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Ladik Katalin

Ásó, kapa, nagyharang
(aktualitás)

Európa mostani átépítése a második világháború utáni újjáépítéshez hasonlít, 

ehhez pedig új szövetségesekre, köztük Kínára van szükség – hangoztatta a 

magyar kormányf� a Varsóban tartott kelet-európai–kínai gazdasági csúcsta-

lálkozón.

Egy tízmilliárdos hitelkeretet és egy 500 millió dolláros befektetési alapot 

hoz létre Peking a dél- és kelet-európai országokkal fenntartott kereskedel-

mi kapcsolatai fejlesztésére – jelentette be csütörtöki varsói látogatásán Wen 

 Jiabao kínai miniszterelnök. A kelet-ázsiai nagyhatalom szeretné, ha a régióval 

folytatott kereskedelme 2015-re 100 milliárd dollárra n�ne. „Idén a világgazda-

ság már a javulás jeleit mutatja, de a teljes felépülés el�tt még sok a bizonyta-

lanság” – fogalmazott Wen azon a gazdasági fórumon, amelyen Észtországtól 

Macedóniáig a térség minden államából érkezett küldöttség. „Kína megérti a 

kereskedelmi mérleg hiányával kapcsolatos aggodalmakat, és kész az import 

növelésére az érintett országokból” – hangsúlyozta a kínai miniszterelnök, aki 

rövid európai körútja keretében utazott a lengyel f�városba. (Wen tavaly június-

ban járt Magyarországon.)

Kelet-Európa ennek megfelel�en látványosan keresi is Kína kegyeit. Ahogy 

Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban fogalmazott, „Európa mostani átépítése 

a második világháború utáni újjáépítéshez hasonlítható, ehhez pedig új szövet-

ségesekre, köztük Kínára van szükség.” „Európát adóssághalmok alól kell kiás-

ni” – mondta a kormányf�, aki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterrel, 

a magyar–kínai kapcsolatokért felel�s kormánybiztossal a kínai és a közép- és 

kelet-európai kormányf�k kerekasztal-beszélgetésén vett részt. Orbán szerint 

„az új alapokra helyezett világban új szövetségek születnek”, az áttörést pe-

dig csak józansággal és szorgalommal lehet elérni, amelyek mind Kína, mind 

Közép- Európa számára fontos értékek. A gazdasági fórum margóján egyébként 

a visegrádi négyek csúcstalálkozót tartanak.

Bár az Orbán-kormány szeretné, ha Magyarország Kína „hídf�állása” lenne 

Kelet-Európában, ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti, Peking számára a ré gió-

ban egyel�re Lengyelország a f� kereskedelmi partner. Donald Tusk lengyel 

miniszterelnök legalábbis érezhet� elégedettséggel emlékeztethetett Varsóban 

arra, hogy a kínai–lengyel kereskedelmi egyenleg tavaly meghaladta a 14 mil-

liárd dollárt, és a lehet�ségekben ennek a többszöröse is benne rejlik. Peking 

persze nem hanyagolja el Magyarországot sem: a jöv� héten Li Keqiang leend� 

miniszterelnök Moszkva és Brüsszel között látogat el Budapestre. E kitüntet� 

fi gyelem mellett is kérdés, hogy Kína mennyire tart igényt Magyarországra a 

„hídf�állás” kiépítésében Európa felé: Budapest mostanában egyre másra rúg-

ja össze a port Brüsszellel, amellyel viszont Peking kiegyensúlyozott viszonyra 

törekszik.
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Ekszpanzió XIV „Idézet” – kiállítás-performansz a Magyar Írószövetségben, Bp., 2012. április


