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Ετήσια Έκθεση “2020 NΤΕ on Foreign Trade Barriers”, περί εμποδίων σε εξαγωγές 
και επενδύσεις των ΗΠΑ παγκοσμίως. 
 
Ανακοινώθηκε 31/3 από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR), η 35η ετήσια 
έκθεση “2020 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers” (NTE 2020), 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 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα εμπόδια στις οικονομικές δραστηριότητες 
των ΗΠΑ παγκοσμίως, σε εξαγωγές υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ΔΔΙ / IPR) και 
αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών), στις επενδύσεις (ιδίως με αρνητικές 
επιπτώσεις στις εξαγωγές), και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ανεξαρτήτως, επισημαίνεται, της 
νομιμότητας ή μη των εμποδίων στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού δικαίου/συστήματος. 
Λαμβανομένου δε υπόψη ότι η ετήσια ΝΤΕ είναι συμπληρωματική της συναφούς ετήσιας 
Έκθεσης Εμπορικής Πολιτικής, αναφέρονται και υποστηρίζονται οι ίδιες προτεραιότητες 
εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ, περί (επιθετικής και προστατευτικής) προάσπισης των οικονομικών 
συμφερόντων των αμερικανικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, και θέσεις της Διοίκησης περί 
δίκαιης διεθνούς εμπορικής πολιτικής αμοιβαίου οφέλους (“fair and reciprocal trade policy”). 
 

Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση καλύπτει 63 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. 
 

Τα εμπόδια στο εμπόριο που εξετάζονται στην ετήσια ΝΤΕ γενικώς αναφέρονται σε νομοθεσία, 
πολιτικές, κανονισμούς, πρακτικές που, αναλόγως, παρέχουν βαθμό προστασίας των 
εγχώριων αγαθών/υπηρεσιών από τον ξένο ανταγωνισμό, ενισχύουν τεχνικά τις εξαγωγές 
συγκεκριμένων αγαθών/υπηρεσιών, ή διαμορφώνουν συνθήκες ελλιπούς προστασίας 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, κάθε εταίρος εξετάζεται λεπτομερώς 
μεμονωμένα, με αναφορά, αναλόγως περίπτωσης, σε έντεκα επί μέρους κατηγορίες εμποδίων: 
1) καθεστώς εισαγωγών, 2) τεχνικά εμπόδια, 3) υγειονομικοί / φυτοϋγειονομικοί κανονισμοί, 4) 
επιδοτήσεις και υποχρέωση χρήσης εγχώριων αγαθών/υπηρεσιών, 5) διαγωνισμοί δημόσιων 
προμηθειών, 6) προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 7) εμπόδια πρόσβασης 
υπηρεσιών στην αγορά, 8) εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 9) εμπόδια στις επενδύσεις, 10) 
στρέβλωση συνθηκών ανταγωνισμού, και 11) άλλα εμπόδια (πολλαπλών κατηγοριών). 
 

Σε έκθεση ΝΤΕ 2020 επισημαίνουμε ειδικότερα: 
 

Έναντι της Κίνας (σελ.99). 
Έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών ΗΠΑ: $ 345,6 δισ. το 2019 (ετήσια μείωση 17,6%, ή $ 73,9 δισ.). 
Εξαγωγές αγαθών ΗΠΑ σε Κίνα: $ 106,6 δισ. (ετήσια μείωση 11,3%, ή $ 13,5 δισ.), ενώ κατά 
το 2019 η Κίνα παρέμεινε τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά αγαθών των ΗΠΑ. Εισαγωγές 
αγαθών από Κίνα: $ 452,2 δισ. (ετήσια μείωση 16,2%). 



Εξαγωγές υπηρεσιών ΗΠΑ σε Κίνα: $ 56,7 δισ. το 2019, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών από την 
Κίνα ανήλθαν σε $ 18,7 δισ. Οι πωλήσεις υπηρεσιών στην Κίνα από εκεί τοπικές θυγατρικές 
ΗΠΑ ανήλθαν σε $ 54,9 δισ. το 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), ενώ οι πωλήσεις 
υπηρεσιών στις ΗΠΑ από τοπικές θυγατρικές Κίνας ανήλθαν σε $ 18,0 δισ. 
Οι αμερικανικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) στην Κίνα (απόθεμα) ανήλθαν σε $ 116,5 δισ. 
το 2018 (ετήσια αύξηση 8,3% από το 2017), κυρίως σε τομείς βιομηχανίας/μεταποίησης, 
χονδρεμπόριο, χρηματοπιστωτικό/ασφαλιστικό. 
 

Όσον αφορά στα σημαντικότερα εμπόδια έναντι της Κίνας, αναφέρεται ότι κινεζικές εμπορικές 
πολιτικές και πρακτικές προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις ΗΠΑ σε σειρά τομέων, ενώ στην 
έκθεση ΝΤΕ 2020 παρατίθεται σύνοψη μόνο καθόσον τα ειδικότερα ζητήματα αναλύονται 
διεξοδικά σε σειρά σχετικών εκθέσεων (οποίες απαριθμούνται). 
 

Επιπλέον, στην Έκθεση ΝΤΕ, υπάρχει σωρεία αναφορών στην εμπορική συμφωνία Πρώτης 
Φάσης / Phase One ΗΠΑ-Κίνας (σε ισχύ από 14.2.2020), και σε αλλαγές που επέφερε σε 
ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. 
 
Έναντι Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 171-217). 
Το έλλειμμα ισοζυγίου αγαθών των ΗΠΑ με την ΕΕ ανήλθε σε $ 177,9 δισ. το 2019 (ετήσια 
αύξηση 5,5% ή $ 9,2 δισ.). Οι εξαγωγές αγαθών ΗΠΑ στην ΕΕ ανήλθαν σε $ 337 δισ. (ετήσια 
αύξηση 5,9% ή $ 18,6 δισ.), ενώ οι εξαγωγές ΕΕ στις ΗΠΑ ανήλθαν σε $ 514,9 δισ. (ετήσια 
αύξηση 5,7%). 
Οι αμερικανικές εξαγωγές υπηρεσιών στην ΕΕ ανήλθαν σε $ 265,6 δισ. το 2019, ενώ οι 
εξαγωγές υπηρεσιών ΕΕ στις ΗΠΑ ανήλθαν σε $ 209,8 δισ. Οι πωλήσεις υπηρεσιών στην ΕΕ 
από εκεί τοπικές θυγατρικές ΗΠΑ ανήλθαν σε $ 734,5 δισ. το 2017 (τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία), ενώ οι πωλήσεις υπηρεσιών στις ΗΠΑ από τοπικές θυγατρικές της ΕΕ ανήλθαν σε 
$ 555,2 δισ. 
Οι αμερικανικές ‘Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) στην ΕΕ (απόθεμα) ήταν $ 3,2 τρισ. το 2018 
(ετήσια αύξηση 0,8%), κυρίως σε τομείς μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, 
χρηματοπιστωτικών/ασφαλιστικών και βιομηχανικούς/μεταποίησης. 
 
Σημαντικότερα εμπόδια (οποία, αναφέρεται, συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαχρονικών 
εμπορικών ελλειμάτων ΗΠΑ) σε δραστηριότητες αμερικανικών επιχειρήσεων στην ΕΕ, 
επισημαίνονται εκτενώς, υπό πληθώρα υποκατηγοριών, σε επτά γενικές κατηγορίες: καθεστώς 
εισαγωγής, τεχνικά εμπόδια/SPS, επιδοτήσεις, δημόσιες προμήθειες, προστασία ΔΔΙ / IPR, 
εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών, εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο και εμπόδια στις 
επενδύσεις. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, η έκθεση ΝΤΕ 2020 διατίθεται σε ιστοσελίδα 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf ενώ, ως 
ακολούθως, διατίθεται σειρά συνοπτικών ενημερωτικών σημειωμάτων: 
 
FACT SHEET ON 2020 NTE- Removing Barriers to U.S. Exports Worldwide, 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2020/march/fact-sheet-2020-
national-trade-estimate-removing-barriers-us-exports-worldwide 
 
FACT SHEET ON 2020 NΤΕ - Fighting to Open Foreign Markets to American Agriculture, 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2020/march/fact-sheet-2020-
national-trade-estimate-fighting-open-foreign-markets-american-agriculture 
 
FACT SHEET ON 2020 NΤΕ - Strong, Binding Rules to Advance Digital Trade, 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2020/march/fact-sheet-2020-
national-trade-estimate-strong-binding-rules-advance-digital-trade 
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