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Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΠΑ έτους 2019. 

 

Η Υπηρεσία Οικονομικών Αναλύσεων, BEA / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου 
Εμπορίου, και η εθνική Υπηρεσία Απογραφής, US Census Bureau, ανακοίνωσαν, 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών έτους 2019, καθώς 
και ∆εκεμβρίου 2019 (για οποίο τελευταίο μήνα προηγούμενου έτους αναφέρεται έλλειμμα 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών της τάξης $ 48,9 δισ., αύξηση 11,9% από $ 43,7 δισ. 
Νοεμβρίου 2019). 

Για το σύνολο του 2019, το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ μειώθηκε κατά $ 10,9 δισ., ή 1,7% σε 
ετήσια βάση, σε $ 616,8 δισ. από $ 627,7 δισ. το 2018, ενώ υπήρξε μεγαλύτερη μείωση 
εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. 

Η μείωση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών οφείλεται, κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο, σε μείωση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών κατά 2,4%, σε $ 866,0 δισ. από $ 887,3 
δισ. το 2018, έναντι μείωσης του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 4,0%, σε  $ 249,2 
δισ. από $ 259,7 δισ. το 2018. Σημειώνεται ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ το έλλειμμα ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε σε 2,9% το 2019 από 3,0% το 2018. 

Εξαγωγές 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,1%, ή $ 1,5 δισ., σε $ 
2,49 τρισ. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά $ 21,3 δισ., ενώ οι εξαγωγές 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 19,7 δισ. Η κάμψη στις εξαγωγές αγαθών οφείλεται σε μείωση 
εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών ($ 15,8 δισ.) και βιομηχανικών υλικών και προμηθειών ($ 
11,1 δισ.), ενώ οι εν λόγω μειώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξήσεις κατηγορίας άλλων 
αγαθών ($ 5,1 δισ.). Η αύξηση εξαγωγών υπηρεσιών οφείλεται σε επί μέρους αυξήσεις λοιπών 
επιχειρηματικών υπηρεσιών ($ 13,7 δισ.) και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών/πληροφορικής ($ 
4,8 δισ.). 

Εισαγωγές 2019. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%, ή $ 12,5 δισ., σε 
$ 3,11 τρισ. Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά $ 42,6 δισ., ενώ οι εισαγωγές 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 30,2 δισ. Η κάμψη εισαγωγών αγαθών οφείλεται σε μείωση 
εισαγωγών βιομηχανικών υλικών και προμηθειών ($ 53,6 δισ.) και κεφαλαιουχικών αγαθών ($ 
14,4 δισ.), ενώ οι εν λόγω μειώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξήσεις άλλων αγαθών 
($11,6 δισ.) και καταναλωτικών αγαθών ($ 7,1 δισ.). Η αύξηση εισαγωγών υπηρεσιών οφείλεται 
σε επί μέρους αυξήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών ($ 7,8 δισ.), ασφαλιστικών υπηρεσιών ($ 7,1 
δισ.) και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών ($ 5,6 δισ.). 

Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών έναντι άλλων χωρών 2019. 

Οι ΗΠΑ εμφανίζουν υψηλότερα ελλείμματα ισοζυγίου αγαθών με χώρες/περιοχές: Κίνα ($ 
345,6 δισ.), Ευρωπαϊκή Ένωση ($ 177,9 δισ.), Μεξικό ($ 101,8 δισ.), Ιαπωνία ($ 69,0 δισ.), 
Γερμανία  ($ 67,2 δισ.), Ιρλανδία  ($ 52,7 δισ.), Ιταλία  ($ 33,4 δισ.), Μαλαισία  ($ 27,4 δισ.) 
Καναδά ($ 27,0 δισ.), Ελβετία ($ 26,7 δισ.), Ινδία ($ 23,3 δισ.), Ταϊβάν ($ 23,0 δισ.), Νότια 



Κορέα ($ 20,6 δισ.), Ταϊλάνδη ($ 20,2 δισ.), Γαλλία ($ 19,7 δισ.), Ρωσία ($ 16,5 δισ.) και 
Ινδονησία ($ 12,4 δισ.).  

Ειδικότερα, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών με την Κίνα μειώθηκε κατά $ 73,9 δισ., καθώς 
κατεγράφη μείωση τόσο στις εξαγωγές κατά $ 13,5 δισ. (σε σύνολο $ 106,6 δισ.) όσο και στις 
εισαγωγές κατά $ 87,4 δισ. δολάρια (σε $ 452,2 δισ.). Αντίθετα, το αντίστοιχο έλλειμμα με το 
Μεξικό αυξήθηκε κατά $ 21,1 δισ., σε $ 101,8 δισ., οποία αύξηση οφείλεται σε μείωση 
εξαγωγών κατά $ 9,1 δισ., σε $ 256,4 δισ., και παράλληλη αύξηση εισαγωγών κατά $ 12,0 δισ., 
σε $ 358,1 δισ. 

Αντίθετα, υψηλότερα πλεονάσματα ισοζυγίου αγαθών οι ΗΠΑ εμφανίζουν με χώρες/περιοχές 
Νότιας και Κεντρικής Αμερικής ($ 53,7 δισ.), Χονγκ Κονγκ ($ 26,1 δισ.), Ολλανδία ($ 21,5 δισ.), 
Αυστραλία ($ 15,2 δισ.), Βέλγιο ($ 14,6 δισ.), Βραζιλία ($ 12,2 δισ.) και Ηνωμένο Βασίλειο ($ 6 
δισ. δολάρια). Σημειώνεται, ότι, το πλεόνασμα ισοζυγίου με τη Νότιο και Κεντρική Αμερική 
αυξήθηκε κατά $ 11,7 δισ., σε $ 53,7 δισ., καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά $ 1,6 δισ., σε $ 
162,6 δισ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά $ 13,3 δισ., σε $ 108,9 δισ. 

Οι ΗΠΑ εμφάνισαν, κατά το 2019, διαχρονικά υψηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις (record 
exports) έναντι 44 χωρών, κατά σειρά, κυρίως, με το Ηνωμένο Βασίλειο ($ 69,2 δισ.), την 
Γερμανία ($ 60,3 δισ.) και τη Νότια Κορέα ($ 57,0 δισ.). Αντίθετα, διαχρονικά υψηλότερες 
εισαγωγικές επιδόσεις (record imports) εμφάνισαν έναντι 57 χωρών,, κυρίως με το Μεξικό ($ 
358,1 δισ.), τη Γερμανία ($ 127,5 δισ.) και τη Νότιο Κορέα ($ 77,5 δισ.). 

 


