Trump, impozite la oțel și aluminiu. UE răspunde în acelasi mod: taxe pentru SUA
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Descriere foto: Donald Trump

Europa a elaborat o listă de produse fabricate în SUA, de la bourbon la motociclete Harley Davidson şi blugi marca Lev
care se vor aplica tarife de import, dacă preşedintele Donald Trump va urmări până la capăt planul de a impune săptăm
viitoare taxe de 25% la importurile de oţel şi de 10% la aluminiul importat din întreaga lume, transmite Reuters.
Uniunea Europeană (UE) ia în considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime oţel, o
bunuri industriale şi o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comerţul bilateral, au declarat surse UE.

"Vom pune tarife pe bourbon, motociclete Harley Davidson şi blugi marca Levis. Noi suntem aici şi ei vor trebui să ﬁe conştie
asta. Vrem o relaţie rezonabilă cu Statele Unite, dar nu putem pur şi simplu să ne băgăm capul în nisip", a aﬁrmat preşed
Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, la postul german de televiziune.
Intervenția lui Trump

Comisia Europeană a apreciat că planul preşedintelui Trump reprezintă o intervenţie ﬂagrantă echivalentă cu protecţionismul.
ripostă a UE va ﬁ în conformitate cu reglementările Organizaţiei Mondială a Comerţului (OMC). Bruxelles-ul se va alătura alto
şi va contesta decizia SUA la OMC, căutând de asemenea şi măsuri de protecţie, a precizat forul comunitar.

Donald Trump a avut vineri un ton provocator, declarând că războaiele comerciale sunt bune şi sunt uşor de câştigat, după ce
său de a impune tarife la importurile de oţel şi aluminiu a provocat critici în întreaga lume şi a dus la scăderea pieţelor bu
globale.

"Când o ţară (SUA) pierde miliarde de dolari în schimburile comerciale pe care le face cu ﬁecare ţară, războaiele comercia
bune şi sunt uşor de câştigat", a scris Trump, pe Twitter, relatează Agerpres.
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