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Avrupa Parlamentosu Üyesi, INTA Komite Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Üyeleri arasında  

sektörün karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık yaratmak için Avrupa Alüminyum Birliği ile 

düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapan Anna-Michelle Asimakopoulou; “Bir yandan 

Çin’in agresif sanayi politikası ve diğer yandan ABD’nin “Amerika Birincildir” şeklindeki korumacı ticaret 

politikası yüzünden, bir Yunan mitoloji metaforu kullanılırsa, Avrupa alüminyum endüstrisi bugün 

Argonauts’un Clashing Rocks, Simplegades’ten geçmeye çalışan gemisine benziyor. Avrupa artık naif 

davranmayı göze alamaz. Çevre dostu uygulamalara dayalı açık ticareti teşvik etmeliyiz, ancak aynı 

zamanda Avrupa'nın işlerini ve endüstrisini dünya çapında haksız ticaret uygulamalarından da 

korumalıyız.” dedi.  

Son 15 yılda, Çin alüminyumda lider üretici oldu ve Avrupa’nın toplam üretiminden beş kat daha büyük 

bir kapasiteye ulaşmayı başardı. Adaletsiz bir oyun alanı tehdit oluşturmaktadır ve Avrupa, daha güçlü 

ticaret savunma araçları geliştirerek ve Dünya Ticaret Örgütü reformunda liderliğini göstererek üretim 

varlıklarını korumalıdır. Açık ve güçlü kurallar tanımlamak, şeffaflığı ve uygulanmayı sağlamak öncelikler 

olmalıdır. 

Avrupa Alüminyum Birliği Genel Direktörü Gerd Götz ise “Çin’in kapasitesindeki aşırılık dünya alüminyum 

fiyatlarını strese sokuyor ve Avrupalı üreticilerin üzerinde baskı oluşturuyor. Hem yukarı hem de aşağı 

yönde sektörde piyasa bozucu davranış ve aşırı kapasite konusunda hızlı, odaklanmış ve kararlı eylemler 

için çağrıda bulunuyoruz. Başka türlü Avrupa'daki üretimi ve iş imkanlarını nasıl savunabiliriz? Mevcut 

Avrupa Birliği ticaret miktarları yeterli değil. Diğer yandan da, önümüzdeki çok büyük bir fırsat var. 

Sürdürülebilirlik ve çevreye verilen önemin birincil öncelikler haline geldiği eşi benzeri bulunmayan bir 

dönemde yaşıyoruz.” diyerek görüşlerini ifade etti. 

Alüminyum, yenilenebilir enerji teknolojileri, binalarda enerji verimliliği ve taşımacılık sektöründe 

sürdürülebilirliği geliştirmek için kilit bir malzemedir ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda 

bulunmaya tamamen elverişlidir. Günümüzde Avrupa’da üretilen alüminyumun karbon ayak izi, Çin’de 

üretilen alüminyuma kıyasla üç kat daha düşük seviyelerdedir. Devletin ilgili yönetmelikleri ve beklenen 

sanayi politikasının devam eden incelemesi, European Green Deal (Avrupa Yeşil Anlaşması) ve iklim 

kanunu, alüminyum gibi stratejik değer zincirlerini korumak için mükemmel fırsatlardır. 


