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ПЕКИНГ – Потпредседници САД и Кине, Џозеф Бајден и Сји Ђинпинг, истакли су данас
у Пекингу значај личних веза у међународним односима и потребу да њихове земље
сарађују у решавању светских, пре свега економских, проблема.

  

Бајден се на почетку петодневне посете Кини састао са Сјием, за којег се очекује да ће
бити будући кинески лидер.

  

Жижа разговора су била економска питања, а оба потпредседника рекла су да је
потребно да њихове земље блиско сарађују у решавању финансијских проблема.

  

„Потпуно сам уверен да економска стабилност света не малим делом почива на сарадњи
САД и Кине”, рекао је Бајден, додајући да је та сарадња кључ за глобалну стабилност.

  

Сји је рекао да финансијска криза значи да две земље морају боље сарађивати.

  

„И ја верујем да у новој ситуацији, Кина и САД морају више него икада имати
обухватније, заједничке интересе, и да би требало више него икада да имамо заједничке
одговорности”, рекао је кинески потпредседник.

  

Њихов данашњи састанак дао је увид у лични стил Сјиа, који је за сада давао мало
назнака како ће владати најмногољуднијом земљом света и другом светском привредом,
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оцењује агенција АП.

  

На данашњим састанцима Сји је показао да има велику интелигенцију и самоувереност,
рекао је виши амерички званичник и додао да је кинески потпредседник говорио без
коришћења белешки.

  

На почетку говора у кинеском Великом дому народа, Бајден је рекао да је био
импресиониран Сјиовим „познавањем историје, отвореношћу и искреношћу” и додао да
он схвата спољну политику као нешто више од формалних посета.

  

„То је успостављање личних односа и поверења. И ја се надам да ће наш лични однос
наставити да се развија”, рекао је потпредседник САД.

  

После данашњег састанка и дочека пред почасном гардом, при чему је Бајден изгледао
опуштеније него Сји, они ће председавати сутрашњим састанком пословних лидера на
којем ће бити размотрени начини за унапређење састанка.

  

Они ће после заједно отпутовати у Ченгду, престоницу провинције Сечуан, коју је
погодио разорни земљотрес 2008. године. Бајден ће се тамо у недељу обратити
средњошколцима и обићи радове на пројектима обнове од земљотреса.

  

(Бета)
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