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Εξωτερικό εμπόριο ΗΠΑ, Δεκεμβρίου και έτους 2020. 
 
Η Υπηρεσία Οικονομικών Αναλύσεων, BEA / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου 
Εμπορίου, και η Εθνική Υπηρεσία Απογραφής, US Census Bureau, δημοσίευσαν, 5/2, 
στοιχεία εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο 2020 και 
συνολικά έτους. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται τα στοιχεία αυτά διαμορφώθηκαν 
βάσει των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αλλά και της σταδιακής, μερικής, 
ανάκαμψης της α/οικονομίας. 
 
Δεκέμβριος 2020. 
Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά/υπηρεσίες) 
Τον Δεκέμβριο, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε κατά $ 2,4 δισ. (-3,5 
%), ανερχόμενο σε $ 66,6 δισ. από $ 69 δισ. τον Νοέμβριο (κατόπιν αναθεώρησης 
στοιχείων). Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε μείωση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών κατά $ 
2,8 δισ., σε σύνολο $84,2 δισ., και σε μείωση του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών, κατά 
$ 0,4 δισ., σε σύνολο $ 17,5 δισ. 
 
Εξαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 
Τον Δεκέμβριο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 6,2 δισ. (από τον 
Νοέμβριο), σε $ 190 δισ. (+3,4 %). Ειδικότερα, αυξήθηκαν τόσο οι εξαγωγές αγαθών κατά $ 6 
δισ., σε $133,5 δισ., όσο και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά $ 0,3 δισ. σε $ 56,5 δισ. 
 
Εισαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 
Τον Δεκέμβριο, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 3,8 δισ. (από τον 
Νοέμβριο), σε $ 256,6 δισ. (+1,5%). Ειδικότερα, αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές αγαθών κατά $ 
3,1 δισ., σε $ 217,7 δισ., όσο και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά $ 0,7 δισ., σε $ 38,9 δισ. 
 
 
Σύνολο έτους 2020. 
Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά/υπηρεσίες). 
Για το σύνολο του 2020, το συνολικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, αγαθών και υπηρεσιών, 
αυξήθηκε κατά $ 101,9 δισ. (ετήσια αύξηση 17,7%), ανερχόμενο σε $ 678,7 δισ. από $ 576,9 
δισ. το 2019. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ανήλθαν σε $ 2,13 τρισ. το 2020 (μείωση κατά $ 
396,4 δισ. από το 2019, ή -15,7%), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε $ 2,81 τρισ. (μείωση κατά $ 
294,5 δισ., ή -9,5%). Η εν λόγω αύξηση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην 
αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών κατά $ 51,5 δισ. (ή 6%), σε σύνολο $ 915,8 δισ., 
καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών κατά $ 50,4 (ή 17,5%), σε 
σύνολο $ 237,1 δισ. 
 
Η εν λόγω αύξηση 17,7% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη από 
την οικονομική κρίση του 2008. 
 
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε σε 3,2% το 
2020 από 2,7% το 2019. 



 
Εξαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 
Το 2020 οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά $ 217,7 δισ. σε $ 1,43 τρισ. Η εν λόγω κάμψη 
οφείλεται σε μείωση εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών ($ 87,5 δισ.), βιομηχανικών υλικών 
και προμηθειών ($ 59,2 δισ.), οχημάτων και ανταλλακτικών ($ 35,3 δισ.) και καταναλωτικών 
αγαθών ($ 30,8 δισ.). Οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά $ 178,7 δισ., σε $ 697,1 δισ. 
το 2020, λόγω μείωσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών ($ 117,2 δισ.) και μεταφορών ($ 34,7 δισ.). 
 
Εισαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 
Το 2020 οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά $166,2 δισ. σε $ 2,35 τρισ. Η εν λόγω κάμψη 
οφείλεται σε μείωση εισαγωγών οχημάτων & ανταλλακτικών ($ 65,2 δισ.), βιομηχανικών 
υλικών και προμηθειών ($ 42,3 δισ.), και κεφαλαιουχικών αγαθών ($ 31,2 δισ.). Οι εισαγωγές 
υπηρεσιών μειώθηκαν κατά $ 128,3 δισ., σε $ 460,1 δισ. το 2020, λόγω μείωσης 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ($ 95,3 δισ.) και μεταφορών ($ 35,9 δισ.). 
 
Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών έναντι άλλων χωρών 2020. 
Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν υψηλότερα πλεονάσματα ισοζυγίου αγαθών με χώρες/περιοχές: Νότια 
και Κεντρική Αμερική ($ 39,8 δισ.), Ολλανδία ($ 18,1 δισ.), Χονγκ Κονγκ ($ 16,1), OPEC ($ 
15,7 δισ.), Βραζιλία ($ 11,7 δισ.), Αυστραλία ($ 9,1 δισ.), Ην. Βασίλειο ($ 8,8 δισ.), και Βέλγιο 
($ 6,7 δισ.). 
 
Αντίθετα, παρουσιάζουν υψηλότερα ελλείμματα ισοζυγίου αγαθών με χώρες/περιοχές: Κίνα 
($ 310,8 δισ.), Ευρωπαϊκή Ένωση ($ 183,4 δισ.), Μεξικό ($ 112,7 δισ.), Γερμανία ($ 57,3 
δισ.), Ελβετία ($ 56,7 δισ.), Ιρλανδία ($ 55,9 δισ.), Ιαπωνία ($ 55,4 δισ.), Μαλαισία ($ 31,7 
δισ.), Ταϊβάν ($ 29,9 δισ.), Ιταλία ($ 29,5 δισ.), Ταϊλάνδη ($ 26,4 δισ.), Ν.  Κορέα ($ 24,8 δισ.), 
Ινδία ($ 23,8 δισ.), Γαλλία ($ 15,6 δισ.), Καναδά ($ 15 δισ.), Ινδονησία ($ 12,8 δισ.), και Ρωσία 
($ 12 δισ.). 
 
Ειδικότερα, το έλλειμμα έναντι της Κίνας μειώθηκε κατά $ 34,4 δισ. (σε $ 310,8 δισ. το 2020), 
καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά $ 18,2 δισ. (σε $ 124,6 δισ.) ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν 
κατά $ 16,2 δισ. (σε $ 435,4 δισ.). Πρόκειται για δεύτερη συνεχή ετήσια μείωση λόγω 
αύξησης εξαγωγών και μείωσης εισαγωγών (όπως και το 2019).  
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. ανακοίνωση BEA, https://www.bea.gov/news/2021/us-
international-trade-goods-and-services-december-2020.  
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