Luni, 9 iulie 2018

www.curierulnational.ro

Nr. 7668

8 pagini - 1,20 lei

Partener oficial al Alianței Confederațiilor Patronale din România

Washingtonul și
Beijingul declanșează
războiul comercial

Indicele FAO pentru prețurile
la alimente a scăzut în iunie
pentru prima dată în 2018
Indicele FAO pentru prețurile la alimente a înregistrat o
medie de 173,7 puncte în luna
iunie, în scădere cu 1,3% față
de nivelul din luna mai. Declinul a fost determinat în primul
rând de cotații de referință mai
mici pentru grâu, porumb și
uleiurile vegetale, inclusiv cele

obținute din soia.
Indicele FAO pentru prețurile alimentelor este un indice
calculat în baza tranzacțiilor, care urmă- 2 >>
rește prețurile pieței internaționale pentru cinci
grupuri principale de produse
alimentare.
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Vineri au intrat în
vigoare taxele vamale
reciproce americane și
chineze la produse în
valoare de 34 mld. dolari.
Beijingul acuză
SUA că «dau foc
lumii», trăgându-și
concomitent «un glonț
în propriul picior».
Din lista produselor
chineze suprataxate,
relevă Ministerul
chinez al Comerțului,
59% (în jur de 20
miliarde) sunt fabricate
de întreprinderi cu
capital străin.
Maria Capitaine

De la vorbe s-a trecut la fapte. După mai multe săptămâni
de amenințări reciproce, Statele
Unite și China intră cu adevărat
în război comercial. Doar dacă nu
intervine o decizie de ultim moment, vămile americane încep să
aplice o suprataxă adițională, de
25%, la cele 34 miliarde de dolari
(29 miliarde de euro) cât valorează importurile din China. Printre
cele 818 produse vizate de administrația Trump - discuri dure,
motoare electrice, componente
pentru avioane - nu figurează totuși milioanele de telefoane mobile și televizoare chinezești în
cazul cărora suprataxele vamale
ar afecta consumatorii americani.

Beijingul a promis o replică
imediată
«Când cineva îți dă o palmă pe
obrazul stâng, nu se pune problema să i-l întinzi și pe cel din dreapta», declara președintele Xi Jinping
la 21 iunie, în fața unui grup de
mari patroni occidentali (Goldman Sachs, UBS, Pfizer, Mercedes
…). Pe lista publicată de Beijing la
câteva ore de la publicarea listei

Washingtonului, automobilele americane și numeroase produse agricole importante (soia, carnea de pasăre, fructe, produse lactate ş.a) sunt
mărfurile importate din SUA ce vor
fi suprataxate la intrarea pe piața
chineză. Ele lovesc în special statele
americane cu electorat
majoritar în favoarea lui
8 >>
Donald Trump.

Acuzații reciproce
Cum era de așteptat, fiecare
parte aruncă responsabilitatea
asupra celeilalte pentru măsurile
mai sus menționate.

