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

 
Εκδόθηκε 4/2021 η ετήσια έκθεση "Recent Trends in U.S. Services Trade: 2021 Annual 

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

σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στο εμπόριο υπηρεσιών των ΗΠΑ, βάσει διαθέσιμων στοιχείων 

της περιόδου 2015-2019 και του α' εξάμηνου 2020, διακρίνοντας το εμπόριο υπηρεσιών υπό 

τις δύο κύριες κατηγορίες: α) διασυνοριακών συναλλαγών, και β) ενδοομιλικών συναλλαγών 

(μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων). Κατά το 2019 οι ΗΠΑ εξακολουθούν να 

ηγούνται παγκοσμίως και στις δύο κατηγορίες, ενώ ο τομέας υπηρεσιών είναι βεβαίως στις 

ΗΠΑ ο μεγαλύτερος, αντιστοιχώντας σε 69% του ΑΕΠ (ή σε $ 13,2 τρισ., έναντι μόνο $ 3,6 

τρισ., ή 19% του ΑΕΠ, των βιομηχανιών παραγωγής αγαθών), καθώς και σε 81,9% της 

συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (έναντι 18,1% της απασχόλησης στην παραγωγή 

αγαθών). 

 

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία διασυνοριακού εμπορίου υπηρεσιών οι ΗΠΑ παρέμειναν ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας, με εξαγωγές $ 853,3 δισ. (14,1% του παγκόσμιου 

συνόλου) και εισαγωγές $ 564,3 δισ. (9,8% του παγκόσμιου συνόλου), ενώ σύμφωνα με τις 

πρώτες εκτιμήσεις για το β' τρίμηνο του 2020 οι διασυνοριακές εξαγωγές και εισαγωγές 

μειώθηκαν, ως προς την ίδια περίοδο του 2019, κατά $ 156,6 δισ. και $ 95 δισ. αντίστοιχα 

(συνολικά άνω του 27%). 

 

Στην κατηγορία ενδοομιλικού εμπορίου υπηρεσιών, μέσω πωλήσεων θυγατρικών και 

συνδεδεμένων αμερικανικών επιχειρήσεων σε ξένες χώρες, ο όγκος εμπορίου είναι 

εξακολουθητικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του διασυνοριακού εμπορίου. Κατά το 2018 

(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) οι πωλήσεις θυγατρικών α/ εταιρειών στο εξωτερικό ανήλθαν σε 

$ 1,7 τρισ. ενώ οι πωλήσεις ξένων θυγατρικών στις ΗΠΑ σε $ 1,2 τρισ. 

 

Στην έκθεση επισημαίνονται τα ακόλουθα τέσσερα κύρια σημεία: 

 

Εμπορικό πλεόνασμα ΗΠΑ τόσο στο διασυνοριακό όσο και στο ενδοομιλικό εμπόριο 

υπηρεσιών. 

 

Ως προς το διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών, και βάσει των μεγεθών που προαναφέρθηκαν, 

το εμπορικό πλεόνασμα υπηρεσιών ΗΠΑ ανήλθε σε $ 289 δισ. το 2019, 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 εξαγωγές, ακολουθούμενο από τις χώρες Καναδά, Ιρλανδία, Κίνα και 

Ιαπωνία ως προς τις α/ εξαγωγές και από τις χώρες Καναδά, Γερμανία, Ιαπωνία και Ινδία ως 

προς τις α/ εισαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά το β' τρίμηνο 2020 όλοι οι 



κλάδοι υπηρεσιών παρουσίασαν μειώσεις εξαγωγών (έναντι της ίδιας περιόδου 2019), με 

μεγαλύτερη μείωση στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

 

Στην κατηγορία ενδοομιλικού εμπορίου υπηρεσιών, το 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) οι 

πωλήσεις υπηρεσιών α/ θυγατρικών σε ξένες χώρες υπερέβησαν τις πωλήσεις ξένων 

θυγατρικών στις ΗΠΑ κατά $ 528,9 δισ. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μεγαλύτερη αγορά για 

πωλήσεις α/ θυγατρικών, ακολουθούμενη από τις Ιρλανδία, Καναδά, Σιγκαπούρη και Κάτω 

Χώρες, ενώ οι πωλήσεις ιαπωνικών θυγατρικών στις ΗΠΑ ήταν υψηλότερες όλων, 

ακολουθούμενες από πωλήσεις θυγατρικών Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Καναδά και 

Γαλλίας. 

 

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 29% των διασυνοριακών εξαγωγών υπηρεσιών ΗΠΑ 

(2019) και σε 15% των πωλήσεων α/ θυγατρικών στο εξωτερικό (2018).  

 

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σε σημαντικό μερίδιο του διασυνοριακού εμπορίου 

ΗΠΑ, συγκεκριμένα σε 34,3% του συνόλου εξαγωγών (ή $ 292,3 δισ.) και σε 25,4% του 

συνόλου εισαγωγών (ή $143,4 δισ.), εμφανίζοντας πλεόνασμα ισοζυγίου $ 148,9 δισ. Οι 

κορυφαίες αγορές επιχειρηματικών υπηρεσιών ΗΠΑ είναι οι χώρες Ιρλανδία, Ελβετία, Κίνα και 

Ηνωμένο Βασίλειο ενώ σημαντικότερες χώρες προέλευσης α/ εισαγωγών οι χώρες Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιρλανδία και Καναδάς. 

 

Το 2018 οι πωλήσεις επιχειρηματικών υπηρεσιών α/ θυγατρικών ανήλθαν σε $ 255,5 δισ. (ή 

15% του συνόλου πωλήσεων α/ θυγατρικών στο εξωτερικό), με μεγαλύτερες αγορές στις χώρες 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελβετία, Γερμανία και Ιαπωνία. Οι πωλήσεις επιχειρηματικών 

υπηρεσιών ξένων θυγατρικών στις ΗΠΑ ανήλθαν σε $ 175,3 δισ. (ή 14,9% του συνόλου 

πωλήσεων υπηρεσιών ξένων θυγατρικών). Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς 

επιχειρηματικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ είχαν οι γαλλικές θυγατρικές, ακολουθούμενες από 

θυγατρικές ινδικών, καναδικών και γερμανικών εταιρειών. 

 

Οι κλάδοι νομικών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μάνατζμεντ υιοθετούν νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα και νέες μεθόδους παροχής υπηρεσιών. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται: α) ανάπτυξη υπηρεσιών ALSPs / Alternative Legal 

Service Providers, παροχής πληρέστερων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης εν συγκρίσει με τις 

υπηρεσίες παραδοσιακών εταιρειών του κλάδου, β) αύξηση της ψηφιακής παροχής υπηρεσιών 

συμβούλων μάνατζμεντ (MC / Management Consulting), ιδίως σε πεδίο τεχνολογίας, τάση 

οποία προϋπήρχε αλλά επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας, και γ) οι υπηρεσίες 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε οποίες κατεγράφη μεγάλη ζημία λόγω πανδημίας (μείωση 

εγγραφών ξένων φοιτητών σε παν/μια ΗΠΑ κατά 43% το φθινόπωρο του 2020), 

αναπτύσσονται διαδικτυακά μέσω ψηφιακών εργαλείων ή/και μέσω παραρτημάτων τους και 

διεθνών συνεργασιών στο εξωτερικό. 

 

Αναδιάρθρωση υπηρεσιών στους κλάδους της αρχιτεκτονικής μηχανικής (ΑΕ) και της 

υγειονομικής περίθαλψης, λόγω πανδημίας. 

 

Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων αλλαγών στις προτιμήσεις των καταναλωτών λόγω 

πανδημίας, κατεγράφησαν: α) σημαντική μεταβολή της ζήτησης για συνδυασμένες υπηρεσίες 

αρχιτεκτονικής & μηχανικής (AE / Architecture & Engineering Services - σχεδιασμού έργων σε 

κλάδους μεταποίησης, κατασκευών, υποδομών, υγείας, εκπαίδευσης, εμπορικών ακινήτων, 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κ.ά.), με τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα, κυρίως λόγω 

αναστολής έργων και επιβράδυνσης υλοποίησης συμβολαίων, τον περιορισμό των συνολικών 



εσόδων ΗΠΑ από υπηρεσίες AE το 2020, και β) μεγάλη ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στις ΗΠΑ 

(αύξηση α/ καταναλωτών που έχουν χρησιμοποιήσει την τηλεϊατρική κατά 35 ποσοστιαίες 

μονάδες το 2020, από 11% το 2019 σε 46% το 2020), ενώ η τάση, αν και επιβραδύνεται, από 

την κορύφωση Μαρτίου-Μαΐου 2020, αναμένεται θα διατηρηθεί καθόσον οι καταναλωτές 

εξοικειώνονται με τις σχετικές τεχνολογικές πλατφόρμες. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.usitc.gov/publications/332/pub5192.pdf 
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