
Си Ђинпинг: Трамп је мој пријатељ и верујем да му није стало да потпуно прекине односе са Кином
петак, 07 јун 2019 17:30

 Председник Кине Си Ђинпинг рекао је да је председник САД Доналд Трамп његов
пријатељ и додао да је уверен да америчком лидеру није стало до потпуног прекида
односа с Кином.

  

  „Иако између нас и САД постоје трговинске напетости, Кина и САД су већ сад блиско
повезани. Имамо велику трговину. Тешко је замислити потпуно удаљавање САД од Кине.
Ни ми за то нисмо заинтересовани, као ни амерички партнери. Председник Трамп је мој
пријатељ, уверен сам да ни он за то није заинтересован“, рекао је кинески председник,
који борави у државној посети Русији, у оквиру Међународног економског форума у
Санкт Петербургу.   

Одговарајући на питање новинара о томе да ли би трговински спор Кине и САД могао да
се прошири, кинески лидер се нашалио рекавши да би се одговор на то питање могао
наћи у његовим материјалима за форум.

  

Водитељка пленарног заседања дотакла се теме трговинског рата Кине и САД и
поставила кинеском лидеру питање о томе какав ће бити исход преговора Вашингтона и
Пекинга.

  

„Хвала. Можада у својим материјалима имам одговор на то питање“, рекао је Си Ђинпинг
и додао: „Не знам“.
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Означићу наш став о глобализацији. Ми смо одлучне присталице глобализације у свету,
јер глобализација је тенденција историје. Антиглобализација је такође савремена појава,
али мислим да је то тако мали део општег таласа, који може да изазове некакве појаве,
али не може да заустави тежњу ка глобализацији у целини

    

Председник Кине је приметио да је водитељка заправо поставила „питање односа
глобализације и антиглобализације“.

  

„Означићу наш став о глобализацији. Ми смо одлучне присталице глобализације у свету,
јер глобализација је тенденција историје. Антиглобализација је такође савремена појава,
али мислим да је то тако мали део општег таласа, који може да изазове некакве појаве,
али не може да заустави тежњу ка глобализацији у целини“, навео је Си Ђинпинг.

  

Он је, међутим, додао да је глобализација „штап са два краја“. „Постоји онај који ће
извући корист и онај који ће претрпети штету – то је питање распоређивања. И питање
распоређивања користи и интереса. Али није допустиво, како се каже, да, кад побесниш
због бува, целу шубару бациш у пећ. Не сме се због тога ићи на једностране приступе и
протекционизам“, рекао је Си Ђинпинг.

  

Кинески председник је нагласио да је неопходно придржавати се узајамног поштовања у
свим преговорима и да се нада таквом приступу у дијалогу са свим земљама.

  

„Сматрам да је нужно поштовати социјалне системе и пут развоја свих земаља. Расте
улога земаља у развоју у свету. Њихово право гласа и њихов удео у међународним
организацијама морају бити поштовани. Увек се држимо мирне коегзистенције. Без
обзира на постојеће разлике у мишљењима, треба пронаћи додирне тачке и адекватно
решавати све несугласице“, нагласио је Си Ђинпинг.

  

Последња рунда америчко-кинеских преговора о трговини завршена је средином маја
без резултата, због новог повећања америчких царина на кинеску робу. САД су
повећале царине од 10 до 25 одсто на кинески извоз, у укупној вредности од 200
милијарди америчких долара.
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Председник САД Доналд Трамп наложио је, такође, да се започне процес повећања
царина на цео преостали извоз из Кине, који се процењује на око 300 милијарди долара.
Пекинг је на то одговорио повећањем царина на увоз робе из САД у вредности од 60
милијарди долара.

  

(Спутњик)
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