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Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΠΑ για Αύγουστο 2020. 

 

 

Ανακοίνωση ΒΕΑ. 
Η Υπηρεσία Οικονομικών Αναλύσεων, BEA / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου 
Εμπορίου και η εθνική Υπηρεσία Απογραφής, US Census Bureau, δημοσίευσαν (6/10) στοιχεία 
εξωτερικού εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ για τον Αύγουστο τρ.έ. Στη σχετική 
ανακοίνωση τονίζεται ότι και τον Αύγουστο (μετά τους Ιούνιο και Ιούλιο) σημειώθηκε αύξηση 
της εμπορικής δραστηριότητας των ΗΠΑ (αύξηση εξαγωγών αλλά και εισαγωγών), ύστερα από 
διαδοχικές μειώσεις εξαγωγών και εισαγωγών κατά τους προηγούμενους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο και Μάιο, λόγω των συναφών περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας των 
α/επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας κορωνοϊού. 
 

Εμπορικό ισοζύγιο (αγαθά/υπηρεσίες). 

Τον Αύγουστο, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά $ 3,7 δισ., σε $ 
67,1 δισ. (+ 5,9 %), από $ 63,4 δισ. τον Ιούλιο. 

Η διεύρυνση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος 
ισοζυγίου αγαθών κατά $ 3 δισ., σε $ 83,9 δισ., και στη μείωση του πλεονάσματος ισοζυγίου 
υπηρεσιών κατά $ 0,7 δισ., σε $ 16,8 δισ. Σε ετήσια βάση, ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, το συνολικό έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά $ 22,6 δισ. (+5,7 %). 

 

Εξαγωγές αγαθών / υπηρεσιών.  

Τον Αύγουστο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 3,6 δισ. (από τον Ιούλιο), 
σε $171,9 δισ. (+2,2%). Ειδικότερα, αυξήθηκαν τόσο οι εξαγωγές αγαθών (κατά $ 3,5 δισ., σε 
$ 119,1 δισ.) όσο και οι εξαγωγές υπηρεσιών (κατά $ 0,1 δισ., σε $ 52,8 δισ.). 

 

Εισαγωγές αγαθών / υπηρεσιών. 

Τον Αύγουστο οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά $ 7,4 δισ. (από τον Ιούλιο), 
σε $ 239 δισ. (+3,2%). Ειδικότερα, αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές αγαθών (κατά $ 6,5 δισ., σε 
$ 203 δισ.) όσο οι εισαγωγές υπηρεσιών (κατά $ 0,8 δισ., σε $ 36,1 δισ.). 

 

Ανακοίνωση Γραφείου USTR. 

Σε σχετική Ανακοίνωση (6/10) “Αmbassador Robert Lighthizer issues Statement on Release of 
August 2020 Trade Data του Γραφείου USTR”, του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ 
(USTR), για εν θέματι στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ΗΠΑ 2020, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

 



- Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος τον Αύγουστο οφείλεται στο γεγονός ότι η 
α/οικονομία ανέκαμψε ταχύτερα του αναμενόμενου, ενώ η επίδραση του κορωνοϊού ήταν 
μικρότερη για την α/οικονομία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες G7, σε οποίες οι απώλειες 
ΑΕΠ ήταν σημαντικότερες. Ειδικότερα, ήδη από τον Μάιο καταγράφεται ανάκαμψη της 
εμπορικής δραστηριότητας ΗΠΑ, αν και οι εισαγωγές ανακάμπτουν ταχύτερα από τις 
εξαγωγές. 

- Παρά την πανδημία, το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών έχει μειωθεί κατά 2,4% σε ετήσια βάση 
για το 2020 (έναντι αντίστοιχης περιόδου 2019), ενώ θα μπορούσε να είχε μειωθεί έως και 
6% χωρίς τις σημαντικές εισαγωγές ράβδων χρυσού που παρατηρήθηκαν λόγω πρακτικών 
αντιμετώπισης κινδύνου (hedging) εν μέσω της πανδημίας. Το πλεόνασμα ισοζυγίου 
υπηρεσιών εμφανίζει σημαντική μείωση κατά 19% (αντίστοιχης περιόδου 2020/2019), 
συνεπεία βεβαίως της μείωσης παρεχόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μεταφορών και 
τουρισμού. 

- Το α/έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αγαθών με την Κίνα μειώθηκε, συνεπεία της ισχύος της 
Συμφωνίας Phase One, κατά $ 1,9 δισ. τον Αύγουστο και κατά $ 38,2 δισ., ή 16,5%, σε ετήσια 
βάση (ως προς την αντίστοιχη περίοδο 2019). Επίσης, αντίστοιχες μειώσεις ελλείμματος 
σημειώθηκαν έναντι της Ιαπωνίας (34,7%), ΕΕ-27 (7,7%) και Κορέας (7%). Ως προς τους 
εταίρους Συμφωνίας USMCA, μείωση επίσης σημειώθηκε στο αντίστοιχο έλλειμμα των ΗΠΑ 
με τον Καναδά, κατά 36%, αλλά μικρή αύξηση του ελλείματος έναντι του Μεξικού λόγω 
κάμψης της μ/ζήτησης α/εξαγωγών. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. α) Ανακοίνωση BEA https://www.bea.gov/news/2020/us-
international-trade-goods-and-services-august-2020, και β) Ανακοίνωση USTR 
https://ustr.gov/node/10265. 
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