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Ανακοίνωση Υπουργείου Εμπορίου για τη Νέα Διαστημική Πολιτική ΗΠΑ. 
 
Σε πρόσφατη ανακοίνωση (9/12), “U.S. Secretary of Commerce Wilbur Ross Applauds New 

National Space Policy That Drives American Leadership in Space Commerce”, του 

Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ (DoC), o Υπουργός W. Ross τονίζει ότι η νέα Εθνική Διαστημική 

Πολιτική των ΗΠΑ (National Space Policy of the USA), δημοσιοποιηθείσα 9/12, αναγνωρίζει 

την σημασία της ταχέως αναπτυσσόμενης εμπορικής διαστημικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και 

ενισχύει τον διεθνή ρόλο της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο διαστημικών τεχνολογιών. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η νέα Διαστημική Πολιτική διαμορφώνει το θεσμικό 

πλαίσιο ανάπτυξης των αμερικανικών επιχειρήσεων διαστημικών τεχνολογιών τόσο στο 

εσωτερικό όσο και, μέσω της ανταγωνιστικής δραστηριοποίησής τους, στο εξωτερικό, καθώς 

προβλέπεται ότι η παγκόσμια διαστημική βιομηχανία εξελίσσεται σε  αγορά $ 1 τρισ. έως το 

2040. Μεταξύ άλλων, διευκολύνει επίσης τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως 

για ανάπτυξη υποδομών τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις επενδύσεις για ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ενώ μεταξύ των στόχων τίθεται και η ανάπτυξη 

εμπορικών διαστημικών μονάδων σε γεωτροχιά προς αντικατάσταση του Διεθνούς 

Διαστημικού Σταθμού. 

 

Για επίτευξη στόχων α/Διαστημικής Πολιτικής, παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για όλους 

τους εμπλεκόμενους εθνικούς οργανισμούς/φορείς, καθώς και για στενότερη συνεργασία 

μεταξύ των ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration, που λειτουργεί τον 

στόλο μετεωρολογικών δορυφόρων), Υπουργείου Αμύνης, NASA, ακαδημαϊκού και εμπορικού 

τομέα, αλλά και διεθνών εταίρων, με σκοπό την ανταλλαγή μετεωρολογικών δεδομένων και 

την περαιτέρω ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών. Το Υπουργείο Εμπορίου συμμετέχει 

ενεργά στην επίτευξη των στόχων της νέας Διαστημικής Πολιτικής, ενώ η ανάπτυξη της 

εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας συνιστά πλέον κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα. 

 

Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Space Foundation (βλ. 

https://www.spacefoundation.org/), κατά το 2019 η αξία της παγκόσμιας διαστημικής 

βιομηχανίας υπερέβη τα $ 423 δισ., ενώ 80% αυτού του συνόλου αφορά αποκλειστικά 

εμπορικές δραστηριότητες. Λόγω της αυξάνουσας σημασίας και συμβολής εν λόγω τομέα στην 

α/οικονομία, το Γραφείο ΒΕΑ / Bureau of Economic Analysis, Υπουργείου Εμπορίου, 

δημιουργεί νέο παράρτημα στατιστικών αναλύσεων για αποτίμηση της συμβολής του 

διαστημικού τομέα στο α/ΑΕΠ (βλ. https://www.bea.gov/data/special-topics/space-economy). 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση βλ. ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου  

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/us-secretary-commerce-wilbur-

ross-applauds-new-national-space-policy, καθώς και νέα πολιτική National Space Policy 

(προσβάσιμο *pdf). 
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