2012 σημειώνουν απίστευτη μείωση -28,9%, 

η οποία συνεχίζεται και το επόμενο έτος (-8,1% το 2013) λόγω προφανώς της οικονομικής κρίσης 

στη χώρα. Η καλύτερη επίδοση καταγράφηκε το 2009, με 2,48 δις δολ., ενώ το 2013 αποτελεί τη 

χειρότερη χρονιά της δεκαετίας για τις αμερικανικές εξαγωγές στη χώρα μας (σε αξία), αφού 

ανήλθαν σε μόλις 738,7 εκ. δολ., μειωμένες κατά 8% σε σχέση με το 2012 (Πίνακας 11).  

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ως τάξη μεγέθους, ότι εν γένει ο λόγος των εξαγωγών της 

χώρας μας και των εισαγωγών από ΗΠΑ φτάνει σχεδόν το 1:1, αλλά μόνο εάν συγκρίνουμε το 

2007, τη χρονιά-ρεκόρ της δεκαετίας για της ελληνικές εξαγωγές, με τις αντίστοιχα χειρότερες 

χρονιές για τις αμερικανικές εξαγωγές. Για πρώτη φορά την τελευταία τριετία 2012-2014 οι 

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

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας κλείνει θετικά (περί τα -182,8, -215,4 και -275,2 εκ. δολ. ΗΠΑ 

αντίστοιχα). Για την περίοδο 2004-2014 η Ελλάδα κατέγραψε μέσο έλλειμμα της τάξης των 511,1 

εκ. δολ. ΗΠΑ (Πίνακας 14). 

 



Πίνακας 11: Διμερείς Εμπορικές Ροές Ελλάδος – ΗΠΑ, Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 2004-2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

723,135 884,092 965,102 1,192,933 998,856 840,592 797,874 865,444 986,934 954,098 1,047,851 

% μεταβολή 17.4% 22.3% 9.2% 23.6% -16.3% -15.8% -5.1% 8.5% 14.0% -3.3% 9.8% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2013-2014 (μ.ό.): 3.2% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2012-2013 (μ.ό.): 5.4% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2004-2014 (μ.ό.): 5.8% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2011-2014 (μ.ό.): 7.3% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2012-2014 (μ.ό.): 6.8% 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Αμερικανικές 
Εξαγωγές 

2,063,120 1,190,297 1,554,131 2,110,968 1,931,753 2,475,730 1,106,453 1,130,970 804,137 738,733 772,612 

% μεταβολή 
73.2% -42.3% 30.6% 35.8% -8.5% 28.2% -55.3% 2.2% -28.9% -8.1% 4.6% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2014-2014 (μ.ό.): 2.9% 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

1,339,985 306,205 589,029 918,035 932,896 1,635,138 308,579 265,526 -182,797 -215,364 -275,239 

% μεταβολή 
133.0% -77.1% 92.4% 55.9% 1.6% 75.3% -81.1% -14.0% -168.8% 17.8% 27.8% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2013-2014 (μ.ό.): 22.8% 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2012-2013 (μ.ό.): -75.5% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2004-2014 (μ.ό.): 5.7% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2011-2014 (μ.ό.): -34.3% 
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2012-2014 (μ.ό.): -41.1% 
Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 2004-2014: 511,090 

*ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 

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

 



 

Πίνακας 12: Ελληνικές Εξαγωγές σε ΗΠΑ, 1995-2014 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

398,366 495,796 453,041 467,115 570,938 591,847 505,511 546,066 616,012 723,135 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

884,092 965,102 1,192,933 998,856 840,592 797,874 865,444 986,934 954,098 1,047,851 

Μ.ό. ελληνικών εξαγωγών 1995-2004: 536,783 

Μ.ό.  ελληνικών εξαγωγών 2005-2014: 953,378 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 2005-2014 (μ.ό.): 4.7% 

% Μεταβολή 2005-2014:18.5% 

*ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ 

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

 



 

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 κατά 14% το 2011, συρρικνούμενο από τα 309 εκ. δολ. σε περίπου 266 εκ. δολ. Το 2012 το 

έλλειμμα της χώρας μας σημειώνει απίστευτη μείωση 169% περίπου, και το εμπορικό ισοζύγιο 

παρουσιάζει για πρώτη φορά τις τελευταίες δύο δεκαετίες πλεόνασμα της τάξεως περίπου των 183 

εκ. δολ. ΗΠΑ. Συνεχίζοντας τις καλές επιδόσεις, το 2013 το εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει 

πλεόνασμα περί τα 215 εκ. δολ. (+ 17,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), ενώ το 2014 αγγίζει 

περίπου τα 275 εκ. δολ. (+ 27,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Συγκρίνοντας διαχρονικά, 

μεταξύ των δύο τελευταίων δεκαετιών, το μέσο εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας 

συρρικνώθηκε σημαντικά από 719,4 εκ. δολ. περίπου μεταξύ 1995-2004 σε 428,2 εκ. δολ. ΗΠΑ 

μεταξύ 2005 και 2014 (Πίνακες 11 και 14).  

Πίνακας 13: Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών επί συνόλου εισαγωγών ΗΠΑ, 2001-2014 
 

Έτος % Μερίδιο Έτος 
% 

Μερίδιο 

2001 0,044 2008 0,048 

2002 0,047 2009 0,054 

2003 0,049 2010 0,042 

2004 0,049 2011 0,039 

2005 0,053 2012 0,043 

2006 0,052 2013 0.042 

2007 0,061 2014 0.045 

Μέσος όρος 

2001-2007 
0.051 

Μέσος όρος 

2008-2014 
0.045 

 

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

 



Πίνακας 14: Εμπορικό Ισοζύγιο και Τάσεις, 1995-2004 & 2005-2014 
                     (ποσά σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

1,120,567 324,103 500,624 887,959 423,224 625,930 790,320 606,685 575,091 1,339,985 

% 
μεταβολή 

198.6% -71.1% 54.5% 77.4% -52.3% 47.9% 26.3% -23.2% -5.2% 133.0% 

 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 1995-2004  (μ.ό.): 38.6% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 1995-2004: 719,449 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

306,205 589,029 918,035 932,896 1,635,138 

 

308,579 

 

265,526 

 

-182,797 

 

-215,364 

 

-275,239 

 

% 
μεταβολή 

-77.1% 92.4% 55.9% 1.6% 75.3% -81.1% 
-14.0% 

 

-168.8% 

 

17.8% 

 

27.8% 

 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου 2005-2014 (μ.ό.): -7.0% 

Μέσο ελληνικό εμπορικό έλλειμμα 2005-2014: 428,201 

 

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

   

 



 

                                                           

1.2 Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ (κύριες κατηγορίες προϊόντων)  
 
Με έτος βάσης το 2014, ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 15) απεικονίζει τις 25 κυριότερες 

κατηγορίες προϊόντων που εξήχθησαν από τη χώρα μας στις ΗΠΑ σε βάθος 5ετίας (2010-2014)44. Τα 

προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 74,8% των εξαγωγών μας κατά το παρελθόν έτος (έναντι 75% το 2013, 

70,8% το 2012, 68,8% το 2011 και 60,9% το 2010). Η συνολική αξία των 25 αυτών επιμέρους 

κατηγοριών παρουσιάζει το 2014 αύξηση της τάξης του 9,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ 

και οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν αυξητικά μεταξύ 2013 και 2014 (σχεδόν 11%). Τέλος, 

βάσει των στοιχείων αυτών, οι εξαγωγές μας στο σύνολό τους εμφανίζουν σημαντική αύξηση 9,8% 

το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Μια γενικότερη ματιά στον Πίνακα 15 αποκαλύπτει ότι το μείγμα 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 (1
η 
θέση, με 

μερίδιο 11% των εξαγωγών μας το 2014) και τα ροδάκινα (9
η 
θέση, με μερίδιο περίπου 3% των 

εξαγωγών μας το 2014) είναι αγροτικά προϊόντα, με τις υπόλοιπες 8 κατηγορίες να αφορούν σε 

βιομηχανικά προϊόντα/ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας.  

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, παρατηρούμε ότι: 

 Οι παρασκευασμένες ελιές (HTS 200570) εμφανίζουν σταθερά ανοδική πορεία εντός της 

5ετίας, παρά τη μικρή υποχώρηση του 2012. Ως ποσοστό επί των συνολικών εξαγωγών μας προς τις 

ΗΠΑ, η κατηγορία αυξήθηκε ελαφρά μεν το 2014, αλλά σε όρους αξίας η κατά 13% αύξηση των 

εξαγωγών κατά το παρελθόν έτος την εκτόξευσε στην 1η θέση των εξαγώγιμων στις ΗΠΑ προϊόντων 

μας (αξία εξαγωγών περί τα 115 εκ. δολ. το 2014, από περίπου 101 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2013). 

 Η κατηγορία «ξυραφάκια» (HTS 821210), μετά την ελαφρά καθίζηση το 2012 σε σχέση με το 

2011, εκτοξεύθηκε το 2013 στην 1
η 
θέση των εξαγωγών μας, σημειώνοντας ποσοστιαία ανάκαμψη 

μεταξύ των τότε 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων σχεδόν 25,5%. Το 2014, οι εξαγωγές της 

κατηγορίας διατηρήθηκαν μεν στα ίδια με το προηγούμενο έτος επίπεδα (αξία εξαγωγών περί τα 106 

εκ. δολ. τη διετία 2013-2014, με μια ανεπαίσθητη αύξηση 0,2% το 2014), αλλά όμως εκθρονίστηκαν 

στη 2η θέση από την κατηγορία των παρασκευασμένων ελιών, καταλαμβάνοντας σε όρους μεριδίου 

επί των συνολικών εξαγωγών μας περίπου το 10%.  

 
44 Στοιχεία από την Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission) του αμερικανικού Υπουργείου 
Εμπορίου, βάσει στοιχείων από τα τελωνεία. 
 



 

 Τα προϊόντα αλουμινίου (πλάκες, φύλλα, ταινίες κλπ, HTS 760612), παρέμειναν στην 3η 

θέση, παρά την υποχώρηση το 2014 (-3,2), με μερίδιο 5,5% ως προς το σύνολο των εξαγωγών 

μας.  

 Η κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών (HTS 853630) κατέλαβε αισίως την 4η θέση 

μεταξύ των υπό εξέταση 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων, παρά τη σημαντική ποσοστιαία 

μείωση (σχεδόν -24%), με μερίδιο επί των συνολικών μας εξαγωγών 3,7%. Το 2013 η εν λόγω 

κατηγορία παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 17,5%, με μερίδιο 4,9% επί των συνολικών μας 

εξαγωγών και μεγαλύτερη από το 2014 αξία εξαγωγών, καταλαμβάνοντας παρόλα αυτά την 5η 

θέση. 

 Οι αντίκες (HTS 970600) εκτοξεύθηκαν πέρυσι στην 5η θέση, από την 19η θέση το 2013, 

σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 152,6% και καταλαμβάνοντας μερίδιο 3,7% επί των 

συνολικών εξαγωγών μας. 

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

τύπου Portland (HTS 252329), με αύξηση σχεδόν 26%, σε ρυμουλκούμενα και 

ημιρυμουλκούμενα (HTS 871640), κατηγορία που πρωτοεμφανίστηκε το 2011 και η οποία 

επανέκαμψε στην 7η θέση το 2014 (μετά την καθίζηση στην 13η θέση το 2013), και σε σωλήνες 

κάθε είδους από καθαρό χαλκό (HTS 741110), κατηγορία με σχετικά σταθερές επιδόσεις μετά 

το 2010 και αξία εξαγωγών περίπου στα 30 εκ. δολ. το 2014. 

 Τα μέρη από αεροπλάνα και ελικόπτερα (HTS 880330) μετά από μία τετραετία (2010-

2013) σταθερής γενικά πορείας, με την αξία των εξαγωγών να αυξάνεται από 32 εκ. δολ. 

περίπου το 2010 σε 36,3 εκατ. δολ. περίπου το 2013 (και με ανεπαίσθητη μείωση σχεδόν 0,5% 

το 2013 σε σχέση με το 2012), έπεσαν στην 12η θέση το 2014 (από την 6η θέση το 2013), 

σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξεως του 32,3%.  

 Σημαντική μείωση εμφάνισαν και άλλες βιομηχανικές κατηγορίες: η κατηγορία των 

αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου (HTS 730512) που μετά την καθίζηση των ετών 2009-

2010 σε σχέση με τα έτη 2007-2008, εκτοξεύθηκαν το 2011 σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των τότε 25 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων (580,24%) και το 

2012 εντυπωσιακή αύξηση 103,7%, καταλαμβάνοντας την 1
η 
θέση των εξαγωγών μας, το 2014 

κατακρημνίστηκαν στην 16η θέση με αξία εξαγωγών σε επίπεδα χειρότερα του 2011 (περίπου 19 

εκ. δολ. το 2014, έναντι των 55,7 εκ. δολ. το 2013) και με όρους μεριδίου επί των συνολικών 

εξαγωγών μας μόλις στο 1,8%. Μάλιστα, οι σωλήνες κάθε είδους (HTS 730629) 

πρωτοεμφανίζονται στην πρώτη 25άδα των εξαγωγών μας (18η θέση) με αξία εξαγωγών 17,8 εκ. 



 

δολ. και μερίδιο 1,7% επί των συνολικών εξαγωγών μας. Οι διάφορες ηλεκτρικές αντιστάσεις 

(HTS 853340) βρέθηκαν στην 19η θέση, από την 10η θέση το 2013 (-32,2%) και η κατηγορία 

του βερμικουλίτη και άλλων ορυκτών (HTS 253010) στην 21η θέση, από την 18η θέση το 2013 

(-4%).  

 Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί η ανάκαμψη των κατηγοριών HTS 852910 (κεραίες) 

στην 14η θέση (από 17η το 2013) με αξία εξαγωγών περίπου 19,8 εκ. δολ. ΗΠΑ (+16,6%), HTS 

680291 (οικοδομικοί λίθοι) στην 15η θέση (από 16η το 2013) με ανεπαίσθητη αύξηση 0,4%, 

HTS 240110 (ακατέργαστος καπνός με μίσχο) στην 20η θέση (από 24η το 2013) με εντυπωσιακή 

αύξηση 91,5%,  HTS 854460 (αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση) στην 22η θέση 

(πρωτοεμφανιζόμενη στην 25άδα κατηγορία) η οποία παρουσίασε την μεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων μας το 2014 (2.083,6%), HTS 430310 

(ενδύματα και άλλα είδη από γουνοδέρματα) στην 24η θέση (πρωτοεμφανιζόμενη στην 25άδα 

κατηγορία) η οποία παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη, σε σχέση με τα προηγούμενο έτος, 

ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων μας το 2014 (335,1%). 

 Από τα παραδοσιακά εξαγώγιμα προϊόντα μας, εκτός από τις παρασκευασμένες ελιές, 

σημαντική είναι η ανάκαμψη των ροδάκινων κομπόστα (HTS 200870) στην 9η θέση (από 11η το 

2013) με αξιοσημείωτη αύξηση 17,3% και αξία εξαγωγών στα 29,3 εκ. δολ. (αν και γενικά οι 

όροι μεριδίου επί των συνολικών εξαγωγών μας παραμένουν σταθεροί), ενώ η κατηγορία των 

τυριών (HTS 040690) εμφανίζει σταθερή πορεία την τελευταία 5ετία, με το 2014 να κλείνει με 

σημαντική αύξηση σχεδόν 13% και την κατηγορία να καταλαμβάνει την 11η θέση (από 12η το 

2013) μεταξύ των υπό εξέταση πρώτων 25 εξαγώγιμων προϊόντων. 

 Ο οίνος (HTS 220421) εμφανίζει σταθερά ανοδική πορεία την τελευταία 5ετία. Αν και 

το 2014 έπεσε στην 23η θέση (από 20η το 2013), εν τούτοις η κατηγορία σημείωσε αύξηση 4,2% 

και τη μεγαλύτερη σε αξία επιδόσεις στην υπό εξέταση περίοδο (σχεδόν 11 εκ. δολ. ΗΠΑ).  

 Από την άλλη, το ελαιόλαδο (HTS 150910) κατακρημνίστηκε στην 13η θέση το 2014, 

από την 8η θέση το 2013, σημειώνοντας απίστευτη μείωση στις εξαγωγές 18,6%.  

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

(seabass) εμφανίζεται στην 17η θέση με αξία εξαγωγών σχεδόν 19 εκ. δολ. ΗΠΑ και μερίδιο 

αγοράς επί των συνολικών μας εξαγωγών 1,8%. Σημειώνουμε ότι η τσιπούρα και το λαβράκι 

εισάγονται υπό διάφορες κατηγορίες, και ενδεχομένως εκεί να οφείλεται και η μείωση των 

εξαγωγών κατά 1,4% το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 



Πίνακας 15: 25 πρώτα σε αξία ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ, 2010- 2014 (έτος βάσης: 2014) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ – 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία 2010 2011 2012 2013 2014 
% μεταβολή 

2013-2014 

200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες 
σε ξίδι, μη κατεψυγμένες 

87,613 99,648 93,943 101,817 115,054 13.0% 

% συνόλου 11.0% 11.5% 9.5% 10.7% 11.0% 2.9% 

821210 
Ξυραφάκια 

69,800 92,776 84,477 106,004 106,179 0.2% 

% συνόλου 8.7% 10.7% 8.6% 11.1% 10.1% -8.8% 

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

66,439 53,176 46,298 59,880 57,990 -3.2% 

% συνόλου 8.3% 6.1% 4.7% 6.3% 5.5% -11.8% 

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

6,124 16,762 39,854 46,840 39,195 -16.3% 

% συνόλου 0.8% 1.9% 4.0% 4.9% 3.7% -23.8% 

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών 

27,299 11,523 24,164 15,404 38,912 152.6% 

% συνόλου 3.4% 1.3% 2.4% 1.6% 3.7% 130.0% 

252329 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του 
λευκού portland  

9,173 0 27,033 30,312 38,152 25.9% 

% συνόλου 1.1% 0.0% 2.7% 3.2% 3.6% 14.6% 

 



871640 
Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ. 

0 31,360 33,959 23,612 36,958 56.5% 

% συνόλου 0.0% 3.6% 3.4% 2.5% 3.5% 42.5% 

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό 

7,936 22,843 29,233 27,119 30,367 12.0% 

% συνόλου 1.0% 2.6% 3.0% 2.8% 2.9% 2.0% 

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

18,189 18,645 17,877 24,985 29,301 17.3% 

% συνόλου 2.3% 2.2% 1.8% 2.6% 2.8% 6.8% 

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

59,173 41,731 18,763 9,409 29,129 209.6% 

% συνόλου 7.4% 4.8% 1.9% 1.0% 2.8% 181.9% 

040690 
Τυριά (περιλαμβάνονται το Cheddar και 
το Colby) 

20,445 22,290 22,779 24,197 27,305 12.8% 

% συνόλου 2.6% 2.6% 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% 

880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και 
ελικόπτερα 

31,912 33,852 36,435 36,256 24,550 -32.3% 

% συνόλου 4.0% 3.9% 3.7% 3.8% 2.3% -38.3% 

150910 
Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, 
παρθένο, μη χημικά τροποποιημένο 

16,939 17,361 17,907 28,259 22,991 -18.6% 

% συνόλου 2.1% 2.0% 1.8% 3.0% 2.2% -25.9% 

852910 
Kεραίες, ανακλαστήρες και μέρη αυτών  

7 53 0 16,947 19,766 16.6% 

% συνόλου 0.001% 0.01% 0.0% 1.8% 1.9% 6.2% 
 



680291 
Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι από 
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 

7,965 9,316 12,005 18,920 19,002 0.4% 

% συνόλου 1.0% 1.1% 1.2% 2.0% 1.8% -8.6% 
730512 
Aγωγoί πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm (16 
in.) από σίδηρο ή χάλυβα, 
συγκολλημένοι κατά μήκος 

8,362 56,882 115,865 55,722 18,828 -66.2% 

% συνόλου 1.0% 6.6% 11.7% 5.8% 1.8% -69.2% 
030284 
Ψάρια (τσιπούρα), με εξαίρεση τα 
φιλέτα, τα συκώτια και τα αυγά αυτών, 
νωπά ή διατηρημένα  

0 0 17,008 19,080 18,807 -1.4% 

% συνόλου 0.0% 0.0% 1.7% 2.0% 1.8% -10.2% 
730629 
Σωλήνες κάθε είδους (π.χ. 
συγκολλημένοι ή καρφωτοί), που 
χρησιμοποιούνται για εξόρυξη 
πετρελαίου/αερίου, με εξωτερική  
διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 
406,4mm, από σίδηρο ή χάλυβα  

5,126 3,732 5,968 0 17,836 Ν/Α 

% συνόλου 0.6% 0.4% 0.6% 0.0% 1.7% Ν/Α 
853340 
Διάφορες αντιστάσεις (ηλεκτρικές) -
συμπεριλαμβάνονται οι ροοστάτες και τα 
ποτενσιόμετρα  

9,422 19,207 14,908 26,073 17,666 -32.2% 

% συνόλου 1.2% 2.2% 1.5% 2.7% 1.7% -38.3% 

240110 
Ακατέργαστος καπνός με μίσχο  

6 3,999 8,721 8,950 17,143 91.5% 

% συνόλου 0.001% 0.5% 0.9% 0.9% 1.6% 74.4% 

253010 
Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες  

16,742 19,728 14,837 15,889 15,251 -4.0% 

% συνόλου 2.1% 2.3% 1.5% 1.7% 1.5% -12.6% 

 



 

854460 
Αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση, πάνω από 
1,000 V  

5 0 971 658 14,368 2083.6% 

% συνόλου 0.001% 0.0% 0.1% 0.1% 1.4% 1888.2% 

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

9,475 10,008 10,356 10,579 11,025 4.2% 

% συνόλου 1.2% 1.2% 1.0% 1.1% 1.1% -5.1% 

430310 
Eνδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και  
άλλα είδη από γουνοδέρματα  

4,538 6,000 2,147 2,175 9,463 335.1% 

% συνόλου 0.6% 0.7% 0.2% 0.2% 0.9% 296.2% 

970500 
Συλλογές και αντικείμενα συλλογών  
ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας,   
ανατομίας  ή  που  παρουσιάζουν   
ιστορικό, αρχαιολογικό,   
παλαιοντολογικό, εθνογραφικό  ή   
νομισματικό ενδιαφέρον  

3,456 4,469 3,128 6,888 8,601 24.9% 

% συνόλου 0.4% 0.5% 0.3% 0.7% 0.8% 13.7% 
Επιμέρους Σύνολο (25 πρώτα) 486,146 595,362 698,636 715,976 783,840 9.5% 

Μερίδιο 25 πρώτων επί συνολικών 
εξαγωγών 

60.9% 68.8% 70.8% 75.0% 74.8% -0.3% 

Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 311,728 270,083 288,299 238,122 264,011 10.9% 
Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 797,874 865,444 986,934 954,098 1,047,851 9.8% 

 

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

 



 

Συνολικά, στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες την τελευταία 5ετία, η πλειοψηφία των προϊόντων 

(συνολικά 17 προϊόντα- μείγμα αγροτικών και βιομηχανικών) εμφανίζει αυξητική τάση το 2014 

(Πίνακες 16-17). Τη μεγαλύτερη δε αύξηση μεταξύ 2013-2014, αν και καθόλου αντιπροσωπευτική της 

θέσης και αξίας των εξαγωγών μας, εμφάνισαν οι αντίκες /HTS: 970600 (+152.6%), οι αγωγοί με 

ηλεκτρική μόνωση /HTS: 854460 (+2083.6%) και τα ενδύματα και  άλλα είδη από γουνοδέρματα 

HTS: 430310 (+335.1%), ενώ τη μικρότερη αύξηση η κατηγορία των αγωγών πετρελαίου ή φυσικού 

αερίου /HTS: 730512 (-66.2%). 



Πίνακας 16: Ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ με αυξητική τάση (θετικό πρόσημο) μεταξύ 25 πρώτων σε αξία, 2010- 2014  
                     (έτος βάσης: 2014) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ – 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία 2010 2011 2012 2013 2014 
% μεταβολή 

2013-2014 

200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες 
σε ξίδι, μη κατεψυγμένες 

87,613 99,648 93,943 101,817 115,054 13.0% 

821210 
Ξυραφάκια 

69,800 92,776 84,477 106,004 106,179 0.2% 

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών 

27,299 11,523 24,164 15,404 38,912 152.6% 

252329 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του 
λευκού portland  

9,173 0 27,033 30,312 38,152 25.9% 

871640 
Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ. 

0 31,360 33,959 23,612 36,958 56.5% 

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό 

7,936 22,843 29,233 27,119 30,367 12.0% 

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

18,189 18,645 17,877 24,985 29,301 17.3% 

 



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

59,173 41,731 18,763 9,409 29,129 209.6% 

040690 
Τυριά (περιλαμβάνονται το Cheddar και 
το Colby) 

20,445 22,290 22,779 24,197 27,305 12.8% 

852910 
Kεραίες, ανακλαστήρες και μέρη αυτών  

7 53 0 16,947 19,766 16.6% 

680291 
Λαξευμένοι ή οικοδομικοί λίθοι από 
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 

7,965 9,316 12,005 18,920 19,002 0.4% 

730629 
Σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι 
ή καρφωτοί), που χρησιμοποιούνται για 
εξόρυξη πετρελαίου/αερίου, με εξωτερική  
διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 
406,4mm, από σίδηρο ή χάλυβα  

5,126 3,732 5,968 0 17,836 Ν/Α 

240110 
Ακατέργαστος καπνός με μίσχο  

6 3,999 8,721 8,950 17,143 91.5% 

854460 
Αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση, πάνω από 
1,000 V  

5 0 971 658 14,368 2083.6% 

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

9,475 10,008 10,356 10,579 11,025 4.2% 

430310 
Eνδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και  
άλλα είδη από γουνοδέρματα  

4,538 6,000 2,147 2,175 9,463 335.1% 

 



970500 
Συλλογές και αντικείμενα συλλογών  
ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας,   
ανατομίας  ή  που  παρουσιάζουν   
ιστορικό, αρχαιολογικό,   
παλαιοντολογικό, εθνογραφικό  ή   
νομισματικό ενδιαφέρον  

3,456 4,469 3,128 6,888 8,601 24.9% 

Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 311,728 270,083 288,299 238,122 264,011 10.9% 
Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 797,874 865,444 986,934 954,098 1,047,851 9.8% 

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

 

Πίνακας 17: Ελληνικά προϊόντα εξαγωγής προς ΗΠΑ με μειωτική τάση (αρνητικό πρόσημο) μεταξύ 25 πρώτων σε αξία, 2010- 2014  
                     (έτος βάσης: 2014) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ – 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία 2010 2011 2012 2013 2014 
% μεταβολή 

2013-2014 

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

66,439 53,176 46,298 59,880 57,990 -3.2% 

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

6,124 16,762 39,854 46,840 39,195 -16.3% 

880330 
Εξαρτήματα από αεροπλάνα και 
ελικόπτερα 

31,912 33,852 36,435 36,256 24,550 -32.3% 

 



 

150910 
Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού, παρθένο, 
μη χημικά τροποποιημένο 

16,939 17,361 17,907 28,259 22,991 -18.6% 

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

8,362 56,882 115,865 55,722 18,828 -66.2% 

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

0 0 17,008 19,080 18,807 -1.4% 

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

9,422 19,207 14,908 26,073 17,666 -32.2% 

253010 
Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες  

16,742 19,728 14,837 15,889 15,251 -4.0% 

Γενικό Σύνολο Εξαγωγών 797,874 865,444 986,934 954,098 1,047,851 9.8% 
 

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



 

                                                           

Στις 25 υπό εξέταση κατηγορίες45 τα βιομηχανικά προϊόντα και τα προϊόντα βαριάς και 

ελαφράς επεξεργασίας46 αποτέλεσαν το 2014 το 46,1% των εξαγωγών μας, εμφανίζοντας μικρή 

αύξηση σε όρους αξίας (+1,5% μεταξύ 2013-2014) σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη (0,6% 

και 27,9% σε σχέση με το 2013 και το 2012 αντίστοιχα), αλλά σημαντική μείωση σε όρους μεριδίου 

επί των συνολικών εξαγωγών μας (μείωση της τάξης του 7,5% μεταξύ 2013-2014). Τα αγροτικά 

προϊόντα47 αντικατόπτριζαν ποσοστό 21,4% των συνολικών μας εξαγωγών για το 2014 (συγκριτικά: 

21,9% το 2013 και 18,2% το 2012), σημειώνοντας μείωση (-2,2% μεταξύ 2013-2014), μετά τη 

θεαματική αύξηση της περιόδου 2012-2013 (+20,1%). Ο Πίνακας 18 και τα Γραφήματα 36 και 37 που 

ακολουθούν, παρουσιάζουν συνοπτικά το μείγμα βιομηχανικών/ βαριά και ελαφρά επεξεργασμένων 

και αγροτικών προϊόντων μεταξύ των πρώτων 25 υπό εξέταση κατηγοριών, στην απόλυτη και 

ποσοστιαία εξέλιξή τους εντός της προηγουμένης 5ετίας, καθώς και ως μερίδιο των συνολικών μας 

εξαγωγών προς ΗΠΑ.  

 
45 Εξαιρουμένων των κατηγοριών «αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών» (θέση 5η), «εισαγωγές ειδών κατηγορίας HTS 
980100» (θέση 10η ) και «συλλογές» κατηγορίας HTS 970500. 
46Ξυραφάκια, ελάσματα αλουμινίου, ηλεκτρικές συσκευές, τσιμέντο Portland, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα μ.α.κ., 
σωλήνες από καθαρό χαλκό, μέρη αεροπλάνων/ελικοπτέρων, κεραίες και ανακλαστήρες, οικοδομικοί λίθοι και προϊόντα 
μαρμάρου, αγωγοί πετρελαίου/ΦΑ, ηλεκτρικές αντιστάσεις, ακατέργαστος καπνός, ορυκτά, ενδύματα. 
47 Παρασκευασμένες ελιές, ροδάκινα (κομπόστα), τυριά, παρθένο ελαιόλαδο, ψάρια, κρασιά (πλην αφρωδών).  



Πίνακας 18: Μείγμα βιομηχανικών-αγροτικών προϊόντων μεταξύ πρώτων 25 κατηγοριών εξαγωγών μας προς ΗΠΑ, 2010-2014 
 

% 

Μεταβολή  2010 2011 2012 2013 2014 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Γενικό Σύνολο 
Εξαγωγών 

797,874 865,444 986,934 954,098 1,047,851 14.0% -3.3% 9.8% 

Βιομηχανικά Προϊόντα 
(μεταξύ πρώτων 25) 

243,557 369,686 472,711 475,357 482,714 27.9% 0.6% 1.5% 

Μερίδιο επί συνολικών 
εξαγωγών 

30.5% 42.7% 47.9% 49.8% 46.1% 12.1% 4.0% -7.5% 

Αγροτικά Προϊόντα 
(μεταξύ πρώτων 25) 

152,661 167,952 179,870 208,917 224,483 7.1% 16.1% 7.5% 

Μερίδιο επί συνολικών 
εξαγωγών 

19.1% 19.4% 18.2% 21.9% 21.4% -6.1% 20.1% -2.2% 

 

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

 



Γραφήματα 36-37: Μείγμα βιομηχανικών-αγροτικών προϊόντων μεταξύ πρώτων 25 κατηγοριών  
                                εξαγωγών μας προς ΗΠΑ, 2010-2014 
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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 παρασκευασμένες ελιές, αντικατόπτριζε το 2014 μόλις το 11% του 

συνόλου των εξαγωγών μας, αν και διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία (παρά την μείωση το 2012). 

Αντίστοιχα, οι επόμενες κατηγορίες μεταξύ των 5 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων μας συγκεντρώνουν 

μερίδια 10,1%, 5,5%, 3,7% και 3,7% επί του συνόλου. Στην ίδια κατεύθυνση, το 74,8% που 

συγκέντρωσαν το 2014 οι 25 πρώτες κατηγορίες εξαγωγών, αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές 

ικανοποιητική διασπορά στις εξαγωγές προϊόντων μας προς τις ΗΠΑ (αξία 783,8 εκ. δολ. ΗΠΑ 

περίπου), ενώ στη μικρότερη τιμή του την υπό εξέταση περίοδο, το 2010 (αξία περίπου 486 εκ. δολ.), 

το μερίδιο των πρώτων 25 κατηγοριών επί του συνόλου αγγίζει ικανοποιητικά το 60,9%. Έτσι, 

συνολικά οι εξαγωγές μας προς ΗΠΑ, τουλάχιστον κατά την τελευταία 5ετία, δεν εμφανίζουν ισχυρά 

φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης, είτε ως προς συγκεκριμένη κατηγορία ή 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 (σχεδόν 224,5 εκατ. δολ. ή 21,4% επί των συνολικών εξαγωγών μας το 

2014 – μέγιστη τιμή αξίας στην εξεταζόμενη περίοδο και στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2013 σε 

όρους μεριδίου επί του συνόλου). 

1.3 Βασικός ανταγωνισμός σε κύρια ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα  
 

Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 19) απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που 

εξήχθησαν από Ελλάδα προς τις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2014), καθώς και τους κύριους ανταγωνιστές 

αυτών.48  

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

εισαγωγών στις συγκεκριμένες κατηγορίες ποικίλει το 2014, από μόλις 0,1% (εισαγωγές ειδών 

κατηγορίας HTS 980100), έως 31,5% (ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, HTS 871640). 

 Επικεντρώνοντας στις κατηγορίες με αξιοσημείωτο μερίδιο για τις ελληνικές εξαγωγές, 

σημειώνουμε ότι:  

- Στην κυριότερη εξαγωγική μας κατηγορία για το 2014, ήτοι στην κατηγορία των ελιών (HTS 

200570), η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στη 2
η
 θέση, με μερίδιο 27% επί της κατηγορίας, με 

 
48 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. 



 

σημαντική διαφορά ωστόσο πίσω από την Ισπανία (περίπου 115 έναντι 221,6 εκατ. δολ. 

αντίστοιχα), αλλά θεαματικό προβάδισμα ως προς την αξία των εξαγωγών από τους λοιπούς 

προμηθευτές των ΗΠΑ (Μαρόκο 37,5 εκ. δολ., Ιταλία 20,6 εκ. δολ., Τουρκία 9,3 και Γαλλία 4,4 

εκατ. δολ. περίπου). Εν τούτοις, η Ελλάδα, εμφάνισε σχεδόν ίδια τάση με την Ισπανία, που 

παραμένει ο κύριος προμηθευτής των ΗΠΑ (+13% και σχεδόν +14,1% αντίστοιχα), και εν γένει 

παρατηρήθηκε αύξηση των εισαγωγών της κατηγορίας την περίοδο 2013-2014 (+2,4% το 2013 και 

+2,8% το 2014), μετά την καθίζηση του 2012 (-4,2%). Εκ των λοιπών χωρών, σημειώνουμε 

συνεχή δυναμική αύξηση των εξαγωγών της Ιταλίας προς τις ΗΠΑ (στην 4η θέση, με αύξηση σε 

αξία εξαγωγών 5,6%), ενώ θετική τάση παρουσίασαν και οι: Μαρόκο (σταθερά στην 3η θέση, με 

αξιοσημείωτη αύξηση 6,8% μετά την ελαφρά συρρίκνωση το 2013), Γαλλία (στην 6η θέση, με 

σταθερή αύξηση 10% εν συγκρίσει με το προηγούμενο έτος), Περού (στην 7η θέση, με μικρή 

αύξηση 1,7%), Πορτογαλία (στην 8η θέση, με τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία εξαγωγών μεταξύ 

των 10 πρώτων προμηθευτών 15,1%) και Ισραήλ (στη 10η θέση, με αύξηση 1,4%). Αντιθέτως, 

Τουρκία (5η θέση) και Αίγυπτος (9η θέση) εμφάνισαν μείωση της τάξεως του 3,8% και 24,4% 

αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι από τις 10 πρώτες χώρες προμηθευτές μόνο η Ισπανία, 

η Ελλάδα, η Γαλλία και η Πορτογαλία εμφάνισαν σημαντική αύξηση, με την Ελλάδα να ξεπερνά 

πια ενθαρρυντικά σε όρους αξίας το όριο των 100 εκ. δολ στην υπό εξέταση περίοδο. Επίσης, η 

Ελλάδα εμφανίζει γενικά σταθερή ανοδική πορεία στην κατηγορία, σε αντίθεση με την Ισπανία, 

γεγονός που επιτρέπει την εξαγωγή θετικών/αισιόδοξων συμπερασμάτων για την πορεία των 

ελληνικών εξαγωγών στην κατηγορία των παρασκευασμένων ελιών. 

- Πολλά υποσχόμενη εμφανίζεται η κατηγορία των ροδάκινων-κομπόστα (HTS 200870), όπου η 

Ελλάδα με μερίδιο 23,7% επί του συνόλου της κατηγορίας παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση 

των προμηθευτών των ΗΠΑ, αν και με υποτριπλάσιες σχεδόν σε αξία εξαγωγές σε σχέση με τον 

1ο προμηθευτή, την Κίνα, αλλά μακράν καλύτερες επιδόσεις από τους λοιπούς προμηθευτές στην 

κατηγορία. 

- Τα ξυραφάκια (HTS 821210), με μερίδιο επί της κατηγορίας 21,8% και εξαγωγές της τάξης των 

106 εκατ. δολ. το 2014 (+0,2% σε σχέση με το 2013), η Ελλάδα παρέμεινε στην 2η θέση μετά το 

Μεξικό, και με την Κίνα να καταλαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την 3η θέση.  

- Με μερίδιο 31,5% η Ελλάδα παρέμεινε ο 2ος κυριότερος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς σε 

(ημι-)ρυμουλκούμενα (HTS 871640) μετά τον Καναδά, με εξαγωγές σε ΗΠΑ αξίας μόλις 36,9 εκ. 



 

δολ. αλλά με σημαντική αύξηση των εξαγωγών την περίοδο 2013-2014 (+56,5% -μάλιστα, το 

2010 δεν είχαν καν καταγραφεί εξαγωγές σε ΗΠΑ).  

- Από τις λοιπές υπό εξέταση κατηγορίες, αξίζει αν αναφερθεί ότι η χώρα μας κατέλαβε την 4η θέση 

στο τσιμέντο τύπου portland/HTS 252329 (με μερίδιο επί του συνόλου της κατηγορίας 9,5%, αξία 

εξαγωγών περίπου 38 εκ. δολ. και ποσοστό αύξησης σχεδόν 26%, ) και την 5η θέση στους σωλήνες 

κάθε είδους από χαλκό/HTS 741110 (με μερίδιο επί του συνόλου της κατηγορίας 5,3%, αξία 

εξαγωγών περίπου 30,4 εκ. δολ. και ποσοστό αύξησης 12%).    

- Στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών (HTS 853630) η Ελλάδα έπεσε στην 4η θέση των 

χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς (από την 3η το 2013), καταγράφοντας μείωση σε 

αξία εξαγωγών στις ΗΠΑ 16,3% (περίπου 39 εκ. δολ. το 2014 έναντι 46,8 εκ. δολ. το 2013), 

διατηρώντας παρόλα αυτά ένα ικανοποιητικό μερίδιο 6,2% επί του συνόλου της κατηγορίας.  

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εισαγωγών για τις 

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

μερίδια το 2014:  

- με εξαγωγές περίπου 58 εκατ. δολ. ήταν ο 10
ος 
κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ στα 

βιομηχανικά προϊόντα αλουμινίου (φύλλα, πλάκες, ταινίες κλπ./HTS 760612), ικανοποιώντας το 

3% περίπου των συνολικών αναγκών της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία, συνολικής αξίας 

σχεδόν 2 δις δολ.  

- στις αντίκες (HTS 970600), κατηγορία που ξεπερνά τα 1,3 δις δολ. την τελευταία τριετία, η χώρα 

μας κατέλαβε την 6η θέση με εξαγωγές περίπου 39 εκ. δολ. και μερίδιο αγοράς σχεδόν 3% μεταξύ 

των προμηθευτών  

 

- στην κατηγορία HTS 980100, συνολικής αξίας 55,8 δις, η Ελλάδα ήταν στην 68η θέση το 2014, με 

εξαγωγές περίπου 29 εκατ. δολ. και μερίδιο μόλις 0,1%.  

 

  



Πίνακας 19: Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εξαγώγιμά μας προϊόντα προς ΗΠΑ (έτος βάσης: 2014)  

 

10 ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία  
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 
%  

Μεταβολή 
2013-2014 

Ισπανία 208,625 197,821 190,870 194,262 221,620 14.08%
Ελλάδα 87,613 99,648 93,943 101,817 115,054 13.0%
Μαρόκο 38,867 40,841 35,903 35,084 37,481 6.8%
Ιταλία 12,567 13,841 15,990 19,529 20,631 5.6%
Τουρκία 8,722 10,230 10,250 9,631 9,264 -3.8%
Γαλλία 3,700 4,447 3,628 3,992 4,391 10.0%
Περού 3,443 3,350 3,764 3,946 4,012 1.7%
Πορτογαλία 3,403 5,011 4,337 3,308 3,809 15.1%
Αίγυπτος 7,008 3,392 5,648 4,700 3,554 -24.4%

200570 
Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε 
ξίδι, μη κατεψυγμένες 
 

Ισραήλ 2,376 1,892 2,067 2,082 2,111 1.4%

Σύνολο κατηγορίας   400,881 394,934 378,514 387,995 426,367 9.9%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   21.9% 25.2% 24.8% 26.2% 27.0% 2.8%
Κίνα 55,444 56,316 60,556 80,745 84,056 4.1%
Ελλάδα 18,189 18,645 17,877 24,985 29,301 17.3%
Χιλή 5,129 3,844 6,028 8,742 5,729 -34.5%
Ισπανία 1,699 1,175 1,194 1,427 1,513 6.0%
Καναδάς 392 772 631 1,057 1,079 2.1%
Μεξικό 1,329 2,529 1,924 2,534 719 -71.6%
Ταϋλάνδη 1,406 2,402 1,380 677 436 -35.6%
Γαλλία 199 331 322 428 385 -10.0%

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

Νότιος 
Αφρική 

1,417 103 93 766 380 -50.4%

 



Ελ Σαλβαδόρ 0 0 0 0 65 Ν/Α

Σύνολο κατηγορίας   85,625 86,857 90,375 124,792 123,861 -0.7%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   21.2% 21.5% 19.8% 20.0% 23.7% 18.2%
Καναδάς 199,772 193,840 208,397 202,387 215,879 6.7%
Κορέα 40,519 54,539 55,023 55,195 62,264 12.8%
Κίνα 28,532 26,446 16,327 21,355 39,837 86.5%
Ελλάδα 9,173 0 27,033 30,312 38,152 25.9%
Ταϊβάν 11,242 2,551 1,958 13,704 18,383 34.1%
Σουηδία 3,057 2,685 4,750 1,823 17,687 870.2%
Ισπανία 7,186 6,893 7,949 9,031 5,474 -39.4%
Μεξικό 12,311 5,948 1,533 1,552 2,589 66.8%
Κολομβία 15,638 11,348 4,049 138 1,532 1010.1%

252329 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός του λευκού 
portland  
 

Βιετνάμ 0 0 0 0 1,008 Ν/Α

Σύνολο κατηγορίας   328,204 305,726 327,672 341,252 403,679 18.3%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   2.8% 0.0% 8.3% 8.9% 9.5% 6.4%
Καναδάς 115,902 163,583 169,109 171,224 174,950 2.2%
Κορέα 56,409 109,972 96,522 136,646 151,447 10.8%
Κίνα 153,879 93,421 81,855 74,784 81,421 8.9%
Βιετνάμ 23,369 55,064 45,075 40,233 45,724 13.6%
Ελλάδα 7,936 22,843 29,233 27,119 30,367 12.0%
Μαλαισία 85,058 89,923 59,349 27,114 21,340 -21.3%
Μεξικό 123,813 18,191 9,414 7,050 19,924 182.6%
Γερμανία 15,880 20,885 22,091 16,567 15,744 -5.0%
Ταϋλάνδη 310 0 8,005 6,950 8,361 20.3%

741110 
Σωλήνες κάθε είδους από καθαρό χαλκό 
 

Φινλανδία 5,308 6,307 5,603 6,234 4,909 -21.3%

Σύνολο κατηγορίας   605,600 609,162 547,904 541,361 571,069 5.5%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   1.3% 3.7% 5.3% 5.0% 5.3% 6.2%
Κίνα 125,596 165,046 128,962 384,860 558,061 45.0%
Καναδάς 737,897 805,160 624,660 403,451 453,926 12.5%
Νότιος 
Αφρική 

156,046 185,301 195,929 188,673 177,536 -5.9%

Γερμανία 180,492 235,060 215,254 220,936 130,665 -40.9%

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

Ινδονησία 151,439 196,838 197,863 154,184 124,469 -19.3%

 



Αυστρία 72,806 88,966 104,074 81,309 103,739 27.6%
Μπαχρέιν 47,436 63,395 71,840 73,200 91,201 24.6%
Ινδία 31,764 34,185 28,289 41,546 67,262 61.9%
Κορέα 201 515 1,228 2,183 63,917 2827.9%
Ελλάδα 66,439 53,176 46,298 59,880 57,990 -3.2%

Σύνολο κατηγορίας   1,743,551 2,019,175 1,809,856 1,782,293 2,036,251 14.2%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   3.8% 2.6% 2.6% 3.4% 2.8% -15.2%
Μεξικό 96,442 163,734 145,758 130,638 155,257 18.8%

Ελλάδα 69,800 92,776 84,477 106,004 106,179 0.2%
Κίνα 85,537 95,650 87,711 79,662 86,943 9.1%
Βραζιλία 13,468 9,688 17,456 25,929 30,879 19.1%
Γερμανία 5,572 3,848 7,803 12,106 28,955 139.2%
Πολωνία 33,276 18,190 32,614 29,093 24,273 -16.6%
Γαλλία 10,284 14,375 12,204 13,057 15,488 18.6%
Κορέα 7,771 6,885 7,664 7,118 14,817 108.2%
Ιαπωνία 4,505 6,607 5,237 6,822 7,725 13.2%

821210 
Ξυραφάκια 
 

Ολλανδία 0 1,545 2,323 2,245 4,996 122.5%

Σύνολο κατηγορίας   336,739 423,056 411,637 423,310 486,911 15.0%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   20.7% 21.9% 20.5% 25.0% 21.8% -12.9%
Κίνα 243,143 227,041 273,251 298,375 313,408 5.0%
Μεξικό 74,311 80,533 62,221 79,825 67,420 -15.5%
Φιλιππίνες 13,204 13,998 26,030 38,083 39,790 4.5%
Ελλάδα 6,124 16,762 39,854 46,840 39,195 -16.3%
Γερμανία 22,643 25,583 26,723 22,849 22,963 0.5%
Καναδάς 9,481 13,458 11,985 12,247 18,665 52.4%
Σιγκαπούρη 2,476 4,082 11,729 12,081 13,994 15.8%
Ινδία 5,091 7,637 11,917 13,047 13,284 1.8%
Ονδούρες 13,366 14,425 16,600 12,858 13,273 3.2%

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

Δομινικανή 
Δημοκρατία 

5,842 5,985 8,106 23,199 11,812 -49.1%

Σύνολο κατηγορίας   476,463 494,426 572,147 647,636 632,157 -2.4%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   1.3% 3.4% 7.0% 7.2% 6.2% -14.3%

 



Καναδάς 29,204 30,108 62,750 58,087 48,413 -16.7%
Ελλάδα 0 31,360 33,959 23,612 36,958 56.5%
Κίνα 15,712 19,090 22,696 19,853 16,554 -16.6%
Μεξικό 824 1,091 1,899 7,200 9,187 27.6%
Γερμανία 2,025 1,003 3,720 781 2,029 159.8%
Ολλανδία 102 99 11 0 1,775 Ν/Α
Ρωσία 0 0 0 0 1,332 Ν/Α
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

106 31 642 322 768 138.5%

Ιταλία 220 23 0 30 201 570.0%

871640 
Ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα, μ.α.κ. 
 

Ταϊβάν 319 334 565 491 170 -65.4%

Σύνολο κατηγορίας   50,084 85,241 127,976 110,737 117,485 6.1%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.0% 36.8% 26.5% 21.3% 31.5% 47.5%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

258,355 274,340 378,359 363,921 413,499 13.6%

Γαλλία 155,010 199,059 209,447 189,027 185,106 -2.1%
Ιταλία 86,750 77,823 106,527 126,459 156,636 23.9%
Κίνα 161,546 161,652 190,923 197,328 141,047 -28.5%
Γερμανία 30,681 47,391 70,559 78,435 66,902 -14.7%
Ελλάδα 27,299 11,523 24,164 15,404 38,912 152.6%
Ελβετία 19,931 54,641 35,194 37,832 37,281 -1.5%
Βέλγιο 16,988 20,070 27,688 41,358 27,102 -34.5%
Ολλανδία 27,880 19,213 89,681 23,762 24,832 4.5%

970600 
Αντίκες ηλικίας άνω των 100 ετών 
 

Ιαπωνία 26,537 29,912 20,332 29,740 23,904 -19.6%

Σύνολο κατηγορίας   1,001,238 1,071,716 1,392,863 1,375,955 1,361,277 -1.1%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   2.7% 1.1% 1.7% 1.1% 2.9% 155.3%
Καναδάς 6,781,948 7,569,106 8,659,170 9,210,965 10,983,591 19.2%
Μεξικό 4,830,952 4,657,483 5,263,351 5,140,456 6,197,611 20.6%
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

2,350,298 2,328,155 3,214,613 3,849,054 4,039,725 5.0%

Ελβετία 931,045 1,467,808 2,404,006 3,590,629 3,903,898 8.7%
Γερμανία 1,654,735 1,911,500 2,237,705 2,416,178 2,764,177 14.4%

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

Γαλλία 1,867,469 1,664,788 2,005,547 2,549,498 2,741,752 7.5%

 



 

Χονγκ Κονγκ 910,045 1,271,066 2,110,226 2,596,525 2,511,921 -3.3%
Ιαπωνία 2,024,299 1,722,713 2,495,655 2,216,612 2,267,919 2.3%
Βέλγιο 777,165 1,001,067 1,344,478 1,535,358 2,013,540 31.1%
Κίνα 1,097,137 1,179,601 1,585,254 1,732,613 1,898,200 9.6%
Ελλάδα 
(68η)  

59,173 41,731 18,763 9,409 29,129 209.6%

Σύνολο κατηγορίας   38,510,891 41,524,257 48,701,138 52,270,024 55,778,145 6.7%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου κατηγορίας   0.2% 0.1% 0.04% 0.02% 0.1% 190.1%

Γενικό σύνολο των 10 κατηγοριών 
  43,539,276 47,014,549 54,360,082 58,005,355 61,937,202 6.8%

 
 

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



 

1.4 Αμερικανικές εισαγωγές και αναδυόμενες ευκαιρίες διείσδυσης για τα ελληνικά     
      εξαγώγιμα προϊόντα  

 

Οι Πίνακες 20-22 που ακολουθούν παρακολουθούν μια σειρά επιμέρους κατηγοριών 

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

μεταξύ 2010 και 2014. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων (έτος βάσης: 

2014) που οι ελληνικές, εν προκειμένω, εξαγωγές προς ΗΠΑ καλύπτουν αξιόλογο μερίδιο 

αμερικανικής αγοράς το 2014 (αφενός πάνω από 50% αφετέρου 10%-50%). Σημειώνουμε ότι η 

επιλογή εν προκειμένω των συγκεκριμένων κατηγοριών έγινε στη βάση των υπό εξέταση 25 πρώτων 

ελληνικών εξαγωγών προϊόντων στις ΗΠΑ (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο). 

Συγκεκριμένα, από τους Πίνακες 20-22 γίνεται προφανές ότι, τουλάχιστον με βάση την εικόνα 

που σκιαγραφείται από το 2010 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 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. Συγκεκριμένα, το 

ελληνικό μερίδιο επί του συνόλου των κατηγοριών HTS 20057070, 20057075 και 20057097 

υπερβαίνει το 70% με τις Ισπανία, Τουρκία και Ιταλία να υπολείπονται κατά πολύ σε μερίδιο 

αγοράς αλλά και αξία εισαγωγών. 

 Η χώρα μας είναι επίσης μακράν ο πρώτος προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς σε λαβράκι 

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

καταναλωτές και με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Αν και στην κατηγορία HTS 03028450 

οι εξαγωγές μας στις ΗΠΑ το 2014 μειώθηκαν κατά 1,7%, η χώρα μας εξακολουθεί να 

ικανοποιεί το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (σχεδόν το 49%). Εν τούτοις, ο Πίνακας 21 δεν 

αποτυπώνει ακριβώς τις ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας στην υπό εξέταση περίοδο, 

δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται υπό διάφορες κατηγορίες. Έτσι, στην 

κατηγορία HTS 03028411, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται ως 3ος προμηθευτής μετά τις Τουρκία 

και Ισπανία, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση περίπου 39% 

καταλαμβάνοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς σχεδόν 23%. Πρώτος προμηθευτής η χώρα μας 

και στην κατηγορία HTS 03028550, με μερίδιο αγοράς 48,4%, αν και εκτός των 25 πρώτων 

εξαγώγιμων προϊόντων βάσει όρων αξίας των συγκεκριμένων εξαγωγών (βλ. Πίνακα 22).  



 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2014 η χώρα μας αναδείχθηκε μακράν ο πρώτος και σχεδόν 

αποκλειστικός προμηθευτής των ΗΠΑ σε καπνά χωρίς αφαίρεση μίσχων (HTS 24011048), με 

μερίδιο περίπου 84% (αύξηση εξαγωγών σε όρους αξίας την περίοδο 2013-2014, σχεδόν 

+1.077%). 

 Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η άνοδος της κατηγορίας HTS 85446040/ αγωγοί με ηλεκτρική 

μόνωση, πάνω από 1,000 V (περίπου 2.086%), όπου η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση 

καλύπτοντας μερίδιο αγοράς σχεδόν 53%. 

 Σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ παραμένει η Ελλάδα στην κατηγορία HTS 25301000 

(βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι), στην υπό εξέταση περίοδο, με αξία 

εξαγωγών περίπου 15,2 εκ. δολ. ΗΠΑ και μερίδιο στην αμερικανική αγορά σχεδόν 51%. Οι 

ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας παρουσίασαν σημαντική μείωση το 2012 (-24,8% σε 

σχέση με το 2011) αλλά επανέκαμψαν το 2013 κατά 7% περίπου, στα οποία επίπεδα 

διατηρήθηκαν το 2014, παρά την μικρή μείωση κατά 4% (σημειώνουμε βέβαια γενικότερη 

μείωση των αμερικανικών εισαγωγών στην κατηγορία κατά 8%).  

 Επίσης, η Ελλάδα είναι ο μοναδικός προμηθευτής της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία 

HTS 19019034 (margarine cheese), αλλά η αξία των εξαγωγών μας είναι εξαιρετικά χαμηλή 

(38 χιλ. δολ.), αν και την περίοδο 2013-2014 οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 27% περίπου.  

 Την πρωτοκαθεδρία των εξαγωγών στην κατηγορία HTS 20019030 (φασόλια 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα), διατήρησε η χώρα μας και το 2014 καταλαμβάνοντας 

μερίδιο 58,2% της αμερικανικής αγοράς, παρά την μεγάλη μείωση σε όρους αξίας (-23,4%), 

αφήνοντας πίσω για άλλη μια χρονιά Μεξικό και Ιταλία (οι οποίες όμως παρουσίασαν 

εντυπωσιακή αύξηση 79,5% και 304,3% αντίστοιχα). 

 Τέλος, στην κατηγορία HTS 25131000 (ελαφρόπετρα) η Ελλάδα παραμένει μακράν ο 1ος 

προμηθευτής των ΗΠΑ, αν και το 2014 οι εξαγωγές μας σημείωσαν μείωση 17,4% ενώ 

γενικότερα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των αμερικανικών εισαγωγών στην κατηγορία 

κατά 14,6%. Αξίζει εν προκειμένω να σημειωθεί η άνοδος της Κίνας (2ος προμηθευτής, + 

38,4%). 

Βάσει στοιχείων της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η χώρα μας και το 2014 ήταν ένας 

εκ των 3 πρώτων προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, μεταξύ άλλων, σε τυροκομικά προϊόντα 

(των κατηγοριών HTS 04069059 και 04069057: τυριά από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα, φέτα, τυρί 

Pecorino), ελιές (εκπυρηνωμένες, πράσινες-διατηρημένες), ροδάκινα (της κατηγορίας HTS 20087020), 

σύκα νωπά ή αποξηραμένα, αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου (της κατηγορίας HTS 73051210), 



 

ξυραφάκια, αντιστάσεις (της κατηγορίας HTS 85334040), (ημι-)ρυμουλκούμενα, θαλασσινά και 

εχινόδερμα (Πίνακες 21-22).  

        Ειδικότερα: 

 Σε τυριά από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα της κατηγορίας HTS 04069059 (τυρί από πρόβειο 

γάλα, κυρίως φέτα αλλά και άλλα παραδοσιακά τυριά), με μερίδιο αγοράς 30%, η Ελλάδα 

ανακάμπτει το 2014 στην 1η θέση των προμηθευτών των ΗΠΑ, με αύξηση των εξαγωγών στην 

εν λόγω κατηγορία κατά 5% περίπου, αφήνοντας πίσω την Ισπανία η οποία παρουσίασε 

μείωση στις εξαγωγές της κατά 19% περίπου. Αντίθετα, στην κατηγορία HTS 04069057 (τυρί 

Pecorino), η Ελλάδα έπεσε στην 4η θέση το 2014 (από την 3η το 2013), μετά την εκτίναξη των 

ιταλικών εξαγωγών στην κατηγορία κατά 84%, που την έφερε στη 2η θέση αφήνοντας πίσω και 

την Γαλλία που για σειρά ετών στην υπό εξέταση περίοδο ήταν ο 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ.   

 Σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ είναι η χώρα μας στην κατηγορία των πράσινων ελιών με 

εν γένει αυξητικές τάσεις και μερίδιο περίπου στο 40% (HTS 20057012 και HTS 20057093). 

Αντίθετα, οι πράσινες ελιές των κατηγοριών HTS 20057008 και 20057091 παρουσίασαν 

αρνητικές τάσεις το 2014 (-48,2% και -42,2% αντίστοιχα), με το Μαρόκο και την Ιταλία να 

προηγούνται μακράν ως 1οι προμηθευτές των αντίστοιχων κατηγοριών. Από την άλλη, οι 

πράσινες ελιές των κατηγοριών HTS 20057025, 20057023 και 07112040 παρουσίασαν θετικές 

τάσεις το 2014 (+36,9%, + 413,6% και 17,4% αντίστοιχα), με αξία όμως εξαγωγών σε χαμηλά 

επίπεδα σε σχέση με τον 1ο προμηθευτή (με σχεδόν 27 εκ. έναντι της Ισπανίας με 155 εκ., με 

113 χιλ. έναντι της Ισπανίας με 379 χιλ., με 385 χιλ. έναντι της Ισπανίας με 966 χιλ.). 

 Αξιοσημείωτη είναι η πορεία των κατηγοριών HTS 08042060 (σύκα, νωπά ή αποξηραμένα) 

και HTS 20059955 (φρούτα του γένους capsicum ή pimento) παρά την μείωση των εξαγωγών 

περίπου 20% και 30% αντίστοιχα το 2014, αφού κατέλαβαν μερίδιο περίπου 34% και 10,2% 

αντίστοιχα. 

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

σταθερά σχεδόν το 20% της αμερικανικής αγοράς (άγγιξε το 24% το 2014) και η χώρα μας 

παραμένει μακράν ο 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ (μετά την Κίνα), με τις εξαγωγές της 

κατηγορίας να ανακάμπτουν σημαντικά το 2014 (+17,5%). 

 

Στις κατηγορίες των βιομηχανικών προϊόντων, σημειώνουμε: 



 

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

σταθερά στη 2η θέση των χωρών προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς, παρά την καθίζηση 

της τάξεως του 31% περίπου, σημειώνοντας εντυπωσιακή ανάκαμψη +56,5% σε όρους αξίας 

την περίοδο 2013-2014 και καταλαμβάνοντας επιπλέον 10 ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου 

αγοράς (με μερίδιο 31,5% το 2014, έναντι 21,3% το 2013) 

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

δυστυχώς κατακρημνίστηκε στην 3η θέση μετά την Κορέα και τη Γερμανία, με σημαντικό 

ποσοστό μείωσης σε αξία εξαγωγών 66% περίπου και μερίδιο 11% περίπου το 2014 (το 2013 

και το 2012 το ελληνικό μερίδιο ήταν 26,5% και 29,2% αντίστοιχα επί του συνόλου της 

κατηγορίας)  

 τα ξυραφάκια (HTS 82121000), με μερίδιο σχεδόν 22% και εξαγωγές της τάξης των 

106 εκατ. δολ. το 2014  

 τις αντιστάσεις HTS 85334040 (με επίστρωση οξειδίου μετάλλου), όπου η Ελλάδα 

παραμένει σταθερά ο 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ την τελευταία 5ετία (μετά την Κίνα) 

Από τις άλλες κατηγορίες, σημειώνουμε στη 2η ή 3η θέση των προμηθευτών, αλλά με χαμηλή 

αξία εξαγωγών, τις κατηγορίες HTS 43022030 και 43019000 (κομμάτια που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων) με μερίδια αντίστοιχα 46,4% και 42,7% και αξία 

εξαγωγών 202 χιλ. και 35 χιλ. αντίστοιχα, HTS 96140021 (ημι-κατεργασμένα τεμάχια από ξύλο ή ρίζα 

για την κατασκευή σωλήνων καπνίσματος) με μερίδιο 29,5% και αξία εξαγωγών 129 χιλ., HTS 

52042000 (βαμβακερά νήματα ραπτικής) με μερίδιο περίπου 16% και αξία εξαγωγών 698 χιλ, HTS 

05119936 (φυσικά σφουγγάρια ζωικής προέλευσης) με μερίδιο 10% και αξία εξαγωγών 89 χιλ. δολ. 

ΗΠΑ. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο τσιμέντο τύπου portland (HTS 252329-00) και στο ελαιόλαδο 

(HTS 150910-20 και 150910-40), προϊόντα που κατέλαβαν την 6η και 13η θέση αντίστοιχα το 2014, 

μεταξύ των 25 πρώτων σε αξία εξαγωγών μας, η χώρα μας ικανοποίησε <10% μερίδιο αμερικανικής 

αγοράς (9,5%, 3,5% και μόλις 1,8% αντίστοιχα – βλ. Πίνακα 23).  

 



Πίνακας 20: Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς πάνω από 50%, 2010-2014 (έτος βάσης: 2014) 

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

Ετήσια Στοιχεία 
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 
%                   

Μεταβολή            
2013-2014 

Ελλάδα 4,644 5,026 5,569 5,269 8,444 60.3% 

Ισπανία 707 1,253 2,193 2,095 290 -86.2% 
Τουρκία 157 95 31 100 227 127.0% 
Ιταλία 211 217 262 235 169 -28.1% 
Περού 123 106 166 104 158 51.9% 
Λίβανος 32 33 56 71 63 -11.3% 
Αίγυπτος 33 6 16 22 58 163.6% 
Γαλλία 109 59 52 55 41 -25.5% 
Μαρόκο 5 51 39 4 19 375.0% 

2005707049 
Ελιές (όχι πράσινες) 
διατηρημένες σε αλατούχο 
διάλυμα, σε μεταλλική ή γυάλινη 
συσκευασία (όχι 
κονσερβοποιημένες) 
 

Κίνα 6 18 0 5 17 240.0% 
Σύνολο κατηγορίας   6,203 6,867 8,408 7,995 9,497 18.8% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  74.9% 73.2% 66.2% 65.9% 88.9% 34.9% 

Ελλάδα 0 0 0 13 153 1076.9% 

Τουρκία 0 40 0 5 21 320.0% 
Μοζαμβίκη 0 0 0 0 5 N/A  
ΠΓΔΜ 0 0 0 0 3 N/A  
Βουλγαρία 0 8 8 0 0 N/A  

2401104850 
Καπνά χωρίς αφαίρεση των 
μίσχων 

Ινδία 0 0 0 38 0 -100.0% 
Σύνολο κατηγορίας   0 48 8 57 182 219.3% 

                                                            
49 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

50 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  N/A 0.0% 0.0% 22.8% 84.1% 268.6% 

Ελλάδα 30,389 32,918 32,514 32,274 39,336 21.9% 
Τουρκία 3,352 4,229 3,711 2,897 2,435 -15.9% 
Ιταλία 2,402 2,234 2,121 2,083 2,139 2.7% 
Μαρόκο 5,241 2,220 1,574 1,392 2,046 47.0% 
Αίγυπτος 172 53 1,011 1,240 1,657 33.6% 
Γαλλία 1,448 1,683 1,084 1,541 1,319 -14.4% 
Ισπανία 5,245 2,152 1,322 1,330 1,011 -24.0% 
Περού 1,021 954 801 592 676 14.2% 
Πορτογαλία 408 365 483 395 556 40.8% 

2005707551 
Ελιές (όχι πράσινες) 
διατηρημένες σε αλατούχο 
διάλυμα, όχι κονσερβοποιημένες  
 

Χιλή 478 426 217 167 194 16.2% 
Σύνολο κατηγορίας   50,554 47,695 45,195 44,208 51,643 16.8% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  60.1% 69.0% 71.9% 73.0% 76.2% 4.3% 

Ελλάδα 20,881 29,602 28,826 29,685 26,713 -10.0% 

Ιταλία 2,391 2,620 2,766 3,189 4,226 32.5% 
Τουρκία 2,620 2,855 3,415 3,064 2,854 -6.9% 
Μαρόκο 623 989 1,676 638 1,963 207.7% 
Καναδάς 469 886 795 740 587 -20.7% 
Ισπανία 448 483 205 523 525 0.4% 
Γαλλία 296 246 528 315 396 25.7% 
Περού 294 317 813 593 325 -45.2% 
Γουατεμάλα 0 15 81 40 112 180.0% 

2005709752 
Ελιές παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς παρά σε 
ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο 
διάλυμα, όχι κατεψυγμένες 
 

Ισραήλ 342 131 310 120 93 -22.5% 
Σύνολο κατηγορίας   28,966 38,462 39,760 39,305 38,062 -3.2% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  72.1% 77.0% 72.5% 75.5% 70.2% -7.1% 

8544604053 Πολωνία 25,567 36,925 34,983 26,587 30,710 15.5% 

                                                            
51 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
52 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

53 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Μεξικό 28,147 38,738 43,817 31,341 27,175 -13.3% 
Κορέα 8,758 4,266 7,604 4,807 22,664 371.5% 
Ελλάδα 5 0 971 656 14,342 2086.3% 
Καναδάς 13,220 9,711 20,689 14,476 13,376 -7.6% 
Ισραήλ 8,228 9,706 26,503 7,478 11,028 47.5% 
Κίνα 1,413 2,686 4,369 4,563 9,842 115.7% 
Γερμανία 7,718 3,404 4,600 3,779 5,906 56.3% 
Ισπανία 816 842 3,749 4,161 3,825 -8.1% 

Αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση, 
πάνω από 1,000 V  
 

Γαλλία 529 273 1,876 4,576 3,043 -33.5% 
Σύνολο κατηγορίας   121,825 142,966 161,428 121,604 153,225 26.0% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0% 0.0% 2.2% 2.1% 52.8% 2421.4% 

Ελλάδα 589 422 216 590 286 -51.5% 

Ιταλία 273 199 326 274 120 -56.2% 
Ισπανία 211 260 142 10 95 850.0% 
Λίβανος 33 8 29 10 20 100.0% 
Περού 15 18 24 9 13 44.4% 
Αίγυπτος 21 66 94 10 13 30.0% 
Πορτογαλία 27 7 31 0 3 N/A  
Τουρκία 0 0 29 35 0 -100.0% 
Μαρόκο 50 0 0 0 0 N/A  
Γαλλία 0 2 0 0 0 N/A  

2005700654 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα, με καρπό, 
αχάρακτες όχι 
κονσερβοποιημένες (σε 
συσκευασία o/8 kg)  
 

Αργεντινή 28 47 5 0 0 N/A  
Σύνολο κατηγορίας   1,247 1,029 896 938 550 -41.4% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  47.2% 41.0% 24.1% 62.9% 52.0% -17.3% 

Ελλάδα 16,742 19,728 14,837 15,889 15,251 -4.0% 
Βραζιλία 1,317 2,705 6,224 6,481 5,348 -17.5% 
Νότιος Αφρική 4,474 3,976 10,625 4,693 4,757 1.4% 

2530100055 
Βερμικουλίτης, περλίτης και 
χλωρίτες, μη εκτονωμένοι  

Κίνα 1,230 7,626 5,265 3,938 3,513 -10.8% 

                                                            
54 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

55 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Χονγκ Κονγκ 212 224 258 806 297 -63.2% 
Ζιμπάμπουε 274 330 329 313 257 -17.9% 
Ισπανία 21 80 100 329 214 -35.0% 
Ιαπωνία 155 173 119 126 197 56.3% 
Μεξικό 0 7 0 2 101 4950.0% 

 

Τουρκία 3 15 15 13 37 184.6% 
Σύνολο κατηγορίας   25,396 34,970 37,881 32,626 30,026 -8.0% 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  65.9% 56.4% 39.2% 48.7% 50.8% 4.3% 

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

 



Πίνακας 21: Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς 10-50%, 2010-2014 (έτος βάσης: 2014) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ 10%-50% - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 
%               

Μεταβολή        
2013-2014 

Ελλάδα 0 0 16,719 18,968 18,651 -1.7%

Τουρκία 0 0 1,593 6,006 13,979 132.8%
Γουατεμάλα 0 0 240 1,823 2,111 15.8%
Ισπανία 0 0 1,923 2,599 1,620 -37.7%
Κύπρος 0 0 1,115 1,157 1,324 14.4%

Τρινιντάντ & 
Τομπάγκο 

0 0 698 2,866 974 -66.0%

Η.Β. 0 0 32 101 679 572.3%
Ελ Σαλβαδόρ 0 0 180 940 540 -42.6%
Νικαράγουα 0 0 0 65 431 563.1%

0302845056 
Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, 
συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή 
κατεψυγμένα, σε 
εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν 
με το περιεχόμενό τους >6.8 kg  
 

Ολλανδία 0 0 45 132 136 3.0%
Σύνολο κατηγορίας   0 0 23,032 34,971 40,720 16.4%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  
N/A N/A 72.6% 54.2% 45.8% -15.6%

Ελλάδα 226 304 337 406 384 -5.4%

Γαλλία 119 159 98 127 170 33.9%
Περού 4 4 5 139 155 11.5%

2005709357 
Ελιές πράσινες, παρασκευασμένες 
ή διατηρημένες αλλιώς παρά σε 
ξίδι ή οξικό οξύ ή αλατούχο 

Ιταλία 85 129 170 106 99 -6.6%

                                                            
56 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

57 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Τουρκία 34 0 134 44 44 0.0%
Ισραήλ 46 14 0 0 29 N/A 
Ισπανία 131 61 15 0 8 N/A 
Μαρόκο 0 0 0 0 6 N/A

0 0 0 0 4 IV/0!

 
Λίβανος 4 0 0 3 4 33.3%

διάλυμα, σε δοχεία < 13 kg  
 

Συρία #D
Σύνολο κατηγορίας   715 743 837 845 903 N/A 

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  
31.6% 40.9% 40.3% 48.0% 42.5% -11.5%

Ελλάδα 9,580 10,610 9,308 12,530 11,638 -7.1%
Ιταλία 4,567 5,679 6,814 8,340 8,729 4.7%
Ισπανία 5,969 3,019 2,757 2,986 4,312 44.4%
Γαλλία 1,466 1,938 1,488 1,671 2,196 31.4%
Τουρκία 960 1,036 713 1,158 1,579 36.4%
Περού 303 912 702 1,013 1,223 20.7%
Λίβανος 393 390 270 439 382 -13.0%
Ισραήλ 352 362 368 363 358 -1.4%
Αργεντινή 8,371 1,543 1,619 2,312 265 -88.5%

2005701258 
Ελιές πράσινες, με καρπό, 
αχάρακτες διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα 
 

Αίγυπτος 112 54 243 175 133 -24.0%
Σύνολο κατηγορίας   32,931 26,104 24,646 31,382 31,129 -0.8%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  
29.1% 40.6% 37.8% 39.9% 37.4% -6.4%

Καναδάς 29,204 30,108 62,750 58,087 48,413 -16.7%

Ελλάδα 0 31,360 33,959 23,612 36,958 56.5%
Κίνα 15,712 19,090 22,696 19,853 16,554 -16.6%
Μεξικό 824 1,091 1,899 7,200 9,187 27.6%
Γερμανία 2,025 1,003 3,720 781 2,029 159.8%
Ολλανδία 102 99 11 0 1,775 N/A 
Ρωσία 0 0 0 0 1,332 N/A

                                                           

 

8716400059 
Ρυμουλκούμενα και ημι-
ρυμουλκούμενα  
 

Η.Β. 106 31 642 322 768 138.5%

 
58 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

59 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ιταλία 220 23 0 30 201 570.0%
Ταϊβάν 319 334 565 491 170 -65.4%

Σύνολο κατηγορίας   50,084 85,241 127,976 110,737 117,485 6.1%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  
0.0% 36.8% 26.5% 21.3% 31.5% 47.5%

Ελλάδα 308 196 826 2,597 2,725 4.9%
Ισπανία 662 744 1,930 3,013 2,719 -9.8%
Ισραήλ 1,238 1,047 1,130 2,041 2,547 24.8%
Γαλλία 362 419 495 807 840 4.1%
Ιταλία 120 76 40 149 131 -12.1%
Τουρκία 0 0 18 50 51 2.0%
Αίγυπτος 0 0 0 12 45 275.0%
Πολωνία 15 9 13 10 7 -30.0%
Πορτογαλία 37 19 7 16 6 -62.5%
Βουλγαρία 0 0 0 10 0 -100.0%
Ολλανδία 0 23 0 8 0 -100.0%
Κύπρος 55 0 0 0 0 N/A 

0406905960 
Τυριά, υποκατάστατα και μείγματα 
τυριών, από πρόβειο γάλα   
 

Γερμανία 8 39 0 0 0 N/A 
Σύνολο κατηγορίας   2,803 2,571 4,459 8,712 9,071 4.1%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  11.0% 7.6% 18.5% 29.8% 30.0% 0.8%

Μαρόκο 76 72 35 63 112 77.8%

Ελλάδα 411 295 70 139 72 -48.2%
Ισπανία 14 22 33 29 57 96.6%
Ιορδανία 5 5 5 3 12 300.0%
Ιταλία 85 16 26 12 9 -25.0%
Συρία 9 23 0 0 0 N/A 
Λίβανος 3 3 0 0 0 N/A 

2005700861 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα, με καρπό, 
αχάρακτες όχι κονσερβοποιημένες 
(σε συσκευασία o/8 kg)  
 

Πορτογαλία 0 4 3 6 0 -100.0%
Σύνολο κατηγορίας   602 439 172 252 262 4.0%

                                                            
60 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

61 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  68.3% 67.2% 40.7% 55.2% 27.5% -50.2%

Κίνα 55,151 56,195 60,414 80,377 83,621 4.0%
Ελλάδα 18,189 18,645 17,877 24,933 29,301 17.5%
Χιλή 5,129 3,844 6,028 8,742 5,729 -34.5%
Ισπανία 1,699 1,175 1,194 1,427 1,513 6.0%
Καναδάς 392 772 631 1,057 1,079 2.1%
Μεξικό 1,329 2,529 1,924 2,534 719 -71.6%
Ταϋλάνδη 1,406 2,402 1,380 677 436 -35.6%
Γαλλία 199 322 322 428 385 -10.0%
Νότιος Αφρική 1,417 103 93 766 380 -50.4%

2008702062 
Ροδάκινα (όχι νεκταρίνια), αλλιώς 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα  
 

Κορέα 6 6 5 15 48 220.0%
Σύνολο κατηγορίας   85,313 86,718 90,215 124,365 123,330 -0.8%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  21.3% 21.5% 19.8% 20.0% 23.8% 18.5%

Τουρκία 0 0 8 208 223 7.2%

Ισπανία 0 0 46 135 191 41.5%
Ελλάδα 0 0 289 112 156 39.3%
Κύπρος 0 0 8 0 50 N/A

0 0 0 0 5 N/A

0 0 6 0 0 N/A
0 0 2 0 0 N/A
0 0 4 0 0 N/A

 
Μαυρίκιος 0 0 0 16 31 93.8%
Μεξικό 0 0 0 38 26 -31.6%
Νικαράγουα  
Πορτογαλία 0 0 0 7 0 -100.0%
Χιλή  
Η.Β.  

0302841163 
Λαβράκι, εκτός από φιλέτα, 
συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή 
κατεψυγμένα, σε 
εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν 
με το περιεχόμενό τους ≤6.8 kg   
 

Βραζιλία  
Σύνολο κατηγορίας   0 0 364 516 683 32.4%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  N/A N/A 79.4% 21.7% 22.8% 5.2%

                                                            
62 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

63 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Μεξικό 96,442 163,734 145,758 130,638 155,257 18.8%
Ελλάδα 69,800 92,776 84,477 106,004 106,179 0.2%
Κίνα 85,537 95,650 87,711 79,662 86,943 9.1%
Βραζιλία 13,468 9,688 17,456 25,929 30,879 19.1%
Γερμανία 5,572 3,848 7,803 12,106 28,955 139.2%
Πολωνία 33,276 18,190 32,614 29,093 24,273 -16.6%
Γαλλία 10,284 14,375 12,204 13,057 15,488 18.6%
Κορέα 7,771 6,885 7,664 7,118 14,817 108.2%
Ιαπωνία 4,505 6,607 5,237 6,822 7,725 13.2%

8212100064 
Ξυραφάκια  
 

Ολλανδία 0 1,545 2,323 2,245 4,996 122.5%
Σύνολο κατηγορίας   336,739 423,056 411,637 423,310 486,911 15.0%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  20.7% 21.9% 20.5% 25.0% 21.8% -12.9%

Κίνα 26,019 26,055 27,774 29,611 26,357 -11.0%

Ελλάδα 8,731 7,861 13,401 24,050 14,026 -41.7%
Μεξικό 160 295 909 5,002 4,710 -5.8%
Γερμανία 55 820 285 1,019 4,270 319.0%
Ιαπωνία 2,589 3,229 3,313 3,181 3,413 7.3%
Σουηδία 2,490 3,925 4,155 2,181 3,320 52.2%
Κροατία 3,444 156 142 5,313 2,967 -44.2%
Κόστα Ρίκα 4 10 14 95 1,463 1440.0%
Τσεχία 1,894 563 1,273 1,475 1,253 -15.1%

8533404065 
Αντιστάσεις με επίστρωση οξειδίου 
μετάλλου 
 

Γαλλία 590 713 762 974 1,082 11.1%
Σύνολο κατηγορίας   50,945 49,861 56,601 76,640 66,586 -13.1%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  17.1% 15.8% 23.7% 31.4% 21.1% -32.9%

Ιταλία 1,121 1,215 1,115 955 959 0.4%

Ελλάδα 196 177 152 346 200 -42.2%

2005709166 
Ελιές πράσινες παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλά όχι σε 
αλατούχο διάλυμα, ή ξίδι/οξικό οξύ Ισπανία 145 274 145 156 87 -44.2%

                                                            
64 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
65 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

66 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Καναδάς 995 899 990 726 50 -93.1%
Ισραήλ 26 12 9 31 18 -41.9%
Ιορδανία 0 0 0 0 14 N/A

0 0 0 0 4 N/A

 
Γαλλία 0 0 59 3 7 133.3%
Τουρκία 0 20 105 73 7 -90.4%
Λίβανος  

(σε συσκευασία < 13 kg)  
 

Γερμανία 0 0 0 2 0 -100.0%
Σύνολο κατηγορίας   2,593 2,694 2,634 2,352 1,347 -42.7%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  7.6% 6.6% 5.8% 14.7% 14.8% 0.9%

Ισπανία 144,416 136,943 132,581 134,450 155,103 15.4%
Ελλάδα 19,248 19,074 15,997 19,711 26,987 36.9%
Ιταλία 610 523 1,122 3,120 3,032 -2.8%
Περού 1,213 852 1,014 1,118 1,346 20.4%
Ισραήλ 1,245 1,056 1,100 1,170 1,246 6.5%
Τουρκία 855 1,162 1,417 1,408 1,180 -16.2%
Μαρόκο 1,371 3,165 2,366 1,064 1,148 7.9%
Αίγυπτος 879 498 1,413 1,079 911 -15.6%
Αργεντινή 8,209 5,781 4,168 1,700 420 -75.3%

2005702567 
Ελιές πράσινες εκπυρηνωμένες ή 
γεμιστές, διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα  
 

Κίνα 21 13 23 85 234 175.3%
Σύνολο κατηγορίας   178,316 169,440 161,457 165,223 192,166 16.3%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  10.8% 11.3% 9.9% 11.9% 14.0% 17.7%

Ισπανία 133 297 275 329 379 15.2%

Ελλάδα 24 11 25 22 113 413.6%
Ισραήλ 25 32 24 119 103 -13.4%
Ιταλία 114 89 135 86 72 -16.3%
Βιετνάμ 0 0 0 30 67 123.3%
Τουρκία 69 19 36 18 54 200.0%

2005702368 
Ελιές πράσινες διατηρημένες σε 
αλατούχο διάλυμα, γεμιστές (σε 
εμπορευματοκιβώτια >1 kg or less)  
 

Μεξικό 0 0 0 10 17 70.0%

                                                            
67 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

68 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Λίβανος 0 0 7 0 15 N/A
0 0 0 0 3 N/A

 
Πορτογαλία  
Περού 25 0 0 3 0 -100.0%
Μαρόκο 0 18 0 42 0 -100.0%

Σύνολο κατηγορίας   389 466 501 659 823 24.9%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  6.2% 2.4% 5.0% 3.3% 13.7% 311.3%

Κορέα 18,624 40,349 104,783 97,424 70,059 -28.1%

Γερμανία 10,993 25,006 56,558 23,849 51,292 115.1%
Ελλάδα 8,362 56,882 115,865 55,722 18,828 -66.2%
Ιαπωνία 21,418 46,433 93,888 17,566 16,013 -8.8%
Τουρκία 0 0 0 0 6,593 N/A

0 0 0 0 1,859 N/A
0 0 0 0 359 N/A

 
Κίνα 12,149 14,390 9,554 2,794 3,260 16.7%
Ιταλία  
Μαλαισία  
Η.Β. 0 3,133 8,835 935 354 -62.1%

7305121069 
Αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού 
αερίου, εξωτερικής διαμέτρου > 
406,4 mm (16 in.) από σίδηρο ή 
χάλυβα, συγκολλημένοι κατά 
μήκος  
 

Ταϊβάν 392 1,357 39 0 214 N/A 
Σύνολο κατηγορίας   80,865 193,160 396,640 210,430 168,864 -19.8%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  10.3% 29.4% 29.2% 26.5% 11.1% -57.9%

Ισπανία 9,964 12,310 17,933 22,265 25,763 15.7%

Ιταλία 7,161 7,465 9,017 8,346 15,353 84.0%
Γαλλία 11,409 11,311 13,861 14,776 15,318 3.7%
Ελλάδα 4,704 5,417 9,600 8,600 8,563 -0.4%
Βουλγαρία 7,436 9,781 8,714 6,522 7,864 20.6%
Τουρκία 989 1,047 824 316 2,037 544.6%
Ισραήλ 1,300 1,254 1,476 1,839 1,597 -13.2%
Κύπρος 1,790 2,441 1,659 1,719 1,519 -11.6%

0406905770 
Τυρί Pecorino, από πρόβειο γάλα 
(όχι τριμμένο) 
 

Γερμανία 273 26 14 0 163 N/A 

                                                            
69 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

70 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Αίγυπτος 34 60 11 92 128 39.1%
Σύνολο κατηγορίας   45,918 51,682 63,951 64,857 78,655 21.3%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

 10.2% 10.5% 15.0% 13.3% 10.9% -17.9%

 

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

  

 



Πίνακας 22: Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών, εκτός 25 πρώτων,  με σημαντικό μερίδιο αμερικανικής αγοράς, 2010-2014 (έτος βάσης: 2014) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΚΤΟΣ 25 ΠΡΩΤΩΝ, ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΠΑ  - 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 
%              

Μεταβολή       
2013-2014 

1901903471 
Τυρί από πηγμένο γάλα (margarine 
cheese)  

Ελλάδα 28 116 13 30 38 26.7%

Σύνολο κατηγορίας   28 116 13 30 38 26.7%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% N/A 

Ελλάδα 0 23 202 1,603 1,228 -23.4%

Μεξικό 478 295 422 341 612 79.5%
Ιταλία 32 107 153 23 93 304.3%
Σουηδία 0 0 0 14 44 214.3%
Βουλγαρία 2 4 0 11 37 236.4%
Κίνα 34 21 20 31 33 6.5%
Πορτογαλία 0 14 8 6 19 216.7%
Ταϊβάν 4 11 10 26 16 .5%

24 4 0 0 12 N/A
-38

Καναδάς  

2001903072 
Φασόλια, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ  
 

Κολομβία 23 25 33 23 7 -69.6%
Σύνολο κατηγορίας   708 545 869 2,265 2,111 -6.8%

                                                            
71 Η Ελλάδα εμφανίζεται ως ο μοναδικός προμηθευτής της κατηγορίας. 

 

72 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0% 4.2% 23.2% 70.8% 58.2% -17.8%

Ελλάδα 1,126 402 1,069 1,141 942 -17.4%

Κίνα 318 327 169 229 317 38.4%
Μεξικό 264 105 153 252 252 0.0%
Πολωνία 0 0 0 0 92 N/A

0 0 31 0 79 N/A

19 7 0 0 10 N/A
0 0 0 0 8 N/A
0 0 0 8 8 .0%

 
Αυστραλία  
Γερμανία 131 80 94 75 62 -17.3%
Ιαπωνία 54 39 42 52 40 -23.1%
Τουρκία  
Δανία  

0

2513100073 
Ελαφρόπετρα 
 

Ιταλία 
Σύνολο κατηγορίας   2,187 1,216 1,942 2,121 1,812 -14.6%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  51.5% 33.1% 55.0% 53.8% 52.0% -3.4%

Ελλάδα 0 0 1,692 2,165 1,791 -17.3%

Τουρκία 0 0 48 405 674 66.4%
Ιαπωνία 0 0 711 431 570 32.3%
Κύπρος 0 0 165 595 554 -6.9%
Πορτογαλία 0 0 0 11 50 354.5%
Ιταλία 0 0 11 16 38 137.5%
Ταϊβάν 0 0 33 20 18 -10.0%
Φίτζι 0 0 0 0 4 N/A

0 0 0 6 0

0 0 9 9 0
0 0 3 0 0 N/A

                                                           

 
Σουρινάμ -100.0%
Τυνησία 0 0 39 0 0 N/A 
Ισπανία 0 0 49 65 0 -100.0%
Καναδάς -100.0%
Κορέα  

0302855074 
Τσιπούρα, εκτός από φιλέτα, 
συκώτια και αυγοτάραχα, νωπά ή 
κατεψυγμένα, σε 
εμπορευματοκιβώτια που ζυγίζουν 
με το περιεχόμενό τους >6.8 kg  
 

Γουιάνα 0 0 0 10 0 -100.0%

 
73 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

74 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Σύνολο κατηγορίας   0 0 2,758 3,733 3,700 -0.9%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  N/A N/A 61.3% 58.0% 48.4% -16.5%

Ελλάδα 99 212 114 157 202 28.7%

Κίνα 177 201 58 253 169 -33.2%
Καναδάς 29 65 131 34 33 -2.9%
Γερμανία 0 7 0 3 15

0 0 0 0 3 N/A

1 0 1 5 0
0 5 1 0 0 N/A
0 0 0 8 0

400.0%
Ιταλία 0 0 16 30 13 -56.7%
Η.Β.  
Γαλλία 1 0 0 27 1 -96.3%
Φινλανδία -100.0%
Ρωσία  

4302203075 
Kεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  
κομμάτια  που  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
γουνοδερμάτων 
 

Δανία -100.0%
Σύνολο κατηγορίας   310 496 320 521 435 -16.5%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  31.9% 42.7% 35.6% 30.1% 46.4% 54.1%

Ελλάδα 13 9 25 23 35 52.2%

Καναδάς 2 28 7 63 30 -52.4%
Η.Β. 0 0 0 0 7 N/A

3 4 5 6 6 .0%
0 0 0 0 3 N/A
1 0 0 0 1 N/A
2 1 0 0 0 N/A
2 0 0 0 0 N/A
7 0 0 0 0 N/A

10 0 0 0 0 N/A
0 5 2 0 0 N/A

0 0 0 0 0 N/A

 
0Ιταλία 

Εσθονία  
Φινλανδία  
Κίνα  
Ιαπωνία  
Νεπάλ  
Μεξικό  
Ινδία  

4301900076 
Kεφάλια,  ουρές,  πόδια  και  άλλα  
κομμάτια  που  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 
γουνοδερμάτων 
 

Νέα Ζηλανδία  

Σύνολο κατηγορίας   40 48 39 91 82 -9.9%

                                                            
75 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

76 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  32.5% 18.8% 64.1% 25.3% 42.7% 68.9%

Τουρκία 2,882 2,612 4,566 3,809 5,527 45.1%

Ελλάδα 2,031 1,996 2,670 3,851 3,085 -19.9%
Χιλή 0 98 310 196 255 30.1%
Πορτογαλία 73 44 41 70 72 2.9%
Ιταλία 163 82 66 70 69 -1.4%
Χονγκ Κονγκ 5 5 3 22 23 4.5%
Πακιστάν 0 0 3 21 21 0.0%
Γαλλία 3 9 9 6 6 .0%

0 0 4 0 5 N/A
0 4 0 0 2 N/A
0 17 0 0 0 N/A

6 0 0 0 0 N/A

0
Αίγυπτος  
Κίνα  
Ουζμπεκιστάν  
Ισπανία 21 13 264 12 0 -100.0%

0804206077 
Σύκα, νωπά ή αποξηραμένα 
(ολόκληρα, σε δοχεία ≤ 0.5 kg)  
 

Ιράν  
Σύνολο κατηγορίας   5,183 4,880 7,937 8,056 9,065 12.5%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  39.2% 40.9% 33.6% 47.8% 34.0% -28.8%

Ιταλία 255 211 223 171 152 -11.1%

Ελλάδα 61 125 94 89 129 44.9%
Κίνα 7 21 0 38 55 44.7%
Ολλανδία 0 0 0 0 33 N/A

0 11 17 0 11 /A
0 0 0 0 9 N/A
0 12 0 0 0 N/A
0 0 0 3 0
3 2 4 8 0
9 0 0 0 0 N/A

                                                           

 
Γαλλία 24 24 38 9 25 177.8%
Αλγερία 0 0 13 25 24 -4.0%
Ισπανία N  
Γερμανία  
Τουρκία  
Η.Β. -100.0%
Δανία -100.0%

9614002178 
Ημικατεργασμένα τεμάχια από ξύλο 
ή ρίζα, για την κατασκευή σωλήνων 
καπνίσματος  
 

Ιαπωνία  

 
77 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

78 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Σύνολο κατηγορίας   359 407 390 343 438 27.7%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  17.0% 30.7% 24.1% 25.9% 29.5% 13.5%

Ισπανία 1,783 2,108 1,881 1,410 966 -31.5%
Ελλάδα 7 468 583 328 385 17.4%
Ισραήλ 66 33 56 40 36 -10.0%
Ιταλία 0 126 36 9 34 277.8%
Αίγυπτος 0 0 44 0 0 N/A 
Τουρκία 0 0 0 24 0 -100.0%
Λίβανος 0 6 0 0 0 N/A 

Η.Β. 0 25 69 17 0 -100.0%

Περού 29 12 4 0 0 N/A 

0711204079 
Ελιές εκπυρηνωμένες ή γεμιστές, 
διατηρημένες αλλά όχι προς άμεση 
κατανάλωση  
 

Μπαγκλαντές 0 0 0 13 0 -100.0%
Σύνολο κατηγορίας   1,885 2,778 2,671 1,841 1,421 -22.8%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.4% 16.8% 21.8% 17.8% 27.1% 52.1%

Ιαπωνία 756 2,004 1,658 827 974 17.8%
Ινδία 581 713 909 1,136 746 -34.3%
Ελλάδα 875 666 673 848 698 -17.7%
Αίγυπτος 772 879 650 353 670 89.8%
Τσεχία 2 0 0 2 508

0 0 0 0 16 N/A

25300.0%
Ισπανία 907 851 574 666 348 -47.7%
Κίνα 1,412 1,316 756 547 345 -36.9%
Γαλλία 55 47 46 30 31 3.3%
Ιταλία 46 28 8 198 28 -85.9%

5204200080 
Βαμβακερά νήματα ραπτικής    
 

Αργεντινή  
Σύνολο κατηγορίας   5,516 6,632 5,411 4,631 4,395 -5.1%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  15.9% 10.0% 12.4% 18.3% 15.9% -13.3%

0302851181 Πορτογαλία 0 0 21 15 24 60.0%

                                                            
79 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

80 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ελλάδα 0 0 3 0 4 N/A 
Μαυριτανία 0 0 0 0 3 N/A

0 0 4 0 0 N/A

0 0 3 0 0 N/A

 
Κύπρος  

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

Σύνολο κατηγορίας   0 0 31 15 32 113.3%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  N/A N/A 9.7% 0.0% 12.5% N/A 

Μεξικό 0 0 970 766 1,917 150.3%

Ονδούρες 0 0 237 502 924 84.1%
Ελλάδα 0 0 522 509 401 -21.2%
Χονγκ Κονγκ 0 0 20 16 44 175.0%
Καναδάς 0 0 0 7 33

0 0 0 0 31 N/A

0 0 0 5 0
0 0 7 2 0

371.4%
Αϊτή 0 0 155 47 33 -29.8%
Κίνα  
Ιαπωνία 0 0 5 112 4 -96.4%
Ινδονησία -100.0%

1605610082 
Εχινόδερμα 
 

Περού -100.0%
Σύνολο κατηγορίας   0 0 1,919 1,976 3,387 71.4%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  N/A N/A 27.2% 25.8% 11.8% -54.0%

Περού 20,821 19,897 23,044 26,296 29,550 12.4%

Μεξικό 8,927 7,082 6,198 5,831 8,030 37.7%
Τουρκία 10,969 7,629 8,845 10,161 7,541 -25.8%
Ελλάδα 3,540 6,984 7,862 7,940 5,550 -30.1%
Ισπανία 1,803 1,982 1,177 1,769 1,305 -26.2%
Ιταλία 392 710 656 786 1,077 37.0%
Αίγυπτος 7 25 209 238 246 3.4%
ΠΓΔΜ 213 171 203 271 229 -15.5%

2005995583 
Φρούτα του γένους Capsicum ή 
Pimenta, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα αλλιώς παρά σε ξίδι ή 
οξικό οξύ ή αλατούχο διάλυμα, όχι 
κατεψυγμένα   
 

Ινδονησία 0 0 0 0 213 N/A

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
81 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 
82 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 

 

83 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Ισραήλ 113 117 124 182 143 -21.4%
Σύνολο κατηγορίας   50,241 47,324 50,574 55,375 54,490 -1.6%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  7.0% 14.8% 15.5% 14.3% 10.2% -29.0%

Τυνησία 0 0 0 11 651 5818.2%
Μπαχάμες 34 50 47 113 145 28.3%
Ελλάδα 2 0 26 106 89 -16.0%
Φιλιππίνες 43 19 0 17 4 -76.5%
Κίνα 174 45 19 0 3 N/A 
Βέλγιο 6 0 0 0 0 N/A

11 0 0 0 0 N/A
0 0 2 0 0 N/A

 
Κροατία  

0511993684 
Φυσικά σφουγγάρια ζωικής 
προέλευσης  
 

Ιαπωνία  
Σύνολο κατηγορίας   269 115 94 247 893 261.5%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.7% 0.0% 27.7% 42.9% 10.0% -76.8%

 

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

                                                            

 

84 Καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές της κατηγορίας. 



Πίνακας 23: Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο αμερικανικής αγοράς <10%, 2010-2014 (έτος βάσης: 2014) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ < 10% - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια Στοιχεία 
(σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-8 κατηγορία ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 
%              

Μεταβολή       
2013-2014 

Καναδάς 199,772 193,840 208,397 202,387 215,879 6.7%

Κορέα 40,519 54,539 55,023 55,195 62,264 12.8%
Κίνα 28,532 26,446 16,327 21,355 39,837 86.5%
Ελλάδα 9,173 0 27,033 30,312 38,152 25.9%
Ταϊβάν 11,242 2,551 1,958 13,704 18,383 34.1%
Σουηδία 3,057 2,685 4,750 1,823 17,687 870.2%
Ισπανία 7,186 6,893 7,949 9,031 5,474 -39.4%
Μεξικό 12,311 5,948 1,533 1,552 2,589 66.8%
Κολομβία 15,638 11,348 4,049 138 1,532 1010.1%

2523290085 
Τσιμέντο τύπου portland, εκτός 
του λευκού portland  
 

Βιετνάμ 0 0 0 0 1,008 N/A 
Σύνολο κατηγορίας   328,204 305,726 327,672 341,252 403,679 18.3%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  2.8% 0.0% 8.3% 8.9% 9.5% 6.4%

Ιταλία 339,794 372,321 379,855 396,599 383,446 -3.3%

Ισπανία 77,712 83,667 66,110 80,551 102,294 27.0%
Ελλάδα 15,261 14,802 14,981 16,692 18,792 12.6%
Τυνησία 9,355 9,076 9,249 10,720 10,536 -1.7%
Τουρκία 4,610 2,474 6,061 8,094 7,807 -3.5%
Λίβανος 2,002 2,182 3,110 2,221 3,150 41.8%

1509102086 
Ελαιόλαδο και κλάσματα 
αυτού, παρθένο, μη χημικά 
τροποποιημένο (< 18 kg)  
 

Χιλή 2,373 3,846 4,249 5,362 2,683 -50.0%

                                                            
85 Καταγράφονται οι 10 πρώτοι προμηθευτές της κατηγορίας. 
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Αργεντινή 1,989 1,450 1,827 2,627 1,906 -27.4%
Γαλλία 540 606 628 1,789 1,158 -35.3%
Πορτογαλία 2,035 1,075 928 1,270 1,134 -10.7%

Σύνολο κατηγορίας   460,189 496,692 491,224 528,501 537,257 1.7%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  3.3% 3.0% 3.0% 3.2% 3.5% 10.7%

Ισπανία 84,290 53,459 70,422 63,277 156,591 147.5%
Τυνησία 48,258 45,203 56,847 67,089 24,128 -64.0%
Ιταλία 16,152 17,772 14,642 18,623 17,183 -7.7%
Αργεντινή 8,335 30,840 10,993 24,399 10,372 -57.5%
Μαρόκο 11,544 17,239 7,900 9,350 10,074 7.7%
Χιλή 2,266 4,995 11,094 11,564 7,999 -30.8%
Ελλάδα 1,677 2,560 2,927 11,567 4,198 -63.7%
Αυστραλία 4,720 7,625 3,215 1,213 2,844 134.5%
Αίγυπτος 0 0 157 1,126 995 -11.6%

1509104087 
Ελαιόλαδο και κλάσματα 
αυτού, παρθένο, μη χημικά 
τροποποιημένο (>18 kg) 
 

Τουρκία 233 118 2,081 26,669 847 -96.8%
Σύνολο κατηγορίας   179,420 184,178 182,626 240,732 237,537 -1.3%

Ελλην. Μερίδιο επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.9% 1.4% 1.6% 4.8% 1.8% -63.2%

 

*United States International Trade Commission (US ITC), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
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1.5 Αμερικανικές εξαγωγές προς Ελλάδα (κύριες κατηγορίες προϊόντων)  
 

Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 24) παρουσιάζει τις 30 σημαντικότερες σε αξία 

κατηγορίες αμερικανικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία, με έτος βάσης 

το 2014. Σημειώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 58,7% των αμερικανικών εξαγωγών προς 

τη χώρα μας κατά το παρελθόν έτος (έναντι 50,9% το 2013, 59% το 2012, 33,4% το 2011 και 44,3% 

το 2010). Επίσης, η συνολική αξία των 30 αυτών επιμέρους κατηγοριών παρουσιάζει το 2014 

αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 15,3% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι λοιπές 

κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν μειωτικά μεταξύ 2013 και 2014 (-12%). Τέλος, βάσει των στοιχείων 

αυτών, οι εξαγωγές αμερικανικών προϊόντων προς τη χώρα μας στο σύνολό τους εμφανίζουν αύξηση 

4,6% το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Οι δέκα πρώτες κατηγορίες είναι βιομηχανικά προϊόντα (ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας), 

με εξαίρεση τις κατηγορίες HTS 080212 (αμύγδαλα, φρέσκα ή ξηρά) και HTS 120190 (κουκιά 

σόγιας), με κάποια από αυτά να αποτελούν επίσης αγαθά υψηλής έως εξαιρετικά υψηλής 

προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικά στην 1η θέση αεροπλάνα/πτητικά μέσα και μέρη αυτών).  

Συνολικά, μεταξύ των 30 πρώτων κατηγοριών, 24 αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα και 

προϊόντα ελαφράς επεξεργασίας, 4 σε αγροτικά, 1 σε μεταλλευτικά υπολείμματα βιομηχανικής χρήσης 

(scrap)88. Ανάμεσα στα 24 βιομηχανικά προϊόντα, διακρίνουμε σχεδόν ισάριθμα τόσο προϊόντα που 

εντάσσονται στην κατηγορία εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. αεροπλάνα και λοιπά 

πτητικά μέσα, μέρη αεροστροβίλων ή στροβιλοκινητήρων, πυρομαχικά και βλήματα διαφόρων τύπων, 

διάφορες συσκευές, φάρμακα κλπ), καθώς απαιτούν εξειδικευμένη και βαριά επεξεργασία με 

ταυτόχρονη ενσωμάτωση πολυάριθμων εξαρτημάτων επιμέρους υψηλής αξίας, αλλά και προϊόντα 

ελαφρότερης επεξεργασίας (π.χ. γουνοδέρματα, καύσιμο κοκ πετρελαϊκής προέλευσης, λευκασμένο 

χαρτί και χαρτόνι σε διάφορες τυποποιήσεις, κλπ). Τα 4 αγροτικά προϊόντα είναι τα αμύγδαλα, τα 

κουκιά σόγιας, οι πίτες κ.ά. στερεά υπολείμματα από σογιέλαιο 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 2014: Η κατηγορία HTS 880000 (αεροπλάνα, πτητικά μέσα ή μέρη 

αυτών), στην πρώτη θέση (από 16η το 2012 και 2η το 2013), παρουσίασε αισθητή αύξηση της τάξης 

του 26% περίπου σε σχέση με το 2013 (είχε σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση 468% περίπου το 2013 

σε σχέση με το 2012, μετά την συρρίκνωση κατά 43,9% το 2012 σε σχέση με το 2011) και κατέλαβε 

 
88 Εξαιρείται η κατηγορία HTS 988000 (εξαγωγές χαμηλής συνολικής αξίας)  



 

μερίδιο 10% επί των συνολικών αμερικανικών εξαγωγών στη χώρα μας. Η δε κατηγορία HTS 903300 

(ανταλλακτικά και μέρη για μηχανήματα και συσκευές) συνέχισε την εντυπωσιακή αύξηση της 

προηγούμενης περιόδου και εκτοξεύθηκε (+310% περίπου σε όρους αξίας μεταξύ 2013-2014) στη 2η 

θέση το 2014 (από 11η το 2013) καταλαμβάνοντας μερίδιο 7,6% επί των συνολικών αμερικανικών 

εξαγωγών. 

Από την άλλη, η κατηγορία HTS 271019 (πετρέλαιο και βαρέα έλαια) που το 2013 είχε 

αναρριχηθεί στην 1η θέση (σημειώνοντας απίστευτη αύξηση περίπου 1468%), το 2014 έμεινε εκτός 

των 30 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων.  

Τα γουνοδέρματα (HTS 430211 και HTS 430110  κατέλαβαν αισίως την 6η και 8η θέση 

αντίστοιχα, αλλά παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξεως του 34% και 25% περίπου αντίστοιχα. 

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, παρατηρούμε ότι η κατηγορία καύσιμου κοκ πετρελαϊκής 

προέλευσης (HTS 271311) ανέβηκε στην 3η θέση το 2014 (από την 4η θέση το 2013) ανακάμπτοντας 

κατά 53,5%, μετά την τρομερή μείωση που υπέστησαν οι εξαγωγές της κατηγορίας το 2013 της 

τάξεως σχεδόν του 30%. Αλλά και η κατηγορία υπολειμμάτων (scrap) και θραυσμάτων χαλκού (HTS 

740400) ανέκαμψε θεαματικά (+78,5%), σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση το 2014 από την 10η το 2013.  

Γενικά, αύξηση μεταξύ 2013-2014 παρουσίασαν οι κατηγορίες HTS 080212 (αμύγδαλα), 

HTS 470321 (χαρτοπολτός), HTS 220830 (ουίσκι), HTS 851762 (συσκευές για λήψη, μετατροπή και 

μετάδοση ή αναπαραγωγή φωνής, εικόνας κ.ά. δεδομένων), HTS 901890 (ιατρικές συσκευές), HTS 

830990 (πώματα και καπάκια από μέταλλο), HTS 902890 (μέρη και εξαρτήματα ανεφοδιασμού 

αερίου κλπ), HTS 901850 (όργανα και συσκευές για την οφθαλμολογία), HTS 380893 (ζιζανιοκτόνα 

κλπ) και HTS 852610 (συσκευές ραντάρ) με ποσοστό αύξησης 10,2%, 29,1%, 19,5%, 41,4%, 20,3%, 

114,5%, 159,9%, 96,7%, 155,2% και 32646,2% αντίστοιχα, αλλά εξαιρετικά χαμηλό μερίδιο επί των 

συνολικών αμερικανικών εξαγωγών (3,5%, 1,3%, 1,3%, 0,9%, 0,9%, 0,8%, 0,7%, 0,6% και 0,6% 

αντίστοιχα). 

Από την άλλη, σημαντική συρρίκνωση, παρουσίασαν οι κατηγορίες HTS 841191 (μέρη 

αεροστροβίλων ή στροβιλοκινητήρων), στην 12η θέση από την 6η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων 

εξαγώγιμων προϊόντων για το 2013 (-52% περίπου), HTS 300490 (φάρμακα), στην 14η θέση το 2014 

(-14% περίπου), HTS 880330 (μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων), στην 15η μόλις θέση από τη 8η θέση 

μεταξύ των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων για το 2013 (-59% περίπου), HTS 480411 

(χαρτόνια) στην 16η θέση (από την 14η, -33,4%), HTS 051191 (παρασκευάσματα ψαριών, μη 

βρώσιμα) στην 17η θέση (-1,8%), HTS 930690 (πυρομαχικά και βλήματα διαφόρων τύπων) στην 21η 

θέση (στην ίδια θέση με το 2013 και ίδιο σχεδόν μερίδιο αγοράς της τάξεως περίπου του 1%, αλλά 



 

φθίνουσα πορεία των εξαγωγών σε όρους αξίας -10,4%), HTS 854020 (λυχνίες) στην 25 θέση από την 

13η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων για το 2013 (-55% περίπου), HTS 

481151 (λευκασμένο χαρτί και χαρτόνια) στην 27η από την 24η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων 

εξαγώγιμων προϊόντων για το 2013 (-12% περίπου), HTS 230400 (πίτες κ.ά. στερεά υπολείμματα από 

σογιέλαιο) μόλις στην 29η θέση από την 12η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων 

για το 2013 (-65% περίπου). 

Συνολικά, αξίζει να αναφέρουμε την εμφάνιση μεταξύ των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων 

προϊόντων για το 2014 των ακόλουθων κατηγοριών: 

 HTS 120190 (κουκιά σόγιας) πρωτοεμφανιζόμενη στην 9η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων 

εξαγώγιμων προϊόντων για το 2014, στην υπό εξέταση περίοδο, με μερίδιο αγοράς στην 

κατηγορία 1,4% και αξία εξαγωγών περίπου 10,9 εκ. δολ. 

 HTS 830990 (πώματα και καπάκια από μέταλλο) στην 20η θέση το 2014 με μερίδιο αγοράς 

στην κατηγορία σχεδόν 1% και αξία εξαγωγών περίπου 7 εκ. δολ 

 HTS 840820 (εμβολοφόροι κινητήρες) στην 22η θέση το 2014 με μερίδιο αγοράς στην 

κατηγορία σχεδόν 1% και αξία εξαγωγών περίπου 6 εκ. δολ 

 HTS 902890 (μέρη και εξαρτήματα ανεφοδιασμού αερίου) στην 23η θέση το 2014 με μερίδιο 

αγοράς στην κατηγορία σχεδόν 1% και αξία εξαγωγών περίπου 6 εκ. δολ 

 HTS 901850 (όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας) στην 24η θέση το 2014 με μερίδιο αγοράς 

στην κατηγορία 0,7% και αξία εξαγωγών περίπου 5,7 εκ. δολ 

 HTS 290250 (πολυμερή στυρενίου) πρωτοεμφανιζόμενη στην 26η θέση μεταξύ των τριάντα 

πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων για το 2014, στην υπό εξέταση περίοδο, με μερίδιο αγοράς 

στην κατηγορία 0,7% και αξία εξαγωγών περίπου 5 εκ. δολ. 

 HTS 380893 (ζιζανιοκτόνα κ.α.) στην 28η θέση το 2014 με μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 

0,6% και αξία εξαγωγών περίπου 4,4 εκ. δολ. 

 HTS 852610 (συσκευές ραντάρ) μόλις στην 30η θέση μεταξύ των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων 

προϊόντων για το 2014, με μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 0,6% και αξία εξαγωγών περίπου 

4,2 εκ. δολ. ΗΠΑ 

 

Εκτός των τριάντα πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων για το 2014 βρέθηκαν οι ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 HTS 271019 (πετρέλαιο και βαρέα έλαια από ασφαλτούχα ορυκτά) στην 1η θέση το 2013 με 

μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 8,4% και αξία εξαγωγών περίπου 62 εκ. δολ. 



 

 HTS 843810 (μηχανήματα αρτοποιίας και παρασκευής ζυμαρικών) στην 17η θέση το 2013 με 

μερίδιο αγοράς στην κατηγορία μόλις 1,3% και αξία εξαγωγών περίπου 9,5 εκ. δολ.  

 HTS 841199 (μέρη ανεμοστρόβιλων) στην 22η το 2013 με μερίδιο αγοράς στην κατηγορία 

σχεδόν 1% και αξία εξαγωγών περίπου 6,9 εκ. δολ 

 HTS 902212 (συσκευές τομογραφίας) στην 26η θέση το 2013 με μερίδιο αγοράς στην 

κατηγορία μόλις 0,6% και αξία εξαγωγών περίπου 4,6 εκ. δολ 

 HTS 430219 (γουνοδέρματα ολόκληρα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί) στην 27η θέση το 

2013 με μερίδιο αγοράς στην κατηγορία μόλις 0,5% και αξία εξαγωγών περίπου 3,7 εκ. δολ 

 HTS 901819 (ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές ) στην 28η θέση το 2013 με μερίδιο αγοράς στην 

κατηγορία μόλις 0,5% και αξία εξαγωγών περίπου 3,4 εκ. δολ 

 HTS 901720 (όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού) στην 29η θέση το 2013 με μερίδιο 

αγοράς στην κατηγορία μόλις 0,5% και αξία εξαγωγών περίπου 3,4 εκ. δολ 

 HTS 871000 (άρματα και τεθωρακισμένα) στην 30η θέση το 2013 με μερίδιο αγοράς στην 

κατηγορία μόλις 0,5% και αξία εξαγωγών περίπου 3,3 εκ. δολ. 

 



Πίνακας 24: Πρώτες 30 σε αξία κατηγορίες αμερικανικών εξαγωγών στην Ελλάδα (έτος βάσης: 2014) 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) 

HTS-6 κατηγορία 2010 2011 2012 2013 2014 
%                

Μεταβολή         
2013-2014 

880000 
Αεροπλάνα, πτητικά μέσα και μέρη 
αυτών 

131,479 19,214 10,748 61,067 76,907 25.9%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

11.9% 1.7% 1.3% 8.3% 10.0% 20.4%

903300 
Ανταλλακτικά και μέρη για μηχανήματα 
και συσκευές  

368 84 24 14,370 58,930 310.1%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.03% 0.01% 0.003% 1.9% 7.6% 292.1%

271311 
Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά 
επεξεργασμένο 

42,060 31,024 40,900 28,787 44,184 53.5%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

3.8% 2.7% 5.1% 3.9% 5.7% 46.8%

740400 
Υπολείμματα (scrap) και θραύσματα 
χαλκού  

26,799 45,235 41,326 17,509 31,261 78.5%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

2.4% 4.0% 5.1% 2.4% 4.0% 70.7%

 



080212 
Αμύγδαλα, φρέσκα ή ξηρά 

16,302 18,978 18,381 24,804 27,340 10.2%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

1.5% 1.7% 2.3% 3.4% 3.5% 5.4%

430211 
Γουνοδέρματα ολόκληρα από βιζόν, με 
ή χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν 
έχουν συναρμολογηθεί   

7,581 18,029 25,483 33,863 22,477 -33.6%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.7% 1.6% 3.2% 4.6% 2.9% -36.5%

988000 
Εξαγωγές χαμηλής συνολικής αξίας 
(<$2.500 ανά φορτίο/παραγγελία)  

31,339 28,978 21,569 18,090 18,444 2.0%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

2.8% 2.6% 2.7% 2.4% 2.4% -2.5%

430110 
Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και κεφάλια, ουρές, 
πόδια κ.ά. κομμάτια, κατάλληλα για 
χρήση στην κατασκευή γουνοδερμάτων, 
βιζόν, ολόκληρα ή χωρίς κεφάλια, ουρές 
ή πόδια   

8,212 12,550 20,433 19,797 14,949 -24.5%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.7% 1.1% 2.5% 2.7% 1.9% -27.8%

120190 
Κουκιά σόγιας  

0 0 0 0 10,903 N/A

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% N/A

470321 
Χαρτοπολτός, λευκασμένος ή 
ημιλευκασμένος  

10,461 7,347 6,052 7,855 10,143 29.1%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.9% 0.6% 0.8% 1.1% 1.3% 23.5%

 



220830 
Ουίσκι  

7,788 5,845 4,831 8,391 10,029 19.5%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.7% 0.5% 0.6% 1.1% 1.3% 14.3%

841191 
Μέρη αεροστροβίλων ή 
στροβιλοκινητήρων  

1,481 1,614 51,903 20,589 9,972 -51.6%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.1% 0.1% 6.5% 2.8% 1.3% -53.7%

271312 
Κοκ πετρελαίου, μη θερμικά 
επεξεργασμένο    

8,639 13,910 13,627 9,937 9,869 -0.7%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.8% 1.2% 1.7% 1.3% 1.3% -5.0%

300490 
Φάρμακα, σε δόσεις, μ.α.κ. (εξαιρούνται 
εμβόλια, επίδεσμοι κλπ, καθώς και 
παρασκευάσματα και φαρμακευτικά 
είδη)   

4,341 19,573 14,087 11,133 9,594 -13.8%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.4% 1.7% 1.8% 1.5% 1.2% -17.6%

880330 
Μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων  

81,197 58,829 62,471 21,952 9,098 -58.6%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

7.3% 5.2% 7.8% 3.0% 1.2% -60.4%

480411 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα, αλεύκαστα 

9,598 10,183 11,036 11,522 7,674 -33.4%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.9% 0.9% 1.4% 1.6% 1.0% -36.3%

 



051191 
Παρασκευάσματα ψαριών ή 
μαλακόστρακα, μαλάκια και ασπόνδυλα 
υδρόβια (όχι για κατανάλωση)  

3,772 6,466 7,321 7,524 7,390 -1.8%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.3% 0.6% 0.9% 1.0% 1.0% -6.1%

851762 
Συσκευές για λήψη, μετατροπή και 
μετάδοση ή αναπαραγωγή φωνής, 
εικόνας κ.ά. δεδομένων – 
περιλαμβάνονται συσκευές σύνδεσης 
και δρομολόγησης  

10,022 7,435 9,014 5,159 7,296 41.4%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.9% 0.7% 1.1% 0.7% 0.9% 35.2%

901890 
Ιατρικά, χειρουργικά και κτηνιατρικά 
όργανα και συσκευές, μέρη και 
αξεσουάρ αυτών 

37,869 25,505 16,187 5,952 7,163 20.3%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

3.4% 2.3% 2.0% 0.8% 0.9% 15.1%

830990 
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, 
πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες 
διατάξεις  κλεισίματος, από μέταλλο  

117 1,232 5,148 3,285 7,046 114.5%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.01% 0.1% 0.6% 0.4% 0.9% 105.1%

930690 
Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, 
νάρκες, βλήματα κ.ά. πυρομαχικά και 
μέρη αυτών  

27,155 25,160 72,814 7,134 6,391 -10.4%

 



Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

2.5% 2.2% 9.1% 1.0% 0.8% -14.3%

840820 
Κινητήρες  εκρήξεως  ή  εσωτερικής  
καύσεως,  εμβολοφόροι  για  την κίνηση  
οχημάτων (εκτός σιδηροδρόμων ή 
τροχιοδρομικών γραμμών)  

15 18 0 0 6,136 N/A

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.001% 0.00% 0.0% 0.0% 0.8% N/A

902890 
Μέρη και εξαρτήματα ανεφοδιασμού 
υγρού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
μετρητών παραγωγής  

89 133 57 2,302 5,984 159.9%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.01% 0.01% 0.01% 0.3% 0.8% 148.5%

901850 
Όργανα και συσκευές για την 
οφθαλμολογία, μ.α.κ. 

2,776 3,706 4,150 2,941 5,785 96.7%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.7% 88.1%

854020 
Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες 
τηλεόρασης, μετατροπείς και ενισχυτές 
εικόνας, άλλες φωτοκαθοδικές λυχνίες  

2,613 5,122 11,953 12,192 5,475 -55.1%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.2% 0.5% 1.5% 1.7% 0.7% -57.1%

290250 
Πολυμερή στυρενίου (vinylbenzene, 
phenylethylene)  

0 0 0 ,040 N/A 0 5  

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% N/A

 



 

481151 
Λευκασμένο χαρτί και χαρτόνια,  με 
επίχριση ή επάλειψη, επιχρισμένα, 
εμποτισμένα,  χρωματισμένα  στην 
επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα  

6,334 4,373 4,344 5,522 4,844 -12.3%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.6% 0.4% 0.5% 0.7% 0.6% -16.1%

380893 
Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της  
βλάστησης και ρυθμιστικά της 
ανάπτυξης των φυτών 

243 366 480 1,719 4,387 155.2%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.02% 0.03% 0.1% 0.2% 0.6% 144.0%

230400 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, 
έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα 
με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του 
σογιέλαιου 

7,370 0 14 12,380 4,366 -64.7%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.7% 0.0% 0.002% 1.7% 0.6% -66.3%

852610 
Συσκευές ραντάρ  

3,666 6,928 204 13 4,257 32646.2%

Μερίδιο κατηγορίας επί συνολικών 
εξαγωγών 

0.3% 0.6% 0.03% 0.002% 0.6% 31210.2%

Επιμέρους Σύνολο 489,685 377,837 474,558 375,790 453,332 20.6%

Μερίδιο Επιμέρους Συνόλου επί 
συνολικών εξαγωγών 

44.3% 33.4% 59.0% 50.9% 58.7% 15.3%

Λοιπά Προϊόντα 616,768 753,133 329,579 362,943 319,281 -12.0%

Γενικό Σύνολο 1,106,453 1,130,970 804,137 738,733 772,612 4.6%

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



2. Πολυμερές Εμπόριο  

2.1 Αμερικανικές εισαγωγές (10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων)  
 
Με έτος βάσης το 2014, ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 25) απεικονίζει τις 10 

κυριότερες κατηγορίες προϊόντων (σε 4ψήφια δασμολογική κατηγορία) που εξήχθησαν στις ΗΠΑ 

σε βάθος 5ετίας (2010-2014)89. Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν το 37,7% των παγκόσμιων εξαγωγών 

στις ΗΠΑ κατά το παρελθόν έτος (έναντι 39,6% το 2013, 40,8% το 2012, 41,1% το 2011 και 40,3% 

το 2010). Αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική αξία των 10 αυτών επιμέρους κατηγοριών παρουσιάζει 

το 2013 ελαφρά μείωση της τάξης του 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αντιθέτως οι 

λοιπές κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν αυξητικά μεταξύ 2013 και 2014 (+6,6%). Τέλος, βάσει των 

στοιχείων αυτών, οι αμερικανικές εισαγωγές στο σύνολό τους εμφανίζουν αύξηση (+3,4%) το 

2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Μια γενικότερη ματιά στον Πίνακα 25 αποκαλύπτει ότι το μείγμα των 10 κύριων εξαγωγών 

προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνει μόνο βιομηχανικά προϊόντα /ελαφράς και βαριάς επεξεργασίας.  

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές διατηρήθηκαν σε 

σταθερά επίπεδα, με την κατηγορία των φαρμάκων (HTS 3004) να σημειώνει το 2014 τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάκαμψη μεταξύ των 10 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων (+17,4%), 

καταλαμβάνοντας την 8
η 
θέση των παγκόσμιων εξαγωγών στις ΗΠΑ, και την κατηγορία των 

κατεργασμένων ορυκτέλαιων πετρελαίου (HTS 2710) τη μεγαλύτερη μείωση (-11% περίπου), 

πέφτοντας στην 5η θέση των αμερικανικών εισαγωγών (σε αξία περίπου 77 δις δολ. ΗΠΑ, από την 

4η το 2013). Ειδικότερα: 

 Σε όρους μεριδίου επί των 10 πρώτων αμερικανικών εισαγωγών, η κατηγορία HTS 2709 

(ακατέργαστα ορυκτέλαια πετρελαίου) έφθασε σχεδόν το 28%, ενώ επί των συνολικών εισαγωγών 

το 10,5% (σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντίστοιχα της τάξης 

του 8,4% και 13% περίπου).  

 Από την άλλη, η κατηγορία HTS 8703 (αυτοκίνητα οχήματα) σε όρους μεριδίου κινήθηκε στα 

ίδια περίπου επίπεδα με το 2013 (αύξηση σε αξία εισαγωγών 0,6%): επί των 10 πρώτων κατηγοριών 

17,5% περίπου (αύξηση 2,2% το 2013-2014), και επί των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών 6,6% 

                                                            
89 Στοιχεία από την Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Commission) του αμερικανικού Υπουργείου 
Εμπορίου, βάσει στοιχείων από τα τελωνεία.  

  

 



 

(μείωση 2,7% το 2013-2014). Σημειώνουμε ότι η κατηγορία των κατεργασμένων ορυκτέλαιων 

(HTS 2710), στην 5η θέση παρουσίασε μείωση 11% περίπου (αξία περίπου 77 δις δολ. ΗΠΑ και 

μερίδιο αγοράς στα μεν 10 πρώτα εισαγόμενα προϊόντα 8,7%, στο σύνολο δε των αμερικανικών 

εισαγωγών 3,3%). 

Κατηγορίες με σταθερά αυξητικές τάσεις την τελευταία 5ετία είναι οι: HTS 8517 (συσκευές 

για λήψη, μετατροπή και μετάδοση ή αναπαραγωγή φωνής, εικόνας κ.ά. δεδομένων), HTS 8708 

(μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων τρακτέρ, επιβατικών, του τύπου δημοσίων 

μεταφορών, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μηχανοκίνητα και ειδικής χρήσης οχήματα) και HTS 

8542 (ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μέρη αυτών), και με αντίστοιχη αύξηση, σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, 7,1%, 8,3% και 1,4% (κατ` αντιστοιχία, σε όρους μεριδίου επί των 

συνολικών αμερικανικών εισαγωγών 4,1%, 2,6% και 1,3% και σε αξία περίπου 95,2 δις, 62 δις και 

29,7 δις δολ. ΗΠΑ).  

Κατηγορίες που σημείωσαν μείωση, ανεπαίσθητη εν τούτοις σε όρους αξίας και μεριδίου, 

είναι οι ακόλουθες:  

 HTS 8471 (αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες αυτών) στην 4η 

θέση (-1,2% το 2014), με αξία περίπου 81 δις δολ. και μερίδιο επί των συνολικών 

αμερικανικών εισαγωγών 3,5%. 

 HTS 8528 (οθόνες και συσκευές προβολής) στη 10η θέση (σχεδόν -1%), με αξία 27 δις 

περίπου και μερίδιο επί των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών 1,1%. 



Πίνακας 25: 10 πρώτες σε αξία αμερικανικές εισαγωγές, 2010- 2014 (έτος βάσης: 2014) 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-4 2010 2011 2012 2013 2014 
%                    

Μεταβολή 
2013 - 2014 

2709 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από 
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστα)  

260,105,405 336,687,462 315,820,251 273,836,049 246,970,309 -9.8% 

% επιμέρους συνόλου 33.7% 37.1% 34.0% 30.5% 27.9% -8.4% 

% συνόλου 13.6% 15.2% 13.9% 12.1% 10.5% -12.8% 
8703 
Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά 
προσώπων (πλην επιβατικών, του τύπου 
δημοσίων μεταφορών) 

115,199,533 123,164,218 147,345,973 153,555,884 154,514,141 0.6% 

% επιμέρους συνόλου 14.9% 13.6% 15.9% 17.1% 17.5% 2.2% 

% συνόλου 6.0% 5.6% 6.5% 6.8% 6.6% -2.7% 

8517 
Συσκευές για λήψη, μετατροπή και 
μετάδοση ή αναπαραγωγή φωνής, εικόνας 
κ.ά. δεδομένων – περιλαμβάνονται 
συσκευές σύνδεσης και δρομολόγησης 
(ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία) 

71,060,587 76,663,264 80,453,596 88,987,315 95,276,693 7.1% 

% επιμέρους συνόλου 9.2% 8.5% 8.7% 9.9% 10.8% 8.7% 

% συνόλου 3.7% 3.5% 3.5% 3.9% 4.1% 3.6% 
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8471 
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας 
πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) 
αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις 
αναγνώσεως, μηχανές εγγραφής των 
πληροφοριών σε υπόθεμα με 
κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές 
επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

70,283,798 79,620,400 84,248,068 82,035,210 81,057,275 -1.2% 

% επιμέρους συνόλου 9.1% 8.8% 9.1% 9.1% 9.2% 0.3% 

% συνόλου 3.7% 3.6% 3.7% 3.6% 3.5% -4.4% 

2710 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 
ακατέργαστων) που περιέχουν 70% ή 
περισσότερο έλαιο πετρελαίου 

67,427,425 92,293,441 89,967,571 86,700,334 77,047,544 -11.1% 

% επιμέρους συνόλου 8.7% 10.2% 9.7% 9.7% 8.7% -9.8% 

% συνόλου 3.5% 4.2% 4.0% 3.8% 3.3% -14.0% 

8708 
Mέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων 
οχημάτων τρακτέρ,  επιβατικών, του τύπου 
δημοσίων μεταφορών, για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, μηχανοκίνητα και ειδικής 
χρήσης οχήματα  

42,108,400 48,803,044 56,537,158 57,319,272 62,050,565 8.3% 

% επιμέρους συνόλου 5.5% 5.4% 6.1% 6.4% 7.0% 9.9% 

% συνόλου 2.2% 2.2% 2.5% 2.5% 2.6% 4.7% 

 



9801 
Εισαγωγές ειδών που προέρχονται από 
επιστροφές, καθώς και εισαγωγές ζώων 
που εξήχθησαν και επεστράφησαν εντός 
οκταμήνου 

38,510,891 41,524,257 48,701,138 52,270,024 55,778,145 6.7% 

% επιμέρους συνόλου 5.0% 4.6% 5.2% 5.8% 6.3% 8.4% 

% συνόλου 2.0% 1.9% 2.1% 2.3% 2.4% 3.2% 
3004 
Φάρμακα, σε δόσεις, μ.α.κ. (εξαιρούνται 
εμβόλια, επίδεσμοι κλπ, καθώς και 
παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη)  

49,574,156 49,373,563 47,450,634 46,870,569 55,014,456 17.4% 

% επιμέρους συνόλου 6.4% 5.4% 5.1% 5.2% 6.2% 19.2% 

% συνόλου 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.3% 13.5% 

8542 
Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 
και μέρη αυτών  

21,720,162 27,447,898 27,427,282 29,319,031 29,743,266 1.4% 

% επιμέρους συνόλου 2.8% 3.0% 3.0% 3.3% 3.4% 3.0% 

% συνόλου 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% -1.9% 

8528 
Οθόνες και συσκευές προβολής, που δεν 
ενσωματώνουν τις συσκευές τηλεοπτικής 
υποδοχής, συσκευές υποδοχής για την 
τηλεόραση, είτε είναι ενσωματωμένες είτε 
όχι 

35,443,235 31,190,859 30,679,823 27,191,555 26,935,328 -0.9% 

% επιμέρους συνόλου 4.6% 3.4% 3.3% 3.0% 3.0% 0.6% 

% συνόλου 1.9% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% -4.2% 

Επιμέρους Σύνολο (10 πρώτα) 771,433,593 906,768,406 928,631,493 898,085,245 884,387,721 -1.5% 

 



 

Μερίδιο 10 πρώτων επί συνολικών 
εισαγωγών 

40.3% 41.1% 40.8% 39.6% 37.7% -4.8% 

Λοιπά Προϊόντα (σύνολο) 1,142,423,001 1,301,185,940 1,347,670,784 1,370,236,009 1,460,799,387 6.6% 

Γενικό Σύνολο Εισαγωγών 1,913,856,594 2,207,954,346 2,276,302,277 2,268,321,254 2,345,187,108 3.4% 

 

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

 



2.2 Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα  
 

Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 26) απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες 

προϊόντων που εισήχθησαν στις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2014), καθώς και τους κύριους 

ανταγωνιστές αυτών.90  

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

αμερικανικών εισαγωγών στις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι μηδαμινό έως ανύπαρκτο, 

το 2014 από 0,000005% (HTS 8703/ αυτοκίνητα οχήματα) έως μόλις 0,006% (HTS 

8708/μέρη και εξαρτήματα αυτοκίνητων οχημάτων).91 Αναφορικά με τους κυριότερους 

προμηθευτές των ΗΠΑ, σημειώνουμε ότι:  

 Ο Καναδάς παραμένει σταθερά ο πρώτος προμηθευτής των ΗΠΑ στις δύο 

κυριότερες εισαγόμενες στις ΗΠΑ κατηγορίες προϊόντων για το 2014, ήτοι τα 

ακατέργαστα ορυκτέλαια πετρελαίου (HTS 2709) και τα αυτοκίνητα οχήματα (HTS 

8703), με αξία εξαγωγών αντίστοιχα 83,1 δις δολ. (+8,5% το 2014) και 43,1 δις δολ. 

(-1% περίπου το 2014).  

 Την 1η θέση στους προμηθευτές κατέλαβε ο Καναδάς και στην κατηγορία των 

κατεργασμένων ορυκτέλαιων πετρελαίου (HTS 2710), αν και παρουσίασε μεγάλη 

μείωση (-17%) στην αξία των εξαγωγών του προς τις ΗΠΑ (περίπου 14 δις δολ. το 

2014, έναντι 17 δις δολ. το 2013), μετά την απίστευτη κατακρήμνιση της 

ανταγωνίστριας Ρωσίας (-25,2% το 2014). Καναδάς και Ρωσία είναι μακράν οι 

κυριότεροι προμηθευτές της κατηγορίας, με τριπλάσια σχεδόν σε αξία εξαγωγές στις 

ΗΠΑ από τον τρίτο προμηθευτή, το Ηνωμένο Βασίλειο (με εξαγωγές αξίας περίπου 

5,3 δις δολ. ΗΠΑ το 2014). 

 Η πρωτοκαθεδρία της Κίνας στην κατηγορία των συσκευών είναι εντυπωσιακή στην 

κατηγορία HTS 8517, με αξιοσημείωτο προβάδισμα ως προς την αξία των εξαγωγών 

από τους λοιπούς προμηθευτές των ΗΠΑ (περίπου 59,1 δις δολ. ΗΠΑ και ετήσια 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 9,7%). Το Μεξικό ακολουθεί με μόλις 9,3 

                                                            
90 Η θέση των χωρών αντίστοιχη με τη σειρά κατάταξής τους, στην εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, πλην 
των περιπτώσεων όπου η σειρά αναγράφεται σε παρένθεση. Καταγράφονται οι 10 πρώτες χώρες 
προμηθευτές σε κάθε κατηγορία.   
91 Εξαιρείται η κατηγορία HTS 9801/εισαγωγές ειδών από επιστροφές. 
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δις δολ. ΗΠΑ αλλά αξιοσημείωτη μείωση των εξαγωγών στην κατηγορία της τάξης 

του 12,4%.  

 Επίσης, στην κατηγορία των αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών και 

μονάδων/στοιχείων αυτών (HTS 8471), η Κίνα κατατάσσεται σταθερά και 

αδιαφιλονίκητα στην 1η θέση, με υπερτριπλάσια σε αξία εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από 

τον δεύτερο προμηθευτή, ήτοι το Μεξικό (περίπου 53,3 έναντι 13,5 δις δολ. ΗΠΑ 

αντίστοιχα). 

 Το Μεξικό, από τους βασικούς προμηθευτές των ΗΠΑ στις υπό εξέταση κατηγορίες, 

ξεχωρίζει στις εξαγωγές των κατηγοριών HTS 8708 και HTS 8528, με σταθερές ως 

επί το πλείστον επιδόσεις, σημειώνοντας αύξηση των εξαγωγών 11,5% στην 

κατηγορία HTS 8708, αλλά μείωση σχεδόν 11% στην κατηγορία HTS 8528.  

 Στην κατηγορία των φαρμάκων (HTS 3004), η Γερμανία έχει ανακάμψει σημαντικά 

από το 2010, καταλαμβάνοντας το 2014 για τρίτη συνεχή χρονιά στην υπό εξέταση 

περίοδο την 1η θέση των προμηθευτών, με εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 22,6% την 

περίοδο 2013-2014, αφήνοντας Ελβετία, Ιρλανδία και Ινδία στη 2η, 3η και 4η θέση 

αντίστοιχα.  

 Τέλος, στην κατηγορία HTS 8542 (ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μέρη 

αυτών) το 2014 βασικός προμηθευτής εμφανίζεται η Μαλαισία με αξία εξαγωγών 

7,6 δις περίπου, σημειώνοντας θεαματική αύξηση της τάξεως σχεδόν του 50% και 

αφήνοντας στη 2η θέση την Κόστα Ρίκα που για τρία συναπτά έτη (2011-2013) ήταν 

μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής της κατηγορίας (-29,3%).  

  



Πίνακας 26: Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα προϊόντα στις ΗΠΑ, 2010- 2014 (έτος βάσης: 2014) 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ετήσια στοιχεία (σε χιλ. δολάρια ΗΠΑ) 

HTS-4 ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 
%                

Μεταβολή          
2012-2013 

Καναδάς 49,438,795 68,057,170 72,866,421 76,654,200 83,156,407 8.5% 
Σαουδική 
Αραβία 

29,973,723 45,838,681 54,014,690 50,336,771 44,853,241 -10.9% 

Μεξικό 29,590,088 39,603,246 37,217,067 31,940,287 27,739,529 -13.2% 
Βενεζουέλα 29,023,037 37,463,159 34,170,681 27,769,333 25,887,550 -6.8% 
Ιράκ 12,125,995 16,933,717 19,238,685 13,292,346 13,565,946 2.1% 
Κουβέιτ 5,151,730 7,585,101 12,637,785 12,332,146 11,082,294 -10.1% 
Κολομβία 8,832,589 14,646,758 15,800,127 13,963,930 10,308,994 -26.2% 
Εκουαδόρ 5,578,362 7,297,270 6,876,941 8,688,408 7,195,299 -17.2% 
Ανγκόλα 11,514,023 12,928,920 9,264,521 8,132,289 5,170,408 -36.4% 

2709 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που 
εξάγονται από ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστα)  
 

Βραζιλία 7,259,236 9,271,625 7,506,131 4,163,072 5,152,213 23.8% 
Σύνολο κατηγορίας   260,105,405 336,687,462 315,820,251 273,836,049 246,970,309 -9.8% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Καναδάς 35,996,342 38,596,104 45,513,617 43,585,442 43,173,242 -0.9% 

Ιαπωνία 32,069,924 30,014,702 37,742,351 37,805,860 33,920,547 -10.3% 

8703 
Αυτοκίνητα οχήματα για τη 
μεταφορά προσώπων (πλην 

Γερμανία 17,189,145 19,646,262 23,619,291 25,763,315 25,994,513 0.9% 

 



Μεξικό 14,461,728 15,440,409 17,734,212 20,371,829 21,463,776 5.4% 
Κορέα 6,551,090 8,612,570 10,621,820 12,146,984 14,687,239 20.9% 
Η.Β. 3,440,458 3,726,510 4,520,456 5,099,439 5,247,841 2.9% 
Ιταλία 646,436 732,412 987,205 1,558,632 2,301,357 47.7% 
Ουγγαρία 46,069 75,670 78,561 397,391 1,562,694 293.2% 
Νότιος Αφρική 1,539,194 2,047,070 1,885,718 2,165,447 1,260,719 -41.8% 
Σλοβακία 494,923 682,267 873,999 894,051 1,061,167 18.7% 

επιβατικών, του τύπου δημοσίων 
μεταφορών)  
 

Ελλάδα (55η) 126 0 8 45 7 -84.4% 
Σύνολο κατηγορίας   115,199,533 123,164,218 147,345,973 153,555,884 154,514,141 0.6% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0001% 0.0% 0.00001% 0.00003% 0.000005% -84.5% 

Κίνα 29,715,451 36,157,450 47,994,975 53,873,792 59,125,108 9.7% 
Μεξικό 12,961,873 10,811,397 9,773,915 10,617,240 9,304,923 -12.4% 
Κορέα 8,646,255 8,763,191 5,524,873 7,262,252 7,955,000 9.5% 
Μαλαισία 4,238,823 3,789,774 4,299,195 4,614,220 5,117,990 10.9% 
Ταϊβάν 5,075,510 7,481,378 3,322,187 2,952,660 2,926,946 -0.9% 
Ταϋλάνδη 1,866,805 2,321,552 2,201,366 2,505,552 2,591,286 3.4% 
Βιετνάμ 217,882 331,573 450,831 852,926 1,816,438 113.0% 
Καναδάς 1,535,887 1,237,009 1,039,158 1,052,590 1,005,314 -4.5% 
Ιαπωνία 1,049,924 974,315 1,026,978 950,276 949,777 -0.1% 
Γερμανία 486,789 517,541 724,120 650,065 756,927 16.4% 

8517 
Συσκευές για λήψη, μετατροπή και 
μετάδοση ή αναπαραγωγή φωνής, 
εικόνας κ.ά. δεδομένων – 
περιλαμβάνονται συσκευές 
σύνδεσης και δρομολόγησης 
(ενσύρματη τηλεφωνία ή 
τηλεγραφία)  
 

Ελλάδα (76η) 690 818 1,178 436 228 -47.7% 
Σύνολο κατηγορίας   71,060,587 76,663,264 80,453,596 88,987,315 95,276,693 7.1% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.001% 0.001% 0.001% 0.0005% 0.0002% -51.2% 

Κίνα 44,293,917 52,902,344 54,727,148 53,991,386 53,317,156 -1.2% 
Μεξικό 12,578,300 13,773,694 15,318,520 13,666,188 13,528,341 -1.0% 
Ταϋλάνδη 3,072,397 2,804,645 4,208,082 4,469,533 4,456,192 -0.3% 

8471 
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας 
πληροφοριών και μονάδες 
(στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή Βιετνάμ 19,912 29,474 140,435 1,235,378 1,752,339 41.8% 

 



οπτικές διατάξεις αναγνώσεως, 
μηχανές εγγραφής των 
πληροφοριών σε υπόθεμα με 
κωδικοποιημένη μορφή και 
μηχανές επεξεργασίας των 
πληροφοριών αυτών, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

Ταϊβάν 978,135 1,794,512 1,570,661 1,535,519 1,605,197 4.5% 
Μαλαισία 2,167,368 1,607,578 1,520,772 1,202,949 1,043,499 -13.3% 
Σινγκαπούρη 2,182,139 1,357,118 1,364,647 1,103,788 770,946 -30.2% 
Φιλιππίνες 476,886 475,352 649,753 582,432 755,854 29.8% 
Ιαπωνία 1,180,403 1,008,426 947,024 867,723 716,868 -17.4% 
Κορέα 560,517 963,067 1,217,558 922,517 631,421 -31.6% 

 Ελλάδα (79η) 179 180 50 31 93 200.0% 

Σύνολο κατηγορίας   70,283,798 79,620,400 84,248,068 82,035,210 81,057,275 -1.2% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0003% 0.0002% 0.0001% 0.00004% 0.0001% 203.6% 

Καναδάς 13,231,802 15,115,528 16,729,531 17,050,746 14,158,106 -17.0% 

Ρωσία 10,988,337 16,799,488 17,305,097 17,613,404 13,167,752 -25.2% 
Η.Β. 2710 

Ορυκτέλαια πετρελαίου που 
εξάγονται από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός ακατέργαστων) που 
περιέχουν 70% ή περισσότερο 
έλαιο πετρελαίου 

4,540,790 5,660,107 6,503,727 6,151,972 5,299,004 -13.9% 
Ινδία 2,303,866 3,175,659 3,251,244 3,926,741 4,591,425 16.9% 
Αλγερία 3,266,369 5,091,886 4,128,942 3,447,126 4,235,992 22.9% 
Ολλανδία 3,022,463 4,578,384 4,631,631 3,425,440 3,169,224 -7.5% 
Βέλγιο 2,241,462 2,096,226 2,360,581 2,753,513 3,160,683 14.8% 
Βενεζουέλα 2,546,176 4,399,279 3,156,421 3,025,240 2,971,131 -1.8%  
Κορέα 2,312,687 2,326,211 2,942,951 2,829,811 2,886,706 2.0% 
Μεξικό 3,812,836 4,212,770 2,504,999 2,764,637 2,414,556 -12.7% 
Ελλάδα (82η)  35,055 30 40,047 21,106 58 -99.7% 

Σύνολο κατηγορίας   67,427,425 92,293,441 89,967,571 86,700,334 77,047,544 -11.1% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.1% 0.00003% 0.04% 0.02% 0.0001% -99.7% 

Μεξικό 11,739,529 13,692,010 16,044,969 17,053,492 19,012,710 11.5% 

Καναδάς 7,638,073 8,253,487 8,932,356 9,196,513 9,596,879 4.4% 

8708 
Mέρη και εξαρτήματα των 
αυτοκινήτων οχημάτων τρακτέρ,  

Κίνα 4,555,938 5,588,767 6,405,866 6,991,219 8,331,010 19.2% 

 



Ιαπωνία 7,239,722 8,046,659 10,184,624 8,791,833 8,274,234 -5.9% 
Γερμανία 2,989,259 3,870,842 4,477,081 4,875,177 5,293,945 8.6% 
Κορέα 2,553,791 3,098,965 3,849,040 4,224,328 4,492,521 6.3% 
Ταϊβάν 1,064,190 1,214,930 1,364,792 1,361,034 1,451,660 6.7% 
Ινδία 571,730 689,459 746,042 653,781 825,653 26.3% 
Ιταλία 553,995 684,115 780,333 668,333 757,569 13.4% 
Γαλλία 610,574 639,194 364,371 377,885 399,434 5.7% 

επιβατικών, του τύπου δημοσίων 
μεταφορών, για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, μηχανοκίνητα και 
ειδικής χρήσης οχήματα  
 

Ελλάδα (55η) 157 99 108 21 3,853 18247.6% 
Σύνολο κατηγορίας   42,108,400 48,803,044 56,537,158 57,319,272 62,050,565 8.3% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0004% 0.0002% 0.0002% 0.00004% 0.006% 16848.6% 

Καναδάς 6,781,948 7,569,106 8,659,170 9,210,965 10,983,591 19.2% 

Μεξικό 4,830,952 4,657,483 5,263,351 5,140,456 6,197,611 20.6% 
Η.Β. 2,350,298 2,328,155 3,214,613 3,849,054 4,039,725 5.0% 
Ελβετία 931,045 1,467,808 2,404,006 3,590,629 3,903,898 8.7% 
Γερμανία 1,654,735 1,911,500 2,237,705 2,416,178 2,764,177 14.4% 
Γαλλία 1,867,469 1,664,788 2,005,547 2,549,498 2,741,752 7.5% 
Χονγκ Κονγκ 910,045 1,271,066 2,110,226 2,596,525 2,511,921 -3.3% 
Ιαπωνία 2,024,299 1,722,713 2,495,655 2,216,612 2,267,919 2.3% 
Βέλγιο 777,165 1,001,067 1,344,478 1,535,358 2,013,540 31.1% 
Κίνα 1,097,137 1,179,601 1,585,254 1,732,613 1,898,200 9.6% 

9801 
Εισαγωγές ειδών που προέρχονται 
από επιστροφές, καθώς και 
εισαγωγές ζώων που εξήχθησαν 
και επεστράφησαν εντός 
οκταμήνου 
 

Ελλάδα (68η) 59,173 41,731 18,763 9,409 29,129 209.6% 
Σύνολο κατηγορίας   38,510,891 41,524,257 48,701,138 52,270,024 55,778,145 6.7% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.2% 0.1% 0.04% 0.02% 0.1% 190.1% 

Γερμανία 5,998,825 7,270,076 9,293,332 9,387,945 11,507,988 22.6% 
Ελβετία 4,005,375 4,821,536 5,398,353 6,844,855 8,129,472 18.8% 

3004 
Φάρμακα, σε δόσεις, μ.α.κ. 
(εξαιρούνται εμβόλια, επίδεσμοι Ιρλανδία 8,708,403 10,064,151 6,429,840 4,477,376 6,332,465 41.4% 

 



Ινδία 2,363,377 3,172,555 4,179,809 4,427,700 4,739,793 7.0% 
Ισραήλ 4,901,073 5,052,780 4,627,899 4,808,215 4,296,866 -10.6% 
Καναδάς 3,293,746 3,083,538 3,317,855 3,084,599 3,698,451 19.9% 
Η.Β. 4,604,098 3,173,046 2,767,841 2,443,310 2,884,132 18.0% 
Βέλγιο 1,593,824 831,112 1,150,678 1,521,544 2,263,431 48.8% 
Γαλλία 4,558,476 3,236,176 2,761,317 2,326,983 2,210,439 -5.0% 
Δανία 1,081,205 1,130,005 1,729,327 1,763,395 2,187,366 24.0% 

κλπ, καθώς και παρασκευάσματα 
και φαρμακευτικά είδη)  
 

Ελλάδα (60η) 153 56 129 20 29 45.0% 
Σύνολο κατηγορίας   49,574,156 49,373,563 47,450,634 46,870,569 55,014,456 17.4% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0003% 0.0001% 0.0003% 0.00004% 0.0001% 23.5% 

Μαλαισία 3,338,273 4,274,438 3,658,768 5,088,067 7,615,322 49.7% 

Κόστα Ρίκα 2,485,348 6,164,542 7,684,740 7,667,622 5,424,334 -29.3% 
Ταϊβάν 3,146,936 3,258,121 3,150,514 3,508,866 4,008,779 14.2% 
Κορέα 2,795,781 3,014,703 2,722,569 3,010,855 2,387,240 -20.7% 
Κίνα 1,529,085 1,924,758 1,827,453 1,993,658 1,817,126 -8.9% 
Ιαπωνία 2,080,422 1,942,630 1,778,225 1,806,502 1,654,881 -8.4% 
Φιλιππίνες 1,437,918 1,465,673 1,423,834 1,338,465 1,315,572 -1.7% 
Καναδάς 721,217 978,641 1,139,799 1,092,077 1,172,173 7.3% 
Σινγκαπούρη 1,458,207 1,679,868 1,499,429 1,260,764 1,117,585 -11.4% 
Ταϋλάνδη 797,345 753,046 663,302 702,576 761,861 8.4% 

8542 
Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα και μέρη αυτών   
 

Ελλάδα (65η) 49 101 75 21 41 95.2% 
Σύνολο κατηγορίας   21,720,162 27,447,898 27,427,282 29,319,031 29,743,266 1.4% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  0.0002% 0.0004% 0.0003% 0.0001% 0.0001% 92.5% 

Μεξικό 15,693,627 14,890,104 15,402,195 13,432,646 11,974,384 -10.9% 

Κίνα 15,062,973 11,602,734 10,751,529 10,387,268 11,590,466 11.6% 

8528 
Οθόνες και συσκευές προβολής, 
που δεν ενσωματώνουν τις 

Ταϋλάνδη 829,053 815,626 1,037,246 737,453 739,975 0.3% 

 



 

Ιαπωνία 842,965 872,743 832,157 701,262 738,222 5.3% 
Ταϊβάν 1,085,402 1,043,149 1,110,478 671,095 665,206 -0.9% 
Φιλιππίνες 49,874 59,333 127,628 153,794 239,446 55.7% 
Κορέα 508,816 491,592 310,086 228,069 237,752 4.2% 
Ινδία 329,979 292,496 207,023 277,395 185,184 -33.2% 
Βέλγιο 154,820 193,023 186,436 192,221 158,961 -17.3% 
Καναδάς 121,323 149,119 122,617 84,701 68,171 -19.5% 

συσκευές τηλεοπτικής υποδοχής, 
συσκευές υποδοχής για την 
τηλεόραση, είτε είναι 
ενσωματωμένες είτε όχι 
 

Ελλάδα (60η) 7 0 13 0 10 N/A 
Σύνολο κατηγορίας   35,443,235 31,190,859 30,679,823 27,191,555 26,935,328 -0.9% 

Ελληνικό μερίδιο % επί συνόλου 
κατηγορίας 

  
0.00002% 0.0% 0.00004% 0.0% 0.00004% N/A 

Γενικό Σύνολο 10 πρώτων 
  

771,433,593 906,768,406 928,631,493 898,085,245 884,387,721 -1.5% 

 

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

  



3. Συμπεράσματα και Προοπτικές 
  

Από ξυραφάκια μέχρι ελιές και από αγωγούς μέχρι το ορυκτό βερμικουλίτης 

εξάγει η Ελλάδα στις ΗΠΑ και μάλιστα για τα προϊόντα αυτά αποτελεί κύριος ή ένας εκ 

των βασικότερων προμηθευτών της. Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι, ορισμένες από 

τις κατηγορίες που κατέχουν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών στις 

ΗΠΑ, ουσιαστικά αποτελούν εξαγωγική δραστηριότητα μεμονωμένων ελληνικών 

επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος και το απαραίτητο δίκτυο 

επαφών (π.χ. ξυραφάκια, ηλεκτρικές συσκευές για προστασία κυκλωμάτων έως 1.000V, 

τσιμέντο τύπου Portland). 

Ως προς τα αγροτικά προϊόντα, ισχυρά «χαρτιά» των ελληνικών εξαγωγών, με 

προοπτικές μάλιστα περαιτέρω διείσδυσης στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ, είναι οι ελιές 

με το μερίδιο αγοράς στην κατηγορία να υπερβαίνει το 70%, τα προϊόντα των 

ιχθυοκαλλιεργειών και κυρίως το λαβράκι και η τσιπούρα, ενώ στη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας έχει καταγραφεί αυξανόμενη ζήτηση για τα ροδάκινα κομπόστα, τα 

λαχανικά και τα φρέσκα φρούτα, καθώς και για τα τυροκομικά προϊόντα. Σημαντική 

είναι και η αύξηση των εξαγωγών μας σε οίνο (+4,2% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος), με σταθερά αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα της ποιότητάς του διεθνώς. Οι μεγάλες 

προσπάθειες φορέων και παραγωγών τα τελευταία χρόνια φέρνουν τις ΗΠΑ στην 2η 

σημαντικότερη αγορά μας. Τα ελληνικά κρασιά γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικά, 

τόσο σε ποιότητα όσο και σε τιμή, και ο Αμερικανός καταναλωτής αρχίζει να τα 

γνωρίζει.  

Από την άλλη, εκτιμούμε πως υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και για το 

ελαιόλαδο (HTS 150910), παρά την απίστευτη μείωση στις εξαγωγές το 2014 (-18,6%), 

και μεγάλα περιθώρια «εκμετάλλευσης» των ποιοτικών χαρακτηριστικών του στην 

συνείδηση των καταναλωτών, κυρίως λόγω της αναγνώρισης της αξίας της μεσογειακής 

διατροφής. Αλλά, το ισχυρό lobbying των καλιφορνέζων παραγωγών οι οποίοι προωθούν 

οργανωμένα και συστηματικά το εγχώριο ελαιόλαδο, με στρατηγικές την τελευταία 

διετία που στοχοποιούν το εισαγόμενο ευρωπαϊκό κυρίως ελαιόλαδο ως νοθευμένο ή 

αμφιβόλου ποιότητας, φαίνεται να έχει επηρεάσει κάποιες ομάδες καταναλωτών.  

 



Αξιοσημείωτη είναι η θέση στην αγορά των ΗΠΑ όχι μόνο των τροφίμων αλλά 

και των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από τα 

κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας για το 2014 ήταν τα ξυραφάκια, όπου η Ελλάδα 

καταγράφεται ως 2ος προμηθευτής των ΗΠΑ, με μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών 

μας περίπου το 10% και εξαγωγές της τάξης των 106 εκατ. δολ. Επίσης, η Ελλάδα ήταν 

2ος προμηθευτής των ΗΠΑ στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα/HTS 871640 με 

μερίδιο επί των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών το 2014 31,5%, και 3ος 

προμηθευτής στους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου από σίδηρο ή χάλυβα (με 

μερίδιο αγοράς στην κατηγορία, 11,1%). Σταθερά 1ος προμηθευτής των ΗΠΑ παραμένει 

η Ελλάδα στην κατηγορία HTS 25301000 (βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη 

εκτονωμένοι), με αξία εξαγωγών περίπου 15,2 εκ. δολ. ΗΠΑ και μερίδιο στην 

αμερικανική αγορά σχεδόν 51%.  

Επίσης, τα κράματα αλουμινίου, τα δομικά υλικά και οι οικοδομικοί λίθοι (π.χ. 

μάρμαρο), και εν γένει οι ηλεκτρικές συσκευές, έχουν προοπτικές σε όλες τις αγορές-

στόχους, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ. Τέλος, σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές 

διαφαίνονται στην ελληνική βιομηχανία ένδυσης και την κλωστοϋφαντουργία, ενώ 

ανταγωνιστικοί θεωρούνται και οι ακόλουθοι τομείς: τεχνολογίας & καινοτομίας, ΑΠΕ, 

υπηρεσιών (κυρίως συμβουλευτικές). 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη συνολική αξία 

εισαγωγών για τις ΗΠΑ, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει χαμηλή διείσδυση και 

περιορισμένα μερίδια το 2014. Για παράδειγμα, με εξαγωγές περίπου 58 εκατ. δολ. ήταν 

ο 10
ος 
κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ στα βιομηχανικά προϊόντα αλουμινίου 

(φύλλα, πλάκες, ταινίες κλπ./HTS 760612), ικανοποιώντας το 3% περίπου των 

συνολικών αναγκών της αμερικανικής αγοράς στην κατηγορία, συνολικής αξίας σχεδόν 

2 δις δολ.  

Οι λόγοι μη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων θα πρέπει να 

αναζητηθούν σε παγιωμένες παθογένειες όπως το μικρό μέγεθος των ελληνικών 

επιχειρήσεων, άλλως η κατακερματισμένη βάση παραγωγής, που αδυνατεί να καλύψει 

αγορές του όγκου της αμερικανικής, η έλλειψη εξωστρέφειας όλα τα προηγούμενα 

χρόνια, με τη χώρα να μην παράγει/διαθέτει επώνυμα και καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες που προσφέρουν αξία στην παγκόσμια αγορά και την επιχειρηματική 

 



κοινότητα να διακατέχεται από τη νοοτροπία του «φασόν» και του «χύμα». Βέβαια, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι παρατηρείται, αργά μεν αλλά σταθερά, αλλαγή της ανωτέρω 

νοοτροπίας, συνεπεία της οικονομικής κρίσεως μάλλον που «εξώθησε» τους Έλληνες 

επιχειρηματίες στην αναζήτηση ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών προώθησης των 

προϊόντων τους. 

Από την άλλη, στους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να προστεθούν κυρίως τα μη 

δασμολογικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές στις ΗΠΑ, και 

πλήττουν ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας οικονομίες, όπως: εκτενείς εισαγωγικές 

διαδικασίες, καθυστερήσεις στα τελωνεία, διαφορετικά πρότυπα και κριτήρια (π.χ. 

φυτοϋγειονομικοί φραγμοί), διαφορετικό σύστημα προστασίας εμπορικών σημάτων, κλπ. 

Εν λόγω και άλλα εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο καλούνται ΕΕ και ΗΠΑ να 

επιλύσουν με τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP).  

Αναφορικά με τον κλάδο των τροφίμων, είναι εξαιρετικά σημαντική η 

δημιουργία ενός εθνικού brand που να συνδέει τα προϊόντα με τη διατροφή, τον 

τουρισμό και τον πολιτισμό. Παράλληλα, είναι σημαντική η διάχυση στην αμερικανική 

αγορά στοιχείων για τη διατροφική αξία των προϊόντων, συνοδευόμενων από 

πληροφορίες για τρόπους κατανάλωσή τους, για λόγους «εκπαίδευσης» των 

καταναλωτών.  

Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι η καινοτομία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για 

τον Αμερικανό καταναλωτή. Οι καινοτομικές συσκευασίες μπορούν να υπερκεράσουν 

ανταγωνίστριες μάρκες και να στοχεύσουν στην κάλυψη της ανάγκης των καταναλωτών 

στις ΗΠΑ για πρακτικότητα και ευκολία στην χρήση του προϊόντος. Το τρίπτυχο 

«ποιότητα – τιμή – συσκευασία» και το σημείο ισορροπίας των τριών αυτών 

παραμέτρων χρειάζεται να κατακτήσει ο Έλληνας εξαγωγέας, ώστε να εδραιωθούν τα 

προϊόντα του στη συνείδηση των Αμερικανών καταναλωτών και να κατορθώσουν να 

σταθούν διαχρονικά στην αγορά των ΗΠΑ. Η ανάδειξη της ποιότητας και της ποικιλίας 

των ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προσφορά μιας πρακτικής και εύκολης 

συσκευασίας σε προσιτή τιμή, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα για την περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών στην πολλά 

υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ. 

 



Τέλος, όσοι σκέφτονται να επιχειρήσουν κάποιο άνοιγμα στις διεθνείς αγορές και 

δη στις ΗΠΑ, οφείλουν να γνωρίζουν τα μυστικά της αγοράς που ενδιαφέρονται να 

προσεγγίσουν επαγγελματικά, όπως για παράδειγμα τις διαδικασίες εισαγωγών και 

εξαγωγών, τις τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες κλπ., ενώ κρίνεται αναγκαία η 

εκ των προτέρων χάραξη εξωστρεφούς στρατηγικής (σχέδιο δράσης, εντοπισμός αγοράς 

στόχευσης/καταναλωτικής ομάδας, μάρκετινγκ). Ενδεικτικά αναφέρουμε κάτωθι 

προωθητικές δράσεις:   

 Συμμετοχή σε επιλεγμένες εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων, αλλά και αξιοποίηση 

πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων (μη εμπορικού χαρακτήρα) για παράλληλη 

προβολή των προϊόντων  

 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  

 Καταχωρήσεις σε κλαδικό Τύπο  

 Εξέταση δυνατότητας συνεργασίας με online εταιρείες/ e-shops (π.χ. Amazon) 

 Επιδίωξη συνεργασιών με μεγάλα πολυκαταστήματα  

 Συνεργασία με Αμερικανούς designers για προώθηση διακεκριμένου ελληνικού 

προϊόντος 

Ειδικότερα, αναφορικά με την προώθηση προϊόντων τροφίμων, επιπλέον: 

 Στενή συνεργασία με κορυφαία εστιατόρια μεσογειακών γεύσεων (π.χ. στην περιοχή 

της Ουάσιγκτων, Zaytinya, Kellari, Καπνός κλπ) για προβολή των ελληνικών 

προϊόντων και της ελληνικής διατροφής/ κουζίνας, με εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και 

ανάδειξης των σύγχρονων τάσεων της ελληνικής κουζίνας και διατροφής. 

 Επιδίωξη συνεργασίας με αμερικανικές αλυσίδες σούπερ-μάρκετ βιολογικών και 

delicatessen προϊόντων (π.χ. Whole Foods), αλλά και με επιλεγμένα καταστήματα 

(deli, gourmet) για την ανάληψη προωθητικών δράσεων (in-store promotion) 

 Διοργάνωση γευσιγνωσίας σε επιλεγμένα καταστήματα και κάβες.  

 

 



Κεφάλαιο ΣΤ΄: Επενδύσεις  

   1. Διμερείς επενδυτικές ροές 
 

Σύμφωνα με την Έκθεση για το 2014 του Γραφείου Οικονομικών και 

Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ92, παρά την έντονη 

οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει από το 2010, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει 

προοπτικές ανάδειξης ενός θετικού κλίματος για επενδύσεις, τόσο ξένες όσο και 

εγχώριες. Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, η κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο στην 

πραγματοποίηση των απαιτούμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Πολλές από αυτές 

τις μεταρρυθμίσεις στοχεύουν να απλοποιήσουν το επενδυτικό πλαίσιο, και η χώρα μας 

επιδιώκει “επιθετικά” να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις που θα συνδράμουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.  

Οι προσπάθειες φορολογικής σταθεροποίησης της Ελλάδας, η βελτιωμένη 

ανταγωνιστικότητα μέσω μείωσης του κόστους εργασίας, και η παραμονή της χώρας 

στην περιοχή του ευρώ συνέβαλαν στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης την 

περίοδο 2013-2014. Τα hedge funds, αλλά και οι παραδοσιακοί επενδυτές, άρχισαν να 

επιστρέφουν στην Ελλάδα το 2013 για να συμμετάσχουν στις τρέχουσες ενέργειες 

αποκρατικοποίησης και για να επενδύσουν στις κύριες τράπεζες.  

Περαιτέρω, η ανωτέρω Έκθεση αναφέρει για άλλη μια φορά ως θετική εξέλιξη 

για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος την υιοθέτηση του Νόμου 3894/2010 – 

(γνωστός ως “fast track”), που μειώνει τη γραφειοκρατική διαδικασία και προσφέρει 

σημαντικά κίνητρα στους ξένους επενδυτές, αλλά και την υιοθέτηση των συστάσεων που 

υποβλήθηκαν από τον ΟΟΣΑ το Νοέμβριο του 2013. Αυτή η θετική εξέλιξη 

αποτυπώνεται και στον Γενικό Δείκτη Επιχειρηματικότητας (Doing Business) της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται το 2014 στην 72η θέση, μεταξύ 

189 χωρών, ενώ αντίστοιχα το 2013 είχε την 78η θέση, μεταξύ 185 χωρών.93 

Οι Αμερικανοί επενδυτές αναγνωρίζουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 

Ελλάδας και αναζητούν νέες ελληνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον χώρο του 

                                                            
92 2014 Investment Climate Statement-Greece, BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS, 
June 2014, Report, http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/228812.htm.  
93 http://www.doingbusiness.org/  
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τουρισμού, του real estate, των logistics, της ενέργειας, των τραπεζών, της ναυτιλίας, των 

κατασκευών, αλλά και της γεωργίας.  

Η αισιοδοξία των επενδυτών αποτυπώνεται και στη χρηματιστηριακή αγορά, με 

το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να διαμορφώνεται στις 12/5/2014 στις 

1.164,59 μονάδες, σημειώνοντας απόδοση +144,48% από το χαμηλό των 476,36 

μονάδων στις 5/6/2012. Οι καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων μέσω του Χ.Α. έφτασαν 

τα 2,9 δις ευρώ από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Απρίλιο του 2014.  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, η επενδυτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

είναι σχετικά μικρή και πραγματοποιείται κυρίως έμμεσα, μέσω θυγατρικών 

αμερικανικών εταιρειών σε άλλο κράτος (συνήθως της Ευρώπης):   

 

Πίνακας 27: Ροές ελληνικών ΞΑΕ, 2013  

 

Direct Investment from/in Counterpart Economy Data 

From Top Five Sources/To Top Five Destinations (U.S. Dollars, Millions) 

Inward Direct Investment Outward Direct Investment 

Total Inward 24,804 100% Total Outward 45,023 100% 

Luxembourg 7,692 31% Cyprus 11,671 26% 

Germany 4,158 17% Netherlands 7,132 16% 

France 3,608 15% Turkey 4,924 11% 

Netherlands 3,288 13% Romania 3,700 8% 

United States 2,846 11% United States 2,586 6% 

“0” reflects amounts rounded to +/– USD 500,000 

* http://cdis.imf.org 
 
 

Πίνακας 28: Ροές ελληνικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 2013  

 

Portfolio Investment Assets 

Top Five Partners (Millions, US Dollars) 

Total Equity Securities Total Debt Securities 

All 
Countries 

148,008 100% All 
Countries 

7,498 100% All 
Countries 

140,510 100% 

 

http://cdis.imf.org/


Luxembourg 74,949 51% Luxembourg 4,073 54% Luxembourg 70,876 50% 

United 
Kingdom 

32,936 22% Ireland 698 9% United 
Kingdom 

32,858 23% 

Germany 2,215 1% United 
States 

427 6% Germany 2,106 1% 

France 2,087 1% Serbia, 
Republic of 

241 3% France 1,946 1% 

Netherlands 1,950 1% Turkey 148 2% Netherlands 1,929 1% 

*http://cpis.imf.org 

 

Σημαντικοί λόγοι αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος της αμερικανικής 

επενδυτικής κοινότητας το 2013-2014 ήταν οι προσδοκίες ανάκαμψης της πραγματικής 

οικονομίας, η αναβάθμιση της χώρας ως πύλη της Ευρώπης, η εμφάνιση πρωτογενούς 

πλεονάσματος και τα θετικά δημοσιεύματα των διεθνών οικονομικών ΜΜΕ. Οι 

Αμερικανοί επενδυτές υπολογίζουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, πολύ περισσότερο 

εξαιτίας της ευρύτερης και βαθιάς πολιτικής αναταραχής στη νοτιοανατολική Μεσόγειο 

και ιδιαίτερα στην Τουρκία, τη Συρία και την Αίγυπτο. Διακρίνουν επίσης 

σημαντικότατες ευκαιρίες στην ανάδειξη των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων, που την θεωρούν ως βιώσιμη εναλλακτική ενεργειακή πηγή της 

Ευρώπης. 

  
Σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών Αναλύσεων 

του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, οι αμερικανικές ΞΑΕ στην Ελλάδα το 2013 

σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 2,4%. Βλ. Πίνακα 29. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία για τις Ελληνικές ΞΑΕ στις ΗΠΑ, Μάρτιος 2015). 

 

Πίνακας 29: Αμερικανικές ΞΑΕ στην Ελλάδα (σε εκατ. δολ.)  

                    [U.S. Direct Investment Abroad, U.S. Direct Investment Position Abroad on a   
                     Historical-Cost Basis] 
 

All Industries Total   

2011 2012 2013 

 

http://cpis.imf.org/


Europe 2,246,394 2,443,287 2,607,204 

Greece 1,440 1,024 1,049 

Πηγή: U.S. Bureau of Economic Analysis  

Αντιθέτως, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας μελέτης για τις διατλαντικές 

οικονομικές σχέσεις “The Transatlantic Economy 2015” του Center for Transatlantic 

Relations/CTR, το 2014 συνεχίστηκε η τάση αποεπένδυσης των αμερικανικών ΞΑΕ στην 

Ελλάδα, με τις αμερικανικές επενδύσεις να μειώνονται κατά 43 εκ. δολ. το 2013 και 31 

εκ. δολ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2014. Συγκριτικά με τις λοιπές χώρες της 

ευρωζώνης που επλήγησαν βαθειά από την οικονομική κρίση, οι ροές ΞΑΕ στην Ιταλία 

και την Ισπανία ήταν τουλάχιστον θετικές το 2014, αν και όχι στα επίπεδα των 

προηγούμενων ετών. Οι ροές στην Ισπανία ήταν κάτω από 16,7% στους πρώτους εννέα 

μήνες του υπό εξέταση έτους, ενώ στην Ιταλία έπεσαν κατακόρυφα κατά σχεδόν 76% 

κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.  

 



Πίνακας 30: Αμερικανικές ΞΑΕ στην Ευρώπη, 1990-1999, 2000-2009, 2010-3Q2014  
                     (σε εκ. δολ. ΗΠΑ)  

 
 

Σε όρους βεβαίως επενδυτικού ισοζυγίου, οι αμερικανικές επενδύσεις στην 

Ελλάδα ύψους συνολικά 1 δις δολ. το 2013 ευνόησαν τη θέση της χώρας μας, η οποία 

επένδυσε μακράν σε χαμηλότερα επίπεδα στις ΗΠΑ. Τα αποθεµατικά και τα 

συναλλαγματικά διαθέσιµα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι κατά προσέγγιση πέντε φορές 

αυτών της Ελλάδας στις ΗΠΑ.  

Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΞΑΕ στην Ελλάδα, βλ. 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=1.   

Για στοιχεία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ως προς τις ελληνικές επενδύσεις στις 

ΗΠΑ, βλ. Έκθεση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2014. 

 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=1


Τέλος, στοιχεία για όλες τις χώρες σε ομογενοποιημένη μορφή μπορούν να 

ανευρεθούν στη συνδρομητική βάση δεδομένων FDI-Markets, 

http://www.fdimarkets.com/.  

 
  
 

 

http://www.fdimarkets.com/


2. Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός 

 
Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζει 

ενδείξεις βελτίωσης από το 2013. Βλ. κάτωθι Πίνακα 31 με τη θέση της Ελλάδας στους 

διάφορους διεθνείς δείκτες.  

Ωστόσο, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο φορολογικό περιβάλλον παραµένουν τα σηµαντικότερα εµπόδια στη 

βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Αναλυτικότερα, στην ετήσια σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας η χώρα 

μας αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη βελτίωση της διευκόλυνσης 

ίδρυσης επιχειρήσεων, καθώς σημείωσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των χωρών 

που περιλαμβάνονται στην έρευνα και μια από τις υψηλότερες βελτιώσεις που έχουν 

καταγραφεί ιστορικά στην συγκεκριμένη έκθεση. Συγκεκριμένα, στον τομέα της ίδρυσης 

επιχειρήσεων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση από 146η πέρυσι. Η κύρια αιτία, 

σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, είναι τα μέτρα 

που ελήφθησαν για τη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η 

κατάργηση του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση Εταιρίας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) και η 

απλούστευση σειράς σχετικών διαδικασιών.  

Αντίθετα, επιδείνωση της σχετικής θέσης της χώρας καταγράφεται σε τομείς 

όπως η δικαστική επίλυση επιχειρηματικών διαφορών, η μεταβίβαση ακινήτων και η 

πτωχευτική διαδικασία. 

Πίνακας 31: Θέση της Ελλάδας σε διάφορους δείκτες 

Measure Year Rank or 

value 

Website Address 

TI Corruption 

Perceptions Index 
2013 80 of 175 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 

Heritage 

Foundation’s 

Economic Freedom 

Index 

2013 119 of 178 

http://www.heritage.org/index/ranking 

 

 

http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
http://www.heritage.org/index/ranking


World Bank’s Doing 

Business Report 

“Ease of Doing 

Business” 

2013 72 of 189 http://www.doingbusiness.org/rankings 

Global Innovation 

Index 
2013 55 of 142 

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-

full-report-2013#pdfopener 

World Bank GNI 

per capita 
2012 23,260 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

 

Στο τέλος του 2014, η ∆ιεθνής Επενδυτική Θέση/ΔΕΘ της χώρας μας κατέγραψε 

αρνητικό υπόλοιπο, στα 216 δις Ευρώ (119,3% του ΑΕΠ), έναντι αρνητικού υπολοίπου 

220 δις Ευρώ στο τέλος του 2013. Η καθαρή ΔΕΘ ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει 

αμετάβλητη στο 120% και στα δύο έτη, παρά την κάμψη του ονομαστικού ΑΕΠ λόγω 

αρνητικού πληθωρισμού το 2014. Η βελτίωση της καθαρής ΔΕΘ αντανακλά σε 

σημαντικό βαθμό μεταβολές στην αποτίμηση των υποχρεώσεων της χώρας, πρωτίστως 

λόγω της σημαντικής μείωσης στις τιμές των εγχώριων μετοχών και δευτερευόντως λόγω 

της μείωσης των τιμών των ομολόγων ειδικότερα τον τελευταίο μήνα του έτους. Στη 

βελτίωση αυτή συνετέλεσε και η αποπληρωμή σημαντικού ύψους ομολόγων που 

διακρατούσαν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η ΕΚΤ. 

Πίνακας 32: Διεθνής Επενδυτική Θέση ανά είδος επένδυσης και τομέα επενδυτή (σε εκατ. Ευρώ) 
 

 2012 2013 2014*
Ι. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 15.3 10.0 11.6

1.1 Κατοίκων στο εξωτερικό 34.0 27.3 27.8
1.2 Μη κατοίκων στην Ελλάδα 18.7 17.2 16.1

ΙΙ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 55.4 54.1 65.2
1. Γενική κυβέρνηση - - -

1.1 Απαιτήσεις 14.8 15.0 12.5
1.2 Υποχρεώσεις 50.0 45.5 39.2

2. Τράπεζα της Ελλάδος 15.7 15.7 24.9
2.1 Απαιτήσεις 15.7 15.7 24.9
2.2 Υποχρεώσεις 0 0 0

3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα 63.5 61.5 54.4
3.1 Απαιτήσεις 64.0 63.6 61.9
3.2 Υποχρεώσεις 516 2.103 7.548

4. Λοιποί τοµείς 11.2 7.494 12.5
4.1 Απαιτήσεις 20.4 17.6 21.3
4.2 Υποχρεώσεις 9.129 10.1 8.780

ΙΙI. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - - -

 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD


1. Γενική κυβέρνηση - - -
1.1 Απαιτήσεις 946 1.757 2.269
1.2 Υποχρεώσεις 192.6 222.3 226.2

2. Τράπεζα της Ελλάδος - - -
2.1 Απαιτήσεις 1.275 1.354 1.553
2.2 Υποχρεώσεις 98.3 51.6 49.7

3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα - - -
3.1 Απαιτήσεις 51.7 35.1 31.3
3.2 Υποχρεώσεις 75.5 70.7 73.2

4. Λοιποί τοµείς 25.3 17.9 15.9
4.1 Απαιτήσεις 37.1 34.3 34.6
4.2 Υποχρεώσεις 11.7 16.4 18.7

ΙV.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.500 4.172 5.117
ΚΑΘΑΡΗ  ∆ΙΕΘΝΗΣ  ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ - - -
Καθαρή ∆ΕΘ ως % του ΑΕΠ - - -

 

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας (εκτιμήσεις με βάση τα προσωρινά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της 
ΔΕΘ) 

 

Γράφημα 38: Διεθνής Επενδυτική Θέση ανά είδος επένδυσης (σε εκατ. Ευρώ) 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

    

  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



3. Συμπεράσματα - Προοπτικές 

 
Οι ΞΑΕ θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την τόνωση της οικονομίας της 

χώρα υποδοχής, καθώς φέρουν προστιθέμενη αξία με την εισαγωγή τεχνολογίας, την 

ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη νέων κλάδων δραστηριότητας, αλλά και την 

αύξηση των εξαγωγών είτε με άμεσο τρόπο, μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας των 

ξένων θυγατρικών, είτε με έμμεσο τρόπο, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

πληροφοριών για τις εξωτερικές αγορές.  

Στην Ελλάδα, οι ΞΑΕ μπορούν να συμβάλουν στην ομαλότερη ενσωμάτωση των 

ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, μεταξύ άλλων, μέσα από 

την υιοθέτηση επιτυχημένων διεθνών πρακτικών και την αλλαγή της επιχειρηματικής 

νοοτροπίας. Για παράδειγμα, κατά την προσέγγιση Αμερικανών επενδυτών, οι 

επιχειρηματίες/νεοφυείς επιχειρήσεις, ενδείκνυται να έχουν προετοιμάσει καταρχήν ένα 

πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή έστω ένα executive summary του 

επιχειρηματικού σχεδίου “γύρω” από το προϊόν ή την τεχνολογία τους, το οποίο να 

περιέχει τουλάχιστον τα βασικά και αναγκαία σημεία κατά την αμερικανική (και εν 

πολλοίς διεθνή) πρακτική: 

i. Περιγραφή και ειδικότερα στοιχεία για το προϊόν ή την ιδέα/τεχνολογία 

ii. Στοιχεία για την “ομάδα” (επιχειρηματικό και τεχνολογικό σκέλος, κατά κύριο 

λόγο) 

iii. Το μοντέλο εσόδων (business/revenue model) 

iv. Ανάλυση του ανταγωνισμού (ανταγωνιστικές προσεγγίσεις/μεθόδους κλπ)  

v. Ανάλυση της αγοράς όπου το προϊόν θα διατεθεί και των μεθόδων διείσδυσης σε 

αυτή (go-to-market strategy) 

vi. Τις οικονομικές προβλέψεις (financials) 

vii. Το ύψος της επένδυσης που επιδιώκεται και την κατανομή/χρήση αυτών των 

κεφαλαίων (κατ’ εκτίμηση). 
 

Πάντως, μολονότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός 

σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ικανό 

 



μέγεθος και δυναμική, οι πρώτες ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, 

μετά τη βαθειά οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, και δη τις ΗΠΑ είναι 

ενθαρρυντικές, παρά τις χαμηλές επιδόσεις και την όποια επιφυλακτικότητα λόγω 

οικονομικής και θεσμικής, όπως διατείνονται ενίοτε, αστάθειας. 

Βάσει εκτιμήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, στη θετική προοπτική των 

επενδύσεων αναμένεται να συνεισφέρουν: i. η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από 

ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) και Εθνικό Ταµείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), ii. η περαιτέρω πρόοδος των έργων 

υποδοµής ―κυρίως στους τέσσερις µεγάλους αυτοκινητοδρόµους― αλλά και η 

δυναµική των συµπράξεων δηµόσιου- ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), iii. το Ευρωπαϊκό 

Επενδυτικό Σχέδιο που δροµολογείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

ΕΤΕπ µέσω της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων, iv. η 

ενιαία νοµισµατική πολιτική, v. η υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, καθώς και vi. η ολοκλήρωση σηµαντικών ιδιωτικοποιήσεων που 

βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο.  

Περαιτέρω, οι προσπάθειες της χώρας μας θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ 

άλλων, σε:  

 ανάπτυξη ανταγωνιστικών επενδυτικών ευκαιριών και κινήτρων,  

 απλοποίηση των διαδικασιών και γενικά δημιουργία των αναγκαίων 

προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας,  

 διαμόρφωση και εφαρμογή μιας εθνικής μακροχρόνιας αναπτυξιακής 

στρατηγικής, με τη συνεργασία και ενεργό εμπλοκή όλων των οικονομικών και 

πολιτικών φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα,  

 προβολή και ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών σε συγκεκριμένους τομείς 

όπου η χώρα μας έχει συγκριτικό ή/και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 συνεχή ενημέρωση/πληροφόρηση της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας για 

τις θετικές εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας μας και τις επιτυχείς 

περιπτώσεις. 

Από την άλλη, η αμερικανική επενδυτική κοινότητα συχνά έκανε λόγο για την 

αναγκαιότητα από πλευράς μας θέσπισης ενός ορθολογικού και σταθερού φορολογικού 

 



πλαισίου, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και εξασφάλισης της θεσμικής 

σταθερότητας. 

Από επαφές και συναντήσεις του Γραφείου μας με εκπροσώπους τόσο της 

αμερικανικής Διοίκησης όσο και του ιδιωτικού τομέα, τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, 

οι οποίοι όμως είναι ανταγωνιστικοί, με εξωστρεφή δράση και προσφέρουν 

επιχειρηματικές/ επενδυτικές ευκαιρίες, θεωρούνται οι ακόλουθοι:  

 Πράσινη οικονομία: ενέργεια/ ΑΠΕ, διαχείριση αποβλήτων κλπ 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής, Διαδικτύου και Επικοινωνιών  

 Βιοτεχνολογία και Επιστήμες Υγείας – Φάρμακα 

 Διατροφή και Καινοτομία  

 Αγροτικός τομέας (εν γένει) 

 Τουρισμός και τομέας Ακινήτων (Real Estate) 

 Διαμετακομιστικό εμπόριο 

 



Κεφάλαιο Ζ: 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/, όπου 

συγκεντρώθηκαν όλες οι επιμέρους ιστοσελίδες, υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά 

με το doing business in the USA, το οποίο στην περίπτωση των ΗΠΑ περιλαμβάνει και 

το ‘πλαίσιο’ σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής. 

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). 
 

1. Οδηγός για τους εξαγωγείς τροφίμων στις ΗΠΑ 

 

 Διαδικασία εισαγωγής 
 

i. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για την εισαγωγή τροφίμων στις ΗΠΑ? 

Το σύνολο των υποχρεώσεων/προϋποθέσεων για την εισαγωγή προϊόντων τροφίμων 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 

 

http://www.business.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


 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.  
 

ii. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της εξαγωγικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ? 

Πρώτη και βασική (απαραίτητη) ενέργεια είναι η πρόσληψη τοπικού πράκτορα,  ο οποίος 

θα μεσολαβεί μεταξύ της εκάστοτε εταιρείας και της FDA για τυχόν προβλήματα που 

μπορεί να εμφανισθούν κατά την εξαγωγική δραστηριότητα.  
 

iii. Ποιοι είναι οι κανονισμοί εμπορίας τροφίμων στην επικράτεια των ΗΠΑ? 

Η FDA έχει θέσει σε ισχύ τέσσερις κανονισμούς εμπορίας τροφίμων στην επικράτεια 

ΗΠΑ, 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. Σύμφωνα με 

τους δύο πρώτους απαιτείται οι εξαγωγείς τροφίμων να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο 

της υπηρεσίας FDA, καθώς και να ειδοποιούν τις τελωνειακές αρχές πριν από κάθε 

αποστολή φορτίου. Για πλήρη ενημέρωση επί του θέματος βλ. υποσελίδα 

www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. 
 

 Δήλωση Καταχώρησης ή Εγγραφή (Food Facility Registration) 
 

iv. Τι είναι η Δήλωση Καταχώρησης/Εγγραφή (Food Facility Registration)? 

Από το 2002, ανάμεσα στις υποχρεώσεις, για όλες τις εταιρείες που προτίθενται να 

εξάγουν προϊόντα στις ΗΠΑ, είναι η εγγραφή (Food Facility Registration) του 

εργοστασίου παραγωγής τους και οπωσδήποτε προ της εισαγωγής των προϊόντων, μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος της FDA. 
 

v. Τι είναι η άδεια εισαγωγής του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ? 

 

http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/ucm119194.htm
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html


Με βάση τον καινούργιο αντιτρομοκρατικό νόμο, ο εξαγωγέας πρέπει να εγγραφεί και να 

πάρει έναν αριθμό αδείας εισαγωγής από την FDA, η οποία ανήκει στο Υπουργείο 

Υγείας. Ο αριθμός αυτός δεν ισοδυναμεί με άδεια εισαγωγής των προϊόντων. Η δήλωση 

αυτή, γνωστή ως Food Facility Registration Form No 3537, υποβάλλεται μόνον δια 

μέσου διαδικτύου στα αγγλικά και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.access.fda.gov.  
 

vi. Είναι η Εγγραφή υποχρεωτική? 

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. 
 

vii. Πώς υποβάλλεται η αίτηση Εγγραφής? 

Ο ιδιώτης, ή η εταιρεία, ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο, που αναλαμβάνει εκ 

μέρους του εξαγωγέα την Εγγραφή, μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά 

μέσω του ιστότοπου: 

athttp://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofF

oodFacilities/default.htm. 

Μέσω του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος μπορούν επίσης να επικαιροποιηθούν 

στοιχεία της εταιρείας ή να ακυρωθεί μια Εγγραφή (π.χ. εξαιτίας αλλαγής στην 

ιδιοκτησία μιας εταιρείας ή παύση της λόγω χρεοκοπίας). 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίτηση της FDA 3537 (μπορεί να ανευρεθεί 

στην ιστοσελίδα: 

athttp://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofF

oodFacilities/ucm073728.htm.) 

Η παραπάνω αίτηση (συμπληρωμένη) μπορεί να αποσταλεί με φαξ στο (+1) 301-436-

2804 ή με ταχυδρομείο στην διεύθυνση: 

U.S. Food and Drug Administration 

Food Facility Registration (HFS-681) 

5100 Paint Branch Pkwy 

College Park, MD 20740. 

 

http://www.access.fda.gov/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/ucm073728.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/ucm073728.htm


Επίσης, η FDA παρέχει την δυνατότητα υποβολής της ανωτέρω αίτησης και σε μορφή 

CD-ROM. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα: 

athttp://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofF

oodFacilities/ucm073728.htm#cd. 
 

viii. Η FDA απαιτεί η αίτηση Εγγραφής να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή? 

Όχι. Προς το παρόν, η εγγραφή μπορεί να γίνει και εγγράφως (βλ. παραπάνω). 

Εντούτοις, στο μέλλον η FDA σκοπεύει να εφαρμόσει την ηλεκτρονική μόνο υποβολή 

της αίτησης εγγραφής, καθώς και της ανανέωσης, ενημέρωσης αλλαγών και ακύρωσης. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ πριν από τις 4 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η FDA 

ενθαρρύνει την ηλεκτρονική μορφή καθώς είναι πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη και 

παρέχει άμεση έκδοση του αριθμού εγγραφής/καταχώρισης.  
 

ix. Κάθε πότε απαιτείται ανανέωση της Εγγραφής?   

Η ανανέωση της Εγγραφής πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου κάθε μονού έτους. 
 

x. Για τη διετή ανανέωση της Εγγραφής απαιτείται η επανυποβολή όλων των 

πληροφοριών (αρχικής) καταχώρισης? 

Η διαδικασία ανανέωσης είναι συνοπτική, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές 

στις πληροφορίες της επιχείρησης (σε εκείνες που ήδη έχουν εγγραφεί στην αρχική 

αίτηση). Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υπάρξει αλλαγές στις αρχικές τους 

πληροφορίες/πληροφοριακά στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τις αλλαγές τους.  

xi. Πότε δίδεται ο αριθμός εγγραφής μιας εγκατάστασης 

τροφίμων/επιχείρησης? 

Η FDA εκδίδει τον αριθμό εγγραφής για να επιβεβαιώσει την καταχώριση της εκάστοτε 

εγκατάστασης τροφίμων. Στην ηλεκτρονική καταχώριση, ο αριθμός εγγραφής 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά και αμέσως μετά την υποβολή της καταχώρισης. Στην 

καταχώριση μέσω φαξ, η FDA αποστέλλει τον αριθμό εγγραφής με φαξ. Στην 

καταχώριση μέσω ταχυδρομείου ή μέσω CD-ROM, η FDA αποστέλλει τον αριθμό 

εγγραφής μέσω ταχυδρομείου.  
 

xii. Τι σημαίνει η έκδοση του αριθμού εγγραφής? 

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/ucm073728.htm#cd
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Η έκδοση του αριθμού εγγραφής σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει πλέον 

εγγραφεί/καταχωρηθεί στην FDA. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η 

FDA εγκρίνει ή πιστοποιεί την εγκατάσταση ή τα προϊόντα αυτής.   
 

 Agents/Brokers 
 

xiii. Έστω ότι μια αλλοδαπή/ξένη εγκατάσταση τροφίμων/επιχείρηση 

συνεργάζεται με διάφορους brokers. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

περισσότεροι από ένας broker ως agent στις ΗΠΑ? 

Όχι. Σύμφωνα με την FDA [21 CFR 1.227(b)(13)(iii) and Comment 86 in the preamble 

to the Interim Final Rule], κάθε ξένη επιχείρηση επιτρέπεται να έχει μόνο έναν agent 

υπεύθυνο για θέματα καταχώρησης/εγγραφής τής επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό αφορά 

μόνο τη διαδικασία εγγραφής και δεν αποκλείει σε μια εταιρεία τη δυνατότητα να 

διαθέτει διάφορους brokers για άλλου είδους επιχειρηματικές δράσεις.  
 

xiv. Απαιτείται πληρεξούσιο για να μπορεί ο επιτόπιος agent μίας εγκατάστασης 

τροφίμων/επιχείρησης να την εκπροσωπεί στις ΗΠΑ? 

Δεν απαιτείται αλλά ούτε αποκλείεται η ύπαρξη πληρεξουσίου για να μπορεί ο agent να 

εκπροσωπεί/εργάζεται για την εγκατάσταση [21 CFR 1.227(b)]. 
 

xv. Μπορεί μια εγκατάσταση τροφίμων να αλλάξει agent μετά την εγγραφή? 

Ναι. Η ξένη επιχείρηση μπορεί να αλλάξει τον επιτόπιο agent της οποιαδήποτε στιγμή. 

Πρέπει όμως να ενημερώσει για τυχόν αλλαγές (επικαιροποιήσει τα στοιχεία που έχει 

δώσει κατά την εγγραφή της), εν προκειμένω για τον νέο εκπρόσωπό της (agent), μέσα 

σε 60 ημέρες από την πραγματοποίηση της αλλαγής [21 CFR 1.234(a)]. Η 

επικαιροποίηση των στοιχείων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoo

dFacilities/default.htm. 

Εναλλακτικά, εάν η εγγραφή έχει γίνει μέσω ταχυδρομείου, οι αλλαγές μπορεί να 

υποβληθούν ταχυδρομικώς. 
 

xvi. Πώς μπορεί μια ξένη επιχείρηση να εξουσιοδοτήσει κάποιον ατζέντη στις 

ΗΠΑ (π.χ. με επιστολή στην FDA, με ενημερωτικό έγγραφο)? 

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm


Από πλευράς FDA, και για λόγους καταχώρησης, είναι επαρκής η δήλωση του ονόματος 

και των στοιχείων επικοινωνίας του επιτόπιου ατζέντη κατά την εγγραφή. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να «εξουσιοδοτήσει» τον ατζέντη. Ωστόσο, από 

επιχειρηματική σκοπιά, η εταιρεία μπορεί να επιθυμεί να επισημοποιήσει την σχέση της 

με τον ατζέντη υπογράφοντας αμοιβαία κάποιο είδος γραπτής συμφωνίας. Ανεξαρτήτως 

επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του ατζέντη, η FDA θεωρεί 

ότι το άτομο που έχει οριστεί ατζέντης κατά την εγγραφή/καταχώριση της εν λόγω 

εταιρείας έχει πιστοποιηθεί να φέρεται ως τέτοιος από την ίδια την εταιρεία. 
 

xvii. Μπορεί μια ξένη επιχείρηση να διορίσει επιτόπιο ατζέντη για μερικούς μήνες 

του έτους και άλλον ατζέντη για το υπόλοιπο έτος? 

Ναι. Ωστόσο, για οποιαδήποτε αλλαγή στην επιλογή του ατζέντη, η εταιρεία οφείλει να 

ενημερώσει την FDA επικαιροποιώντας τις πληροφορίες εγγραφής/καταχώρησης μέσα 

σε 60 ημέρες από την πραγματοποίηση της αλλαγής (21 CFR 1.234).  
 

xviii. Μπορεί μία θυγατρική ξένη επιχείρηση να χρησιμοποιεί διαφορετικό 

επιτόπιο ατζέντη για την εγγραφή της από τον ατζέντη που έχει η μητρική 

εταιρεία στην οποία ανήκει? 

Ναι. Δεν υφίσταται ειδική απαίτηση να υπάρχει κοινός ατζέντης για τη μητρική και 

θυγατρική επιχείρηση, όπως δεν αποκλείεται να υπάρχει ένας επιτόπιος ατζέντης και για 

τις δύο εταιρείες, ο οποίος να έχει οριστεί από κοινού για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 

εγγραφής/καταχώρισης.  
 

 Σήμανση/ετικέτες 
 

xix. Τι είναι η σήμανση/ετικέτα στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα? 

Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν σήμανση χώρας προέλευσης 

(country of origin label) -η FDA μπορεί να απαγορεύσει τον εκτελωνισμό τροφίμων σε 

περίπτωση "misbranding" (εσφαλμένων πληροφοριών στις ετικέτες). 
 

 



xx. Ποια είναι η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία? 

Αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση της ετικέτας είναι η Αμερικανική Υπηρεσία 

Τροφίμων και Φαρμάκων (www.fda.gov) η οποία και παρέχει τους κανονισμούς 

σήμανσης για συμβατικά τρόφιμα.  
 

xxi. Πώς εγκρίνεται η ετικέτα εισαγωγής προϊόντων και τι πρέπει να 

αναγράφεται σε αυτήν? 

Όσον αφορά στην ετικέτα των προς εισαγωγή προϊόντων, η έγκρισή της γίνεται 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.94 

 Το μέγεθος των γραμμάτων και αριθμών της ετικέτας δεν μπορεί να είναι λιγότερο 

από 1,6mm. 

 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).  

 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). 

                                                            
94 Για το Αμερικανικό Μετρικό Σύστημα, βλ. National Bureau of Standards (NBS): Office of Weights and 
Measures/Metric Program, National Institute of Standards and Technology (address: 100 Bureau Drive, 
Stop 2000, Gaithersburg, MD 20899-2000, tel: +1 (301) 975-3690, fax: +1 (301) 948 1416, Email: 
metric_prg@nist.gov, URL: http://www.nist.gov/metric)  
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xxii. Από πού μπορώ να αντλήσω πληροφορίες για τη σήμανση? 

Για τη σήμανση, βλ. http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/default.htm, Labeling 

& Nutrition - Food Labeling and Nutrition Overview 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume

nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm, Guidance for Industry: A 

Food Labeling Guide, και 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume

nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064904.htm, για χύδην προϊόντα 

(π.χ., Bulk Containers, 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume

nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064904.htm#exbulk 
 

 Εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης 
 

xxiii. Μπορώ να εξάγω προϊόντα ζωικής προέλευσης στις ΗΠΑ? 

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 

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).  

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 
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Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (contact person: Π. Παπαδάκη, τηλ.: 210 212 5755, 

φαξ: 210 8229188, e-mail: ka6u022@minagric.gr). 
 

xxiv. Τι ισχύει για τα προϊόντα αυγών? 

Επί του παρόντος, εγκεκριμένη πηγή προέλευσης για τα προϊόντα αυγών που 

χρησιμοποιούνται ως συστατικό προϊόντων τροφίμων θεωρείται: 

 από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά 

 από τα κελύφη αυγών [ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης] που είναι σπασμένα 

και άμεσα ενσωματωμένα στα τρόφιμα, ή  

 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]. 
 

 Οργανικά προϊόντα 
 

xxv. Ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα οργανικά/βιολογικά προϊόντα? 

Η Υπηρεσία Agricultural Marketing Service του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας 

(U.S. Department of Agriculture/USDA) επιτηρεί το Εθνικό Πρόγραμμα για τα 

Οργανικά προϊόντα (National Organic Program/NOP). Οι κανονισμοί του ΝΟΡ 

εμπεριέχουν τον ορισμό «οργανικό» και παρέχουν προς πιστοποίηση προϊόντα με 

συστατικά που έχουν παραχθεί υπό συνθήκες συμβατές με τον ορισμό. Περιλαμβάνουν 

επίσης πρότυπα σήμανσης βάσει του ποσοστού των οργανικών συστατικών στα τρόφιμα. 

(Βλ. επίσης κεφ. Δ, ενότητα 4.3 - Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο 

οργανικών προϊόντων) 
 

xxvi. Προσδιορίζεται από την FDA ο όρος «οργανικό» στις ετικέτες των 

τροφίμων? Όχι, η FDA δεν διαθέτει υποχρεωτικούς νόμους ή κανονισμούς για 

τον προσδιορισμό το όρου «οργανικό». 
 

xxvii. Εάν κάποιο τρόφιμο διαθέτει την ετικέτα «οργανικό» σύμφωνα με τo USDA, 

υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς που επιβάλλονται από την FDA?  

Ναι, οι προδιαγραφές του USDA για την χρήση του όρου «οργανικό» ορίζονται χωριστά 

από τους νόμους και κανονισμούς που επιβάλλει η FDA. Προϊόντα τροφίμων, τα οποία 

φέρουν ετικέτες που επικαλούνται ότι το προϊόν είναι οργανικό, υπάγονται τόσο στους 
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κανονισμούς του USDA για τα «οργανικά» προϊόντα όσο και στους κανονισμούς της 

FDA για τη σήμανση/ετικέτα. βλ. Παράρτημα Δ : Labeling Packaged Products under the 

National Organic Standards. 

 

Συνοπτικός Οδηγός για τους εξαγωγείς εν γένει προϊόντων στις ΗΠΑ 
 

i. Τι πρέπει να γνωρίζει ο εξαγωγέας πριν εξάγει στις ΗΠΑ? 

Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών στις ΗΠΑ σχετίζονται με ένα 

ευρύ κατάλογο ποικίλων κριτηρίων (π.χ. ποσοστώσεις, χαμηλοί εισαγωγικοί δασμοί, 

απαγόρευση εισαγωγής προϊόντος λόγω επιβολής κυρώσεων), τα οποία καθορίζονται εάν 

ο εξαγωγέας γνωρίζει τη δασμολογική κλάση του προϊόντος σύμφωνα με το 

Εναρμονισμένο Σύστημα Δασμών (Harmonized Tariff Schedule/HTS classification 

number). Για τον καθορισμό του αριθμού HTS βλ. http://www.cbp.gov/trade/trade-

community/duty-tariff-rates/determining-duty-rates  
 

ii. Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή προϊόντων στις ΗΠΑ? 

Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με καθορισμένα από τις σχετικές 

υπηρεσίες ασφάλειας, υγείας κλπ. πρότυπα. Τα προϊόντα που υπάγονται στους ειδικούς 

κανονισμούς των διαφόρων υπηρεσιών δεν μπορούν να εισαχθούν χωρίς άδεια από την 

αρμόδια υπηρεσία (για περισσότερες πληροφορίες βλ. το κεφάλαιο με τις Ειδικές 

Προϋποθέσεις - Special Requirements του οδηγού "Importing Into the U.S." 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf  
 

iii. Τι είναι το Εναρμονισμένο Σύστημα Δασμών ( Harmonized Tariff System-

HTS)? 

Το Εναρμονισμένο Σύστημα Δασμών παρέχει τα ποσοστά των δασμών για κάθε προϊόν 

που υπάρχει, είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο αντιστοίχισης του προϊόντος με το σωστό 

ποσοστό δασμού (βλ. http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm, Harmonized 

Tariff Schedule of the United States, ισχύει από 1/1/2014). 
 

iv. Πού μπορώ να βρω σε τι Κωδικό HTS αντιστοιχεί το προϊόν μου? 

Για την εύρεση των δασμολογικών κλάσεων των προϊόντων/κωδικών HTS, βλ. 

Harmonized Tariff Schedule Codes Flagged with Prior Notice Indicators 
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http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformati

on/ImportsExports/ucm170031.htm 
 

v. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους δασμούς εισαγωγής? 

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 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.  
 

vi. Υπάρχουν άλλοι φόροι ή τέλη για την εισαγωγή στις ΗΠΑ, πέρα από τους 

δασμούς?  

Ναι, υπάρχουν άλλοι φόροι και τέλη που συλλέγει η Υπηρεσία Τελωνειακής και 

Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection- CBP) για 

εισαγόμενα αγαθά. Η CBP συλλέγει ομοσπονδιακούς φόρους και τέλη εκ μέρους άλλων 

Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών και υπό τον Νόμο Consolidated Omnibus Budget 

Reconciliation Act (COBRA). Η επιβολή ή μη επιπρόσθετου φόρου εξαρτάται από το 

είδος του εισαγόμενου αγαθού, για παράδειγμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα 

καπνού υπόκεινται σε ομοσπονδιακούς έμμεσους φόρους (Federal Excise Tax). Η 

Φορολογική Υπηρεσία (IRS) καθορίζει το ύψος του φόρου και η CBP εισπράττει τον 

φόρο εκ μέρους της IRS. Ο εξαγωγέας χρειάζεται να επικοινωνήσει με κάποιον ειδικό επί 
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των εισαγωγών στο σημείο εισόδου των προϊόντων, έτσι ώστε να μάθει εάν απαιτούνται 

επιπρόσθετοι φόροι ή/και τέλη και το ύψος αυτών (εφόσον απαιτούνται) για τα 

συγκεκριμένα αγαθά που πρόκειται να εισαχθούν στις ΗΠΑ. 
 

vii. Εισαγωγή προϊόντων τροφίμων μέσω e-shop 

 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.  

 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 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 την αίτηση 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.  

 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. 

 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). 
 

 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
 

i. Τι είδους άδεια απαιτείται για να εισαχθεί εμπόρευμα στις ΗΠΑ? 

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border 

Protection/CBP) δεν απαιτεί από τον εισαγωγέα να διαθέτει άδεια, άλλες Υπηρεσίες 

όμως  μπορεί να ζητήσουν άδεια ή άλλη πιστοποίηση, ανάλογα με το προς εισαγωγή 

αγαθό/προϊόν (βλ. σχετικά ειδικό Παράρτημα του οδηγού Importing Into the U.S.95).  

Εν τούτοις, ο εισαγωγέας μπορεί να χρειασθεί άδεια από τις τοπικές ή πολιτειακές Αρχές 

προκειμένου να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά.  

Σε κάθε περίπτωση, η CBP θα ζητήσει από τον εισαγωγέα τον αριθμό εισαγωγής, ο 

οποίος μπορεί να είναι: ο αριθμός φορολογικής δήλωσης της εταιρείας (IRS business 

registration number), ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (social security number) εάν  ο 

εισαγωγέας δεν έχει εγγράψει την εταιρεία στο IRS ή δεν έχει ακόμα ιδρύσει εταιρεία. 

Εναλλακτικά, ο εισαγωγέας μπορεί να συμπληρώσει μία αίτηση (CBP Form 5106) 

προκειμένου να λάβει έναν ειδικό αριθμό ταξινόμησης τελωνείου (CBP assigned 

                                                            
95 http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf  
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number) τον οποίο και παρουσιάζει στο σημείο εισόδου (Entry Branch at a CBP port of 

entry). 
 

 12 βήματα για τον σωστό εκτελωνισμό των προϊόντων  

 Συμπεριλάβετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο τιμολόγιο εκτελωνισμού. 

 Προετοιμάστε προσεκτικά το τιμολόγιό σας, συμπληρώστε το με ευκρινείς 

χαρακτήρες και αναγράψτε τα δεδομένα μέσα στις αντίστοιχες στήλες. 

 Βεβαιωθείτε ότι το τιμολόγιό σας περιέχει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο 

δελτίο αποστολής και φροντίστε να είναι καλά προετοιμασμένο.  

 Επισημάνετε και αριθμήστε κάθε πακέτο, έτσι ώστε να υπάρχει ταύτιση των 

επισημάνσεων και αριθμών των πακέτων με τα αντίστοιχα που εμφανίζονται στο 

τιμολόγιο.  

 Καταγράψτε αναλυτικά στο τιμολόγιό σας κάθε τεμάχιο εμπορεύματος που 

περιέχεται σε κάθε πακέτο. 

 Επισημάνετε τα αγαθά σας ευκρινώς και εμφανώς με την χώρα προέλευσης ή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τους νόμους σήμανσης των ΗΠΑ (στα 

Κεφάλαια 29 & 30 του Οδηγού Importing Into the U.S.96 καταγράφονται λεπτομερώς 

οι γενικές απαιτήσεις για τη σήμανση των προϊόντων και οι εξαιρέσεις αυτών). 

 Συμμορφωθείτε με τις προβλέψεις των ειδικών κανονισμών που μπορεί να ισχύουν 

για τα προϊόντα σας, όπως νόμοι που σχετίζονται με τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά, 

αλκοολούχα ποτά, ραδιενεργά υλικά κ.α. (Κεφάλαια 33, 34 & 35 του Οδηγού 

Importing Into the U.S.97). 

 Παρατηρείστε προσεκτικά τις οδηγίες αναφορικά με την τιμολόγηση, συσκευασία, 

σήμανση, κλπ., που σας έχουν δοθεί από τον πελάτη σας στις ΗΠΑ. Ο πελάτης ή 

παραγγελιοδόχος πιθανότατα θα ελέγξει προσεκτικά εάν το παραδοθέν εμπόρευμα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. 

 Συνεργαστείτε με την CBP για τα πρότυπα συσκευασίας των προϊόντων σας (packing 

standards). 

 Δώστε προσοχή στις διαδικασίες ασφάλειας κατά την μεταφορά των προϊόντων σας 

για φόρτωση. Μην επιτρέψετε λαθραία αγαθά να εισέλθουν στην φορτωτική σας. 
                                                            
96 Ό.π.  
97 Ό.π. 

 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf


 Λάβετε υπ’ όψιν σας να επιλέξετε μεταφορέα που συμμετέχει στο Automated 

Manifest System (AMS).  

 Εάν έχετε διορίσει επίσημο τελωνειακό πράκτορα για την συναλλαγή σας, λάβετε υπ’ 

όψιν σας να χρησιμοποιήσετε εταιρεία που να συμμετέχει στο Automated Broker 

Interface (ABI).  
 

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 
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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. 

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 

συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με τα στοιχεία του). 
 

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.           

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. αρμόδια αμερικανική υπηρεσία United States Patent and 

Trademark Office/USPTO, www.uspto.gov. Σύνοψη βασικών σημείων του νόμου 

κάτωθι. 

Σημειώνουμε ότι στις ΗΠΑ, η γνώση καταναλωτών και παραγωγών περί της 

σχετικής ρυθμιστικής δομής της ΕΕ είναι αρκετά περιορισμένη. Τα GIs, μέχρι ενός 
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ορισμένου βαθμού, θεωρούνται από τους αμερικανούς σχεδιαστές πολιτικής ως 

ξεπερασμένο ευρωπαϊκό σύστημα που παρέχει προνόμια στις εταιρίες που έχουν 

αναπτύξει επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα σε μια περιοχή για δεκαετίες ή 

αιώνες. Για την αμερικανική βιομηχανία εν γένει, τα GIs ενισχύουν τον προστατευτισμό 

στο εμπόριο, δεδομένου ότι το εν λόγω σύστημα δημιουργεί μία προστατευόμενη ζώνη, 

όπου ανήκουν όσοι τηρούν κωδικοποιημένες μεθόδους παραγωγής, και αποκλείονται 

άλλοι από τη χρησιμοποίηση του πολύτιμου γεωγραφικού ονόματος για τη σήμανση των 

τροφίμων και ποτών τους. Το στερεότυπο του αμερικανικού επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, όπως εμποτίζεται με μια καλβινιστή ηθική που ανταμείβει τη σκληρή 

εργασία και την καινοτομία, παρά στηρίζεται στην παράδοση, εξηγεί επίσης γιατί στις 

ΗΠΑ δίνεται προτεραιότητα στο σύστημα των εμπορικών σημάτων και η αμερικανική 

κυβέρνηση δεν έχει παραγάγει ποτέ μια ανεξάρτητη δομή για τα GIs. 

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται στην έκθεση του OriGIn, του πρώτου διεθνούς 

δικτύου για τα GIs (με μέλη περί τις 150 ενώσεις παραγωγών από 40 χώρες, 

Organization for an International Geographical Indications Network, http://www.origin-

gi.com/) με τίτλο American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy (του 2010, 

http://www.aop-

us.org/uploads/2/1/2/5/21255810/american_origin_products_protecting_a_legacy_final_2

3_02.pdf). Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται εκτενώς τα θέματα προέλευσης και 

σήμανσης των προϊόντων, της βιώσιμης γεωργίας και γεωγραφικής περιοχής (terroir). 

Γίνεται επίσης αναφορά στα ακόλουθα case studies: Idaho Potatoes, Kona Coffee 

(Hawaii), Missouri Northern Pecans, Napa Valley Wines. Οι συγγραφείς προτείνουν τη 

δημιουργία ενός καταλόγου AOP των τροφίμων και των ποτών και μιας νέας κατηγορίας 

πιστοποίησης για τα GIs, τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο υπάρχον 

σύστημα της USPTO. Τέλος, προτείνουν τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος 

καταχώρισης των GIs στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οπότε κάθε προϊόν που έχει καταγραφεί θα 

προστατεύεται αυτομάτως σε όλες τις χώρες-μέλη του Οργανισμού. 

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα των GIs συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα των 

συνομιλιών για την TTIP (βλ. κεφ. Δ, ενότητα 4.2 ).  
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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) 

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 

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):  
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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 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. 
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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.  
 

Δ. Για πληροφορίες αναφορικά με προγράμματα και επενδυτικά κίνητρα, 

βλ. http://selectusa.commerce.gov. 

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: 

--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) 
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6. Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών  

 
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. 

7. Εμπορικές εκθέσεις  

 
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://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/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Εμπόδια στο Διατλαντικό Εμπόριο 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Αυγούστου 2013 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Καθυστερήσεις σε ελέγχους FDA H FDA έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους χωρίς όμως 
να έχει την απαραίτητη υποδομή σε ανθρώπινο 
δυναμικό με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
καθυστερήσεις (κυρίως σε φορτία ελαιολάδου).  

Νόμος περί Εκσυγχρονισμού της 
Ασφάλειας Τροφίμων (Food 
Safety Modernization Act/ 
FSMA) 

Οι εισαγωγείς ελληνικών τροφίμων παραπονούνται ότι 
ο νέος νόμος αυξάνει δυσανάλογα την ευθύνη και τον 
ρόλο τους, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιώνουν 
εγγράφως στις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ 
ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν παραχθεί με 
ασφαλείς και σύγχρονες υγειονομικές πρακτικές, 
σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα ασφάλειας 
υγιεινής. Ο νόμος ζητεί από τους εισαγωγείς βελτίωση 
των φυτοϋγεινομικών ελέγχων των προμηθευτών τους, 
συνεπώς αυξάνεται δυνητικά το κόστος εισαγωγής. Η 
εφαρμογή των διατάξεων είναι οριζόντια, χωρίς να 
διακρίνεται η προέλευση ή το είδος των εισαγόμενων 
τροφίμων. 

Ομοσπονδιακές επιδοτήσεις οίνου Οι εισαγωγείς οίνου εκφράζουν την ανησυχία τους για 
τη συνεχιζόμενη επιδότηση της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης στους εγχώριους οινοπαραγωγούς μέχρι 
250.000 λίτρα, με συμψηφισμό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, καθώς αυτή η πρακτική αποτελεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό στα εισαγόμενα κρασιά. 

Ελλιπής ενημέρωση στελεχών 
TTB 

Οι εισαγωγείς αλκοολούχων ποτών εκφράζουν την 
ανησυχία τους για την έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους 
στελεχών, για παράδειγμα, της περιφερειακής 
υπηρεσίας του Σικάγου του Alcohol and Tobacco Tax 
and Trade Bureau σε θέματα προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επιμονή τους ότι τα 
προϊόντα τσίπουρου και τσικουδιάς από τη χώρα μας 
έπρεπε να φέρουν αυτοκόλλητη συμπληρωματική 
ένδειξη “Grappa”. 

GIs 

(θέμα προστασίας προϊόντων 

Η αμερικανική νομοθεσία δεν προβλέπει προστασία 
των εν λόγω προϊόντων. Οι εισαγωγείς τροφίμων και 
ποτών προτείνουν να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του 

 



ονομασίας προέλευσης και 
γεωγραφικών ενδείξεων) 

προϊόντος ΠΟΠ και ΠΓΕ στη χώρα προέλευσης, ώστε 
να είναι ευκολότερος ο έλεγχος στη χώρα προορισμού.  

Εισαγωγικοί δασμοί Υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί, π.χ. 17% στο γιαούρτι. 

Anti-dumping Η εν λόγω πρακτική οδηγεί σε εξισορροπητικούς 
δασμούς που επιβαρύνουν τους εισαγωγείς ακόμα και 
όταν πρόκειται για ενδο-εταιρικό εμπόριο (από μητρική 
σε θυγατρική). 

Labeling/ marking Υπερβολικές απαιτήσεις διοίκησης, π.χ. σε εισαγωγείς 
πουλερικών και ζωικών τροφών, σε θέματα ασφάλειας 
φορτίων (containers) – ειδικά τροφίμων – κυρίως μετά 
την 11η Σεπτεμβρίου 

Άδειες παραμονής και εργασίας 
επιχειρηματιών/ επενδυτών (E1 
και E2 visas) 

Δυσκολίες στην έκδοση σχετικών αδειών. 
Συγκεκριμένα, η E2 δεν εκχωρείται σε Έλληνα υπήκοο 
(δεν υπάρχει σχετική διμερής επενδυτική συμφωνία 
που να το προβλέπει), ενώ η E1 δίδεται για επενδύσεις 
άνω του μισού εκατ. και αποκλειστικά για δράσεις 
εξωτερικού εμπορίου (εισαγωγές-εξαγωγές). Τα 
στελέχη επιχειρήσεων αναγκάζονται να κάνουν χρήση 
visas B2 (κυρίως) αλλά και B1, οι οποίες όμως δεν 
εξασφαλίζουν συνεχή παραμονή στις ΗΠΑ  

Buy American 

(συμμετοχή ευρωπαϊκών 
εταιρειών σε δημόσια έργα και 
συμβάσεις έργου) 

Περιοριστικά μέτρα σε περιφερειακό ή/ και πολιτειακό 
επίπεδο, τα οποία είτε περιλαμβάνουν “state-wide 
contracts” είτε αφορούν απλώς συγκεκριμένες 
υπηρεσίες και προϊόντα. Για παράδειγμα, οι 
αμερικανικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα πρώτης 
άρνησης (first refusal rights) σε κρατικά συμβόλαια. 

Περιορισμοί στη ξένη 
(ευρωπαϊκή) ιδιοκτησία 
αμερικανικών αεροπορικών 
εταιρειών 

Η ξένη ιδιοκτησία ανέρχεται μόλις σε 25%, 
εμποδίζοντας έτσι ουσιαστικά την απόκτηση εταιρικού 
ελέγχου 

Εργασία στον τομέα 
κινηματογραφικής/ μουσικής 
βιομηχανίας 

Δυσκολίες στην έκδοση σχετικών αδειών (Η1 και O1) 

Cabotage Απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα απαγόρευσης παροχής 
εμπορο-ναυτιλιακών υπηρεσιών από ξένες εταιρείες και 
της σχετικής διαχρονικής νομοθεσίας (Jones Act/ 
1920), που τελικά αποβαίνει εις βάρος και της ίδιας της 
αμερικανικής αγοράς (απουσία ανταγωνισμού, υψηλά 
ναύλα και κόστος ναυπήγησης πλοίων). Επιθυμητή από 
τις ναυτιλιακές εταιρείες ακόμα και μια μερική άρση σε 

 



συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. στα λεγόμενα feeder 
services που εξυπηρετούν μικρότερα φορτία μεταξύ 
λιμένος και πλοίων στην επικράτεια των ΗΠΑ). 

 

Β. Ερωτηματολόγιο για τα συνήθη εμπόδια στο Διατλαντικό Εμπόριο 

 
 Δασμολογικά και τελωνειακά εμπόδια 

 Εμπόδια στον τομέα των υπηρεσιών 

 Πρότυπα, δοκιμές/ έλεγχοι, σήμανση, πιστοποίηση/ πιστοποιητικά 

 Κανονισμοί αναφορικά με την προέλευση των προϊόντων 

 Κυβερνητικές συμβάσεις/ προμήθειες 

 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 

 Πολιτειακοί νόμοι/ κανονισμοί που παρακωλύουν το διεθνές εμπόριο  

 Δωροδοκία 

 Περιορισμοί και εμπόδια στις επενδύσεις  

 
Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, κάποιο δασμολογικό ή τελωνειακό 

εμπόδιο? Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, δυσκολίες στα σημεία εισόδου, 

ή σε συγκεκριμένες τελωνειακές Αρχές?   

 Έχουν τα αγαθά σας ταξινομηθεί υπό εσφαλμένη δασμολογική 
κατηγορία?  

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, προβλήματα με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εκτελωνισμού?  

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, προβλήματα με οποιεσδήποτε 
διαδικασίες εκτελωνισμού? 

 Έχουν τα αγαθά σας απορριφθεί για οποιαδήποτε λόγο?  

 Έχουν επιβληθεί στα αγαθά σας δασμοί μεγαλύτεροι από αυτούς που 
περιμένατε? 

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, πρόβλημα στην αναζήτηση 
επίσημων πληροφοριών για τις ισχύουσες τελωνειακές διαδικασίες? 

 

 



Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, εμπόδια στο εμπόριο υπηρεσιών 

(GATS)? 

 Είναι όλα τα σχετικά μέτρα (περιλαμβανομένων των νέων και ισχυόντων 
νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαδικασιών, αποφάσεων και ενεργειών 
της Διοίκησης), που αναφέρονται ή έχουν συνέπειες/επιπτώσεις στο 
εμπόριο υπηρεσιών της επιχείρησής σας, δημοσιεύσιμα ή ευκόλως 
προσβάσιμα?  

 Θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις εγγραφής, οι διαδικασίες χορήγησης αδειών, 
οι απαιτήσεις και διαδικασίες ποιότητας, τα τεχνικά πρότυπα είναι 
φορτικότερα για την επιχείρησή σας απ` ό, τι για τους εγχώριους φορείς 
παροχής υπηρεσιών?  

 Οι αμερικανικοί νόμοι εφαρμόζονται κατά τρόπο λογικό και 
αμερόληπτο? Μεροληπτούν εις βάρος σας σε αντιδιαστολή με άλλους 
ξένους φορείς παροχής υπηρεσιών?  

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε: 

 Ποσοστώσεις  

 Περιορισμούς σε συμμετοχή ξένου κεφαλαίου  

 Περιορισμούς αναφορικά με το μέγεθος, ή την έδρα της επιχείρησής σας  

 Περιορισμούς στην ίδρυση ή επέκταση της εμπορικής σας παρουσίας 
(π.χ. joint venture, branch, affiliate, representative office)  

 Αντιμετωπίζετε περιορισμούς αναφορικά με τη ξένη συμμετοχή, ή τον 
αριθμό των διευθυντικών στελεχών?  

 Αντιμετωπίζετε προβλήματα που απορρέουν από απαιτήσεις 
υπηκοότητας, εθνικότητας ή κατοικίας?  

 Αντιμετωπίζετε περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην  προσωρινή είσοδο/ 
κινητικότητα στρατηγικών στελεχών της εταιρείας σας 
(περιλαμβανομένων executives, managers και άλλων εξειδικευμένων 
στελεχών)? 

 
Αντιμετωπίζετε εμπόδια προτύπων? 

 Είναι τα εμπόδια σχετικά με κυβερνητικούς κανονισμούς, υποχρεωτικά 
πρότυπα, ή δειγματοληπτικό έλεγχο?  

 Τα εμπόδια εντοπίζονται σε: 

 



 Νέα πρότυπα 

 Απαιτήσεις σήμανσης 

 Δυσβάσταχτη δειγματοληψία/ έλεγχο 

 Πολιτειακό σήμα ποιότητας 

 Απαιτούμενα πιστοποιητικά 

 Πρόσθετα κόστη 

 Ασαφή διαδικασία 

 Άλλα  

 
Αντιμετωπίζετε υγειονομικά ή φυτο-υγειονομικά εμπόδια στο εμπόριο?  

 Αντιμετωπίζετε υγειονομικά ή φυτο-υγειονομικά εμπόδια στο εμπόριο 
(SPS), τα οποία απαγορεύουν τη διείσδυση των προϊόντων σας (τρόφιμα 
ή αγροτικά) στην αμερικανική αγορά?  

 Τα εμπόδια εντοπίζονται σε: 

 Πρόσθετους ελέγχους  

 Έκθεση επικινδυνότητας  

 Νέους κανονισμούς που απαγορεύουν συγκεκριμένα παράσιτα ή 
εγκλείουν κινδύνους για την υγεία  

 Απαιτήσεις σήμανσης 

 Πολιτειακό σήμα ποιότητας 

 Απαιτούμενα πιστοποιητικά 

 Πρόσθετα κόστη 

 Ασαφή διαδικασία 

 Οι σχετικοί κανονισμοί ή απαιτήσεις ελέγχου εφαρμόζονται μόνο σε 
ξένες επιχειρήσεις?  

 



 Είναι η διαδικασία για αυτές τις απαιτήσεις αδιαφανείς, ασαφείς ή μη 
προσβάσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις? 

 Είναι το χρονικό πλαίσιο για τους ελέγχους, ή τις απαιτήσεις προτύπων, 
αδικαιολόγητο? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα αναφορικά με την καταγωγή του προϊόντος?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης 
καταγωγής?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με τις απαιτήσεις σήμανσης 
καταγωγής? 

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με τις απαιτήσεις ποιότητας 
καταγωγής?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα να εντοπίσετε έναν φορέα πιστοποίησης?  

 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα να εντοπίσετε μία επίσημη πηγή 
πληροφόρησης σχετικά με τις απαιτήσεις καταγωγής?  

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στις κρατικές προμήθειες?  

 Αποκλείεστε από κυβερνητικά συμβόλαια?  

 Υπάρχουν απαιτήσεις (σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό επίπεδο), ή 
προτιμήσεις τιμών στις προσφορές της αμερικανικής κυβέρνησης?   

 Είναι η χρονική περίοδος προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων 
ικανοποιητική?  

 Έχετε αποκλειστεί ως ακατάλληλος προμηθευτής?  

 Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις διαδικασίες πρόσκλησης προσφοράς; 
Είστε ενήμερος?   

 Είναι τα στοιχεία του παθητικού και οι εγγυήσεις συμβάσεων πάρα πολύ 
δαπανηρές για την επιχείρησή σας για να ανταγωνιστούν τις συμβάσεις? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας?  

 Χρησιμοποιούνται η ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα ή τα πνευματικά 
σας δικαιώματα παράνομα στην αμερικανική αγορά?  

 



 Προστατεύονται η ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα ή τα πνευματικά σας 
δικαιώματα από τη διεθνή νομοθεσία (the World Trade Organization's 
Trade Related Aspects of Intellectual Property - TRIPs, the Berne 
Convention, the World Intellectual Property Organization - WIPO)? 

 Είναι το εμπορικό σας σήμα γνωστό?  

 Διαθέτετε έγγραφα υποστηρικτικά, ή άλλες αποδείξεις, παραβίασης της 
ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος ή των πνευματικών σας 
δικαιωμάτων? 

 Αδυνατείτε να εγγράψετε την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα ή τα 
πνευματικά σας δικαιώματα? 

 Έχετε εμπιστευθεί την αμερικανική κυβέρνηση με την πνευματική 
ιδιοκτησία σας αλλά έχει διαρρεύσει τις επιχειρησιακές εμπιστευτικές 
πληροφορίες, την τεχνολογία, ή τα εμπορικά μυστικά σας σε μια εγχώρια 
επιχείρηση χωρίς την άδειά σας; Είναι η εγχώρια επιχείρηση τώρα ο 
κύριος ανταγωνιστής σας?  

 Στη περίπτωση που αντιμετωπίσατε, ή αντιμετωπίζετε, παραβίαση του 
εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή των πνευματικών 
σας δικαιωμάτων, η αμερικανική κυβέρνηση είναι αρωγός του πράκτορα, 
διανομέα, ή αντιπροσώπου σας προκειμένου να σταματήσει την εν λόγω 
παραβίαση και φροντίσει για την αποκατάσταση/ αποζημίωση για τη 
ζημία που υπεστήκατε? 

 
Αντιμετωπίζετε υπερβολικές απαιτήσεις, σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό επίπεδο, 
ή άλλα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά/ στο εμπόριο? 

 Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στις εξαγωγές των προϊόντων σας λόγω 
επιδοτήσεων των εγχώριων προϊόντων (προσδιορίσετε είδος 
επιδότησης)? 

 Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν σε ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας?  

 Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στα συστατικά, στη δομική 
σύνθεση ή στο σχέδιο του προϊόντος? 

 Υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν στην παραμονή του προϊόντος στο 
ράφι/ ή εν γένει στην αγορά? 

 Επηρεάζετε η δυνατότητά σας να εξάγετε από τον τρόπο που 
ταξινομούνται τα αγαθά σας στην αμερικανική αγορά? 

 Είναι οι απαιτήσεις των αμερικανικών εισαγωγέων/χονδρεμπόρων, 
λιανοπωλητών, ή διανομέων υπερβολικές αναφορικά με τις 

 



πιστοποιήσεις, τις άδειες, ή άλλα έγγραφα, προκειμένου να πωλήσουν το 
προϊόν σας στις ΗΠΑ? 

 Σας έχουν επιβληθεί, ή επιβάλλονται, υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί 
στο προϊόν σας συγκριτικά με τους ανταγωνιστές σας; Τα συγκεκριμένα 
προβλήματα είναι αποτέλεσμα εμπορικής/ών συμφωνίας/ιών των ΗΠΑ 
με άλλες χώρες? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χορήγηση αδειών εισαγωγής?  

 Διαπιστώσατε, ή διαπιστώνετε, υπερβολικές απαιτήσεις ή αμοιβές για 
την έκδοση μιας άδειας? 

 Είναι η διαδικασία έκδοσης άδειας εισαγωγής φορτική διαδικασία? 

 Αντιμετωπίζετε προβλήματα αναφορικά με την πληροφόρηση για την 
έκδοση άδειας εισαγωγής? 

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
στην έγκριση και έκδοση άδειας εισαγωγής? 

 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις επενδύσεις σας?  

 Υπήρξαν, ή υπάρχουν, οιεσδήποτε «πιέσεις» από αμερικανικής πλευράς, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε/είτε τα εγχώρια προϊόντα?  

 Υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές, ή άλλα οφέλη, εάν χρησιμοποιήσετε 
τα εγχώρια προϊόντα?  

 Υπήρξαν, ή υπάρχουν, απαιτήσεις για «εξισορρόπηση» του εμπορίου 
(εισαγωγές-εξαγωγές), ή περιορισμοί αναφορικά με το συνάλλαγμα? 

 Είναι η επένδυσή σας υποκείμενη στους ίδιους κανονισμούς, στις ίδιες 
οδηγίες, ή απαιτήσεις με εκείνες των αμερικανών ή άλλων υπηκόων, 
τρίτων χωρών?    

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
στην έκδοση απαιτούμενων αδειών σε σχέση με αντίστοιχες επενδύσεις 
Αμερικανών ή υπηκόων τρίτων χωρών?   

 Έχετε αντιμετωπίσει, ή αντιμετωπίζετε, προβλήματα επαναπατρισμού 
των κερδών/ κεφαλαίου σας?  

 Έχει η αμερικανική κυβέρνηση απαλλοτριώσει, ή πάρει με οποιονδήποτε 
τρόπο το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας; Περιγράψετε.  

 

 



Γ. Νόμος περί Εκσυγχρονισμού και Ασφάλειας Τροφίμων (FSMA) 
 

Τροποποιήσεις του νόμου περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών (Food, Drug, and Cosmetic Act/ FD&C Act,  παρ. 415 – παρ. 102 

του FSMA): 

 Ηλεκτρονική εγγραφή των εγκαταστάσεων τροφίμων (που εξάγουν στις ΗΠΑ) από 4 Ιανουαρίου 2016. 

 Διετής ανανέωση των εγγραφών των εγκαταστάσεων τροφίμων.  

 Συνοπτική διετής διαδικασία ανανέωσης για τις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν να σημειώσουν αλλαγές στα στοιχεία τους, ή σε άλλες 

δοθείσες στην FDA πληροφορίες.  

 Ο εγγράφων πρέπει να περιλάβει στην εγγραφή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επαφών της επιχείρησης. Ή, 

εφόσον πρόκειται για ξένη επιχείρηση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τοπικού πράκτορα. 

 Η FDA υποδεικνύει πρόσθετες κατηγορίες τροφίμων, που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην εγγραφή.  

 Διαβεβαίωση από πλευράς εξαγωγέων ότι η FDA θα επιτρέπεται να επιθεωρεί την επιχείρηση.  

 Τροποποίηση του καθορισμού του όρου «λιανική επιχείρηση τροφίμων». 

 Καθορίζεται το «κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης της γεωργίας» (“community supported agriculture program”). 

 Διευκρινίζεται ότι ο όρος «καταναλωτής» δεν περιλαμβάνει επιχειρήσεις.  

 Δυνατότητα της FDA να αναστείλει την εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων.  

 Προβλέπεται ενδεχόμενη κράτηση στο σημείο εισόδου των τροφίμων που αποστέλλονται από μία ξένη επιχείρηση της οποίας η εγγραφή 

τελεί υπό αναστολή.  
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 Η FDA εντέλλεται να κοινοποιήσει και ενημερώσει σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 415 σχετικά με την 

αναστολή των εγγραφών των εγκαταστάσεων τροφίμων.  

Εγγραφή εγκαταστάσεων τροφίμων (Food Facility Registration) 

 Ως εγκατάσταση τροφίμων ορίζεται η εγχώρια ή ξένη εγκατάσταση όπου επεξεργάζονται, συσκευάζονται ή διατηρούνται τρόφιμα προς 

ανθρώπινη  ή ζωική κατανάλωση στην αγορά των ΗΠΑ (21 CFR 1.225). 

- Δεν περιλαμβάνει αγροκτήματα, εστιατόρια, και καταστήματα λιανικής (παρ. 415(c)(1) του FD&C Act; 21 CFR 1.226) , αλλά όμως 

περιλαμβάνει τα κέντρα διανομής λιανοπωλητών.  

 Η ανανέωση της εγγραφής πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 

κάθε μονού έτους. 

 Η διαδικασία ανανέωσης είναι συνοπτική, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις πληροφορίες της επιχείρησης (σε εκείνες που 

ήδη έχουν εγγραφεί στην αρχική αίτηση). Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν όποιες αλλαγές έχουν γίνει σε σχέση με τις αρχικές 

πληροφορίες/πληροφοριακά στοιχεία που έχουν καταθέσει.  

 Προβλέπεται η εθελοντική, από πλευράς εταιρειών, παροχή πληροφοριών για τους αξιολογούμενους κινδύνους και τους προληπτικούς 

ελέγχους προς αντιμετώπισή τους. 

 Στο πλαίσιο της προτεινόμενης τροποποίησης για τους προληπτικούς ελέγχους για τα τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, η FDA έχει 

προτείνει, μεταξύ άλλων, τον επανακαθορισμό του αγροκτήματος (“farm”).  Υπό την προτεινόμενη αλλαγή, ένα αγρόκτημα δεν θα 

απαιτείται πλέον να εγγραφεί ως εγκατάσταση τροφίμων, απλώς επειδή συσκευάζει ή διατηρεί ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα 

καλλιεργημένα σε ένα αγρόκτημα που τελεί υπό διαφορετική ιδιοκτησία.  Εν τούτοις, η συγκεκριμένη πρόταση δεν περιλαμβάνεται στις 

προτεραιότητες της FDA. 

 



Πώς γίνεται η εγγραφή; 

 Ο ιδιώτης, ή η εταιρεία, ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο, που αναλαμβάνει εκ μέρους του εξαγωγέα την εγγραφή, μπορεί να 

υποβάλει τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου: 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm.  

 Μέσω του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος μπορούν επίσης να επικαιροποιηθούν στοιχεία της εταιρείας ή να ακυρωθεί μια εγγραφή 

(π.χ. εξαιτίας αλλαγής στην ιδιοκτησία μιας εταιρείας ή παύση της λόγω χρεοκοπίας).  

 Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίτηση της FDA #3537 (μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα:  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/ucm073728.htm.)  

Η παραπάνω αίτηση (συμπληρωμένη) μπορεί να αποσταλεί με φαξ στο (+1) 301-436-2804 ή με ταχυδρομείο στην διεύθυνση:  

U.S. Food and Drug Administration  

Food Facility Registration (HFS-681)  

5100 Paint Branch Pkwy  

College Park, MD 20740.  

Επίσης, η FDA παρέχει την δυνατότητα υποβολής της ανωτέρω αίτησης και σε μορφή CD-ROM. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην 

ιστοσελίδα:  

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm


http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/ucm073728.htm#cd.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία επανεγγραφής πρέπει να ανατρέξετε στη σχετική επίσημη ιστοσελίδα FSMA Registration 

page,  

http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm?source=govdelivery.  

 

Η FDA απαιτεί η αίτηση εγγραφής να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή?  

Προς το παρόν, η εγγραφή μπορεί να γίνει και εγγράφως (βλ. παραπάνω). Εντούτοις, από 4 Ιανουαρίου 2016, η FDA σκοπεύει να εφαρμόσει 

την ηλεκτρονική μόνο υποβολή της αίτησης εγγραφής, καθώς και της ανανέωσης, ενημέρωσης αλλαγών και ακύρωσης.  

Κάθε πότε απαιτείται ανανέωση της εγγραφής?  

Η ανανέωση της εγγραφής πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 1
ης 
Οκτωβρίου και 31

ης 
Δεκεμβρίου κάθε 

μονού έτους.  

Για τη διετή ανανέωση της εγγραφής απαιτείται η επανυποβολή όλων των πληροφοριών (αρχικής) καταχώρισης?  

Η διαδικασία ανανέωσης είναι συνοπτική, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις πληροφορίες της επιχείρησης (σε εκείνες που ήδη 

έχουν εγγραφεί στην αρχική αίτηση). Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υπάρξει αλλαγές στις αρχικές τους πληροφορίες/πληροφοριακά 

στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τις αλλαγές τους.  

 

 

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm?source=govdelivery
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTIxMjEzLjEzMzQ4ODAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDEyMTIxMy4xMzM0ODgwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MDAwODY2JmVtYWlsaWQ9ZXh5ZGlhQGdyZWVrZW1iYXNzeS5vcmcmdXNlcmlkPWV4eWRpYUBncmVla2VtYmFzc3kub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm?source=govdelivery
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm?source=govdelivery


Ποιες πληροφορίες ζητούνται κατά την εγγραφή μίας εγκατάστασης τροφίμων? 

Βάσει της τελευταίας τροποποίησης του νόμου (παρ. 415(a)(2) του FD&C Act) ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας, εφόσον πρόκειται για ξένη επιχείρηση και του τοπικού πράκτορα.  

 Πρόσθετες κατηγορίες τροφίμων (όπως καθορίζονται από την FDA) όλων των τροφίμων που παρασκευάστηκαν, έτυχαν επεξεργασίας, 

συσκευάστηκαν, ή διατηρήθηκαν στην εγκατάσταση. 

 Διαβεβαίωση ότι θα επιτραπεί η επιθεώρηση από την FDA ανά πάσα στιγμή, βάσει των προβλεπόμενων σε FD&C Act. 

 

Πώς καθορίζεται ο όρος της «λιανικής επιχείρησης τροφίμων»? 

Ο FSMA απαιτεί η FDA να τροποποιήσει τον καθορισμό του όρου «λιανική εγκατάσταση τροφίμων» (21 CFR 1.227 (β) κατά τρόπο που να 

διευκρινίζεται η πρωταρχική λειτουργία μιας εγκατάστασης ή μιας λιανικής εγκατάστασης τροφίμων, ώστε η πώληση τροφίμων άμεσα στους 

καταναλωτές από τις εν λόγω εγκαταστάσεις να περιλαμβάνει:  

 Την πώληση τροφίμων στον δρόμο ή σε μια υπαίθρια αγορά, σε κάθε περίπτωση εκτός από όπου τα τρόφιμα παρασκευάστηκαν ή 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. 

 Την πώληση και διανομή τροφίμων μέσω μιας κοινότητας που υποστηρίζεται από αγροτικό πρόγραμμα. 

 Την πώληση και διανομή τροφίμων σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα απευθείας πωλήσεων όπως καθορίζεται από την FDA. 

 

Τι σημαίνει «αγροτικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από μία κοινότητα», για λόγους καθορισμού των «λιανικών εγκαταστάσεων 

τροφίμων»? 

Ο όρος «αγροτικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από μία κοινότητα», που χρησιμοποιείται στον καθορισμό της «λιανικής εγκατάστασης 

 



τροφίμων», σημαίνει ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου ένας αγρότης ή μια ομάδα αγροτών καλλιεργεί τρόφιμα για μια ομάδα μετόχων (ή 

συνδρομητών) που δεσμεύονται να αγοράσουν μια μερίδα της συγκομιδής για μια δεδομένη εποχή. Οι κρατικές υπηρεσίες (agencies) μπορούν 

να αγοράσουν τις μετοχές ή να προσυπογράψουν σε ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα γεωργίας για την κοινότητα εκ μέρους του individual Senior 

Farmers’ Market Nutrition Program (SFMNP) participants (7 CFR 249.2).  

Μπορεί η FDA να αναστείλει την εγγραφή μίας εγκατάστασης τροφίμων?  

Ναι. Βάσει των σχετικών τροποποιήσεων, η FDA μπορεί να αναστείλει μία εγγραφή (Section 415(b) of the FD&C Act), στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

 Η FDA θεωρεί ότι τα τρόφιμα που παρασκευάζονται, υπόκεινται σε επεξεργασία, συσκευάζονται, ή διατηρούνται σε μια εγγεγραμμένη 

εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσουν (βάσει λογικών στοιχείων) σοβαρές δυσμενείς συνέπειες στην υγεία ή θάνατο στους ανθρώπους ή 

τα ζώα. 

 Η συγκεκριμένη εγκατάσταση προκάλεσε ή ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την ανωτέρω πιθανότητα, είτε 

 Γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει για μια τέτοια πιθανότητα 

 

Ποιες είναι οι συνέπειες για μια επιχείρηση από την αναστολή της εγγραφής της? 

Εάν η εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων αναστέλλεται, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εισαγάγει ή να εξαγάγει τα τρόφιμα στις ΗΠΑ, να 

προσφερθεί να εισαγάγει ή να εξαγάγει τα τρόφιμα στις ΗΠΑ, ή ειδάλλως να εισαγάγει τα τρόφιμα στις ΗΠΑ σε διακρατικό ή διαπολιτειακό 

επίπεδο (section 415(b)(4) of the FD&C Act). 

 

 



Παρέχεται στον εγγεγραμμένο η δυνατότητα ακρόασης σε περίπτωση αναστολής της εγγραφής του? 

Η FDA παράσχει στον εγγεγραμμένο μια ευκαιρία για άτυπη ακρόαση. Η ακρόαση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν αλλά το αργότερο 

έως δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της διαταγής αναστολής ή σε τέτοιο άλλο χρονικό διάστημα όπως συμφωνηθεί σχετικά μεταξύ της 

FDA και του εγγεγραμμένου. Η ευκαιρία δίδεται προκειμένου η εγγεγραμμένη επιχείρηση προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για 

επαναδήλωση της εγγραφής του και γιατί η εγγραφή που υπόκειται σε αναστολή πρέπει να επανεκκινήσει. Η FDA θα επανεγκαταστήσει μια 

εγγραφή εάν θεωρήσει, βάσει στοιχείων, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να συνεχίσουν την αναστολή της εγγραφής (section 415(b)(4) of 

the FD&C Act). 

Τι γίνεται σε περίπτωση που η FDA, μετά την άτυπη ακρόαση, εξακολουθεί να θεωρεί απαραίτητη την αναστολή της εγγραφής? 

Η FDA θα ζητήσει από την εγγεγραμμένη επιχείρηση να υποβάλει ένα πρόγραμμα διορθωτικής δράσης (section 415(b)(3)(A) of the FD&C 

Act). 

Πότε αποσύρεται η διαταγή για αναστολή μιας εγγραφής? 

Η FDA (ο Επίτροπος) θα εγκαταλείψει τη διαταγή αναστολής και θα επανεγκαταστήσει την εγγραφή εάν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον 

επαρκείς λόγοι για να συνεχίσουν τις ενέργειες (section 415(b)(3)(B) of the FD&C Act).  

Από πότε ισχύουν οι κανονισμοί περί αναστολής μιας εγγραφής; 

Η αρμοδιότητα της FDA να αναστείλει την εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων στο πλαίσιο της παραγράφου 415 (β) τέθηκε σε ισχύ στις 3 

Ιουλίου 2011. Κατά συνέπεια, οι καταχωρημένες εγκαταστάσεις υπόκεινται αυτήν την περίοδο στην αναστολή των διατάξεων εγγραφής της 

παραγράφου 415.  

 



Ποιος πρέπει να εγγραφεί στην FDA?  

Όλες οι εγκαταστάσεις τροφίμων, εγχώριες ή ξένες, όπου επεξεργάζονται, συσκευάζονται ή διατηρούνται τρόφιμα για ανθρώπινη ή ζωική 

κατανάλωση στην αγορά των ΗΠΑ πρέπει να εγγραφούν στην FDA, εκτός εξαιρέσεων όπως αυτές ορίζονται σε 21 CFR 1.226. Εάν είστε 

ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο πράκτορας υπεύθυνος για μια εγχώρια εγκατάσταση, πρέπει να εγγραφείτε ακόμα και εάν τα τρόφιμα δεν 

προορίζονται για διαπολιτειακό εμπόριο. Εάν είστε ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο πράκτορας, μπορείτε να αναθέσετε σε έναν ιδιώτη να 

καταχωρήσει την εγκατάστασή σας εξ ονόματός σας (21 CFR 1.225 και 1.227 (β) (2)). Ο πράκτορας μίας ξένης εγκατάστασης μπορεί, αλλά δεν 

απαιτείται, να καταχωρήσει την εγκατάστασή σας (21 CFR 1.230). 

Εάν απαιτείται η εγγραφή σας, αυτή πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των επιχειρήσεων. 

Ποιος εξαιρείται από την εγγραφή? 

Αγροκτήματα  

Μια εγκατάσταση που παρασκευάζει/συσκευάζει και πωλεί το σπόρο στους αγρότες πρέπει να καταχωρηθεί στην FDA, εάν ο σπόρος 

προορίζεται για ζωικά τρόφιμα;  Εάν ο σπόρος προορίζεται για καλλιέργειες?  

«Τα τρόφιμα» καθορίζονται στο κεφ. 201(f) of the FD&C Act (21 U.S.C. 321(f)): τρόφιμα και ποτά προς ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση. Η 

εγκατάσταση που παρασκευάζει/συσκευάζει και πωλεί σπόρους στους αγρότες πρέπει να καταχωρηθεί εάν ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο 

πράκτορας θεωρούν ότι οι σπόροι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ως ζωικών τροφίμων ή ως 

συστατικό στα ζωικά τρόφιμα. Εντούτοις, εάν ο σπόρος προορίζεται μόνο για καλλιέργειες, η εγκατάσταση δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί. 

 

 



Μία επιχείρηση που καλλιεργεί ντομάτες και τις πωλεί άμεσα στους καταναλωτές σε μια υπαίθρια αγορά στην άκρη του αγροκτήματος 

απαλλάσσεται της εγγραφής?  

Οι υπαίθριες αγορές εξαιρούνται της εγγραφής (απευθείας πώληση στον καταναλωτή). Βλ. εξαίρεση για τα καταστήματα λιανικής πώλησης (21 

CFR 1.227(b)(11)). 

Πρέπει η επιχείρηση-αγρόκτημα μιας τρίτης χώρας που εξάγει απευθείας τρόφιμα στις ΗΠΑ να εγγραφεί?  

Ένα αγρόκτημα που βρίσκεται σε ξένη χώρα και που στέλνει τα τρόφιμα απευθείας στις ΗΠΑ απαλλάσσεται των απαιτήσεων εγγραφής της 

παραγράφου 415 of the FD&C Act ((21 U.S.C. 350d; 21 CFR 1.227(b)(3)). Εντούτοις, εάν πριν την αποστολή του εμπορεύματος στις ΗΠΑ, το 

αγρόκτημα στέλνει τα τρόφιμα σε μια ξένη εγκατάσταση που παρασκευάζει, συσκευάζει ή διατηρεί τα τρόφιμα, η δεύτερη εγκατάσταση πρέπει 

να εγγραφεί, εκτός αν τα τρόφιμα υποβάλλονται στη συνέχεια σε περαιτέρω επεξεργασία σε μια άλλη ξένη εγκατάσταση (21 CFR 1.226(a)).  

Πρέπει μια μεικτή εγκατάσταση, όπως ένα αγρόκτημα που καλλιεργεί πορτοκάλια και τα επεξεργάζεται σε χυμό προκειμένου τους 

πωλήσει σε έναν διανομέα, να καταχωρηθεί?  

Ναι. Από τη στιγμή που μία εγκατάσταση εμπλέκεται σε δραστηριότητες που δεν εξαιρούνται τότε αυτή πρέπει να εγγραφεί.  

Ένα αγρόκτημα που χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα θεωρείται ότι εφαρμόζει «παραδοσιακή καλλιέργεια» και επομένως απαλλάσσεται της 

εγγραφής? Εν προκειμένω η διάταξη περιλαμβάνει την χρήση ενός φυτοφαρμάκου, παραδείγματος χάριν, κατά την καλλιέργεια ή τη 

συσκευασία της μπανάνας?  

Το εάν η χρήση ενός φυτοφαρμάκου σε μια συγκομιδή θεωρείται ή όχι δραστηριότητα που καλύπτεται εκ του ορισμού «αγρόκτημα» εξαρτάται 

από το εάν η χρήση του έγινε πριν ή μετά τη συγκομιδή. Ως «αγρόκτημα» ορίζεται «η εγκατάσταση σε μια γενική τοποθεσία που αφιερώνεται 

στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή σοδειάς, στην ανατροφή των ζώων (περιλαμβανομένων των θαλασσινών), ή και στα δύο» (21 CFR 

 



1.227(b)). 

Η FDA εξετάζει τη χρήση των φυτοφαρμάκων σε μια σοδειά πριν από τη συγκομιδή ως αναπόσπαστο τμήμα της καλλιέργειας και ανάπτυξης 

της σοδειάς. Γενικά, η ανωτέρω χρήση δεν περιλαμβάνει τον στενό χειρισμό ανάπτυξης των τροφίμων επειδή η χρήση αφορά συνήθως στο 

σύνολο της σοδειάς. Επομένως, μια εγκατάσταση που αφιερώνεται στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή της σοδειάς και που χρησιμοποιεί 

φυτοφάρμακα πριν από τη συγκομιδή θεωρείται «αγρόκτημα» που απαλλάσσεται των απαιτήσεων εγγραφής. Εντούτοις, η μετά τη συγκομιδή 

χρήση αφορά στα τρόφιμα, και όχι στην καλλιέργεια ή τη συγκομιδή, επομένως θεωρείται ότι η εγκατάσταση παρασκευάζει/επεξεργάζεται 

τρόφιμα (21 CFR 1.227 (β). Επομένως, ένα αγρόκτημα που χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα ενάντια στα παράσιτα μετά τη συγκομιδή, π.χ. στις 

μπανάνες στο σταθμό συσκευασίας ακριβώς πριν από τη συσκευασία, πρέπει να εγγραφεί στην FDA εκτός αν όλα τα τρόφιμα καταναλώνονται 

στο εν λόγω αγρόκτημα ή σε ένα άλλο αγρόκτημα υπό την ίδια ιδιοκτησία (21 CFR 1.227(b)(3)(ii)). 

Η χρήση του χλωριωμένου ύδατος για την πλύση, π.χ. μαρουλιών, σε ένα αγρόκτημα θεωρείται «επεξεργασία» οπότε και το αγρόκτημα 

πρέπει να εγγραφεί? 

Εάν το αγρόκτημα χρησιμοποιεί το ύδωρ άμεσα από μία δημόσια ή άλλη παροχή νερού που είναι χλωριωμένη για άλλους λόγους, η FDA θα 

θεωρήσει αυτή τη δραστηριότητα «πλύση» (21 CFR 1.227 (β) (3). Συνεπώς, μια εγκατάσταση που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο χλωριωμένο 

ύδωρ είναι κατά αυτόν τον τρόπο «αγρόκτημα» και δεν χρειάζεται να εγγραφεί. Επιπλέον, στον συγκεκριμένο οδηγό της FDA (βλ. FDA's Good 

Agricultural Practices guidance document, τμήμα 2.2 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/ProduceandPlanProducts/ucm064574.htm) 

σημειώνεται ότι το χλώριο προστίθεται συνήθως στο ύδωρ σε αναλογία 50-200 μέρη ανά εκατομμύριο (PPM) συνολικού χλώριου, σε pH 6.0 -

7.5, για τη μετά τη συγκομιδή επεξεργασία των φρέσκων προϊόντων, για χρονική διάρκεια 1-2 λεπτών. Η FDA αναγνωρίζει ότι η χλωρίωση σε 
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αυτά τα επίπεδα είναι ο μόνος τρόπος για πολλούς καλλιεργητές και συσκευαστές να αυξήσουν τη μικροβιολογική ποιότητα του ύδατος που 

χρησιμοποιούν σε ένα επίπεδο που είναι ασφαλές και κατάλληλο. Η προσθήκη του χλωρίου στο ύδωρ σε αυτά τα επίπεδα, επομένως, δεν 

συνιστά «παρασκευή/ επεξεργασία» κατά την έννοια 21 CFR 1.227 (β) (3) (ΙΙ). Αντίθετα, εάν το ύδωρ που χρησιμοποιείται για την πλύση των 

συγκομισμένων τροφίμων σε ένα αγρόκτημα περιέχει το προστιθέμενο χλώριο επάνω από τα επίπεδα 200 PPM, η FDA θεωρεί αυτήν την 

δραστηριότητα ως «ιδιαίτερη μεταχείριση» των τροφίμων κατά την έννοια 21 CFR 1.227 (β) (6), η οποία είναι μια δραστηριότητα 

παρασκευής/επεξεργασίας που θα απαιτούσε το αγρόκτημα να εγγραφεί, εκτός εάν υπόκειται σε άλλη διάταξη απαλλαγής (π.χ., απαλλαγή 

ξένης εγκατάστασης, υπό 21 CFR 1.226 (α)). 

 

Η τοποθέτηση αυτοκόλλητων ετικετών στα φρούτα θεωρείται μέρος της «παρασκευής/ επεξεργασίας» και, επομένως, απαιτείται 

εγγραφή της εγκατάστασης τροφίμων? 

Ένα αγρόκτημα που τοποθετεί αυτοκόλλητες ετικέτες στα φρούτα δεν χρειάζεται να εγγραφεί εάν όλα τα φρούτα στα οποία οι αυτοκόλλητες 

ετικέτες τοποθετούνται καλλιεργούνται ή καταναλώνονται σε εκείνο το αγρόκτημα ή ένα άλλο αγρόκτημα υπό την ίδια ιδιοκτησία (21 CFR 

1.227 (β) (3)). Βάσει του 21 CFR 1.227 (β) (3) (ι), η FDA θεωρεί «αγροκτήματα» τις εγκαταστάσεις που συσκευάζουν ή διατηρούν τα τρόφιμα, 

εάν όλα τα τρόφιμα που παρασκευάζονται/συσκευάζονται ή διατηρούνται εκεί καλλιεργούνται ή καταναλώνονται σε εκείνο το αγρόκτημα ή 

ένα άλλο αγρόκτημα υπό την ίδια ιδιοκτησία. Η FDA θεωρεί ορισμένες δραστηριότητες ως «συσκευασία», όπως την ταξινόμηση, τη 

συσκευασία, ή τον εγκιβωτισμό των συγκομισμένων τροφίμων με σκοπό τη διακομιδή τους από το αγρόκτημα. Επίσης, η FDA θεωρεί 

«συσκευασία» τις αυτοκόλλητες ετικέτες στα προϊόντα που καλλιεργούνται ή που καταναλώνονται σε ένα αγρόκτημα. 

 

Τα προϊόντα που καλλιεργούνται σε ένα αγρόκτημα επιλέγονται και αποστέλλονται για συσκευασία σε έναν άλλο χώρο που ανήκει στον 

 



ίδιο ιδιοκτήτη, αλλά βρίσκεται εκτός αγροκτήματος. Τα συσκευασμένα προϊόντα στέλνονται έπειτα από τον αγρότη σε έναν διανομέα. Ο 

χώρος συσκευασίας πρέπει να καταχωρηθεί?  

Ναι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227 (β) (3) (ι)) και 21 CFR 1.227 (β) (3) (ΙΙ)). Η εγκατάσταση συσκευασίας είναι σε μια διαφορετική φυσική θέση 

και, επομένως, δεν απαλλάσσεται της εγγραφής. 

 

Εάν ένα αγρόκτημα καλλιεργεί, συγκομίζει, συσκευάζει και τοποθετεί τα προϊόντα του σε χαρτοκιβώτια με μόνο σκοπό τη διακομιδή 

τους από το αγρόκτημα πρέπει να εγγραφεί? 

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227 (β) (3) (ι)).  

 

Το αγρόκτημα που χρησιμοποιεί μία κινητή μονάδα (π.χ. φορτηγό) για να μεταφέρει τα τρόφιμα σε διάφορα σημεία του αγροκτήματος 

ή σε άλλο αγρόκτημα πρέπει να εγγραφεί?  

Ούτε το φορτηγό ούτε το αγρόκτημα χρειάζεται να εγγραφούν. Μια κινητή εγκατάσταση που βρίσκεται σε ένα αγρόκτημα και που συσκευάζει 

τρόφιμα πρέπει να εγγραφεί. Αλλά, «η συσκευασία» εμπίπτει στους όρους «παρασκευής/ επεξεργασίας» (21 CFR 1.227(b)(8)) καθώς 

τροποποιεί τρόπον τινά τα τρόφιμα. Η απλή τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων σε φορτηγό δεν τροποποιεί τα τρόφιμα και, επομένως, το 

φορτηγό δεν χρειάζεται να εγγραφεί. 

 

Μια κινητή μονάδα-φορτηγό που ανήκει σε διαφορετικό ιδιοκτήτη από εκείνον του αγροκτήματος και η οποία χρησιμοποιείται για 

εργασίες του αγροκτήματος (π.χ. συγκομιδή, συσκευασία, μεταφορά) πρέπει να εγγραφεί?  

Το φορτηγό σε αυτό το σενάριο είναι μια κινητή εγκατάσταση και ως εκ τούτου πρέπει να εγγραφεί (21 CFR 1.227 (β) (2)). Μια σταθερή 

 



διεύθυνση του ιδιοκτήτη, χειριστή, ή πράκτορα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

Μια κινητή μονάδα-φορτηγό που κινείται από τον ένα στον άλλο αμπελώνα και εμφιαλώνει κρασί από σταφύλια που καλλιεργούνται 

και που υποβάλλονται στην σχετική επεξεργασία στον αμπελώνα, πρέπει να εγγραφεί?  

Ναι. Η εμφιάλωση κρασιού θεωρείται «συσκευασία» και ως εκ τούτου πρέπει να εγγραφεί (21 CFR 1.227 (β) (6) και (β) (8)).  

 

Ένα αγρόκτημα καλλιεργεί και συγκομίζει μια σοδειά, αλλά την κρατά για μια χρονική περίοδο προτού την αποστείλει σε έναν 

διανομέα ή παρασκευαστή/συσκευαστή, πρέπει να εγγραφεί?   

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227 (β) (3) (ι)).  

 

Ένα αγρόκτημα που καλλιεργεί σανό και το πωλεί για τροφή σε ένα γαλακτοκομικό αγρόκτημα που ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη, πρέπει 

να εγγραφεί? Το γαλακτοκομικό αγρόκτημα πρέπει να εγγραφεί?  

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227(b)(3).  

 

Λιανικές Εγκαταστάσεις Τροφίμων  

 

Οι αποθήκες εμπορευμάτων που πωλούν απευθείας σε καταναλωτές και εταιρείες πρέπει να εγγραφούν?  

Οι αποθήκες εμπορευμάτων απαλλάσσονται της εγγραφής ως λιανικές εγκαταστάσεις τροφίμων, εάν πωλούν τα τρόφιμα άμεσα στους 

καταναλωτές ως πρωταρχική λειτουργία τους. Ως πρωταρχική λειτουργία μιας λιανικής εγκατάστασης τροφίμων ορίζεται η πώληση τροφίμων 

 



άμεσα στους καταναλωτές εάν η ετήσια νομισματική αξία των πωλήσεων των τροφίμων απευθείας στους καταναλωτές υπερβαίνει την ετήσια 

νομισματική αξία των πωλήσεων των τροφίμων σε όλους τους άλλους αγοραστές. Οι επιχειρήσεις δεν θεωρούνται καταναλωτές. Κατά 

συνέπεια, εάν η ετήσια νομισματική αξία των πωλήσεων των τροφίμων άμεσα στις επιχειρήσεις υπερβαίνει την ετήσια νομισματική αξία των 

πωλήσεων των τροφίμων στους καταναλωτές, οι αποθήκες εμπορευμάτων πρέπει να εγγραφούν (21 CFR 1.227 (β)). 

 

Εάν μια υπεραγορά έχει αρτοποιείο που ψήνει ψωμί και το πωλεί σε άλλα καταστήματα της ίδιας αλυσίδας, η υπεραγορά πρέπει να 

εγγραφεί?  

Η υπεραγορά απαλλάσσεται της εγγραφής ως λιανική εγκατάσταση τροφίμων (21 CFR 1.227 (β) (11)) εάν η πρωταρχική λειτουργία της είναι 

να πωλεί τα τρόφιμα άμεσα στους καταναλωτές.  

 

Οι λιανικές αποθήκες των εγκαταστάσεων τροφίμων, τα κέντρα διανομής, ή οι αποθήκες εμπορευμάτων θεωρούνται «αποθηκευτικές 

εγκαταστάσεις» και ως τέτοιες πρέπει να εγγράφονται?  

Ένα κέντρο διανομής ή μια αποθήκη εμπορευμάτων που δεν είναι στην ίδια γενική φυσική τοποθεσία με τη λιανική εγκατάσταση τροφίμων δεν 

περιλαμβάνεται στον ορισμό της «λιανικής εγκατάστασης τροφίμων» (21 CFR 1.227 (β) (11)) επειδή δεν πωλεί τα τρόφιμα άμεσα στους 

καταναλωτές. Κατά συνέπεια, τα κέντρα διανομής και οι αποθήκες εμπορευμάτων πρέπει να εγγράφονται. 

 

Το κατάστημα λιανικής που αποθηκεύει τρόφιμα, έτοιμα για το ράφι,  πρέπει να εγγραφεί?   

Όχι, καθώς θεωρείται απλώς συνηθισμένη επιχειρησιακή πρακτική μιας λιανικής εγκατάστασης τροφίμων. 

 

 



Εάν ένα αρτοποιείο πωλεί τα τρόφιμά του κατεξοχήν απευθείας στους καταναλωτές, αλλά το 40% των ετήσιων πωλήσεών απορροφάται 

από καταστήματα χονδρικής, πρέπει να εγγραφεί? 

Όχι. Το αρτοποιείο θεωρείται κατάστημα λιανικής και δεν χρειάζεται να εγγραφεί (21 CFR 1.226 (γ) και 1.227 (β) (11)). 

 

Εστιατόρια 

 

Οι κεντρικές κουζίνες που προετοιμάζουν τα τρόφιμα για αλυσίδες εστιατορίων θεωρούνται εστιατόρια και, επομένως, απαλλάσσονται 

της εγγραφής?  

Οι κεντρικές κουζίνες που δεν πωλούν τα τρόφιμα στους καταναλωτές για άμεση κατανάλωση δεν θεωρούνται «εστιατόρια» βάσει του 21 CFR 

1.227 (β) (10). Κατά συνέπεια, δεν απαλλάσσονται της εγγραφής. 

 

Ορισμοί 

Εγκαταστάσεις 

 

Εάν ένα πρόσωπο διατηρεί επιχείρηση στο σπίτι του/της, που περιλαμβάνει την παρασκευή, την επεξεργασία, τη συσκευασία, ή την 

αποθήκευση τροφίμων, αυτό το πρόσωπο πρέπει να εγγράψει την (ιδιωτική) κατοικία του ως εγκατάσταση τροφίμων?  

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227(b)(2)).  

 

Εάν ένα πρόσωπο πωλεί τα τρόφιμα από την ιδιωτική κατοικία του/της μέσω του Διαδικτύου, αυτό το πρόσωπο πρέπει να εγγράψει την 

 



κατοικία του ως εγκατάσταση τροφίμων?  

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227(b)(2)).  

 

Οι εγκαταστάσεις που εισάγουν τα τρόφιμα στις ΗΠΑ αλλά μόνο για λόγους εξαγωγής τους από μια τελωνειακή αποθήκη 

εμπορευμάτων (bonded warehouse) πρέπει να εγγράφονται? Η τελωνειακή αποθήκη πρέπει να εγγραφεί?  

Όχι. Οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν/επεξεργάζονται, συσκευάζουν, ή διατηρούν τρόφιμα που εισάγονται στις ΗΠΑ απλώς με σκοπό την 

εξαγωγή ή τη μεταφόρτωσή τους σε μια άλλη χώρα (δηλ., κανένα από τα τρόφιμα δεν προορίζεται για κατανάλωση στις ΗΠΑ) δεν χρειάζεται 

να εγγραφεί. Ο κανονισμός αφορά τις εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν/επεξεργάζονται, συσκευάζουν, ή διατηρούν τρόφιμα για κατανάλωση 

στις ΗΠΑ. Εντούτοις, για τα τρόφιμα που εισάγονται στις ΗΠΑ με σκοπό τη μελλοντική τους εξαγωγή θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προβλέπει ο κανονισμός για «προγενέστερη ειδοποίηση» εισαγωγής τους (Prior Notice of Imported Food regulation, 21 CFR 1.277). 

 

Τρόφιμα 

 

Οι εγκαταστάσεις που διατηρούν λιπάσματα πρέπει να εγγράφονται? 

Όχι. Τα λιπάσματα δεν είναι τρόφιμα για κατανάλωση. Κατά συνέπεια, οι εγκαταστάσεις που διατηρούν λιπάσματα δεν χρειάζεται να 

εγγραφούν.  

 

Τα φαρμακευτικά είδη θεωρούνται «τρόφιμα» και άρα πρέπει να εγγράφονται?  

Τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θεωρούνται «τρόφιμα» (section 201(f) of the FD&C Act (21 U.S.C. 321(f)), διότι δεν καταναλώνονται για τη 

 



γεύση τους, το άρωμά τους ή τη διατροφική τους αξία (Nutrilab v. Schweiker, 713 F.2d 335, 338 (7th Circ. 1983)). Κατά συνέπεια, οι 

εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν, επεξεργάζονται, συσκευάζουν ή διατηρούν φαρμακευτικά προϊόντα δεν χρειάζονται να εγγραφούν (section 

415 of the FD&C Act). Εντούτοις, ενδέχεται άλλες νομικές διατάξεις να προβλέπουν την εγγραφή τους. Οι κατασκευαστές φαρμακευτικών 

προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Office of Compliance/ FDA's Center for Drug Evaluation and Research (τηλ. +1 301-796-3130).  

 

Tα συμπληρώματα διατροφής θεωρούνται «τρόφιμα» και άρα πρέπει να εγγράφονται?  

Βάσει του section 201(ff) of the FD&C Act (21 U.S.C. 321(ff)), τα συμπληρώματα διατροφής, καθώς και τα συστατικά τους, θεωρούνται 

«τρόφιμα.» Συνεπώς, μια εγκατάσταση που παρασκευάζει/επεξεργάζεται, συσκευάζει, ή διατηρεί διατροφικά συμπληρώματα είτε συστατικά 

διατροφικών συμπληρωμάτων πρέπει να εγγράφεται ως εγκατάσταση τροφίμων, εκτός εάν για κάποιο λόγο απαλλάσσεται της εγγραφής.  

 

Αναφορικά με την εγγραφή εγκαταστάσεων τροφίμων, ποια είναι η ευθύνη ενός κατασκευαστή μιας χημικής ουσίας, ουσία Χ, εάν ο 

κατασκευαστής πωλεί την ουσία σε έναν πελάτη προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να παραγάγει ένα έμμεσο διατροφικό 

συμπλήρωμα?  

Ο όρος "έμμεσο διατροφικό συμπλήρωμα” (indirect food additive) δεν ορίζεται επακριβώς, αλλά χρησιμοποιείται γενικά για να αναφερθεί σε 

μια διατροφική ουσία. Στο κεφ. 21 CFR 1.227(b)(4) περί εγγραφής των εγκαταστάσεων τροφίμων, ο ορισμός για τα «τρόφιμα» εξαιρεί τις 

διατροφικές ουσίες (food contact substances, section 409(h)(6) of the FD&C Act (21 U.S.C. 348(h)(6)). Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις που 

παρασκευάζουν τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των διατροφικών ουσιών δεν χρειάζεται να εγγραφούν. Εντούτοις, 

εάν η ουσία Χ προορίζεται να έχει μια τεχνική επίδραση σε ή στα τρόφιμα, θεωρείται «τρόφιμο» όπως καθορίζεται στο κεφ. 21 CFR 1.227 (β) 

(4) και η εγκατάσταση που παρασκευάζει την ουσία Χ πρέπει να εγγράφεται. Επιπλέον, εάν ο ιδιοκτήτης, χειριστής, ή πράκτορας θεωρούν ότι η 

 



ουσία αναμένεται λογικά να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τροφίμων, ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο πράκτορας πρέπει να εγγράψουν την 

εγκατάσταση. 

 

Οι εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονται/υποβάλλονται σε επεξεργασία, συσκευάζονται ή διατηρούνται ένζυμα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να εγγράφονται?  

Εξαρτάται από τη χρήση των εν λόγω ενζύμων. Εάν ένα ένζυμο που παράγεται από την εγκατάσταση προστίθεται στα τρόφιμα και προορίζεται 

να έχει μια τεχνική επίδραση στα τρόφιμα, η εγκατάσταση πρέπει να εγγραφεί. Εάν τα παρασκευασμένα ένζυμα χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή μιας ουσίας που θα είναι μέρος της διατροφικής ουσίας (ή συστατικό του μέρους της διατροφικής ουσίας), η εγκατάσταση δεν 

χρειάζεται να εγγραφεί.  

 

Οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν προϊόντα που δεν προορίζονται για βρώση, αλλά καταναλώνονται έτσι μερικώς λόγω του τρόπου 

που χρησιμοποιούνται (π.χ., χειλικά βάλσαμα και οδοντόπαστα), πρέπει να εγγράφονται?   

Όχι. Προϊόντα όπως τα βάλσαμα για τα χείλη και η οδοντόπαστα είναι καλλυντικά και όχι «τρόφιμα» (section 201(f) of the FD&C Act (21 

U.S.C. 321(f)). Συνεπώς, μια εγκατάσταση που παρασκευάζει, συσκευάζει ή διατηρεί τέτοια καλλυντικά δεν χρειάζεται να εγγραφεί ως 

εγκατάσταση τροφίμων.  

 

Οι εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονται οι πρώτες ύλες για τα διαιτητικά συμπληρώματα πρέπει να εγγράφονται?  

Ναι. Τα διατροφικά συμπληρώματα θεωρούνται "τρόφιμα" (sections 201(f) and 201(ff) of the FD&C Act and 21 CFR 1.227(b)(4)(ii)). Συνεπώς, 

μία εγκατάσταση που παρασκευάζει/συσκευάζει ή διατηρεί διατροφικά συμπληρώματα ή συστατικά τους (π.χ. πρώτες ύλες) πρέπει να 

 



εγγραφεί.  

 

Οι εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται οι συσκευασίες τροφίμων πρέπει να καταχωρούνται/εγγράφονται ως εγκαταστάσεις 

τροφίμων?  

Όχι. Βλ. 21 CFR 1.227(b)(4)(i)(A) και section 409(h)(6) of the FD&C Act (21 U.S.C. 348(h)(6)).  

 

Οι εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονται/συσκευάζονται, ή διατηρούνται τρόφιμα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και την 

ανάπτυξη, ή ως δείγματα τροφίμων πρέπει να εγγράφονται?  

Ναι. Βλ. σχετικά section 415 of the FD&C Act. Εν τούτοις, εάν δεν προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση δεν χρειάζεται να 

εγγραφούν.  

 

Διατήρηση/Αποθήκευση  

 

Μια εγκατάσταση που αποθηκεύει συσκευασμένα τρόφιμα με σκοπό τη διανομή πρέπει να εγγραφεί?  

Ναι. Μια εγκατάσταση που αποθηκεύει π.χ. συσκευασμένα προϊόντα, με σκοπό τη διανομή πρέπει να εγγραφεί (21 CFR 1.225 and 1.227(b)).  

 

Εάν τελικά τρόφιμα για κατανάλωση στις ΗΠΑ διατηρούνται/αποθηκεύονται σε εγκατάσταση τρίτων πριν από την εισαγωγή τους στις 

ΗΠΑ, πρέπει αυτή να εγγραφεί?  

Ναι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.225 and 1.227(b)).  

 



 

Σε μια σχέση εκμισθωτή-μισθωτών, όπως μιας επιχείρησης παραγωγής τροφίμων που νοικιάζει την εγκατάσταση από έναν ιδιοκτήτη, 

ποιος έχει τη νόμιμη υποχρέωση να εγγράψει την εγκατάσταση?   

Είτε ο εκμισθωτής είτε ο μισθωτής μπορεί να την εγγράψει. Βάσει του Bioterrorism Act και του Registration Interim Final Rule υπεύθυνος είναι 

ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο πράκτορας. Κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα έχει ανεξαρτήτως την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τους 

κανονισμούς εγγραφής, και οποιοσδήποτε εξ αυτών μπορεί να προβεί στην εγγραφή. Διαφορετικά, η FDA θα μπορούσε να κινηθεί εναντίον 

(enforcement action) του ενός ή όλων. Ως εγκατάσταση ορίζεται «οποιαδήποτε ιδιοκτησία σε μια γενική φυσική θέση, ή, στην περίπτωση μιας 

κινητής, που ταξιδεύει σε διάφορες τοποθεσίες, που παρασκευάζει, επεξεργάζεται, συσκευάζει, ή αποθηκεύει τρόφιμα για κατανάλωση στις 

ΗΠΑ». Έτσι, για μια δημόσια αποθήκη εμπορευμάτων, είτε ο ιδιοκτήτης της εν λόγω αποθήκης μπορεί να την εγγράψει, είτε ο μισθωτής-

χειριστής ή πράκτορας.  

 

Τα ταχυδρομεία και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν στις εγκαταστάσεις τους συσκευασίες τροφίμων για λόγους 

μεταφοράς/μετακομιδής πρέπει να εγγράφονται ως εγκαταστάσεις τροφίμων?  

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.226(b)(2), 21 CFR 1.328 και 21 CFR 1.227(b)(2).  

 

Τα τερματικά φορτηγών και οι αποστολείς φορτίου που ενδέχεται να έχουν στις εγκαταστάσεις τους συσκευασίες τροφίμων για λόγους 

μεταφοράς/μετακομιδής πρέπει να εγγράφονται ως εγκαταστάσεις τροφίμων?  

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.226(b)(2), 21 CFR 1.328 και 21 CFR 1.227(b)(2). 

 

 



Ένα σκάφος/πλοίο που μεταφέρει τρόφιμα από μια εγκατάσταση σε μία άλλη θεωρείται εγκατάσταση τροφίμων και ως τέτοια πρέπει 

να εγγραφεί?  

Όχι. Βλ. σχετικά 21 CFR 1.227(b).  

 

Οι ξένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που κρατούν τα τελικά τρόφιμα πριν από την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ πρέπει να εγγράφονται?   

Ναι. Εντούτοις, εάν τα τρόφιμα υποβάλλονται στη συνέχεια σε περαιτέρω επεξεργασία a de minimis nature, η πρώτη ξένη εγκατάσταση 

αποθήκευσης δεν χρειάζεται να εγγραφεί. 

 

Οι εγκαταστάσεις τόσο του εξαγωγέα όσο και του εισαγωγέα τροφίμων, όπου αποθηκεύονται/διατηρούνται τρόφιμα για κατανάλωση 

στις ΗΠΑ, πρέπει να εγγράφονται?    

Ναι. Οι εγκαταστάσεις τόσο του εξαγωγέα όσο και του εισαγωγέα πρέπει να εγγράφονται εάν κρατούν τρόφιμα για κατανάλωση στις ΗΠΑ. 

Εντούτοις, εάν τα τρόφιμα υποβάλλονται στη συνέχεια σε περαιτέρω επεξεργασία a de minimis nature, η πρώτη ξένη εγκατάσταση 

αποθήκευσης δεν χρειάζεται να εγγραφεί.. 

 

Το κρουαζιερόπλοιο που επιστρέφει στις ΗΠΑ και που διατηρεί τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώθηκαν από τους επιβάτες πρέπει να 

εγγραφεί?   

Όχι. Βλ. σχετικά section 415(b)(1) of the FD&C Act και 21 CFR 1.227(b). Επιπλέον, ακόμα κι αν ένα κρουαζιερόπλοιο μετέφερε τα τρόφιμα ως 

φορτίο, δεν θα χρειαζόταν να εγγραφεί, καθώς σε τέτοιες περιστάσεις, θα θεωρούνταν όχημα μεταφορών (21 CFR 1.227(b)). 

 

 



Παρασκευή/Συσκευασία 

 

Ένας ιδιοκτήτης/επιχείρηση που διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις κατασκευής/παρασκευής/συσκευασίας/επεξεργασίας 

πρέπει να τις εγγράψει όλες?  

Όχι. Μόνο οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν/επεξεργάζονται, συσκευάζουν, ή αποθηκεύουν τρόφιμα για κατανάλωση στις ΗΠΑ πρέπει να 

εγγραφούν.  

 

Εμπορικά Σήματα   

 

Ένας διανομέας τροφίμων πρέπει να καταχωρήσει τα εμπορικά σήματα όλων των προϊόντων που διανέμει, ή επανασυσκευάζει και 

διανέμει έπειτα, ή μόνο τα εμπορικά σήματα εκείνων των προϊόντων που παρα(κατά)σκευάζονται στην εγκατάστασή του?  

Βάσει του 21 CFR 1.227(b), ως «εμπορικό σήμα» (trade name) ορίζεται το όνομα με το οποίο μια εγκατάσταση διευθύνει την επιχείρηση, σε 

αντιδιαστολή με μία «εμπορική σήμανση» (brand name) που είναι ένα όνομα που συνδέεται με ένα προϊόν. Ένας διανομέας πρέπει να περιλάβει 

στην εγγραφή μιας εγκατάστασης όλα τα εμπορικά σήματα με τα οποία διευθύνει την επιχείρηση. Για την εγγραφή δεν απαιτείται η 

συμπερίληψη όλων των εμπορικών σημάνσεων για τα προϊόντα που παρασκευάζονται/τυγχάνουν επεξεργασίας, συσκευάζονται, ή διατηρούνται 

στην εν λόγω εγκατάσταση. 

 

Τοπικός Πράκτορας (U.S. Agent)  

 

 



Για τις ξένες εγκαταστάσεις, μπορεί ο τοπικός πράκτορας να καταχωρηθεί επίσης ως η επαφή έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης?    

Ναι. Ο Αμερικανός πράκτορας θα θεωρηθεί επαφή έκτακτης ανάγκης για μια εγγεγραμμένη ξένη εγκατάσταση, εκτός εάν ένα άλλο όνομα 

παρέχεται στην εγγραφή της εγκατάστασης ως επαφή έκτακτης ανάγκης (21 CFR 1.227(b) and 1.233(e)).  

 

Κάποιες αμερικανικές νομικές εταιρείες χρεώνουν τις ξένες εγκαταστάσεις προκειμένου να αναλάβουν τον ρόλο του πράκτορα γι` αυτές. 

Μερικές από αυτές χρησιμοποιούν τη λέξη «FDA» στο όνομά τους. Πρέπει μια ξένη εγκατάσταση να χρησιμοποιήσει μια από αυτές τις 

εταιρίες για πράκτορά της?  

Όχι. Ο Αμερικανός πράκτορας μιας ξένης εγκατάστασης μπορεί να είναι ένα άτομο, μια εταιρική μορφή, ή ένας σύνδεσμος. Οι μόνες 

απαιτήσεις για έναν τέτοιο πράκτορα είναι ότι ο πράκτορας πρέπει να έχει έδρα της επιχείρησης ή της κατοικίας του στις ΗΠΑ και να είναι 

φυσικά παρών στις ΗΠΑ. Παραδείγματος χάριν, μια ξένη εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εισαγωγέα της ως πράκτορα. Η FDA δεν 

συστήνει ούτε επικυρώνει οποιαδήποτε ιδιαίτερη εταιρία, οργάνωση, πρόσωπο, ή επιχείρηση για να χρησιμεύσει ως πράκτορας μιας ξένης 

εγκατάστασης. Η FDA δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εταιρία που προσφέρει τις υπηρεσίες της ως πράκτορας. 

 

Μπορεί ένας ξένος κυβερνητικός ανώτερος υπάλληλος που κατοικεί στις ΗΠΑ, όπως ένας αντιπρόσωπος από την πρεσβεία της ξένης 

χώρας, να αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα για λόγους εγγραφής της εγκατάστασης τροφίμων?  

Η FDA ανησυχεί για το ότι ενεργώντας ως πράκτορας μπορεί να συγκρουστεί με τα καθήκοντα των ξένων κυβερνητικών εκπροσώπων. Το εάν 

είναι κατάλληλο για έναν ξένο κυβερνητικό εκπρόσωπο να ενεργήσει ως πράκτορας απαιτεί ιδιαίτερη περαιτέρω διερεύνηση, ανάλογα με τον 

τίτλο και τη θέση του ξένου κυβερνητικού εκπροσώπου και των καθηκόντων του. Η FDA θα εξετάσει τέτοιες περιπτώσεις χωριστά κατόπιν 

διαβουλεύσεων με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

 



 

Μπορεί μια ξένη εγκατάσταση που συνεργάζεται με διάφορους brokers/ μεσίτες. να χρησιμοποιήσει περισσότερους του ενός ως 

πράκτορά της?  

Όχι. Βάσει του 21 CFR 1.227 (β), κάθε ξένη εγκατάσταση πρέπει για να έχει μόνο έναν πράκτορα για λόγους εγγραφής της εγκατάστασης 

τροφίμων. Εντούτοις, τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα να έχει περισσότερους πράκτορες αλλά για άλλους επιχειρησιακούς λόγους. Μια ξένη 

εγκατάσταση δεν είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί ένα μόνο πράκτορα (21 CFR 1.227(b)(13)(iii) & Comment 86, preamble to the Interim 

Final Rule).  

 

Προκειμένου ο πράκτορας να εργασθεί εξ ονόματος μίας εγκατάστασης χρειάζεται πληρεξούσιο?  

Ο πράκτορας, όπως καθορίζεται στο 21 CFR 1.227 (β), δεν χρειάζεται να έχει πληρεξούσιο, αλλά ούτε και αποκλείεται τέτοια ρύθμιση. 

 

Μπορεί μια ξένη εγκατάσταση τροφίμων να αλλάξει πράκτορα μετά την εγγραφή?  

Ναι. Μια ξένη εγκατάσταση μπορεί να αλλάξει τον πράκτορά της οποιαδήποτε στιγμή. Βάσει του 21 CFR 1.234 (α), οποιαδήποτε αλλαγή στις 

καταχωρηθείσες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού πρακτόρων από τις ξένες εγκαταστάσεις, πρέπει να γίνει μέσα σε 60 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αλλαγής. Οι όποιες αλλαγές μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά στην 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm, είτε με αποστολή των 

στοιχείων μέσω ταχυδρομείου.  

 

Μπορεί η επαφή έκτακτης ανάγκης μιας ξένης εγκατάστασης να έχει τηλεφωνικό αριθμό εκτός ΗΠΑ?  

 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm


Ναι. Ο πράκτορας έκτακτης ανάγκης μπορεί να έχει διεθνή τηλεφωνική γραμμή. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει και ο τοπικός πράκτορας 

με φυσική παρουσία στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πράκτορας πρέπει να έχει αμερικανικό τηλεφωνικό αριθμό. Επιπλέον, βάσει σχετικής 

τροποποίησης στον FSMA (section 415 of the FD&C Act), θα πρέπει να διαθέτει και ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει/διαθέτει ο πράκτορας για μια ξένη εγκατάσταση? Παραδείγματος χάριν, πρέπει ο πράκτορας να 

γνωρίζει και καταλαβαίνει τη λειτουργία της επιχείρησης και των προϊόντων της? Ή, πρέπει απλώς να είναι σε θέση να έρθει άμεσα σε 

επαφή με την επιχείρηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και για τη ροή γενικών πληροφοριών σε και από την FDA?  

Υπό 21 CFR 1.227 (β) (13), καθορίζονται δύο προϋποθέσεις για τον πράκτορα. Ο πράκτορας (1) πρέπει να κατοικεί ή να διατηρεί την έδρα της 

επιχείρησής του στις ΗΠΑ, και (2) πρέπει να είναι φυσικά παρών στις ΗΠΑ. Αν και δεν απαιτείται να γνωρίζει και να καταλαβαίνει τη φύση 

της εταιρείας και του προϊόντος, ο πράκτορας πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμεύει ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ της FDA και της ξένης 

εγκατάστασης, επειδή η FDA θα έρθει σε επαφή μαζί του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (εκτός αν η εγγραφή διευκρινίζει μια άλλη επαφή 

έκτακτης ανάγκης). Κατά συνέπεια, ο πράκτορας πρέπει, τουλάχιστον, να γνωρίζει με ποιους πρέπει να επικοινωνεί εάν προκύπτει οποιαδήποτε 

έκτακτη ανάγκη. 

 

Πώς μια ξένη εγκατάσταση ενημερώνει την FDA για το ποιος είναι ο πράκτοράς της (π.χ., επιστολή στην FDA, επίσημο έγγραφο)?  

Από πλευράς FDA, αρκεί το όνομα και τα στοιχεία επαφής του πράκτορα κατά την εγγραφή. Για επιχειρησιακούς λόγους, ωστόσο, μια 

εγκατάσταση/επιχείρηση μπορεί να θέλει να επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον πράκτορα με κάποιο είδος γραπτής συμφωνίας. 

Ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ της εγκατάστασης και του πράκτορά της, η FDA θεωρεί δεδομένο ότι η εν λόγω 

επιχείρηση έχει ελέγξει ότι το πρόσωπο που υποδεικνύεται στην εγγραφή ως πράκτορας είναι πρόθυμος να αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα. 

 



 

Μπορεί μια ξένη εγκατάσταση να υποδείξει διαφορετικούς πράκτορες εντός του έτους?  

Ναι. Εντούτοις, οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να διαβιβαστεί στην FDA μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία αλλαγής (21 CFR 1.234). 

 

Μπορούν ξένες εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς πράκτορες για την εγγραφή 

τους?  

Ναι. Κάθε ξένη εγκατάσταση πρέπει να προσδιορίσει, ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, τον πράκτορά της, και δεν υπάρχει καμία απαίτηση 

ότι οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία χρησιμοποιούν τους ίδιους πράκτορες. Επίσης, οποιεσδήποτε ή όλες οι 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία μπορούν να υποδείξουν τους ίδιους πράκτορες κατά την εγγραφή τους. 

 

Παραδοσιακά, ο broker χρησιμοποιείται για θέματα ρουτίνας και έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διάθεση μιας συγκεκριμένης 

αποστολής φορτίου. Θα πρέπει ο ίδιος πράκτορας να αναλάβει και την επικοινωνία μεταξύ της μεταφορικής εταιρείας, του μεταφορέα, 

του μεσίτη και του εισαγωγέα?  

Η επικοινωνία για λόγους εγγραφής και έκτακτης ανάγκης αφορά τις εγκαταστάσεις, όχι τις συγκεκριμένες αποστολές φορτίων. Η FDA δεν 

προβλέπει κάποια σχετική αλλαγή στον κανονισμό. Η εμπορική δραστηριότητα μιας εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να διεκπεραιώνεται 

αποκλειστικά μέσω του πράκτορα που υποδεικνύεται για την εγγραφή (21 CFR 1.227 (β)). Συνήθως, παραδείγματος χάριν, για ερωτήσεις 

σχετικά με μια αποστολή (εισαγωγή) τροφίμων που αφορούν στη διαδικασία Prior Notice (21 CFR part 1, subpart Ι), η FDA θα έρθει σε επαφή 

με αυτόν που έστειλε την ειδοποίηση για το φορτίο, παρά με τον πράκτορα εγγραφής. 

 

 



Εάν κάποιος συμφωνήσει να γίνει πράκτορας μιας ξένης εγκατάστασης αλλά στη συνέχεια θελήσει να «αποσυρθεί», ποια διαδικασία 

πρέπει να ακολουθηθεί?   

Ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο πράκτορας υπεύθυνος για την ξένη εγκατάσταση, ή ένα άτομο που εγκρίνεται από έναν εξ αυτών, πρέπει να 

ενημερώσουν σχετικά την FDA για την αλλαγή του πράκτορα (21 CFR 1.234). Για να γνωρίσουν στην FDA την πρόθεση εξαίρεσης του 

πράκτορα από την εγγραφή, ο πράκτορας μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου FURLS@FDA.gov. Στην 

ηλεκτρονική επιστολή του, ο πράκτορας πρέπει να περιλάβει όλες τις πληροφορίες που είχαν δοθεί κατά την εγγραφή σχετικά με αυτόν (δηλ., 

όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός), καθώς και το όνομα είτε τη διεύθυνση είτε τον αριθμό μητρώου της εγκατάστασης είτε των 

εγκαταστάσεων με τις οποίες ο πράκτορας επιθυμεί να παύσει τη συνεργασία. 

 

Πώς μπορεί ο πράκτορας να είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα? Πώς μπορεί μια μικρή επιχείρηση να κάνει 

μια τέτοια διαβεβαίωση?  

Η ξένη εγκατάσταση είναι υπεύθυνη να διευκρινίσει τη συνεργασία της με το πρόσωπο που υποδεικνύει ως πράκτορά της ή ορίζει ως επαφή 

έκτακτης ανάγκης. Επειδή ο ρόλος του πράκτορα είναι να λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας μεταξύ της εγκατάστασης/επιχείρησης και της 

FDA, η FDA σκοπεύει να επικοινωνεί μέσω του πράκτορα και για συνήθη θέματα εγγραφής αλλά και για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό 

σημαίνει ότι ο πράκτορας πρέπει να είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός εάν η ξένη εγκατάσταση επιλέγει ένα 

διαφορετικό πρόσωπο ως επαφή έκτακτης ανάγκης βάσει του 21 CFR 1.233 (ε). Η FDA προτείνει η ξένη εγκατάσταση να διευκρινίζει τους 

όρους της διαθεσιμότητας σε οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία που έχει με τον πράκτορά της ή την επαφή έκτακτης ανάγκης. 

 

Μπορεί ένα πρόσωπο στις ΗΠΑ, το οποίο δεν έχει υποδειχθεί ως πράκτορας για μια ξένη εγκατάσταση, να κάνει την εγγραφή για την 
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συγκεκριμένη εγκατάσταση?  

Η εγγραφή πρέπει να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον χειριστή, ή τον υπεύθυνο πράκτορα, ή ένα άτομο που εγκρίνεται για να καταχωρήσει την 

εγκατάσταση από έναν εξ αυτών (21 CFR 1.230). Το εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να είναι, αλλά δεν απαιτείται να είναι, ο πράκτορας. 

 

Τι γίνεται με την εγγραφή μιας ξένης εγκατάστασης όταν το πρόσωπο που υπέδειξε ως πράκτορά της δεν επιθυμεί πια αυτή τη 

συνεργασία?   

Η FDA έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί ως πράκτορας προκειμένου να το πληροφορήσει σχετικά. Το εν λόγω πρόσωπο 

ενημερώνει την FDA ότι δεν συμφωνεί να είναι ο πράκτορας της συγκεκριμένης ξένης εγκατάστασης, και η FDA με τη σειρά της ενημερώνει 

σχετικά την εγκατάσταση (μέσω του ιδιοκτήτη, του χειριστή, ή του πράκτορα) και της ζητεί να τροποποιήσει την εγγραφή καταχωρώντας ένα 

πρόσωπο που να συμφωνεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Για τις ξένες εγκαταστάσεις που καταχωρούνται ηλεκτρονικά, η FDA σκοπεύει να 

έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη, το χειριστή, ή τον υπεύθυνο πράκτορα ηλεκτρονικά και να του ζητήσει να τροποποιήσει η εγκατάσταση την 

εγγραφή της μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες. Για τις ξένες εγκαταστάσεις που εγγράφονται με αποστολή σχετικού εγγράφου ή CD-ROM, η 

FDA σκοπεύει να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο μέσω του ταχυδρομείου και να ζητήσει να τροποποιήσει η εγκατάσταση την εγγραφή της 

μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες. Εάν η εγγραφή δεν τροποποιηθεί μέσα στις 30 ημερολογιακές ημέρες, η FDA θα θεωρήσει την εγγραφή 

άκυρη και θα τη σημειώσει ως άκυρη στο ηλεκτρονικό σύστημά της. 

 

Ποιες είναι οι συνέπειες από την ακύρωση μίας εγγραφής?  

Όταν η FDA καθορίζει ότι η εγγραφή μιας ξένης εγκατάστασης τροφίμων είναι άκυρη, τότε δίνει εντολή για «δέσμευση» όλων των αποστολών 

τροφίμων/ εισαγωγών από εκείνη την εγκατάσταση στα τελωνεία, μέχρι αυτή να τροποποιήσει σχετικά και ολοκληρώσει την εγγραφή της. 

 



 

Ποιες πληροφορίες απαιτούνται στην εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων, βάσει των νέων τροποποιήσεων του FSMA? 

Ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες είτε πρόκειται για εγχώρια είτε για ξένη εγκατάσταση: 

 Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 

 Όνομα μητρικής εταιρείας, διεύθυνση, και τηλεφωνικός αριθμός (εφόσον υπάρχει)  

 Όνομα, διεύθυνση, και τηλεφωνικός αριθμός του ιδιοκτήτη, του χειριστή, ή του υπεύθυνου πράκτορα   

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πρόσωπο επαφής ή, σε περίπτωση ξένης εγκατάστασης, του πράκτορα. 

 Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

 Οι κατηγορίες τροφίμων  

 Όνομα, διεύθυνση, και τηλεφωνικός αριθμός του πράκτορα, τηλεφωνικός αριθμός της επαφής έκτακτης ανάγκης εάν είναι κάποιος εκτός 

του πράκτορα 

 Διαβεβαίωση ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι αληθείς και εξακριβωμένες και ότι το πρόσωπο που υποβάλει την εγγραφή έχει 

εξουσιοδοτηθεί γι` αυτό 

 Διαβεβαίωση ότι η FDA θα μπορεί να επιθεωρεί την εγκατάσταση οποιαδήποτε στιγμή και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς. 

 

Ποιες προαιρετικές πληροφορίες μπορούν να καταχωρηθούν στην εγγραφή?  

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι προαιρετικές, αλλά μπορούν να παρασχεθούν κατά την υποβολή μιας εγγραφής:  

 Αριθμός fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   

 Προτιμητέα διεύθυνση αποστολής, εάν διαφορετική από αυτήν της εγκατάστασης 

 



 Αριθμός fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδιοκτήτη, του χειριστή, ή του υπεύθυνου πράκτορα  

 Αριθμός fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μητρικής εταιρείας (εφόσον υπάρχει)   

 Για μια ξένη εταιρεία: ο αριθμός fax του πράκτορα  

 Τύπος δραστηριότητας της εταιρείας (δηλ., παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, ή διατήρηση τροφίμων)   

 Τύπος αποθήκευσης (εάν είναι μια εγκατάσταση διατήρησης), και  

 Κατά προσέγγιση ημερομηνίες λειτουργίας (εάν η επιχείρηση είναι εποχιακή). 

 

Κάθε πότε πρέπει να επικαιροποιείτε τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην εγγραφή?  

Ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση πράκτορας πρέπει να υποβάλουν οποιαδήποτε αλλαγή μέσα σε 60 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αλλαγής. Εάν η αλλαγή αφορά στην ιδιοκτησία, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πρέπει να ακυρώσει 

την εγγραφή της εγκατάστασης μέσα σε 60 ημερολογιακές ημέρες. Ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει μια νέα εγγραφή για την 

εγκατάσταση προτού αυτή αρχίσει να παρασκευάζει/επεξεργάζεται, συσκευάζει, ή διατηρεί τα τρόφιμα για κατανάλωση στις ΗΠΑ (21 CFR 

1.230 and 1.234). 

 

Πώς και πότε πρέπει μια εγκατάσταση να ακυρώσει την εγγραφή της?  

Ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο υπεύθυνος πράκτορας, ή ένα πρόσωπο που εγκρίνεται από έναν εξ αυτών, πρέπει να ακυρώσουν την εγγραφή 

μέσα σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αλλαγής της εγκατάστασης/επιχείρησης (π.χ., εάν μια εγκατάσταση πτωχεύει, ή περνά 

κάτω από νέα ιδιοκτησία (21 CFR 1.235)). Ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο υπεύθυνος πράκτορας, ή ένα πρόσωπο που εγκρίνεται από έναν εξ 

αυτών, μπορούν να υποβάλουν την ακύρωση ηλεκτρονικά στο http://www.access.fda.gov. Εναλλακτικά, μέσω του εντύπου FDA 3537a στο fax. 

 

http://www.access.fda.gov/


 

Ποιες άλλες απαιτήσεις αφορούν στην εγγραφή των εγκαταστάσεων τροφίμων?  

Πέραν της εγγραφής βάσει του section 415 of the FD&C Act and 21 CFR part 1 subpart H, οι επεξεργαστές των χαμηλής οξύτητας 

κονσερβοποιημένων τροφίμων και των ξινισμένων τροφίμων πρέπει επίσης να εγγραφούν, όπως προβλέπεται στο 21 CFR part 108. Οι 

εγκαταστάσεις τροφίμων πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις εγγραφής προβλέπονται σε ομοσπονδιακό, 

πολιτειακό, ή τοπικό επίπεδο.  

 

Ποιες είναι οι συνέπειες εάν ο ιδιοκτήτης, ο χειριστής, ή ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση πράκτορας δεν καταχωρούν ή ανανεώνουν ή 

ενημερώνουν, ή, δεν ακυρώσουν την εγγραφή της εν λόγω εγκατάστασης, βάσει του section 415 of the FD&C Act and 21 CFR part 1, 

subpart H? 

Η εγγραφή, η ανανέωση εγγραφής, η επικαιροποίηση στοιχείων, ή η ακύρωση είναι υποχρεωτικές βάσει του section 301(dd); 21 U.S.C. 

331(dd)). Μη συμμόρφωση θεωρείται ποινικό αδίκημα με όλες τις νομικές συνέπειες (21 CFR 1.241(a)). 

Εάν τα τρόφιμα που εισάγονται ή που προσφέρονται για εισαγωγή στις ΗΠΑ προέρχονται από μια ξένη εγκατάσταση για την οποία η εγγραφή 

δεν έχει υποβληθεί, τα τρόφιμα κατάσχονται στον λιμένα εισόδου και δεν παραδίδονται στον εισαγωγέα, τον ιδιοκτήτη, ή τον παραλήπτη των 

τροφίμων, έως ότου καταχωρηθεί η ξένη εγκατάσταση. Εντούτοις, τα τρόφιμα μπορεί να μεταφερθούν σε μια ασφαλή εγκατάσταση από την 

FDA ή το τελωνείο και την Υπηρεσία Προστασίας Συνόρων (section 801(l) of the FD&C Act). 

 

Πότε δίδεται ο αριθμός μητρώου της εγκατάστασης τροφίμων? 

Η FDA εκδίδει έναν αριθμό μητρώου για να επιβεβαιώσει ότι μια εγκατάσταση τροφίμων έχει καταχωρηθεί. Στην ηλεκτρονική εγγραφή, ο 

 



αριθμός δίδεται ηλεκτρονικά και αμέσως αφότου υποβάλλεται η εγγραφή. Στην εγγραφή με fax, η FDA στέλνει τον αριθμό μητρώου με fax. 

Στην εγγραφή με ταχυδρομείο ή CD-ROM, η FDA στέλνει τον αριθμό μητρώου με ταχυδρομείο. 

 

Τι σημαίνει ο αριθμός μητρώου? 

Ο αριθμός μητρώου σημαίνει ότι μια εγκατάσταση έχει καταχωρηθεί/εγγραφεί στην FDA. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η FDA εγκρίνει 

μια εγκατάσταση ή τα προϊόντα της. 

 

Είναι οι πληροφορίες εγγραφής των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων τροφίμων διαθέσιμες στο κοινό?  

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εγγραφή μιας εγκατάστασης τροφίμων ή αφορούν σε τέτοιες εγγραφές (π.χ., κατάλογος 

καταχωρημένων εγκαταστάσεων) είναι διαθέσιμες στο κοινό?  

Βάσει του section 415(a)(5) of the FD&C Act, ο κατάλογος των εγγεγραμμένων/καταχωρημένων εγκαταστάσεων και εγγράφων εγγραφής, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται σε εκείνα τα έγγραφα (21 CFR part 1, subpart H) δεν κοινοποιούνται δημόσια (βλ. 

Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552). Επιπλέον, δεν κοινοποιούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες του καταλόγου ή των εγγράφων που θα 

αποκάλυπταν την ταυτότητα ή τη θέση ενός συγκεκριμένου εγγραμμένου προσώπου/επιχείρησης (5 U.S.C. 552). 

 

Είναι μια εγγεγραμμένη επιχείρηση υπεύθυνη για την εγγραφή των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται??  

Δεν υπάρχει καμία σχετική διάταξη/ρήτρα που να προβλέπει άμεσες ποινικές κυρώσεις σε μια εγγεγραμμένη επιχείρηση για τη μη εγγραφή των 

συνεργατών-εταίρων της. Εντούτοις, εάν μια επιχείρηση εισάγει τρόφιμα στις ΗΠΑ που προέρχονται από μια ξένη εγκατάσταση παρασκευής 

 



που δεν έχει εγγραφεί, η επιχείρηση μπορεί να μην καταφέρει να ολοκληρώσει την προγενέστερη ειδοποίηση για την αποστολή (Prior Notice, 

21 CFR 1.281 (α) (6)), η οποία απαιτείται για την εισαγωγή.  

 

Προστατεύεται ο αριθμός μητρώου μιας επιχείρησης? Η FDA μπορεί να διαθέσει τον αριθμό μητρώου?  

Βάσει του Section 415(a)(5) of the FD&C Act, απαγορεύεται η δημοσίευση από την FDA συγκεκριμένων πληροφοριών, περιλαμβανομένου του 

αριθμού μητρώου εγγραφής. Βέβαια, η εν λόγω διάταξη δεν απαγορεύει στην εγκατάσταση να διαθέσει τις πληροφορίες κατά την κρίση της. 

Πράγματι, όταν πρόκειται για εισαγωγή, πιθανότατα η εγκατάσταση να πρέπει να διαθέσει τον αριθμό μητρώου της στην εταιρεία που θα 

υποβάλει την προγενέστερη ειδοποίηση (Prior Notice). Όπως επίσης και δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση να «δεσμεύσει» την εταιρεία με 

συμφωνία, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο να διατεθούν στοιχεία της σε τρίτους.  

 

Ο κατάλογος των καταχωρημένων εγκαταστάσεων/επιχειρήσεων της FDA, καθώς και τα υποστηρικτικά έγγραφα, δεν κοινοποιούνται 

δημόσια. Πώς μπορεί κάποια επιχείρηση να γνωρίζει εάν, για παράδειγμα, ένας προμηθευτής έχει εγγραφεί?  

Βάσει του Section 415(a)(5) of the FD&C Act, απαγορεύεται η δημοσίευση από την FDA συγκεκριμένων πληροφοριών, αλλά δεν 

απαγορεύεται στην εγκατάσταση να διαθέσει τις πληροφορίες κατά την κρίση της. Η FDA αναμένει ότι γενικά, οι ξένοι προμηθευτές και οι 

πελάτες τους θα «προνοήσουν» για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών στη συμφωνίας τους.  

 

Ο αριθμός μητρώου αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων/τροφίμων?  

Όχι. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να αναγραφεί στην ετικέτα ο αριθμός μητρώου (ή οι αριθμοί) της εγκατάστασης (ή των εγκαταστάσεων) που 

συνδέεται με την παρασκευή/ επεξεργασία, συσκευασία, ή διατήρηση των τροφίμων. Στην ουσία, η FDA αποθαρρύνει τις εγκαταστάσεις 

 



τροφίμων από τη συμπερίληψη των αριθμών μητρώου τους στην ετικέτα τροφίμων για να αποτρέψει άλλους από τη χρησιμοποίηση του 

αριθμού μητρώου για κακοπροαίρετους λόγους.  

 

 

Δ. Σήμανση συσκευασμένων οργανικών προϊόντων  

 
These requirements do not preempt Food and Drug Administration; USDA, Food Safety and Inspection Service; 

or Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms labeling regulations or label approval requirements. 

Please see Alcohol Beverage Labeling Guidelines for the labeling of alcohol beverages. 

Letter codes indicate position on package and are defined as follows: 

PDP - Principal display panel. That part of a label that is most likely to be displayed, presented, shown, or examined 

under customary conditions of display for sale. 

IP - Information panel. That part of the label of a packaged product that is immediately contiguous to and to the right of 

the principal display panel as observed by an individual facing the principal display panel, unless another section of the 

label is designated as the information panel because of package size or other package attributes (e.g., irregular shape with 

one usable surface). 

IS - Ingredients statement. The list of ingredients contained in a product shown in their common and usual names in the 

descending order of predominance. 

OP - Other panel. Any panel other than the principal display panel, information panel, or ingredients statement. 

 

 



If you want to claim:  "100 % Organic"  

Your product:  
Must contain 100 percent organically produced ingredients, not counting added 
water and salt.  

 
Show an ingredient statement when the product consists of more than one ingredient.  

Your label MUST:  Show below the name and address of the handler (bottler, distributor, importer, 
manufacturer, packer, processor, etc.) of the finished product, the statement: “Certified 
organic by ---” or similar phrase, followed by the name of the Certifying agent. 
Certifying agent seals may not be used to satisfy this requirement. (IP)  

 
The term "100 percent organic" to modify the product name. (PDP/IP/OP)  

Your label MAY show:  
The term, “organic” to identify the organic ingredients.1 Water and salt included as 
ingredients must not be identified as organic. (IS) The USDA organic seal and/or 
certifying agent seal(s). (PDP/OP)  

 The certifying agent business/ Internet address or telephone number. (IP)  

Your label MUST NOT 
show:  

Not applicable  

1 To identify an ingredient as organically produced, in the ingredients statement, use the word, “organic” in conjunction with the 
name of the ingredient, or an asterisk or other reference mark which is defined below the ingredient statement. 

If you want to claim:  "Organic"  

 



 
Must contain at least 95% organic ingredients, not counting added water and salt.  

 
Must not contain added sulfites.  

Your product:  May contain, up to 5%: a. nonorganically produced agricultural ingredients which 
are not commercially available in organic form; and/or b. other substances 
allowed by 7 CFR 205.605.  

Your label MUST:  

Show an ingredient statement. List the organic ingredients as "organic" when other 
organic labeling is shown.1 Water and salt included as ingredients must not be 
identified as organic. (IS) Show below the name and address of the handler (bottler, 
distributor, importer, manufacturer, packer, processor, etc.) of the finished product, the 
statement: “Certified organic by ---” or similar phrase, followed by the name of the 
Certifying agent. Certifying agent seals may not be used to satisfy this requirement. (IP) 

 
The term "Organic" to modify the product name. (PDP/IP/OP)  

Your label MAY show:  
"X% organic" or "X% organic ingredients." (PDP/IP/OP) The USDA Organic seal 
and/or certifying agent seal(s). (PDP/OP)  

 
The certifying agent business/ Internet address or telephone number. (IP)  

Your label MUST NOT 
show:  

Not applicable  

1 To identify an ingredient as organically produced, in the ingredients statement, use the word, “organic” in conjunction 
name of the ingredient, or an asterisk or other reference mark which is defined below the ingredient statement. 

If you want to claim:  

 
"Made with Organic [specified Ingredient(s) or food group(s)]"  

 



Your product:  

Must contain at least 70% organic ingredients, not counting added water and salt. 
Must not contain added sulfites; except that, wine may contain added sulfur 
dioxide in accordance with 7 CFR 205.605. May contain, up to 30%: a. 
nonorganically produced agricultural ingredients. and/or b. other substances, 
including yeast, allowed by 7 CFR 205.605.  

Your label MUST:  

Show an ingredient statement. List the organic ingredients as "organic" when other 
organic labeling is shown.1 Water and salt included as ingredients must not be 
identified as organic. (IS) Show below the name and address of the handler (bottler, 
distributor, importer, manufacturer, packer, processor, etc.) of the finished product, the 
statement: “Certified organic by ---” or similar phrase, followed by the name of the 
Certifying agent. Certifying agent seals may not be used to satisfy this requirement. (IP) 

Your label MAY show:  

The term "Made with organic ---" (specified ingredients or food groups)." (PDP/IP/OP) 
"X% organic" or "X% organic ingredients." (PDP/IP/OP) The certifying agent seal(s). 
(PDP/OP) The certifying agent business/ Internet address or telephone number. (IP)  

Your label MUST NOT 
show:  

The USDA Organic seal.  

1 To identify an ingredient as organically produced, in the ingredients statement, use the word, “organic” in conjunction with the 
name of the ingredient, or an asterisk or other reference mark which is defined below the ingredient statement. 

If you want to claim:  Some organic ingredients  

 May contain less than 70% organic ingredients, not counting added water and 
salt.  

Your product:  
May contain, over 30%: a. nonorganically produced agricultural ingredients. 
and/or b. other substances, without being limited to those in 7 CFR 205.605.  

 



 

 
Show an ingredient statement when the word organic is used.  

Your label MUST:  
Identify organic ingredients as “organic” in the ingredients statement1 when % organic 
is displayed. Water and salt included as ingredients must not be identified as organic. 
(IS)  

Your label MAY show:  

The organic status of ingredients in the ingredients statement.1 Water and salt included 
as ingredients must not be identified as organic. (IS) “X% organic ingredients” when 
organically produced ingredients are identified in the ingredient statement. (IP)  

 
Any other reference to organic contents.  

Your label MUST NOT 
show:  

The USDA Organic seal.  

 
The certifying agent seal.  

1 To identify an ingredient as organically produced, in the ingredients statement, use the word, “organic” in conjunction 
name of the ingredient, or an asterisk or other reference mark which is defined below the ingredient statement. 

 
 



E. Χρήσιμες Διευθύνσεις 
 

1. Ελληνικές Αρχές 
 

Πρεσβεία Ελλάδος στην Ουάσιγκτων 

Ταχ. Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008  

Τηλ. (+1)-202-939.1300  

Website: www.greekembassy.org 

E-mail: greece@greekembassy.org 

Προξενικό Γραφείο 

Ταχ. Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008  

Τηλ. (+1)-202-939.1304  

E-mail: consulate@greekembassy.org  

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων  

Ταχ. Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008  

Τηλ:(+1)-202-939-1365, 1305  

E-mail: oeywdc@greekembassy.org 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

Ταχ. Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008  

Τηλ. (+1)-202-939.1327 

Fax: (+1) 212.265.4931  

E-mail: pressoff@greekembassy.org 

Τμήμα Άμυνας 

Ταχ. Δ/νση: 2228 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008  

Τηλ. (+1)-202-234.5695 

Fax: (+1) 212.232.2605 

E-mail: defsec@greekembassy.org 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

Ταχ. Δ/νση: 305 East 47th Street New York, NY 10017  

Τηλ.:(+1) 212.421.5777 

Fax: (+1) 212.826.6940    

Website: www.greektourism.com 

E-mail: info@greektourism.com  

 

    242

mailto:greece@greekembassy.org
mailto:consulate@greekembassy.org
mailto:oeywdc@greekembassy.org
mailto:pressoff@greekembassy.org
mailto:defsec@greekembassy.org
http://www.greektourism.com/
mailto:info@greektourism.com


2. Ελληνική Κοινότητα  

Ελληνική Κοινότητα 

Website: www.dcgreeks.com 

E-mail: TheGuys@DCGreeks.com. 

 

3. Ευρωπαϊκή Ένωση  

Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουάσιγκτων 

Ταχ. Δ/νση: 2175 K Street, NW, Washington, DC 20037 

Τηλ.:(+1) 202.862.9500 

Fax: (+1) 202.429-1766    

Website: www. eurunion.org 

 

4. Αμερικάνικες Αρχές 
Δήμος Ουάσιγκτων (Washington DC) 

Office of the U.S. Τrade Representative (USTR) 

Ταχ. Δ/νση: 600 17th Street, NW Washington, DC 20508 

Τηλ.: (+1) 202.395.7360 

Website: http://www.ustr.gov/ 

 

Offices: 

 Agricultural Affairs - Τηλ.: 202-395-6127, Fax: 202-395-4579 

 Economic Affairs - Τηλ.: 202-395-3583, Fax: 202-395-9668 

 Trade & Development - Τηλ.: 202-395-2839, Fax: 202-395-2961 

 

U.S. Department of State   

Ταχ. Δ/νση: 2201 C Street NW, Washington, DC 20520 

Τηλ: 202-647-4000  

Τηλ. για θέματα visa: (+1) 202-663-1225  

Website: www.state.gov 

 

Country Offices 

 European Atomic Energy Commission EUR/RPM 202-647-1626 

 European Community EUR/ERA 202-647-3932 

 European Free Trade Association (EFTA) EUR/ERA 202-647-2395 
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 European Union EUR/ERA 202-647-1708 

 Greece (Athens) EUR/SE 202-647-6113 

 

Liaison Offices 

 FAO Food and Agriculture Organization Matters (IO/D/AGR) 202-647-1017 

 FBI Federal Bureau of Investigation 202-647-8357 

 International Bank for Reconstruction and Development 202-647-9462 

 International Monetary Fund (EB/IFD/OMA) 202-647-9497 

 IMO International Maritime Organization (IO/T) 202-647-1547 

 International Telecommunications Satellite Organization (CIP) 202-647-5233 

 NATO North Atlantic Treaty Organization (EUR/RPM) 202-647-1627 

 OAS Organization of American States (WHA/USOAS) 202-647-9376 

 UN United Nations (General Information) 212-415-4000 

 UN International Economic Policy (IO/EDA) 202-647-2506 

 UN Human Rights Affairs (IO/SHA) 202-647-1155 

 UN Political and Multilateral Affairs (IO/UNP) 202-647-2392 

 UNDP United Nations Development Program (IO/D/ECO) 202-647-2165 

 UNEP United Nations Environmental Program (IO/EDA) 202-647-1108 

 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(IO/T) 202-647-2560 

 UNHCR United Nations High Commission for Refugees (IRP/IRO) 202-663-

1041 

 UNICEF United Nations Children's Fund (IO/D/ECH) 202-647-2165 

 UNIDO UN Industrial Development Organization (IO/T) 202-647-2480 

 WFP World Food Program Organizational Matters (IO/D/AGR) 202-647-2600 

 WHO World Health Organization (IO/T) 202-647-1044 

 WIPO World Intellectual Property Organization (IO/T) 202-647-1526 

 

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 

 

http://www.usda.gov/


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, Washington, DC 

20210 

Τηλ: 1-866-487-2365 

Website www.dol.gov 
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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 

 

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 

 

U.S. Small Business Administration (Washington D.C. District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 740 15th Street NW Suite 300, Washington, DC 20005 

Τηλ.: (+1) 202-272-0345 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3106 

 

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 

 

Βιρτζίνια (Virginia) 

Virginia Economic Development 

Ταχ. Δ/νση : 1111 East Byrd Street, P.O. BOX 798, Richmond, VA 23218-0798 

Τηλ: (804) 545-5700 (Business Investment) 

         (804) 545-5750 (International Inquiries) 

         (804) 545-5600 (General) 

         (804) 545-5805 (Media) 

Website: www.yesvirginia.org 
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U.S. Small Business Administration (Richmont  District Office) 

Ταχ. Δ/νση: The Federal Building 400 North 8th Street, Suite 1150, 

Richmond, VA 23219 

Τηλ.: (+1) 804-771-2400 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3155 

 

Βόρεια Καρολίνα (North Carolina) 

North Carolina Department of Commerce 

Ταχ. Δ/νση: 301 North Wilmington Street Raleigh, North Carolina 27601-1058  

Τηλ: (+1) (919) 733-4151 

Website: http://www.nccommerce.com 

 

U.S. Small Business Administration (North Carolina District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 6302 Fairview Road Suite 300, Charlotte, NC 28210 

Τηλ.: (+1) 704-344-6563 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3127 

 

Δυτική Βιρτζίνια (West Virginia) 

Economic Development Authority 

Ταχ. Δ/νση: Greenway Building, Northgate Business Park, 160 Association Drive, 

Charleston, WV 25311-1217 

Τηλ: (+1) 304-558-3650 

Fax: (+1) 304-558-0206 

Website: www.wveda.org 

U.S. Small Business Administration (West Virginia District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 320 West Pike Street Suite 330, Clarksburg, WV 26301 

Τηλ.: (+1) 304-623-5631 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3159 

 

Κεντάκυ (Kentucky) 

Kentucky Cabinet for Economic Development 

Ταχ. Δ/νση: Old Capitol Annex, 300 West Broadway, Frankfort, KY 40601 

Τηλ.: (+1) 800-626-2930 

Email: econdev@ky.gov 
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Website: http://www.thinkkentucky.com/ 

 

U.S. Small Business Administration (Kentucky District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 600 Dr. Martin Luther King Jr Place Room 188, Louisville, KY 40202 

Τηλ.: (+1) 502-582-5971 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3118 

 

Μέρυλαντ (Maryland) 

Department of Business and Economic Development  

Website: http://www.msa.md.gov/msa/mdmanual/12dbed/html/dbed.html 

 MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION 

Τηλ.: (410) 767-6881  

 MARYLAND BIOTECHNOLOGY CENTER 

Τηλ.: (410) 767-3619 

Website: www.marylandbiocenter.org/ 

 DIVISION OF BUSINESS & ENTERPRISE DEVELOPMENT 

       Τηλ.: (410) 767-0680 

 OFFICE OF BUSINESS DEVELOPMENT  

Τηλ.: (410) 767-6436 

 OFFICE OF INTERNATIONAL INVESTMENT & TRADE 

Τηλ.: (410) 767-3542 

 

U.S. Small Business Administration (Baltimore District Office) 

Ταχ. Δ/νση: City Crescent Building, 6th Floor 10 South Howard Street, 

Baltimore, MD 21201 

Τηλ.: (+1) 410-962-6195 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3120 

 

National Institutes of Health (NIH)  

Ταχ. Δ/νση:  9000 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20892   

Τηλ.: 301-496-1776 

Website: http://www.nih.gov  

Department of Transportation / Λιμενικές Αρχές (Port Administration) 
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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/ 

 

Νότια Καρολίνα (South Carolina) 

South Carolina Economic Developers` Association 

Ταχ. Δ/νση: P.O. Box 1763, Columbia, SC 29202 | Tel: 803.929.0305 | Fax: 

803.252.0589 

Website: www.sceda.org 

 

U.S. Small Business Administration (South Carolina District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 1835 Assembly Street Suite 1425, Columbia, SC 29201 

Τηλ.: (+1) 803-765-5377 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3145 

 

Ντέλαγουερ (Delaware) 

Delaware Economic Development Office 

Τηλ.: 302-739-4271 (Dover Office), 302-577-8477 (Wilmington Office) 

Fax: 302-739-5749 (Dover Office), 302-577-8499 (Wilmington Office) 

Website: http://dedo.delaware.gov/ 

 

U.S. Small Business Administration (Delaware District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 1007 N. Orange Street Suite 1120, Wilmington, DE 19801 

Τηλ.: (+1) 302-573-6294 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3107 

 

Τένεσυ (Tennessee) 

Department of Economic and Community Development  

Ταχ. Δ/νση: 312 Rosa L. Parks Avenue, Eleventh Floor, Nashville, Tennessee 37243 

Τηλ.: (+1) 615-741-1888, (877) 768-6374 

Fax: (615) 741-7306 

Website: http://www.tn.gov/ecd/ 
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U.S. Small Business Administration (Tennessee District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 2 International Plaza Drive Suite 500, Nashville, TN 37217 

Τηλ.: (+1) 615-736-5881 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3147 

 

Τζώρτζια (Georgia) 

Georgia Department of Economic Development 

Ταχ. Δ/νση: 75 Fifth Street, N.W., Suite 1200, Atlanta, GA 30308 

Τηλ.: (+1) 404-962-4000 

Website: www.georgia.org 

 

U.S. Small Business Administration (Georgia District Office) 

Ταχ. Δ/νση: 233 Peachtree Street, NE Suite 1900, Atlanta, GA 30303 

Τηλ.: (+1) 404-331-0100 

Website: http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3110 

 

5. Διπλωματικές Αποστολές 

Website: www.embassy.org  

 

6. 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 
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7. Αναπτυξιακή Βοήθεια 

U.S. Agency for International Development (USAID) 

Ταχ. Δ/νση: Ronald Reagan Building and International Trade Center 

       1300 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20523-1000 

Τηλ.: (+1) 202.712.0579 

Website: www.usaid.org 

 

8. Επιμελητήρια - Σύνδεσμοι 

Εμπόριο 

 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 

 

Τουρισμός 

 United States Tour Operators Association (USTOA) 

Ταχ. Δ/νση: 345 Seventh Avenue, Suite 1801, New York, NY 10001 

Τηλ: (+1) 212.599.6599 

Fax: (+1) 212.599.6744 

Website: http://www.ustoa.com 

E-mail:  information@ustoa.com 

 

 American Society of Travel Agents 

Ταχ. Δ/νση: 1101 King Street, Suite 200, Alexandria, VA 22314  

Τηλ: (+1) 703.739.2782 

Website: http://www.asta.org/ 
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E-mail : askasta@asta.org 

 

9. 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 

 

10. 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 
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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/    

  

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 

 

 

11. Αεροδρόμια 

Dulles International Airport - IAD 

Ταχ. Δ/νση: 1 Saarinen Cir Sterling, VA 20166 
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Τηλ.: (+1) 703-572-2700 

Website: http://www.metwashairports.com/dulles/dulles.htm 

 

Reagan National Airport - DCA 

Ταχ. Δ/νση: 2401 S Smith Blvd  Arlington, VA 22202 

Τηλ.:  (+1) 703-417-8000 

Website: http://www.metwashairports.com/reagan/reagan.htm 

 

Baltimore-Washington International Airport - BWI  

Ταχ. Δ/νση: 7062 Elm Road, Baltimore, MD 21240 

Τηλ.: (+1) 410-859-7111 

Website: http://www.bwiairport.com  

 

12. 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 
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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://washingtonregency.hyatt.com/?extCorporateId=
http://www.washington.interconti.com/


ΣΤ. Πηγές Πληροφόρησης – Ενημέρωσης 
 

Πηγή Πληροφόρησης - Ενημέρωσης Ηλεκτρονική Διεύθυνση & Στοιχεία 
Επικοινωνίας 

Πληροφορίες που μπορεί να Αντληθούν - Σχόλια 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

White House http://www.whitehouse.gov/ Λευκός Οίκος - πολιτικές, εξωτερικές, οικονομικές 
υποθέσεις/ θέματα 

US House of Representatives http://www.house.gov/ Κογκρέσο - πολιτικές, εξωτερικές, οικονομικές 
υποθέσεις/ θέματα, νομοθεσία/ νόμοι 

US Department of State  www.state.gov Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ - θέματα εξωτερικής 
πολιτικής 

US Department of Commerce http://www.commerce.gov/ Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ - θέματα εμπορικής πολιτικής

US Trade Representative http://www.ustr.gov/ Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ - θέματα 
εμπορικής πολιτικής/ συμφωνίες εμπορίου 

US Department of Treasury http://www.treasury.gov/Pages/default.as
px 

Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ - θέματα οικονομικής 
πολιτικής 

US Department of the Treasury - The 
Alcohol &Tobacco Tax & Trade 
Bureau 

http://www.treasury.gov/Pages/default.as
px 

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στις 
ΗΠΑ  

    256 



United States Department of 
Agriculture 

 www.fas.usda.gov/ustrade/ Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ - στατιστικά στοιχεία 
εισαγωγών και εξαγωγών 

US Food and Drug Administration www.fda.gov Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ-Πληροφορίες 
σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στις ΗΠΑ  

US Customs & Border Protection http://www.cbp.gov/ Τελωνειακά θέματα - διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων 
στις ΗΠΑ 

US Census Bureau  http://www.census.gov/ Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών  και εξαγωγών 

USA International Trade Commission 
- USITC 

http://dataweb.usitc.gov/ Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών  και εξαγωγών 

US Department  of Health&Human 
Services-Food and Drug 
Administration 

www.fda.gov Αρμόδια Αρχή στις ΗΠΑ για την εμπορία τροφίμων 

Center for Food Safety & Applied 
Nutrition -CFSAN 

www.cfsan.fda.gov Υπηρεσία σχετική με τη σήμανση τροφίμων 

Foreign Agricultural Service (FAS) www.fas.usda.gov Υπηρεσία Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ για αγροτικά 
προϊόντα 

U.S. Department of Energy www.energy.gov Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ 

 



US Security and Exchange 
Commission 

www.sec.gov Επιτροπή Προστασίας Επενδυτών 

Select USA http://selectusa.commerce.gov/ Υπηρεσία προσέλκυσης επενδύσεων 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/ 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

  

National Association of Wholesaler - 
Distributors 

www.naw2.org Σύνδεσμος Διανομέων και Αντιπροσώπων της 
Αμερικανικής αγοράς 

ASSOCIATION OF FOOD 
INDUSTRIES (AFI) 

http://afi.mytradeassociation.org Ανεξάρτητος φορέας στην υπηρεσία του εισαγωγικού 
εμπορίου τροφίμων στις ΗΠΑ.  Προσφέρει την ιδιότητα 
μέλους σε ενδιαφερόμενες ξένες επιχειρήσεις και 
αναλαμβάνει την αντιπροσώπευσή τους   

The American Institute of Food 
Distribution (THE FOOD 
INSTITUTE) 

www.foodinstitute.com/ Διαδικτυακός σύνδεσμος με εκατοντάδες εισαγωγείς, 
διανομείς και αντιπροσώπους τροφίμων της αμερικανικής 
αγοράς 

International Foodservice Distributors 
Association 

www.ifdaonline.org/ Κατάλογος διανομέων-μελών του φορέα 

American Importers Association www.americanimporters.org/pages/mark
eting/bestwaystoselltoUSA.html, 

Πληροφορίες σχετικά με επιτυχημένους τρόπους 
πώλησης προϊόντων σε αμερικανικές εισαγωγικές 
επιχειρήσεις 

 



Greater New York Chamber of 
Commerce 

http://chamber.com/ Επιμελητήριο με έδρα τις ΗΠΑ 

The Hellenic-American Chamber of 
Commerce, Inc. – (Νέα Υόρκη) 

www.hellenicamerican.cc Επιμελητήριο με έδρα τις ΗΠΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ   

Greek Food and Wine Institute www.culinary.net Διαδικτυακή πύλη για τον κλάδο του οίνου.  
Προσφέρονται υπηρεσίες όπως διαχείριση εμπορευμάτων, 
ανάπτυξη εταιρικού προφίλ μέσω διαδικτύου και 
προβολή/διαφήμιση. 

National Association of Specialty 
Food Trade 

www.specialtyfood.com Διαδικτυακός χώρος ενημέρωσης εμπορικών εκθέσεων 
(τροφίμων και ποτών) 

Trade Shows USA www.tradeshowsusa.com, 
http://www.biztradeshows.com/usa/usa-
tradeshows.mp?month=  

Διαδικτυακός χώρος ενημέρωσης εμπορικών εκθέσεων  

The Ultimate Trade Show Directory http://www.tsnn.com/ Διαδικτυακός χώρος ενημέρωσης εμπορικών εκθέσεων  

Trade Shows worldwide http://www.eventseye.com/ Διαδικτυακός χώρος ενημέρωσης εμπορικών εκθέσεων  

 



Upcoming Tradeshows, Expos, 
Conferences, Seminars e.t.c 

http://www1.tscntral.com/ Διαδικτυακός χώρος ενημέρωσης εμπορικών εκθέσεων  

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Piers www.piers.com Παναμερικανική συνδρομητική βάση δεδομένων  

Hoovers www.hoovers.com Παναμερικανική συνδρομητική βάση δεδομένων  

Greek American Business Internet 
Directory 

http://www.greekamericanbiz.com Διαδικτυακή βάση δεδομένων για ελληνο-αμερικανικών 
συμφερόντων επιχειρήσεις κ.τ.λ. 

Business Directory http://www.business.com/business-
planning/ 

Κατάλογος με επιχειρηματίες και επιχειρήσεις 

Local http://www.local.com/ Διαδικτυακή βάση δεδομένων για επιχειρήσεις κ.λ.π. 

Alibaba  http://www.alibaba.com/ Διαδικτυακή βάση δεδομένων για επιχειρήσεις κ.λ.π. 

The Thomas Industrial Pages www.thomasregional.com/ Διαδικτυακή βάση δεδομένων για επιχειρήσεις, υλικά, 
τεχνίτες κ.λ.π. 

 



Manta www.manta.com Διαδικτυακή βάση δεδομένων για επιχειρήσεις κ.λ.π. 

Abeshaus http://groceries.abeshaus.com/supermark
ets.htm 

Διαδικτυακή βάση δεδομένων για υπεραγορές 
(supermarkets) 

ΤΥΠΟΣ   

Economist www.economist.com Εβδομαδιαίο περιοδικό οικονομικοπολιτικής φύσεως 

CNN www.cnn.com Ενημερωτικό/Ειδησεογραφικό Ραδιοτηλεοπτικό και 
διαδικτυακό μέσο 

Bloomberg http://www.bloomberg.com/ Ενημερωτικό/Ειδησεογραφικό Ραδιοτηλεοπτικό και 
διαδικτυακό μέσο 

National Public Radio ww.npr.org Ανεξάρτητο Ενημερωτικό/Ειδησεογραφικό 
Ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό μέσο 

The Washington Post www.washingtonpost.com Ημερήσια εφημερίδα οικονομικοπολιτικής φύσεως 

 



 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   

The World Bank Group www.worldbank.org Παγκόσμια Τράπεζα 

International Monetary Fund http://www.imf.org Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
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