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Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΠΑ γ’ τριμήνου / Σεπτεμβρίου 2022. 

 
Η Υπηρεσία Οικονομικών Αναλύσεων, BEA / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου 

Εμπορίου και η εθνική Υπηρεσία Απογραφής, US Census Bureau, ανακοίνωσαν, 3/11, στοιχεία 

εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο 2022. Ως προς τα 

παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω α/ Υπηρεσίες δημοσιεύουν 

στοιχεία εξωτερικού εμπορίου μηνιαίας ανάλυσης μόνο, ενώ για τα συγκεντρωτικά στοιχεία 

τριμηνιαίων περιόδων αναφέρονται μόνο μέσοι όροι (1) χωρίς εκτενή τριμηνιαία ανάλυση. 

Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά / υπηρεσίες) γ’ τριμήνου 2022. 

Κατά το γ’ τρίμηνο 2022, ο μέσος όρος του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 

μειώθηκε κατά $ 2,5 δισ., σε $ 69,8 δισ. Σε ετήσια βάση, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 

2021, ο μέσος όρος του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε κατά $3,2 δισ. 

Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά / υπηρεσίες) Σεπτεμβρίου 2022. 

Το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2022 (κατά $ 7,6 δισ.) 

σε $ 73,3 δισ., από $ 65,7 δισ. τον Αύγουστο (μηνιαία αύξηση 11,6%). Η αύξηση του συνολικού 

εμπορικού ελλείμματος οφείλεται σε αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών (κατά $ 6,6 

δισ.) σε $ 92,7 δισ., και σε μείωση του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά $ 1,0 δισ.) 

σε $ 19,5 δισ. 

Σε ετήσια βάση, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα 

αυξήθηκε κατά $ 125,6 δισ. (+20,2%). 

Εξαγωγές Σεπτεμβρίου. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1% (ή $ 2,8 

δισ.) από τον Αύγουστο, σε $ 258 δισ. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν οι εξαγωγές 

αγαθών (κατά $ 3,7 δισ.) ενώ αυξήθηκαν οι εξαγωγές υπηρεσιών (κατά $ 0,9 δισ.) σε               $ 

180,2 δισ. και $ 77,8 δισ. αντίστοιχα. Η μείωση εξαγωγών αγαθών οφείλεται κυρίως σε μειώσεις 

εξαγωγών α) βιομηχανικών υλικών/προμηθειών, και β) αγροτικών προϊόντων (παρά την 

σχετική αύξηση στις εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών), ενώ η αύξηση εξαγωγών υπηρεσιών 

οφείλεται σε επί μέρους αυξήσεις εξαγωγών υπηρεσιών α) ταξιδιωτικών,  β) τομέα μεταφορών 

και γ) χρηματοοικονομικών. 

Εισαγωγές Σεπτεμβρίου. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5% (ή       $ 

4,8 δισ.) από τον Αύγουστο, σε $ 331,3 δισ. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν τόσο οι 

εισαγωγές αγαθών (κατά $ 2,9 δισ.) σε $ 272,9 δισ., όσο και οι εισαγωγές υπηρεσιών (κατά $ 

1,9 δισ.) σε $ 58,4 δισ. Η αύξηση εισαγωγών αγαθών οφείλεται κυρίως σε αύξηση α) 

 
1 Πρόκειται για μέσους όρους που αναφέρονται ως “moving averages” για τους τρεις τελευταίους μήνες 

(π.χ. στα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2022, καλύπτεται πλέον το γ’ τρίμηνο 2022 με moving averages για 

Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο). 



κεφαλαιουχικών αγαθών, και β) καταναλωτικών αγαθών (παρά την σχετική μείωση εισαγωγών 

βιομηχανικών υλικών/προμηθειών), ενώ η αύξηση εισαγωγών υπηρεσιών οφείλεται σε επί 

μέρους αυξήσεις εισαγωγών υπηρεσιών α) ταξιδιωτικών και β) τομέα μεταφορών. 

Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών έναντι χωρών/περιοχών. 

Οι ΗΠΑ είχαν υψηλότερα πλεονάσματα ισοζυγίου αγαθών με χώρες/περιοχές: 

Νότια & Κεντρική Αμερική ($ 6,9 δισ.), Ολλανδία ($ 4,3 δισ.), Σιγκαπούρη ($ 2,5 δισ.), Χονγκ 

Κονγκ ($ 1,8 δισ.), Αυστραλία ($ 1,6 δισ.), Ην. Βασίλειο ($ 1,3 δισ.), Βραζιλία ($ 1,2 δισ.), και 

Βέλγιο ($ 0,3 δισ.). 

Αντίθετα, είχαν υψηλότερα ελλείμματα ισοζυγίου αγαθών με χώρες/περιοχές: Κίνα ($32,1 δισ.), 

Ευρωπαϊκή Ένωση ($ 16,0 δισ.), Μεξικό ($ 11,9 δισ.), Βιετνάμ ($ 10,1 δισ.), Γερμανία ($ 7,1 

δισ.), Ιρλανδία ($ 5,5 δισ.), Καναδά ($ 5,3 δισ.), Ιαπωνία ($ 5,2 δισ.), Ν. Κορέα ($ 4,2 δισ.), 

Ταιβάν ($ 3,8 δισ.), Ιταλία ($ 3,6 δισ.), Μαλαισία ($ 3,4 δισ.), Ινδία ($ 2,5 δισ.), Ελβετία ($ 1,9 

δισ.), Γαλλία ($ 0,8 δισ.), Σαουδική Αραβία ($ 0,8 δισ.), και Ισραήλ ($ 0,5 δισ.) 

Ειδικότερα, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό αυξήθηκε 

κατά $ 2,5 δισ. (σε $ 16 δισ.) και $ 2,1 δισ. (σε $ 11,9 δισ.) αντίστοιχα, ενώ, αντίθετα, το έλλειμμα 

μειώθηκε έναντι της Κίνας κατά $ 1,4 δισ. (σε $ 32,1 δισ.). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

U.S. International Trade in Goods and Services, September 2022,  

https://www.bea.gov/news/2022/us-international-trade-goods-and-services-september-2022. 
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