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Έκθεση Υπουργείου Εμπορίου για υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του
διαστημικού τομέα ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Εμπορίου (DoC) ανακοίνωσε, στις 26 Μαρτίου τρ.έ., έκθεση για την
περαιτέρω βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του διαστημικού τομέα
ΗΠΑ, μέσω κατάλληλης πολιτικής διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου
τηλεπικοινωνιών (εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής ραδιοφάσματος), με τίτλο
“Driving Space Commerce Through Effective Spectrum Policy: Recommendations for
Improving the Global Competitiveness of the United States Space Sector through
Radio Frequency Spectrum Policies, Regulation, and United States Activities at the
International Telecommunication Union and Other Multilateral Forums”.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Γραφείου Πολιτικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου (White House Office of Science and Technology
Policy), του Εθνικού Συμβουλίου Διαστήματος (National Space Council), της Εθνικής
Διοίκησης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών (National Telecommunications and
Information Administration), και άλλων ομοσπονδιακών Αρχών, και προωθείται στον
Πρόεδρο Trump με δεκατρείς συστάσεις προς υιοθέτηση από την ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση, σε συνέχεια της ειδικής προεδρικής “Οδηγίας για τη Διαστημική Πολιτική -
2” (SPD-2, βλ.1), περί ανάπτυξης εμπορικών χρήσεων της διαστημικής βιομηχανίας
ΗΠΑ (βλ. ενότητες “The Space Economy” και “Planned Space Commerce Activities”).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Εμπορίου, για περαιτέρω ανάπτυξη
του δυναμικού ΗΠΑ στην παγκόσμια διαστημική αγορά (σύμφωνα με ορισμένες
εκτιμήσεις, τρέχουσας αξίας άνω των $ 383,5 δισ., ενώ έως το 2040 τα έσοδα θα
υπερβούν το $ 1,1 τρισ. καθώς περισσότερες από 70 χώρες αρχίζουν διαστημικές
δραστηριότητες) η εθνική πολιτική ρύθμισης του ραδιοφάσματος πρέπει να ανακλά
την εκρηκτική ζήτηση για διαστημικές και δορυφορικές υπηρεσίες, ενώ οι ΗΠΑ πρέπει
να υποστηρίζουν, σε ομοσπονδιακές και διεθνείς διεργασίες, την εκχώρηση
ραδιοσυχνοτήτων κατά τρόπο ώστε να αναγνωρίζονται οι επίγειες και δορυφορικές
λειτουργίες ως βασικές για την υποστήριξη της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας
και της οικονομικής ανάπτυξης.

H εν λόγω έκθεση “Driving Space Commerce Through Effective Spectrum Policy”
είναι διαθέσιμη στην δ/νση διαδικτύου του Υπουργείου Εμπορίου
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/ERP-2019.pdf.

1 “Space Policy Directive-2, Streamlining Regulations on Commercial Use of Space”,
24.5.2018,
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/space-policy-directive-2-streamlining-regul
ations-commercial-use-space/.


