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 Кина мора да се припреми за тешка времена пошто је међународна ситуација све
компликованија, рекао је кинески предсједник Си Ђинпинг.

  Кина и САД увеле су реципрочне царине на увоз робе након што су пропали преговори
о решавању спорних питања.   

Тензије су додатно повећане након што је Вашингтон прошле седмице на црну листу
ставио кинеску компанију "Хуавеј".

  

  

Током свог тродневног путовања у провинцији Ђијангси на југу Кине, Си је од мештана
затражио да извуку поуке из тежих периода у прошлости.

  

"Данас морамо да превазиђемо велике ризике и изазове на унутрашњем и спољном
плану и да остваримо нове победе за социјализам са кинеским карактеристикама. Наша
земља је још у периоду важних стратешких могућности за развој, али међународна
ситуација је све компликованија", нагласио је Си.
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Он је истакао да сви "морају бити свесни дугорочне и компликоване природе
неповољних фактора на унутрашњем и спољном плану и да се на адекватан начин
припреме за разне тешкоће".

  

Кинески медији нису прецизирали на које је тешкоће мислио Ђинпинг нити је он
директно помињао трговински спор са Америком.

  

(Срна)

  

Видети још: Би-Би-Си: Британска компанија „АРМ“, прозвођач процесора за
мобилне уређаје, прекида сарадњу са кинеском компанијом Хуавеи

  

  

Бруно Ле Мер: Француска се неће усмерити против Хуавеја - наш став је другачији
од Американаца

  

Гугл наставља сарадњу са кинеском компанијом Хуавеи још 90 дана

  

Оснивач и извршни директор кинеске компаније "Huawei": САД потцењују нашу
снагу

  

Татјана Матић: Не очекујем да ће се сукоб Гугла и Хуавеја одразити на потрошаче у
Србији

  

Гугл прекида сарадњу с компанијом Хуавеи?
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