
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% 

το 2010, παρά τη καταγραφή ενός νέου ρεκόρ στο άθροισμα των εισαγωγών κατά το υπό 

εξέταση έτος. 

 Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει την εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ (εξαγωγές, 

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

 
Πίνακας 1: 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 

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 2) παρακολουθεί την εξέλιξη του 

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

Πίνακας 2: Εμπορικό ισοζύγιο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2014)1 
                   (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 

                                                            

1 Στοιχεία μερικώς αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με ενδιάμεσες αναθεωρήσεις του US BEA. 
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 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 

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 1). 

 

Γράφημα 1: Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ (δείκτες), 2007-2014  

Trade in Goods and Services, 2007-2014
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*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: 
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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%). 

 Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 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 3: 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 2 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 2: 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 δολλαρίου 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 
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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.  

 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 3 & 4), 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 3: Εμπόριο αγαθών ΗΠΑ, 2000-2014   
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Γράφημα 4: 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 5, Στοιχεία του Gallup's World Affairs poll, κατόπιν δημοσκόπησης σε 837 

Αμερικανούς ενήλικες, Φεβρ. 8-11).  
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Γράφημα 5: 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 δολλάριο, 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 6). 
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Γράφημα 6: 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.   
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