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Θέμα: Άρθρο γνώμης Υπουργού Εμπορίου και Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) 
σχετικά με τα οφέλη της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ άρσης των α/ δασμών χάλυβα και 
αλουμινίου (Section 232 tariffs). 
 
Ένα μήνα περίπου μετά την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ και συμφωνία 
άρσης των α/ δασμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου ε/ προέλευσης (Section 232 tariffs),  
η Υπουργός Εμπορίου κα. Raimondo και η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR) κα. Tai 
συνυπογράφουν άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Pittsburgh Post Gazzette, η οποία εκδίδεται 
στην ομώνυμη πόλη (πρώην έδρα της α/ χαλυβουργίας και, γι’ αυτό, της εναρκτήριας πρώτης 
Διάσκεψης του διμερούς με την ΕΕ Συμβουλίου TTC / Trade & Technology Council. 
 
Στο εν λόγω άρθρο, οι υψηλές αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν επιχειρηματολογία 
προηγούμενης κοινής ανακοίνωσης τους, η οποία είχε αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου 
Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ στις 31/10, ημερομηνία υπογραφής της εν θέματι συμφωνίας.   
 
Συνοπτικά, η συμφωνία χαρακτηρίζεται σημαντική επιτυχία για την α/ βιομηχανία, καθώς η 
άρση των εν θέματι δασμών τερματίζει μια πολύχρονη διένεξη με τις χώρες της ΕΕ η οποία 
αφενός έπληξε την επιχειρηματική δραστηριότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και, 
αφετέρου, απέτυχε να περιορίσει την παραβατική δραστηριότητα της Κίνας, η οποία 
εκμεταλλευομένη διεθνείς συγκυρίες “πλημμύρισε” την παγκόσμια αγορά με προϊόντα χάλυβα 
και αλουμινίου εξαιρετικά χαμηλού κόστους, λόγω κρατικών επιδοτήσεων, και χαμηλής 
ποιότητας, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Παράλληλα, με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ 
αποκαθίσταται, όπως αναφέρεται, η διατλαντική εταιρική σχέση, ενώ πλέον το βάρος 
μετατοπίζεται στην από κοινού αντιμετώπιση της Κίνας και των παρεμβατικών και αθέμιτων 
εμπορικών πολιτικών που έχει υιοθετήσει. Επιπρόσθετα, αποκαθίσταται η ομαλή ροή πρώτων 
υλών στην α/ οικονομία, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το κόστος παραγωγής σε 
σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας ΗΠΑ.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του μέσου στο οποίο δημοσιεύτηκε το εν λόγω 
άρθρο, σε μία από τις παλαιότερες εφημερίδες (από το 1786) στο Pittsburgh της Πολιτείας 
Pennsylvania, εμβληματικής πόλης για τη βαριά βιομηχανία ΗΠΑ και κέντρο, στο παρελθόν, 
της αμερικανικής χαλυβουργίας. Πλέον, η πόλη εντάσσεται στο αποκαλούμενο “Rust Belt” 
(κυρίως μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες), ήτοι πρώην μεγάλα αστικά κέντρα σε 
παρακμή λόγω παγκοσμιοποίησης και αποβιομηχάνισης. Σημειώνεται ότι πολιτείες όπως 
Michigan, Wisconsin  και Pennsylvania (Rust Belt), θεωρούνται κομβικής σημασίας για τη 
διαμόρφωση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ η Pennsylvania θεωρείται δεύτερο σημαντικότερο 
“swing State” μετά τη Florida. Η πόλη Pittsburgh, ειδικότερα, βρίσκεται στο επίκεντρο του 
αφηγήματος περί οικονομικής ανάπτυξης της κυβέρνησης Biden, καθώς γνωρίζει νέα ακμή ως 
κέντρο υψηλής τεχνολογίας αυτή τη φορά. 
 
Το σχετικό άρθρο μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.post-gazette.com/opinion/insight/2021/11/28/What-new-steel-and-aluminum-
deals-mean-for-American-families/stories/202111280017 
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