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Έκθεση 2019 NΤΕ on Foreign Trade Barriers, περί εμποδίων σε εξαγωγές και
επενδύσεις των ΗΠΑ.

Ανακοινώθηκε τον Μάρτιο τρ.έ., από το Γραφείο του ΕΑ / Εμπορικού Αντιπροσώπου
(USTR), η ετήσια έκθεση “2019 National Trade Estimate on Foreign Trade Barriers”
(NTE), προϊόν συνεργασίας της Διυπουργικής Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής
(TPSC / Trade Policy Staff Committee), του Γραφείου ΕΑ και των Πρεσβειών ΗΠΑ, η
οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο και στο Κογκρέσο (Senate Finance Committee
Γερουσίας και ορισμένες επιτροπές Βουλής Αντιπροσώπων).

Στην έκθεση ΝΤΕ παρουσιάζεται η έκταση των σημαντικότερων εμποδίων στις
οικονομικές δραστηριότητες των ΗΠΑ παγκοσμίως, σε εξαγωγές υπηρεσιών και
προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών), επενδύσεις (ιδίως με αρνητικές
επιπτώσεις στις εξαγωγές), και ηλεκτρονικό εμπόριο, κατά το προηγούμενο έτος, ενώ
υποστηρίζονται οι θέσεις της Κυβέρνησης ΗΠΑ περί εφαρμογής δίκαιης διεθνούς
εμπορικής πολιτικής αμοιβαίου οφέλους (“fair and reciprocal trade policy”). Επίσης,
υποστηρίζονται οι ίδιες προτεραιότητες που αναφέρθηκαν στην παρεμφερή ετήσια
έκθεση εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ “2019 Trade Policy Agenda and 2018 Annual
Report of the President of the US”, περί επιθετικής εφαρμογής της νέας εμπορικής
πολιτικής ΗΠΑ για υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των αμερικανικών
επιχειρήσεων παγκοσμίως.

H εν λόγω έκθεση καλύπτει 65 χώρες / τελωνειακά εδάφη / περιφερειακές ενώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των 20 εμπορικών εταίρων με τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν
συνάψει Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (FTA), καθώς και των 50 μεγαλύτερων
εξαγωγικών αγορών ΗΠΑ, λαμβανομένου υπόψη ότι οι προαναφερθέντες εταίροι
αντιστοιχούν συνολικά σε 95% των συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ,
ύψους $ 5,5 τρισ. δολ. Σημειώνεται ότι στην NTE εξετάζεται λεπτομερώς κάθε εταίρος
μεμονωμένα, με αναφορά, αναλόγως περίπτωσης, σε έντεκα κατηγορίες εμποδίων.

Σημειώνεται ειδικότερα:

Έναντι Κίνας.
Όσον αφορά στα σημαντικότερα εμπόδια έναντι της Κίνας, λαμβανομένου υπόψη ότι
οι εμπορικές πολιτικές και πρακτικές της συγκεκριμένης χώρας προκαλούν ιδιαίτερη
ανησυχία στις ΗΠΑ, σε σειρά διαφορετικών τομέων, υπογραμμίζεται ότι στην έκθεση
ΝΤΕ παρατίθεται σύνοψη, ενώ σχετικά ζητήματα αναλύονται διεξοδικά στις ειδικές
εκθέσεις: “2018 USTR Report to Congress on China’s World Trade Organization
(WTO) Compliance” (4.2.2019), “Findings of the Investigation into China’s Acts,



Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and
Innovation Under Section 301 of the Trade Act of 1974” (22.3.2018), και “Update
Concerning China’s Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer,
Intellectual Property, and Innovation” (20.11.2018).

Έναντι Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημαντικότερα εμπόδια για δραστηριότητες αμερικανικών επιχειρήσεων στην ΕΕ
αναφέρονται εκτενώς, υπό πληθώρα υποκατηγοριών, σε βασικές κατηγορίες:
καθεστώς εισαγωγής, επιδοτήσεις, δημόσιες προμήθειες / συμβάσεις, προστασία
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών, εμπόδια
στο ηλεκτρονικό εμπόριο και εμπόδια στις επενδύσεις.

Για πληρέστερη ενημέρωση, η έκθεση ΝΤΕ διατίθεται σε ιστοσελίδα
https://ustr.gov/sites/default/files/2019_National_Trade_Estimate_Report.pdf.


