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Tirdzniecības barjeras ārējos tirgos
Augstas tarifu likmes
Apgrūtinošas muitas procedūras
Diskriminējošie tehniskie regulējumi, standarti
Sanitāro un fitosanitāro pasākumu atšķirīga piemērošana
Ierobežojumi izejvielu/izejmateriālu pieejamībai
Tirgus aizsardzības instrumentu pielietošana
Intelektuālā īpašuma tiesību nepietiekama aizsardzība
Apgrūtinoša piekļuve valsts iepirkumiem
Dažādi importa aizliegumi un kvantitatīvie ierobežojumi u.c.

Trešās valstis, kurās Latvijas uzņēmēji saskaras ar
tirdzniecības barjerām
o

Krievija

– paaugstinātas importa nodevas lauksaimniecības un pārtikas produktiem, importa aizliegumi (piemēram, dzīvu

cūku importam), atšķirīgi sanitārie un fitosanitārie standarti, tehniskās tirdzniecības barjeras alkoholiskajiem dzērieniem,
sarežģītas muitas procedūras u.c.

o

Ukraina

– ilgstošs, neparedzams un necaurspīdīgs PVN atmaksāšanas process, nesakārtotas un necaurspīdīgas muitas

procedūras , graudu, kviešu, kukurūzas, miežu, rudzu eksporta ierobežojumi, paaugstinātas ievedmuitas dažādiem produktiem
u.c.

o

Baltkrievija

– paaugstinātas ievedmuitas nodevas (celtniecības materiāliem, medikamentiem), atšķirīgas sertifikācijas

prasības, valsts iepirkumu priekšrocības vietējiem farmācijas produktu ražotājiem, eksportētāju atzīšana.

o

Ķīna

– neatzīst ES sertificētas laboratorijas izdotu elektrotehnikas iekārtu sertifikātu, eksporta ierobežojumi izejvielām

(tēraudam, koksnei un ķīmijas izejvielām) u.c.

o

Kanāda –aizliegums atsevišķu tabakas izstrādājumu, kam pievienotas papildvielas t.s. aromatizētāji un saldinātāji, imports.

o

Japāna – netarifu barjeras, valsts iepirkums, sertificēšanas problēmas.

o

Brazīlija – paaugstinātas ievedmuitas nodeva alkoholiskajiem dzērieniem.

* Līdztekus arī Latvijas uzņēmēji ir atzīmējuši, ka tie saskaras ar tirdzniecības barjerām arī tādos tirgos kā Kazahstāna, Indija,
Vjetnama, ASV, Āfrikas valstis, Moldova u.c.
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