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Axa de oþel:
Washington - Bruxelles - Galaþi
þelul forjeazã trei evenimente importante:
1. mondial (negocierile taxelor impuse de Donald Trump la importurile de oþel ºi aluminiu);
2. european (finalizarea achiziþiei
Ilva de cãtre Arcelor Mittal);
3. naþional - vânzarea Arcelor Mittal Galaþi (fostã Sidex).

1. Macron ºi Merkel,
la Washington;
Secretarul american al
Trezoreriei, la Beijing
Preºedintele francez Emmanuel Macron ºi cancelarul german Angela Merkel vor sã-l convingã, în aceastã sãp-

tãmânã, pe Donald Trump, preºedintele
SUA, sã renunþe la planurile de impunere a tarifelor vamale pentru importurile de oþel ºi aluminiu (tarife care sunt
suspendate pânã la 1 mai). Cei doi europeni au ales sã se întâlneascã, separat,
cu liderul de la Washington.
Într-un interviu acordat Fox News,
Emmanuel Macron a insistat asupra
faptului cã recentul comportament
protecþionist al SUA a încordat relaþiile americane cu aliaþii ºi adversarii deopotrivã. De asemenea, Macron a
avertizat cã, dacã Trump vrea sã obþinã
cu succes concesii de la chinezi, va
avea nevoie de aliaþi.
Preºedintele francez a spus în interviu: “Donald Trump a vorbit de scutiri
pânã la 1 mai. Sã vedem ce va face

dupã aceastã datã. Care îi sunt prioritãþile. Eu sunt un tip direct. Situaþia este
prea complicatã - dacã declanºezi lupta împotriva tuturor - rãzboi comercial
cu China, cu Europa, rãzboi în Siria haideþi, nu merge. Ai nevoie de aliaþi.
ªi noi suntem aliaþii”.
Cancelarul german Angela Merkel,
care va sosi astãzi la Washington pentru discuþii cu Trump, a declarat, recent, cã soluþia cea mai bunã pentru
evitarea unui litigiu comercial între
Statele Unite ºi UE este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de oþel ºi aluminiu impuse de administraþia Trump.
În luna martie, preºedintele SUA a
anunþat introducerea unor tarife de
25% la importurile de oþel ºi de 10% la

aluminiul importat, exceptând Canada
ºi Mexic.
Donald Trump a declarat cã dumpingul de pe piaþa americanã a oþelului
ºi aluminiului reprezintã “un asalt la
adresa SUA”, iar, în acest context, cea
mai bunã decizie pentru companiile de
profil ar fi sã-ºi mute înapoi în Statele
Unite oþelãriile ºi topitoriile: “Dacã nu
vrei sã plãteºti taxe, adu fabrica ta
înapoi în SUA”.
Ulterior, Casa Albã a anunþat suspendarea tarifelor pânã la 1 mai 2018
pentru importurile din statele membre
ale UE, Argentina, Australia, Brazilia,
Coreea de Sud, Canada ºi Mexic.
Statele Unite au afirmat cã tarifele
sunt motivate de considerente ce þin de
securitatea naþionalã ºi nu li se aplicã

regulile Organizaþiei Mondiale a Comerþului, dar Rusia, China, India ºi
Uniunea Europeanã ºi-au exprimat
obiecþiile, spunând cã tarifele par sã fie
mãsuri de protecþie, care necesitã
compensaþii pentru marile state exportatoare. SUA au acceptat sã negocieze
cu China ºi au informat UE ºi India cã
sunt deschise sã discute orice
problemã, deºi insistã cã solicitãrile de
despãgubiri sunt nejustificate.
La rândul sãu, Rusia a cerut despãgubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administraþia americanã la importurile de oþel ºi aluminiu.
Comisarul UE pentru Comerþ, Cecilia Malmstrom, a insistat, luna aceasta,
cã Washingtonul nu ar trebui sã se bazeze pe niciun fel de concesii din partea

UE. “Ne aºteptãm la o excepþie necondiþionatã ºi permanentã de la taxe”, a
spus Malmstrom, exprimându-ºi convingerea cã Merkel ºi Macron vor susþine pe deplin acest punct de vedere la
întâlnirile cu Trump.
UE a elaborat o listã cu produse
americane în valoare de aproximativ
2,8 miliarde de euro (3,4 miliarde de
dolari) pe care le va taxa, dacã blocul
european nu va fi exceptat definitiv de
la taxele pentru importurile de oþel ºi
aluminiu, mãsurã ce ar lovi puternic
produsele tradiþionale din SUA. “Lista
este agreatã de statele membre”, a spus
Cecilia Malmstrom.
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