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Σεένδειξη της μεγάλης ρήξης που έχει επέλθει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στις χώρες που τυπικά
θεωρούνται οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί τους, οι έξι από τους υπουργούς Οικονομικών των πιο
ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου (G7) καταδίκασαν ομόφωνα τις κινήσεις των ΗΠΑ
στο εμπόριο.
Στηνανακοίνωσή τους, ο Καναδάς, η χώρα που φιλοξενεί τη Σύνοδο των G7, η Γαλλία, η
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ιαπωνία εξέφρασαν την ανησυχία και απογοήτευσή
τους για τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η βαθιά
ρήξη ορίζει το δύσκολο πλαίσιο στο οποίο θα λάβει χώρα η συνάντηση των ηγετών των χωρών
της G7 στο Charlevoix του Καναδά, σε μια εβδομάδα, καθώς είναι σαφής η πρόθεση των έξι να
ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στον Τραμπ για τις αποφάσεις του.
Στόχοςαυτής της συνάντησης θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, "να
αποκατασταθούν οι σχέσεις συνεργασίας για να προαχθεί το ελεύθερο, δίκαιο, προβλέψιμο και
αμοιβαία επωφελές εμπόριο". Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι "η σύμπραξη και η
συνεργασία τέθηκαν σε κίνδυνο από τις κινήσεις στο εμπόριο".
"ΟιΑμερικανοί αποφάσισαν, όπως εμείς το βλέπουμε, να προβούν σε ενέργειες που δεν είναι σε
καμία περίπτωση εποικοδομητικές, στην πραγματικότητα είναι καταστροφικές για την ικανότητά
μας να πετύχουμε πράγματα στο θέμα των δασμών στο αλουμίνιο και τον χάλυβα" υπογράμμισε ο
Καναδός υπουργός Οικονομικών, Μπιλ Μορνό μετά το τέλος των συνομιλιών.
Οιδιαφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ για τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και
αλουμινίου στη Σύνοδο της G7 θα ενισχύσουν την πολιτική βούληση των κρατών μελών
προκειμένου να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις στους κόλπους της ΕΕ, δήλωσε από την πλευρά
του ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.
"Υπήρξανδιάφορα θέματα που συζητήθηκαν στη G7 για τα οποία δεν υπήρξε καμία συμφωνία.
Στην πραγματικότητα, είναι κάτι το αρκετά ασυνήθιστο στην ιστορία της G7" σημείωσε από την
πλευρά του ο Γερμανός υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο των υπουργών
Οικονομικών της G7 στον Καναδά.

Εκτόςτου θέματος των αμερικανικών δασμών, οι ευρωπαϊκές χώρες επισήμαναν στις ΗΠΑ την
ανησυχία τους σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν για
τις ευρωπαϊκές εταιρείες που θέλουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές και με τα δύο κράτη.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Όλαφ Σολτς, κάθε ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να
επιλυθεί η διαμάχη της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, περιλαμβανομένης της Συνόδου των
ηγετών της G7 στο Κεμπέκ την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται να παραστεί και ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
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