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Επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας στο εξωτερικό εμπόριο ΗΠΑ. Στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου ΗΠΑ για Ιούνιο και Ιούλιο 2020. 

 

Η Υπηρεσία Οικονομικών Αναλύσεων, BEA / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου 
Εμπορίου και η εθνική Υπηρεσία Απογραφής, US Census Bureau, δημοσίευσαν στοιχεία 
εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ για τον Ιούνιο (ανακοίνωση 5/8) και τον 
Ιούλιο τρ.έ. (ανακοίνωση 3/9). Στις σχετικές ανακοινώσεις τονίζεται ότι α) τον Ιούνιο σημειώθηκε 
αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας των ΗΠΑ για πρώτη φορά (αύξηση εξαγωγών αλλά και 
εισαγωγών), ύστερα από διαδοχικές μειώσεις εξαγωγών και εισαγωγών κατά τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, λόγω των περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας των 
α/επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας κορωνοϊού, ενώ β) τον Ιούλιο παρά την αύξηση των 
εξαγωγών και εισαγωγών ΗΠΑ το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει κάτω των προ της πανδημίας 
επιπέδων. 

Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά/υπηρεσίες). 

Τον Ιούνιο, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε κατά $ 4,1 δισ., σε $ 50,7 
δισ., από $ 54,8 δισ. του Μαίου (-7,5%). Η εν λόγω μείωση του συνολικού εμπορικού 
ελλείμματος οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών κατά $ 4 δισ., σε $ 72,2 
δισ., και στην αύξηση του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών κατά $ 0,1 δισ., σε $ 21,5 δισ. 
Σε ετήσια βάση, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα 
μειώθηκε κατά $ 23,1 δισ., ή 7,8%. 
Τον Ιούλιο, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε  κατά $ 10,1 δισ., σε $ 63,6 
δισ., από 53,5 δισ. του Ιουνίου (+18,9%). Η διεύρυνση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος 
οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών κατά $ 9,3 δισ., σε $ 80,9 δισ., και 
στη μείωση του πλεονάσματος ισοζυγίου υπηρεσιών κατά $ 0,8 δισ., σε $ 17,4 δισ. Σε ετήσια 
βάση, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 
κατά $ 6,4 δισ., ή 1,8 %. 

Εξαγωγές αγαθών / υπηρεσιών.  

Τον Ιούνιο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 13,6 δισ. από τον Μάιο, σε 
$158,3 δισ. (+9,4%). Ειδικότερα τόσο οι εξαγωγές αγαθών όσο και οι εξαγωγές υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά $ 13 δισ. σε $ 102,9 δισ. και κατά $ 0,6 δισ. σε $ 55,4 δισ. αντίστοιχα. 

Τον Ιούλιο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν  κατά $ 12,6 δισ. από τον Ιούνιο, 
σε $168,1 δισ. (+8,1%). Ειδικότερα τόσο οι εξαγωγές αγαθών όσο και οι εξαγωγές υπηρεσιών 
αυξήθηκαν, κατά $ 12,3 δισ. σε $ 115,5 δισ. και κατά $ 0,4 δισ. σε $ 52,6 δισ. αντίστοιχα. 

Εισαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 

Τον Ιούνιο, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 9,5 δισ. από τον Μάιο, σε 
$208,9 δισ. (+4,7%). Ειδικότερα τόσο οι εισαγωγές αγαθών όσο οι εισαγωγές υπηρεσιών 
αυξήθηκαν, κατά $ 9 δισ. σε $ 175 δισ. και κατά $ 0,5 δισ. σε $ 33,9 δισ. αντίστοιχα. 

Τον Ιούλιο, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 22,7 από τον Ιούνιο σε $ 
231,7 δισ. (+10,9%). Ειδικότερα τόσο οι εισαγωγές αγαθών όσο οι εισαγωγές υπηρεσιών 
αυξήθηκαν, κατά $21,5 δισ. σε $ 196,4 δισ. και κατά $ 1,2 δισ. σε $ 35,3 δισ. αντίστοιχα. 

 
 
 
 


