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Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΠΑ για Νοέμβριο 2020. 

Η Υπηρεσία Οικονομικών Αναλύσεων, BEA / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου 
Εμπορίου και η Εθνική Υπηρεσία Απογραφής, US Census Bureau, δημοσίευσαν (7/1) στοιχεία 
εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ για τον Νοέμβριο 2020. Στη σχετική 
ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διακύμανση εξωτερικού εμπορίου ΗΠΑ οφείλεται τόσο στους 
περιορισμούς της οικονομικής δραστηριότητας των α/επιχειρήσεων λόγω πανδημίας, όσο και 
της σταδιακής μερικής ανάκαμψης της α/οικονομίας. 

Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά/ υπηρεσίες). 

Τον Νοέμβριο, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά $ 5,0 δισ., σε $ 
68,1 δισ. (+8 %), από $ 63,1 δισ. τον Οκτώβριο (κατόπιν αναθεώρησης στοιχείων). Η αύξηση 
του συνολικού εμπορικού ελλείμματος οφείλεται σε αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών 
κατά $ 5,0 δισ., σε $ 86,4 δισ., και σε μείωση του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών, 
μικρότερης του $ 0,1 δισ., σε $ 18,2 δισ. Σε ετήσια βάση, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, το συνολικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά $ 73,6 δισ. (+13,9 %). 

Εξαγωγές αγαθών / υπηρεσιών.  

Τον Νοέμβριο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 2,2 δισ. (από τον 
Οκτώβριο), σε $ 184,2 δισ. (+1,2 %). Ειδικότερα, αυξήθηκαν τόσο οι εξαγωγές αγαθών (κατά $ 
1,3 δισ., σε $ 127,7 δισ.) όσο και οι εξαγωγές υπηρεσιών (κατά $ 0,9 δισ., σε $ 56,4 δισ.). Σε 
ετήσια βάση, ως προς τον Νοέμβριο 2019, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 
κατά $ 372,3 δισ., ή 16,1%. 

Εισαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 

Τον Νοέμβριο οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 7,2 δισ. (από τον 
Οκτώβριο), σε $ 252,3 δισ. (+2,9%). Ειδικότερα, αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές αγαθών (κατά $ 
6,3 δισ., σε $ 214,1 δισ.) όσο και οι εισαγωγές υπηρεσιών (κατά $ 0,9 δισ., σε $ 38,2 δισ.). Σε 
ετήσια βάση, ως προς τον Νοέμβριο 2019, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 
κατά $ 298,7 δισ., ή 10,5%. 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. σχετική ανακοίνωση BEA, 
https://www.bea.gov/news/2021/us-international-trade-goods-and-services-november-2020.  
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