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Έκθεση Γραφείου USTR και Υπουργείου Γεωργίας για το εμπόριο αγροτικών 
προϊόντων ΗΠΑ – Κίνας. 

Αναφερόμενοι στην από 23/10 ανακοίνωση “USTR and USDA Release Report on Agricultural 
Trade between the United States and China”, του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ 
(USTR) και του Υπουργείου Γεωργίας (USDA), σχετικά με δημοσιευθείσα έκθεση προόδου στις 
εμπορικές συναλλαγές αγροδιατροφικών προϊόντων ΗΠΑ - Κίνας, στο πλαίσιο της Φάσης 1 
(Phase One) της διμερούς Οικονομικής & Εμπορικής Συμφωνίας (ΕΤΑ) που υπεγράφη 
15.1.2020, σημειώνουμε τα παρακάτω. 

Σε εν λόγω έκθεση, υπογραμμίζεται η σημειωθείσα πρόοδος κατά την εφαρμογή της 
Συμφωνίας Φάσης 1, ιστορικής ως αναφέρεται σημασίας για τον γεωργικό τομέα ΗΠΑ, ενώ 
τονίζεται ότι από θέσης της Συμφωνίας σε ισχύ 14.2.2020 οι δύο χώρες διευθέτησαν σειρά 
διαρθρωτικών κινεζικών εμποδίων (αναφέρεται η εφαρμογή, από πλευράς Κίνας, 50 των 57 
τεχνικών δεσμεύσεων σύμφωνα με την Φάση 1), βάσει οποίων εμποδίων παρακωλύονταν οι 
αμερικανικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα τονίζεται ότι θα 
υπάρξουν διαχρονικά, σε βάθος χρόνου, θετικά αποτελέσματα για τους Αμερικανούς αγρότες. 

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής η Κίνα έχει εισαγάγει α/αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας άνω των $ 23 
δισ., περίπου 71% του στόχου κατά την Συμφωνία Φάσης 1, με καλύτερες επιδόσεις: 

- καλαμπόκι: υψηλότερη ποτέ επίδοση α/πωλήσεων τάξης 8,7 εκατ. τόνων, ενώ στις 8/10 
τρ.έ. οι πωλήσεις ήταν 12 φορές υψηλότερες της αντίστοιχης περιόδου 2017. 

- σόγια: υψηλότερη ποτέ επίδοση α/πωλήσεων τάξης 15 εκ. τόνων, επίπεδο διπλάσιο των 
αντίστοιχων 2017. 

- σόργο: οι α/εξαγωγές ανήλθαν έως τον Αύγουστο τρ.έ. σε $ 617 εκ., εν συγκρίσει με $ 561 εκ. 
την αντίστοιχη περίοδο 2017. 

- χοιρινό κρέας: οι α/εξαγωγές ανήλθαν σε υψηλότερο ποτέ επίπεδο ήδη τους πρώτους πέντε 
μήνες του 2020, σε αξία $ 1,5 δισ. έως τον Αύγουστο τρ.έ., ενώ τον Οκτώβριο ήταν 8 φορές 
υψηλότερες της αντίστοιχης περιόδου 2017. 

- βοδινό κρέας: οι α/εξαγωγές έως τον Αύγουστο τρ.έ. εμφανίζουν αύξηση 118% ως προς την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήδη τριπλάσιες ως προς το σύνολο πωλήσεων κατά το 2017. 

 

Παρεμφερώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας (USDA), υψηλές επιδόσεις πωλήσεων 
αναμένονται και για άλλα α/αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως για τροφές κατοικιδίων, φύτρο 
αλφάλφα, ξηρούς καρπούς και προπαρασκευασμένα τρόφιμα. 

Τέλος, αναφέρεται ότι το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) και το Υπουργείο 
Γεωργίας (USDA) διατηρούν στενή τους συνεργασία με την κινεζική κυβέρνηση ώστε να 
διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Φάσης 1 για συνεχή και απρόσκοπτη 
πρόσβαση των α/αγροδιατροφικών προϊόντων στην κινεζική αγορά. 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/october/ustr-and-usd
a-release-report-agricultural-trade-between-united-states-and-china.  
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