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 Посета представника међународног одељења Централног комитета Комунистичке
партије Кине Београду, показала је да су односи две земље на врхунском нивоу, али и
да у исто време између кинеске КП и странака владајућег режима влада „челично
пријатељство“, које ће се у будућности само продубљивати. Саговорници Данаса истичу
да та сарадња већ годинама постоји на економском и политичком плану, и да ће бити све
дубља и интензивнија, упркос намргођним погледима из Брисела и Вашингтона.

  

Председник Србије Александар Вучић у разговору са замеником министра међународног
одељења Централног комитета Комунистичке партије Кине Ћијеном Хонгшаном оценио
је да односи Београда и Пекинга улазе у нову фазу развоја, посебно кроз планове за
свестрану економску сарадњу, унапређење трговинске размене и прилив нових кинеских
инвестиција.

  
  

Имам утисак да ће та сарадња ићи још даље, упркос све намргођенијим погледима из
Брисела и Вашингтона, тим пре што је фокус притисака са Запада у овом тренутку ипак
више на односима са Русијом и на тзв. "обуздавању" њеног утицаја у региону - иако се
мени лично чини да је кинески утицај, потенцијално, заправо дубљи и темељнији",
закључује Ђорђе Вукадиновић
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Дачић који се са представницима КП Кине сусрео дан раније навео је да ће Србија
наставити челично пријатељство са Кином, да се разматрају нови модалитети сарадње,
али и размена делегација, док је заменик председника Комунистичке партије Кине за
спољне послове Куиан Хонгшан прецизирао да су размењена мишљења и гледишта о
концепцији управљања државом и њеном развоју.

  

Саговорници Данаса, ипак подсећају, да сарадња Србије и Кине траје већ годинама и то
на економском, али и политичком плану и да посета КП Кине није никаво изненађење.

  

"Ја ту видим много више континуитет, него неко изненађење. Ови последњи сусрети
Дачића и Вучића са високом делегацијом КП Кине само су наставак све интензивније
сарадње владајућих партијских и државних структура Србије и Кине. Та сарадња већ
годинама постоји на економском и политичком плану, и можда је чак и дубља од оне са
Русијом, само што ова друга привлачи већу пажњу и домаће и стране јавности.", каже
Ђорђе Вукадиновић
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"Имам утисак да ће та сарадња ићи још даље, упркос све намргођенијим погледима из
Брисела и Вашингтона, тим пре што је фокус притисака са Запада у овом тренутку ипак
више на односима са Русијом и на тзв. "обуздавању" њеног утицаја у региону - иако се
мени лично чини да је кинески утицај, потенцијално, заправо дубљи и темељнији",
закључује Ђорђе Вукадиновић, главни уредник Нове српске политичке мисли.

  

(Данас-НСПМ)
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