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Америчка администрација наставља да уводи царине у висини од 25 процената на
увезену кинеску робу, овог пута, у вредности од 16 милијарди долара.

  

Како јављају светске новинске агенције, наплата царина почиње 23. августа на призводе
са новог списка као што су парне машине и носачи великих конструкција, зграда или
мостова.

  

  

Нове царине су додатак раније уведеним, 6. јула, у висини од 25 процената на кинеску
робу вредности 34 милијарде долара.
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Администрација америчког председника Доналда Трампа намерава да уведе царине на
кинеску робу укупне вредности 200 милијарди долара.

  

У царинском рату две највеће светске економије, Кина је узвратила истом мером - тако
што је и она повећала царине на америчку робу, подсећају агенције.

  

Повећан кинески извоз у САД упркос царинама

  

Кинески извоз у САД повећан је за 13,3 одсто у јулу, упркос царинама који је увео
амерички председник Доналд Трамп у спору око технологије. Продаја на највећем
кинеском извозном тржишту повећана је упркос предвиђањима да би могла пасти, пошто
су трговци пожурили с наруџбинама пре него што је Вашингтон увео намете 5. јула,
показују подаци с царине објављени данас.

  

Извоз у САД из Кине повећан је за 13,3 одсто у односу на прошлу годину, на 41,5
милијарди долара. То је мање од од јунског пораста од 13,6 одсто, али и даље боље од
раста глобалног кинеског извоза, пренео је АП.

  

"Данашњи трговински подаци не показују значајан утицај прве рунде царина САД",
рекао је Џулијан Еванс-Причард из Капитал економикс (Цапитал Ецономицс).

  

Извоз Кине у глобалу је порастао на 12,2 одсто, на 215,5 милијарде долара, док је у јуну
раст био 11,3 одсто. Увоз је скочио 27,3 одсто на 187,5 милијарде долара, док је
претходног месеца раст био 14,1 одсто. Политички споран вишак према САД повећан је
за 11 одсто, на 28 милијарди долара.

  

Пекинг је упозорио да се кинески извозници суочавају с "порастом нестабилности",
пошто је Вашингтон увео намете од 25 одсто на кинеску робу у вредности од 34
милијарди долара како би решио питање навода да Кина краде технологију или
притиска стране компаније да јој предају своју технологију.
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Кина је узвратила сличним мерама.

  

(Бета)
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