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Έκθεση Υπουργείου Εμπορίου (USITC) για το εμπόριο υπηρεσιών ΗΠΑ. 

Εκδόθηκε 5/2022 η ετήσια έκθεση "Recent Trends in U.S. Services Trade: 2022 Annual 

Report", της Υπηρεσίας USITC / US International Trade Commission (Υπουργείου Εμπορίου), 

σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στο εμπόριο υπηρεσιών των ΗΠΑ, βεβαίως λαμβανομένου 

υπόψη ότι ο τομέας υπηρεσιών στις ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός τομέας στην 

επικράτεια, αντιστοιχώντας σε  68,6% του ΑΕΠ και σε 81,2% της συνολικής απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα. Όπως και στην προηγούμενη έκθεση, έτους 2021, στη σχετική ανάλυση του 

εμπορίου υπηρεσιών ΗΠΑ διακρίνονται οι δύο κύριες κατηγορίες: α) διασυνοριακών 

συναλλαγών, και β) συναλλαγών μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ενώ, εκ 

νέου (όπως και το 2019), κατά το 2020 οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ηγούνται παγκοσμίως και στις 

δύο κατηγορίες. 

 

Ειδικότερα, στην κατηγορία διασυνοριακού εμπορίου υπηρεσιών οι ΗΠΑ παρέμειναν ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας στον κόσμο, με εξαγωγές $ 684 δισ. (13,9% του 

παγκόσμιου συνόλου) και εισαγωγές $ 435,6 δισ. (9,5% του παγκόσμιου συνόλου). Στην 

κατηγορία του εμπορίου υπηρεσιών μέσω πωλήσεων θυγατρικών και συνδεδεμένων 

αμερικανικών επιχειρήσεων σε ξένες χώρες, ενώ ισχύει πάντα ότι ο όγκος εμπορίου είναι 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του διασυνοριακού εμπορίου, κατά το 2019 (τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία) οι πωλήσεις θυγατρικών α/ εταιρειών στο εξωτερικό ανήλθαν σε $ 1,8 τρισ. 

ενώ οι πωλήσεις ξένων θυγατρικών στις ΗΠΑ σε $ 1,2 τρισ. 

 

Στην έκθεση επισημαίνονται τα ακόλουθα τέσσερα κύρια σημεία: 

 

Εμπορικό πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών ΗΠΑ τόσο διασυνοριακά όσο και στις πωλήσεις 

α/ θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών. 

 

Ως προς το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών, και βάσει των μεγεθών εξαγωγών/εισαγωγών 

που προαναφέρθηκαν, κατά το 2020 το εμπορικό πλεόνασμα ισοζυγίου υπηρεσιών ΗΠΑ 

ανήλθε σε $ 248 δισ., με σημαντικότερα επί μέρους πλεονάσματα στους κλάδους 

επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

ήταν ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος (τόσο σε εισαγωγές όσο και σε εξαγωγές), με 

λοιπούς σημαντικότερους εταίρους, ως προς τις α/ εξαγωγές τις χώρες/περιοχές Ιρλανδία, 

Καναδά, νησιά Ηνωμένου Βασιλείου (εδάφη Καραϊβικής) και Ελβετία, και ως προς τις α/ 

εισαγωγές τις χώρες/περιοχές Ιαπωνία, Βερμούδες, Καναδά και Γερμανία. 

 

Στην κατηγορία εμπορίου υπηρεσιών μέσω πωλήσεων θυγατρικών/συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, το 2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) οι πωλήσεις υπηρεσιών α/ 

θυγατρικών/συνδεδεμένων υπερέβησαν, κατά πολύ, τις αντίστοιχες πωλήσεις ξένων 

θυγατρικών στις ΗΠΑ (και, ειδικότερα, στον κλάδο ψηφιακών υπηρεσιών κατά $ 533,7 δισ.). Η 



αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν η μεγαλύτερη ως προς τις πωλήσεις α/ θυγατρικών, 

ακολουθούμενη από τις χώρες Ιρλανδία, Καναδά, Ελβετία και Κάτω Χώρες, ενώ οι πωλήσεις 

ιαπωνικών θυγατρικών στις ΗΠΑ ήταν υψηλότερες όλων, ακολουθούμενες από πωλήσεις 

θυγατρικών Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Καναδά και Γαλλίας. 

 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο του εμπορίου υπηρεσιών ΗΠΑ, τόσο 

διασυνοριακά όσο και στις πωλήσεις α/ θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών. 

 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο του διασυνοριακού εμπορίου ΗΠΑ, 

συγκεκριμένα σε 16,1% του συνόλου εξαγωγών (ή $ 110,2 δισ.) και σε 16,4% του συνόλου 

εισαγωγών (ή $ 71,3 δισ.), εμφανίζοντας πλεόνασμα ισοζυγίου ψηφιακών υπηρεσιών $ 38,9 

δισ. Οι κορυφαίες αγορές α/ εξαγωγών ψηφιακών υπηρεσιών είναι οι χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, 

Καναδάς και Ιρλανδία, ενώ σημαντικότερες χώρες προέλευσης α/ εισαγωγών οι χώρες Ινδία, 

Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Το 2019 (βάσει τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων) οι πωλήσεις ψηφιακών υπηρεσιών α/ 

θυγατρικών ανήλθαν σε $ 421,1 δισ., ενώ οι πωλήσεις ξένων θυγατρικών στις ΗΠΑ ανήλθαν 

σε $ 196,4 δισ. 

 

Οι κλάδοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των τοπικών αγορών. 

 

Στον οπτικοακουστικό κλάδο, πάροχοι υπηρεσιών όπως Netflix, Amazon και Disney 

προσαρμόζουν την παραγωγή τους για καταλληλότερη δυνατόν κάλυψη των ειδικών αναγκών 

των καταναλωτών σε διάφορες αγορές. Αντίστοιχα, στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες οι 

ανάγκες υψηλότερης δυνατόν τεχνικής πιστότητας (π.χ. για συνδέσεις χαμηλής καθυστέρησης 

στη μεταφορά δεδομένων) οδήγησαν στην προσαρμογή του επιπέδου υπηρεσιών των α/ 

εταιρειών του κλάδου (π.χ. τοποθέτηση νέων κέντρων δεδομένων σε παράκτιες περιοχές λόγω 

εγγύτητας των υποθαλάσσιων καλωδίων). Στον κλάδο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η 

εξειδίκευση προσφοράς υπηρεσιών των α/ εταιρειών στις διεθνείς αγορές εξαρτάται από το 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας-πελάτη, εφόσον βάσει αυτής καθορίζονται οι 

τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και το ποσοστό υιοθέτησης των τεχνολογιών αυτών στον 

πληθυσμό. 

 

Το διαδίκτυο επηρεάζει και μεταβάλει τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. 

 

Τα τελευταία χρόνια λόγω διαφόρων παραγόντων – όπως: α) η πανδημία COVID-19 που 

ενίσχυσε την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση, β) η βελτίωση των τεχνικών αύξησης εσόδων 

από διαφημίσεις μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (π.χ. YouTube, TikTok), και γ) η ανάγκη 

αύξησης των ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων μέσω διαδικτύου – υπήρξε σχετική μετεξέλιξη 

της οργάνωσης των εταιρειών παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και του τρόπου παροχής 

υπηρεσιών στους πελάτες. Συναφώς, λόγω μετεξέλιξης των ψηφιακών υπηρεσιών 

(ευρυζωνικών, νέφους και του σχετικού λογισμικού) ορισμένες εταιρείες του κλάδου (π.χ. 

Google και Meta) έχουν αρχίσει να επενδύουν στην ανάπτυξη των κατάλληλων φυσικών 

δικτύων (π.χ. υποθαλάσσια καλώδια) για έλεγχο των κρίσιμων υποδομών, και μείωση της 

καθυστέρησης μεταφοράς δεδομένων. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://usitc.gov/publications/332/pub5325.pdf. 
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