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Absztrakt
Kína a 21. századra a világ második legnagyobb gazdasági nagyhatalmává vált, ebből kifolyólag az 
USA és a Nyugat már vetélytársként tekint az ázsiai országra. Ugyanis mint a világ második legna-
gyobb gazdasági nagyhatalma – a többi gazdasági nagyhatalomhoz hasonlóan –, a globalizált világ 
összes régiójával és szinte minden országával komoly kereskedelmi és befektetési együttműködést 
alakított, alakít ki. Habár ezt közgazdasági szempontból természetes folyamatnak tekinthető, a nyu-
gati média és politikusok folyamatosan aggodalmukat fejezik ki a kínai gazdasági befolyás növekedé-
sével összefüggésben, a kínai neo-gyarmatosításról és Kína trójai falovairól beszélnek. A Kína-KKE 
együttműködés egészét, és annak részeként – a Kínával való együttműködésük miatt – a V4-orszá-
gokat is folyamatosan éri nyugati kritika. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy a V4-országokban 
valóban megfigyelhető-e kínai „gyarmatosítás”, miként nő a kínai befolyás, és hogy a V4-országok 
valóban egyfajta kínai trójai falóként viselkednek-e.
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Abstract
By the 21st century, China has become the second largest economic power in the world, so the US 
and the West already considers the Asian country as a rival. As the world’s second largest economic 
power, just as other economic powers, it has developed significant trade and investment cooperation 
with all regions and almost every country in the globalized world. Although this can be considered 
as a natural process from an economic point of view, Western media and politicians continue to 
express their concerns about China’s growing economic influence, all the time mentioning Chinese 
neo-colonization and China’s Trojan horses. China-CEE co-operation, and its integral part the V4 
countries – for their co-operation with China – are constantly being criticized by the West. In my 
study, I examine whether Chinese „colonization” can indeed be observed in the V4 countries, how 
Chinese influence is growing, and whether the V4 countries are indeed behaving as a kind of Chinese 
Trojan horse.
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1. Bevezetés
A globalizáció gyökerei tulajdonképpen az ősi Selyemútban erednek, abban a korban, amikor a Nyu-
gat és Kelet között megkezdődött a kereskedelem, majd a nyugati gyarmatosítások idején – a virág 
metaforánál maradva – kezdett kibújni a földből, végül az ipari forradalom hozta meg az igazi áttörést 
ahhoz, hogy a globalizáció a 19. századtól virágba boruljon. Anthony Giddens (1990. p. 64), Tony 
Blair korábbi brit miniszterelnök tanácsadója a globalizációról azt vallja, hogy „a globalizáció a világot 
átfogó társadalmi kapcsolatok intenzitásának növekedése, amelynek révén távoli helyek úgy kapcsolódnak 
össze egymással, hogy az egyik helyen bekövetkező eseményeket sok kilométernyi távolságban lejátszódó fo-
lyamatok befolyásolják, és viszont.” Veress (2013, p. 346) az alábbiak szerint fogalmazza meg a globa-
lizáció definícióját: „A globalizáció alapvetően hatalmi-gazdasági természetű folyamat, amelynek során a 
világgazdaság legerősebbé váló szereplői a legjelentősebb nemzetközi intézményeken keresztül, az adott és 
általuk is formált jogi keretek között, saját érdekeik alapján egységesítik, illetve általános érvényűvé teszik a 
gazdasági és politikai játékszabályokat.”

A Kínai Népköztársaság az 1978-as reform és nyitás politika kihirdetését követően kapcsolódott be a 
világgazdasági vérkeringésbe, majd az 1990-es évektől kezdte felépíteni a multilaterális kapcsolatait, 
2001-ben pedig csatlakozott a WTO-hoz. Kína az elmúlt 30 évben a világ összes régiójával multila-
terális kapcsolatot hozott létre – 2012-ben, immár tíz éve indult el a Kína–Közép- és Kelet-Európai 
országok együttműködése –, amelyeknek keretében különböző országokkal a bilaterális kapcsolatait 
is építette. Ezen multilaterális kapcsolatait összegezve hirdette meg 2015-ben az „Övezet és Út” kez-
deményezést (Belt and Road Initiative – BRI). A BRI együttműködéshez immáron több, mint 150 
ország és különböző nemzetközi szervezet csatlakozott, köztük a V4-országok – Magyarország, Len-
gyelország, Csehország és Szlovákia – is szorosan részt vesznek az Új Selyemút kezdeményezésben.
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A V4-országok a második világháborút követően a szovjet érdekkörbe tartoztak, tagjai voltak az 
1955-ben létrehozott Varsói szerződésnek egészen annak megszűnéséig, 1991-ig. A Szovjetunió fel-
bomlását követően a V4-országok mindegyike a Nyugattal kereste az együttműködési lehetőségeket, 
a nyugati (német, francia, angol és amerikai) gazdasági integrációba való beágyazódás folyamata is 
megindult, amelyet a négy ország Európai Unióhoz való csatlakozása tett teljessé 2004-ben. A 2000-
es, de legfőképp a 2010-es évektől kezdődően a V4-országok az új gazdasági nagyhatalommal, Kíná-
val is egyre szorosabb együttműködést kezdtek kialakítani. A V4-országok Kínával való együttmű-
ködését aggodalommal figyeli a Nyugat, és folyamatosan kritikát fogalmaz meg ezzel kapcsolatban.

A tanulmányban gazdasági, külpolitikai és soft power szempontból vizsgálom meg, hogy Kína befo-
lyása miként változott a V4-országokban, összehasonlítom a nyugati és a kínai gazdasági érdekeket a 
négy országban, továbbá megvizsgálom, hogy a V4-országok valóban Kína trójai falovai-e az EU-ban.

2. A világgazdaságot befolyásoló főszereplők
Mielőtt a V4-országokban a kínai gazdasági, politikai hatás és a kínai soft power vizsgálatára rátérnénk, 
érdemes világgazdasági szempontból is megvizsgálni, hogy mely gazdaságok gyakorolnak jelentős 
befolyást globális szinten.

A globalizált világgazdaság két meghatározó ereje az Amerikai Egyesült Államok és Kína; ez a 
két ország vezeti a különböző világgazdasági rangsorokat, ezeket követi Németország, Japán, az 
Egyesült Királyság és Franciaország. A GDP tekintetében az USA a világ vásárlóerőparitáson mért 
teljes GDP-jéhez való 24,67%-os hozzájárulásával az első helyen áll, Kína 17,39%-kal a második. 
A világkereskedelemben Kína a legnagyobb exportőr, második helyen az Egyesült Államok, ezeket 
követve még Németország rendelkezik kiemelkedő export teljesítménnyel. Az import teljesítmény 
tekintetében az első helyen az Egyesült Államok, majd Kína és Németország következik. A globalizált 
világgazdaságban kiemelt jelentősége van a külföldre irányuló működőtőke (OFDI) mértékének is, e 
tekintetben az Egyesült Államok magasan vezet (lásd 1. táblázat).

1. táblázat: GDP, világexport-import és közvetlen külföldi tőke állományok  
(2020-as rangsorok)

GDP Export Import OFDI állomány

Ország Rész. Ország Rész. Ország Rész. Ország Rész.

1. USA 24,67% 1. Kína 12,14% 1. USA 12,87% 1. USA 20,71%

2. Kína 17,39% 2. USA 9,48% 2. Kína 10,82% 2. Hollandia 9,67%

3. Japán 5,97% 3. Németo. 7,42% 3. Németo. 6,64% 3. Kína 5,99%

4. Németo. 4,54% 4. Japán 3,52% 4. Franciao. 3,70% 4. Anglia 5,24%

5. Egyesült Kir. 3,26% 5. Egyesült Kir. 3,43% 5. Japán 3,66% 5. Japán 5,05%

6. India 3,14% 6. Franciao. 3,37% 6. Egyesült Kir. 3,51% 6. Németo. 5,04%

7. Franciao. 3,11% 7. Hollandia 3,16% 7. Hollandia 2,82% 7. Kanada 5,00%

Forrás: saját szerkesztés a World Bank adatbázisa (GDP, export és import adatok) és a UNCTAD World 
Investment Report 2021 (OFDI adatok) alapján

A kereskedelem kapcsán érdemes megvizsgálni a különböző országok valutájának jelentőségét is.  
A tartalékvaluta tekintetében az IMF adatai szerint az amerikai dollár (USD) 55,2%-kal uralja a ke-
reskedelmet, második helyen az euró (EUR) 19,1%-ot fed le, a kínai jüan (CNY) – amely 2016-ban 
került be az SDR kosárba – az ötödik helyen áll 2,5%-kal a japán jen ( JPY) (5,4%) és az angol font 
(GBP) (4,5%) után. A világkereskedelemben is nagyon erős USD dominanciát láthatunk, amelyből 
kifolyólag a pénzügyi területen többnyire csak az USA tud pénzügyi szankciókkal eredményesen 
befolyást szerezni szerte a világban (Dobozi, 2021).

Ugyanakkor az IMF adatai (IMF, 2022) szerint Kína az egyik legjelentősebb hitelező ország, Né-
metországot megelőzve Japán mögött a második helyen áll a ranglistán. Az Egyesült Államok ez-
zel szemben a legnagyobb adós. Az adatok értékelésénél hozzá kell tenni, az amerikai eladósodás 
csak viszonylagos, hiszen a kulcsvalutával rendelkező ország könnyen teremt magának új forrásokat, 
amennyiben ez szükséges. Ráadásul 1973 óta a nemzetközi pénzügyi rendszer arra az alapfolyamatra 
épülve működik, hogy több dollárnak kell elhagynia az amerikai gazdaságot, mint amennyi odaérke-
zik, hiszen a többi ország jegybankja csak így tud tartalékokat felhalmozni.

A kereskedelmi és a befektetési kapcsolatokon keresztül az ország közvetlenül is komoly befolyást 
szerezhet az adott államban, amely esetlegesen alkalmas lehet a politikai kapcsolatok befolyásolására 
is – ilyen eszköz lehet akár szankciók bevezetése, kereskedelmi vámok növelése és a tőke kivonása. 
Emellett a globalizáció jelenlegi foka mellett az tapasztalható, hogy egy-egy gazdasági ágazaton vagy 
gazdasági együttműködésen keresztül is jelentős hatást lehet kifejteni egy-egy ország gazdaságára, 
ilyen ágazat lehet például a turizmus is. A politikai kapcsolatok jelentősen befolyásolhatják a célor-
szágba érkező a küldő országok turistáinak számát és azok költésének a mértékét, tehát a turizmus 
is a gazdasági befolyás növelésének eszköze lehet. Globális szinten a turizmus diplomácia tekinteté-
ben Kína az élen jár, ugyanis Kína évek óta vezeti a legtöbb turistát küldő ország rangsorát, és ezzel 
a nemzetközi turisztikai kiadások 17,34%-át fedi le, míg a második helyen álló Egyesült Államok 
mindössze 9,15%-ot biztosít az UNWTO 2019-es (koronavírus kitörése előtti) adatai alapján.

A főbb adatokból jól látható, hogy Kína mára a világ egyik legnagyobb gazdasági szereplője lett, ebből 
kifolyólag nem meglepő, ha Peking gazdasági szempontból egyre nagyobb kereskedelmi, befektetési 
és pénzügyi kapcsolatokat folytat le egyes országokkal, azaz a többi gazdasági hatalomhoz hasonló 
„befolyást” szerez egyes országokban.

3. V4-országok külkapcsolatai Kínával
Az 1990-es évek eleji politikai és gazdasági átrendeződés után a visegrádi országok 2004-ben az 
EU, illetve azt megelőzően a NATO tagjaivá váltak. A kínai és ázsiai országok gazdasági felemel-
kedésével, ahogy a világgazdaság gravitációs súlypontja egyre inkább keletre tolódik és lassan kezd 
visszatérni Nyugatról Ázsiába, (Quah, 2011), ezen országok egyre több gazdasági együttműködési 
pontot tudnak kínálni a visegrádi országok számára. Az Amerikai Egyesült Államok felismerve az 
átrendeződési folyamatot – lásd a „Pivot to Asia” külpolitikai fordulatot – az ázsiai régióban kívánja 
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ellensúlyozni Kína felemelkedését (Ahn, 2018). Ezzel szemben, míg az amerikai politikai és tudomá-
nyos körök a 21. század elején számos konferenciát, fórumot és workshopot szenteltek az USA-Kína 
kapcsolatoknak, az európai közösség kevesebb figyelmet fordított Kínára és az ázsiai nagyhatalommal 
való kapcsolatok különböző aspektusaira (Vámos, 2009). Az Európai Bizottság által 2006-ban ki-
adott EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities című közleményben az EU már más hangot 
ütött meg: Kínára, mint versenytársra és kihívásra tekint az Európai Bizottság az eddigi partneri és 
lehetőségekkel teli kapcsolat helyett. Ennek a dokumentumnak a nyelvezete annyira különbözött a 
korábbi EU-s stratégiai nyilatkozatoktól, hogy Kínában sok döntéshozó úgy vélte, hogy az Egyesült 
Államoknak is köze lehet hozzá (Horváth, 2021). A 2008-as évektől kezdve napjainkig egyre na-
gyobb lett az EU-ban a Kína-ellenesség, de valójában ezek nem befolyásolták a Kína-EU gazdasági 
kapcsolatokat (Ni, 2015. pp. 268-270.), ugyanakkor a V4-országok a 2008-as világgazdasági válságot 
követően Kelet felé kezdtek nyitni, amely azonban Magyarország kivételével visszafordulni látszik 
2018-2019 óta.

3.1. Magyarország
Magyarország 2010-ben hirdette meg a „keleti nyitás” politikát, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 
beszédében kifejezte, hogy „nyugati zászló alatt hajózunk, de a világgazdaságban keleti szél fúj. És az a 
hajós, amelyik nem veszi figyelembe, hogy milyen szél szerint kell forgatni a vitorláját, valószínűleg pusztu-
lásra ítéli saját magát és a rakományát is” (Orbán, 2010).

A keleti nyitás jegyében Magyarország egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a kínai kormánnyal, 
2011-ben Wen Jiabao kínai miniszterelnök látogatása során döntöttek úgy a kelet-közép-európai or-
szágok és Kína, hogy létrehozzák a Kína-KKE 16+1 Együttműködést. Emellett Magyarország első-
ként csatlakozott az „Övezet és Út” kezdeményezéshez is. Magyarország mind a Kína-KKE Minisz-
terelnöki Csúcstalálkozókon, mind a BRI fórumokon miniszterelnöki szinten képviseltette magát, 
de legutóbb a koronavírus világjárvány idején is szoros magyar-kínai egészségügyi együttműködés 
alakult ki a két ország között (maszk, vakcina, lélegeztetőgépek stb. szállítása).

3.2. Lengyelország
A lengyel elnök, Komorowski 2011-ben tett látogatást Kínában, amely találkozó alkalmával a két 
ország stratégiai partnerségre lépett. Lengyelország és Kína között egyre szorosabbá váló kapcsolat 
volt megfigyelhető 2016-ig: 2012-ben Lengyelország meghirdette a „Go China” stratégiát, amellyel a 
lengyel vállalatokat ösztönözték a Kínával való szorosabb kapcsolat kiépítésére (PITA, 2012). Ugyan-
ebben az évben Varsóban tartották meg az első Kína-KKE 16+1 Miniszterelnöki csúcstalálkozót. 
Azonban 2017-ben a Kína-KKE csúcstalálkozón a lengyel politikai vezetők már csalódottságukat 
fejezték ki a kínai együttműködések kapcsán, ugyanis a gazdasági mutatók nem hozták a várt ered-
ményeket. 2018-ban a lengyel miniszterelnök nem vett részt a Szófiában megrendezett Kína-KKE 
Miniszterelnöki Csúcstalálkozón (Sarek, 2019).

2019 januárjában Lengyelországban kémkedés vádjával letartóztatták a Huawei kereskedelmi veze-
tőjét, majd 2019 szeptemberében Lengyelország az Amerikai Egyesült Államokkal írt alá együttmű-
ködési megállapodást az új generációs 5G hálózatok fejlesztésével kapcsolatos irányelvek szigorításá-
ról, ezzel Lengyelország az USA pártjára állt az amerikai-kínai technológiai harcban.

3.3. Csehország
A cseh-kínai kapcsolatok 2012-ben kezdtek javulni, kifejezetten Miloš Zeman elnökké választásával, 
aki nagyban támogatta a Kínával való szoros együttműködés kialakítását. 2013-ban elindították a 
China Investment Forum éves platformot, emellett Zeman 2014-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2019-
ben is ellátogatott Kínába, 2015-ben Csehország csatlakozott a BRI kezdeményezéshez, 2016-ban 
pedig Xi Jinping államfőt Prágában fogadták, amelynek keretében 17 együttműködési projektet írtak 
alá 3 milliárd EUR értékben, azonban 2019-re mindössze csak két projekt valósult meg. 2020 janu-
árjában Zeman elnök kijelentette, hogy nem vesz részt a pekingi Kína-KKE Miniszterelnöki Csúcs-
találkozón, mert „a kínai fél nem teljesítette, amit ígért” (Lau, 2020). Ráadásul 2019-től kezdve a cseh 
ellenzéki pártok komoly diplomáciai incidensekkel gyengítették a cseh-kínai kapcsolatokat: Prága 
kalózpárti polgármestere, Zdeněk Hřib érvénytelenítette a Prága-Peking testvérvárosi kapcsolatot, 
mert Kína nem volt partner abban, hogy az együttműködési szerződésből kikerüljön az a rész, amely 
szerint Prága nem ismeri el Tajvan és Tibet függetlenségét (Bajerová, 2019); a cseh parlament ház-
elnöke, Milos Vystrcil 90 fős cseh delegációval 2020 augusztusában Tajvanra látogatott, ahol a helyi 
parlamentben Kennedy híres berlini beszédét idézve „én tajvani vagyok” kijelentést tett (Hille, 2020).

3.4. Szlovákia
Szlovákia Robert Fico miniszterelnöksége alatt (2012–2018) nyitott keletre és próbálta szorosabbra 
fűzni a kapcsolatokat az ázsiai országokkal, így Kínával is, habár egyes elemzők szerint ez megrekedt 
a kommunikáció szintjén, valós együttműködés nem alakult ki. Szlovákia is részt vesz a Kína-KKE 
16+1 együttműködésben és a BRI kezdeményezésben. 2017-ben a szlovák kormány kiadta a Concep-
tion of developing economic ties between Slovak Republic and People’s Republic of China 2017-2020 stra-
tégiai dokumentumot, hogy még szorosabbra fűzze az együttműködést Kínával. Az együttműködési 
dokumentummal ellentétben a szlovák kormány döntéseiben nem feltétlenül látszódott a Kína felé 
nyitás: Andrej Kiska elnök fogadta a Dalai Lámát 2016-ban, Fico miniszterelnök nem vett részt a 
2016-os suzhoui Kína-KKE Miniszterelnöki csúcstalálkozón és a 2017-es BRI Fórumon sem (Ši-
malčík, 2018). Az utóbbi időben Szlovákia – Csehországhoz hasonlóan – Tajvannal egyre szorosabb 
kapcsolatot kezdett kialakítani. 2021 októberében 66 fős tajvani delegáció tett látogatást Szlovákiába, 
majd viszontlátogatásként a szlovák gazdasági miniszter-helyettes vezetésével 43 fős kormányzati 
delegáció utazott Tajvanra (Reid, 2021).
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3.5. Kína és a Nyugat
A Nyugat már kezdetektől nem nézte jó szemmel a Kína-KKE együttműködési platformot, és ag-
gódva figyeli a KKE országok Kínával való politikai kapcsolatainak alakulását. A Visegrádi Négyek 
kínai kapcsolatai kiemelkedőnek tekinthetők a KKE régióban, azonban az előző alpontokban rá-
mutattam, hogy 2018-2019 körül – Magyarország kivételével – a V4-országok kínai kapcsolatai a 
kezdeti fellángolást követően új irányt vettek. Ez a fordulópont egyúttal az USA-Kína közötti ke-
reskedelmi háború kezdetével is egybeesik – arra, hogy ez csupán véletlen egybeesés, vagy sem, arról 
külön tanulmányban lenne érdemes kitérni.

A 2015-ben meghirdetett BRI kapcsán Magyarország volt az első európai ország, amely együttműkö-
dési megállapodást írt alá Kínával, de a későbbiek folyamán már az összes európai ország csatlakozott 
a kínai kezdeményezéshez. A BRI-t támogató Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz (Asian 
Infrastructure Investment Bank – AIIB) pedig alapítótagként csatlakozott az összes nyugat-európai 
ország. A Visegrádi Négyek közül csak Lengyelország csatlakozott alapítótagként, Magyarország, 
Szlovákia és Csehország pedig később lépett be az AIIB-be.

2017-ben az első BRI Fórumon Németország és Franciaország a parlamenti választások miatt távol 
maradt, Nyugat-Európából Spanyolország és Olaszország képviseltette magát a legmagasabb szin-
ten, a V4-országokból pedig a cseh elnök, a magyar és a lengyel miniszterelnökök vettek részt. A 
második BRI Fórumon a 40 állami vezető között a cseh és magyar miniszterelnök is jelen volt, míg, 
Franciaország és Németország magas szintű képviselőt küldött.

Áttekintve az EU vezető államainak, Németországnak és Franciaországnak politikai kapcsolatait 
Kínával, azt láthatjuk, hogy a koronavírus világjárvány előtt Xi Jinping államfő, Li Keqiang minisz-
terelnök és Wang Yi államtanácsos és külügyminiszter több hivatalos látogatást is tett Nyugat-Euró-
pában – a G20, Párizsi Klímacsúcstalálkozó, és egyéb nemzetközi eseményekhez is kapcsolódóan –, 
a V4-országokba ugyanakkor jóval kevesebb alkalommal látogattak el. Xi Jinping államfő 2016-ban 
kétszer utazott a KKE régióba, első alkalommal márciusban Csehországban, második alkalommal 
júniusban Lengyelországban és Szerbiában tett hivatalos látogatást. Li Keqiang miniszterelnök a 
Kína-KKE Miniszterelnöki csúcstalálkozóból kifolyólag majdnem minden évben az egyik KKE or-
szágba látogatott. 

Ugyanakkor a V4-országok vezetői többször látogatnak Kínába, mint a nyugat-európai kollégá-
ik, azonban messze nagyobb üzletek köttettek meg például Merkel vagy Macron látogatása során, 
mint amennyi a teljes KKE régióban összpontosul: Macron például 2019-ben kínai látogatása során 
15 milliárd dolláros együttműködést írt alá Kínával.

Amíg az elmúlt két évben – azaz a koronavírus világjárvány kezdete óta – Németország és Francia-
ország Kínával közel 30-30 alkalommal folytatott bilaterális tárgyalást elnöki, miniszterelnöki vagy 
külügyminiszteri szinten, addig a V4-országokkal főképp a kínai külügyminiszter folytat egyezteté-
seket (2. táblázat).

2. táblázat: Európai országok bilaterális találkozója Kína állami vezetőivel  
2020. január és 2022. január között

Kína Xi Jinping 
államfő

Li Keqiang 
miniszterelnök

Wang Yi 
külügyminiszter

Németország 13 5 6

Franciaország 12 0 15

Magyarország 2 0 7

Lengyelország 1 1 4

Csehország 2 0 0

Szlovákia 0 0 1

Forrás: saját szerkesztés a Kínai Népköztársaság Külügyminisztériumának hivatalos honlapjának 
információi alapján

4. V4-országok külgazdasági kapcsolatai
A Visegrádi Négyek országai az utóbbi években Európa leggyorsabban fejlődő régiójává vált. Bár le-
maradásuk az Európai Unió fejlettségi átlagához képest még mindig jelentős sok területen, az utóbbi 
években sikerült közelíteni a térség gazdasági teljesítményét a régebb óta tagsággal rendelkező álla-
mok átlagához. Ebben szerepet játszottak a térségbe irányuló külföldi működőtőke-befektetések, a 
vállalkozásbarát környezet, a munkát terhelő alacsonyabb adók, és sok esetben a kormányzati beavat-
kozások, így a befektetésösztönző támogatások, valamint a közvetlen transzferek is.

4.1. Kereskedelmi kapcsolatok
A kereskedelem szempontjából a Visegrádi Négyek gazdasága nagymértékű nyitottságot mutat2, 
ugyanis a szakirodalom szerint (Majoros, 2006), ha az export vagy az import a GDP-hez viszonyított 
aránya 15% alatti, akkor zárt gazdaságról, ha 50% feletti, akkor nyitott gazdaságról beszélünk. Tehát 
a Visegrádi országok nagymértékben bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe (lásd 3. táblázat).

2  A Világbank adatai szerint a kereskedelmi nyitottság tekintetében Szlovákia a 9., Magyarország a 11., Csehország 17., Lengyelország 
34. helyet foglalja el a világban.
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3. táblázat: Az exporthányad és importhányad alakulása a V4-országokban 
2013-2020 között

　 　 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Magyar- 
ország

Exporthányad 85,58% 87,29% 87,60% 86,5% 86,01% 83,89% 82,28% 79,66%

Importhányad 78,59% 80,95% 79,64% 77,82% 79,19% 79,48% 79,47% 77,51%

Szlovákia
Exporthányad 93,50% 91,50% 92,01% 93,71% 95,21% 96,38% 92,41% 85,71%

Importhányad 87,90% 86,68% 88,94% 90,76% 92,99% 94,48% 92,01% 84,90%

Csehország
Exporthányad 76,06% 81,95% 80,56% 79,11% 79,03% 76,96% 73,89% 70,99%

Importhányad 70,36% 75,62% 74,62% 71,48% 71,51% 71,02% 67,90% 64,16%

Lengyel- 
ország

Exporthányad 46,00% 47,22% 49,09% 51,92% 54,16% 55,24% 55,54% 55,63%

Importhányad 44,56% 46,25% 46,34% 48,16% 50,39% 52,18% 50,83% 48,87%

Forrás: saját szerkesztés a World Bank Data adatai alapján

Ugyanakkor a kereskedelmi nyitottság mellett érdemes áttekinteni, hogy mely nemzetek a V4-or-
szágok legfőbb kereskedelmi partnerei, és hogy a partnereknek mekkora a részesedése az import és 
export területén (lásd 4-7. táblázat). A kereskedelmi partnerek összetettségét áttekintve láthatjuk, 
hogy egyes országokban mely nemzetek szerezhetnek gazdasági befolyást.

4. táblázat: Magyarország fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 24,00% Németország 28,00%

Kína 8,70% Szlovákia 5,40%

Ausztria 5,90% Románia 5,30%

Lengyelország 5,70% Olaszország 5,30%

Csehország 5,00% Ausztria 4,50%

Hollandia 5,00% Franciaország 4,20%

Szlovákia 4,60% Lengyelország 4,10%

Olaszország 4,10% Csehország 4,10%

Dél-Korea 3,70% Hollandia 3,50%

Franciaország 3,60% Egyesült Királyság 3,10%

Forrás: saját szerkesztés a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

5. táblázat: Csehország fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 27,90% Németország 32,60%

Kína 11,30% Szlovákia 7,60%

Lengyelország 8,80% Lengyelország 6,20%

Hollandia 6,70% Franciaország 4,70%

Szlovákia 5,20% Ausztria 4,20%

Olaszország 3,90% Hollandia 4,10%

Ausztria 3,70% Egyesült Királyság 4,00%

Franciaország 3,10% Olaszország 3,90%

Magyarország 2,80% Magyarország 3,30%

Belgium 2,10% Spanyolország 2,60%

Forrás: saját szerkesztés a Cseh Statisztikai Hivatal adatai alapján

6. táblázat: Lengyelország fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 27,50% Németország 28,90%

Kína 10,40% Csehország 5,80%

Hollandia 6,10% Egyesült Királyság 5,70%

Olaszország 5,00% Franciaország 5,60%

Oroszország 4,40% Olaszország 4,30%

Csehország 3,80% Hollandia 4,20%

Franciaország 3,80% Oroszország 3,00%

Belgium 3,70% Svédország 2,90%

Spanyolország 2,40% USA 2,80%

Szlovákia 2,40% Spanyolország 2,50%

Forrás: saját szerkesztés a Lengyel Statisztikai Hivatal adatai alapján
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7. táblázat: Szlovákia fő kereskedelmi partnerei 2020-ban

Import Export

ország arány ország arány

Németország 19,60% Németország 22,10%

Csehország 17,70% Csehország 10,60%

Ausztria 8,70% Lengyelország 7,90%

Lengyelország 7,70% Franciaország 7,30%

Magyarország 7,30% Magyarország 6,40%

Franciaország 4,40% Ausztria 5,50%

Dél-Korea 3,80% Egyesült Királyság 4,40%

Kína 3,80% Olaszország 4,30%

Olaszország 3,50% USA 3,80%

Oroszország 3,30% Kína 2,70%

Forrás: saját szerkesztés a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai alapján

Jól látható, hogy a földrajzi adottságokból is kifolyólag, a V4-országok külkereskedelme az EU tagor-
szágokhoz kötődik, azon belül is legfőképp Németországhoz. Az elmúlt években megfigyelhető, hogy 
Kína, mint a világ legnagyobb exportőre, a V4-országokba is egyre nagyobb mennyiségben exportálja 
áruit. Magyarország, Lengyelország és Csehország tekintetében Kína már a második legnagyobb 
exportőr, azonban a V4-országok exportált termékeikkel továbbra is főképp az EU piacán jelennek 
meg, amelyek végső soron akár Kínába is eljuthatnának (részletesebben a 4.2. alfejezetben).

A globalizált világban már az import-export adatok nem feltétlenül adnak pontos képet arról, hogy 
mely országok tudnak gazdasági befolyást gyakorolni egy adott országra a kereskedelmi kapcsolato-
kon keresztül. Ezért érdemes alaposabban is megvizsgálni, hogy az országok miként vesznek részt 
a globális termelési láncokban, ugyanis a globális értékláncok egyre bonyolultabb rendszere miatt a 
kereskedelmi adatokból egyre nehezebb megállapítani, hogy egy adott ország milyen szerepet tölt be 
a nemzetközi gazdasági rendszerben és milyen függőségekkel bír. Például, ha Magyarországon egy 
autót német alkatrészekből szerelnek össze, és azt exportálják, akkor az alkatrészek értéke megjelenik 
az importban, azonban az exportban is az autó teljes értékét számolják el, azaz a magyar import és 
export is sok millió forinttal nő, miközben a hazai gazdaság részesedése csupán a sokmilliós összeg 
töredékét adó magyar munkabér. Emellett az is jellemző, hogy a köztes termékeket a különböző 
országokba telepített gyárak oda-vissza küldözgetik egymás között. Továbbá egyes ipari tevékenység-
hez más szektorok munkájára is szükség van. Így ezen kapcsolatok kereskedelmi statisztikákból nem 
számolhatók ki (Mészáros, 2021).

4.2. Termelési értéklánc
Az elmúlt 30 évben a globális exportra és importra a legnagyobb befolyással a globalizáció volt, amely 
a termelés és a szolgáltatások gyökeres átalakulását, a szektorok nyitottságának radikális növekedését, 
a globális értékláncok (Global Value Chains – GVC) kialakulását és gyors terjedését hozta magával 
(Antalóczy, 2017). Magyarország a világ leginkább termelésilánc-függő országa, de a többi V4-ország 
is szorosan függ a globális értéklánctól (IMF, 2019, p. 49).

A World Input-Output Database (WIOD) és az ADB MRIO adatbázisai alapján lehet modellszá-
mításokat végezni a világ egyes országainak és ágazatainak más országok más ágazataival és végső 
fogyasztóival való termelési–értékesítési kapcsolatrendszeréről (Timmer et. al., 2015).

Koppány (2020) tanulmányában Magyarország a kínai gazdaságnak való kitettségét vizsgálja. Szá-
mításai szerint a kínai ágazatok 1%-os exogén kibocsátáscsökkenésének hatása Magyarországra nem 
nagy, de érzékelhető. A számításait alapul véve az látható, hogy Magyarország a 44 WIOD-országok 
között a negyedik (!), Csehország a nyolcadik, Szlovákia a tizenkettedik, Lengyelország huszadik 
helyen szerepel. Ennek oka abban keresendő, hogy a kínai beszállítások részaránya az összes gaz-
dasági ágazatba magasabb, mint a többi országban. A Leontief-féle mátrix3 Kínához tartozó több 
sorában Magyarország számítógép, elektronikai és optikai termék gyártási ágazatánál szerepel világ-
viszonylatban a legmagasabb érték. A kínai beszállítások arányát tekintve az országok elektronikai 
ipari összes felhasználásában Magyarország az első helyen szerepel, míg Csehország tőlünk kevéssel 
lemaradva a második (Lengyelország a nyolcadik, míg Szlovákia a tizennegyedik). 

Összességében azonban elmondható, hogy bár Magyarország és a V4-országok kitettsége a kínai 
elektronikai iparnak a többi országhoz képest jelentős, de megvizsgálva a WIOD adatbázison ke-
resztül a V4-országok kitettségét különböző ágazatokban, magasabb értékeket találunk Németor-
szággal szembeni kitettséget tekintve, azaz – ugyancsak a földrajzi adottságoknak köszönhetően – a 
V4-országok Németország és más EU-s országok gazdaságától jóval jelentősebb mértékben függe-
nek, mint Kínától (Chen, 2020). Magyarország esetében például harminc függőségi viszonyból hu-
szonegy valamely német ágazat irányába áll fenn a beszerzéseket tekintve, de az értékesítések terén 
is rendkívül erősen függ a német gazdaságtól. Ez arra utal, hogy a magyar gazdaság külkapcsolatait 
tekintve az import és export esetében is térbeli koncentráció figyelhető meg Németország vonatko-
zásában (Braun, 2020).

A hozzáadott értékkel számolt kereskedelemben (Trade in Value Added – TIVA, OECD Stat) a 
V4-országok esetében a nagy német dominancia mellett Kína, Oroszország és az USA is előkelő he-
lyen szerepel a rangsorokban, holott mint kereskedelmi partnerek nem feltétlenül vannak jelen az első 
öt helyezett között. A globális értékláncok a multinacionális vállalatok külföldi közvetlentőke-be-
fektetései révén jönnek létre, ők koordinálják a tevékenységüket, és működésükben összefonódnak a 
külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) és a külkereskedelem (Antalóczy, 2017). Ebből kifolyólag 
érdemes áttekinteni a Visegrádi Négyeknél felmerülő FDI befektetések mértékét.

3  Leontief-féle mátrix: A modell lényegében arról szól, hogy a vizsgálandó gazdaság jól elkülöníthető szektorokra van osztva és egysze-
rűen begyűjthető információk alapján tudunk következtetni a gazdaság termelésére, illetve annak változására.
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4.3. A külföldi tőkebefektetések (FDI)
Az 1990-as években a visegrádi országokba nagy mennyiségű nyugati közvetlen tőkebefektetés érke-
zett, amely gyökeresen átalakította az országok tulajdonosi struktúráját, a külföldi tulajdon túlsúlya 
dominánssá vált az 1990-as évek végére és a külföldi közvetlentőke-befektetések gyors növekedést 
mutattak a következő 20 évben is (Gál, 2021). A V4-országokban – a kereskedelemhez hasonlóan 
földrajzi okokból – Németország, és az EU országok a legnagyobb befektetők. Az EU-n kívülről 
származó FDI többnyire az USA-ból, Japánból, Dél-Koreából, Oroszországból és Kínából érkezik, 
ezek mértéke Magyarországon a legmagasabb (Szabo, 2019). 

A visegrádi országokban jelenlevő külföldi működőtőke országok szerinti részesedését tekintve jól 
látható, hogy e tekintetben is messze Németország a legkiemelkedőbb. A két gazdasági nagyhatalom 
részesedését is megvizsgálva igen szembetűnő, hogy a kínai FDI alacsony szinten van a V4-országok-
ban (lásd 1. ábra).

1. ábra: Németország, USA és Kína részesedése  
a V4-országokban jelenlevő FDI-ból 2019-ben
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Forrás: saját szerkesztés a Bundesbank (német jegybank), Bureau of Economic Analysis, UNCTAD, Magyar 
Nemzeti Bank és a Kínai Kereskedelmi Minisztérium adatai alapján

Tehát az FDI-t vizsgálva is jól látható, hogy a V4-országok Németországtól és az EU országoktól 
függenek a leginkább, Kína FDI befolyása a térségben elenyésző a nyugati vállalatokhoz képest. Való-
ban megfigyelhető a kínai tőke növekedése, de még mindig messze elmarad a nyugati nagyhatalmak 
befolyásától.

4.4. Kína gazdasági kapcsolatai a Nyugattal
A korábbi alfejezetekben érintőlegesen említésre került, hogy a nyugati országok, így Németország és 
Franciaország is szorosabb diplomáciai kapcsolatokat folytat Kínával, azonban érdemes összehasonlí-
tani a nyugati országok és a V4-országok kínai kapcsolatait a gazdaság tekintetében is.

4.4.1. Kereskedelem
2017 óta Németország legnagyobb kereskedelmi partnere Kína, megelőzve az Egyesült Államokat. 
Az USA-nak és Franciaországnak is Kína az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. 2020-ban 
Kína az EU legfontosabb kereskedelmi partnere lett, míg a V4-országokban Kína nincs az élvonalban 
(lásd korábbi fejezet 4-7. táblázata). 

A 8. táblázaton pedig jól látható, hogy Németország és az USA tekintetében is a kínai kereskedelem 
sokkal nagyobb részt fed le az országok külkereskedelmében, mint a V4-országokban, tulajdonkép-
pen a V4-ek Franciaországhoz hasonló részesedésű kereskedelmi forgalmat bonyolítanak le Kínával. 

Kína legnagyobb kereskedelmi partnerei az ASEAN (tíz ország) és az EU (27 tagállam) után az Ame-
rikai Egyesült Államok. Ezekből az adatokból jól látható, hogy a kereskedelem tekintetében Kína 
közvetlenül sokkal nagyobb befolyást tud gyakorolni a nyugati nagyhatalmakra, mint a V4-országokra.

8. táblázat: Kínai kereskedelem részesedése egyes államok/régiók  
összes külkereskedelméből

Ország / régió Részesedés

V4 4,84%

- Magyarország 4,10%

- Lengyelország 5,28%

- Csehország 4,68%

- Szlovákia 4,91%

Németország 8,48%

Franciaország 4,22%

EU 16,07%

USA 9,65%

Forrás: saját szerkesztés a Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériumának  
dokumentumai alapján
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4.4.2. Külföldi közvetlen tőkebefektetések 
2011 óta a Kínából az EU-ba irányuló külföldi közvetlen tőkebefektetések (foreign direct invest-
ments, FDI) több mint 50%-a Németországba, Franciaországba és az Egyesült Királyságba érkezik, 
kivétel a 2019-es év, amikor a három országba mindössze 34% érkezett. 2020-ban Németországba 
érkezett a legtöbb kínai befektetés (30%), a kelet-európai régióba – amely a MERICS számításai 
alapján hét országot foglal magába: Ausztriát, Bulgáriát, Csehországot, Magyarországot, Lengyelor-
szágot, Romániát és Szlovákiát – 24%-a érkezett a kínai tőkének, amely többnyire a lengyelországi 
befektetéseknek köszönhető. Az elmúlt években az EU-ba irányuló kínai FDI 3-8%-a érkezett a 
kelet-európai régióba (MERICS, 2021).

A Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériuma és a Kínai Népköztársaság Nagykövetségei 
által közösen publikált dokumentumokból az olvasható ki, hogy az egyes országokba érkező összes 
befektetés egy csekély részét teszi ki a kínai tőke. Azonban amellett, hogy a nyugati országokba a 
V4-országok összes befektetésénél is több FDI érkezik, Németországban, Franciaországban, az EU-
ban és az Egyesült Államokban is nagyobb részesedésben van jelen a kínai tőke.

9. táblázat: Kínai FDI részesedése egyes államok/régiók 
összes befektetéséből4

Ország / régió Részesedés

V4 0,25%

- Magyarország 0,48%

- Lengyelország 0,24%

- Csehország 0,18%

- Szlovákia 0,17%

Németország 1,49%

Franciaország 0,68%

EU 1,11%

USA 1,69%

Forrás: saját szerkesztés a Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériumának 
dokumentumai alapján

Míg a kínai tőke a nyugati technológiát vásárolja fel, a V4-országokban főképp az infrastrukturális 
befektetések révén dominál az ázsiai nagyhatalom. A befektetések tekintetében is jól látható, hogy a 
kínai gazdasági befolyás magasabb a nyugati országokban.

4  A Kínai Népköztársaság Kereskedelmi Minisztériuma más számításokkal méri az FDI mértékét, ebből kifolyólag más eredmény jön 
ki az FDI részesedés kapcsán, mint a tanulmányban jelzett korábbi adatoknál. Ezért a 9. táblázatnál egységesen a kínai számításokat 
vettem alapul, kiemelve, hogy ebben az esetben a különböző országok értékeinek egymáshoz való viszonyításán van a hangsúly.

5. Soft power
A soft power – vagy puha hatalom – egy másik kategória, amelyen keresztül befolyás szerezhető egyes 
országokban. Nye (2004. p. 256) leírása szerint „a puha hatalom azon képesség, hogy kényszer vagy kifi-
zetések helyett inkább a vonzódás kialakításával érjük el céljainkat. Amikor rábírsz másokat arra, hogy azt 
akarják, amit magad is akarsz, nem kell annyit költened jutalmakra és büntetésekre annak érdekében, hogy 
mások irányodba elmozduljanak. A kemény hatalom egy ország katonai és gazdasági erejéből fakadó kény-
szerítő ereje. A puha hatalom egy ország kultúrája, politikai eszméi és stratégiáiból fakadó vonzó mivolta.” 
A fentebb részletezett gazdasági kapcsolatokon kívül a puha erő alkalmazását is érdemes áttekinteni. 
A V4-országok történelmükből fakadóan mindig a Nyugat felé voltak nyitottak, a szovjet intermezzo 
után az 1990-es rendszerváltást követően ismét a nyugati kultúra és politikai eszmék felé fordultak, 
így azok jelenléte a V4-országok életében természetesnek tekinthető.

5.1. Konfuciusz Intézetek
A Nyugathoz való tartozásból fakadóan a legtöbb tanulmány a kínai és az orosz soft power módsze-
reiről értekezik, ellenben az amerikai vagy nyugat-európai puha hatalom terjeszkedését nem igen 
vizsgálják. A kínai soft power vizsgálata során kiemelt eszközökként a Konfuciusz Intézeteket említik, 
amelyeket a nyugati világ a 2010-es évektől kezdve negatív kritikával illetett, de a 2019-es évektől 
kezdve már – megemlítendő, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború 2018-ban indult – több-
ször is kémközpontoknak nevezték és be is zárattak: 2019-ben tíz Konfuciusz Intézetet zártak be 
az USA-ban, Belgiumban pedig a Konfuciusz Intézet igazgatóját ki is tiltották nemzetbiztonsági 
okokra hivatkozva. 

A visegrádi országokban több Konfuciusz Intézet is megkezdte működését az elmúlt tíz évben, de a 
német (Goethe-Institut) és a francia (L’Institut français) kulturális intézetek sem elhanyagolhatóak, 
amelyek már az 1990-es évek elején megkezdték a munkát a V4-országokban (10. táblázat).

10. táblázat: Kínai, német és francia kulturális intézetek  
a V4-országokban és a nyugati nagyhatalmaknál

Konfuciusz Intézet Goethe-Institut L’Institut français

Lengyelország 6 7 10

Magyarország 5 3 6

Szlovákia 3 1 3

Csehország 4 3 7

Franciaország 17 18 -

Németország 19 - 26

USA 35 13 103

Forrás: saját szerkesztés a Konfuciusz Intézet, Goethe-Institut és a L’Institut français hivatalos honlapja 
alapján
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Tény, hogy az elmúlt tíz évben megnőtt a Konfuciusz Intézetek száma a V4-országokban, azonban a 
kínai kulturális intézetek mérete és tevékenységének időtartama messze elmarad a német és francia 
intézetekétől. 

Emellett az is megfigyelhető, hogy a V4-országokban amerikai, német és francia magánegyetemek 
jöttek létre, amelyek ugyancsak erős soft power hatást tudnak kifejteni. Ellenben kínai egyetemek te-
kintetében egyelőre csak tervek vannak, de azokat is negatív hírként tálalja a nyugati média. 

5.2. Film- és zeneipar
A V4-országokat a nyugati nyitással az amerikai és nyugat-európai film és zeneipar is teljesen behá-
lózta, de hozzá kell tenni, hogy a nyugati kulturális befolyás mindig is jelen volt. A hollywoodi filmek 
szereplői, viselkedése, kultúrája lett az ideál, amely nagyon komoly soft power hatással van a külföldi 
országokra, és ezt az USA, mint puha erő eszközt használja is (Aydemir, 2017).

Ázsiában, habár igen komoly film- és zeneipar alakult ki, Európában még nem igen tudtak nagy 
közönséget szerezni maguknak. Ez alól egyetlen kivétel Dél-Korea, amely az elmúlt években nagy 
sikereket ért el a K-POP-pal, a 2019-ben négy Oscar-díjat is nyert, Élősködők című mozifilmmel és 
siker-sorozatokkal. Kínából azonban nem sok nagyszabású film érkezik az európai piacra, ráadásul 
azok sem feltétlenül a nyugati szájíznek megfelelő vagy éppen egy bizonyos mértékű kulturális és 
történelmi tudás lenne szükséges azok megértéséhez. A kínai film- és zeneipar célközönsége tulaj-
donképpen nem is az európai piac, hanem Kína és a környező országok (Salát, 2010).

5.3. Sajtó
A sajtómédia is a puha erő egyik legismertebb formája, amelyen keresztül befolyásolható az olvasókö-
zönség. A V4-országok sajtója többnyire a – kínai nyelvismeret hiánya és a nagy távolság miatt – az 
angolszász médián keresztül figyeli a világot, így Kínát is. Emellett érdemes megemlíteni azt is, hogy az 
USA és a nyugat-európai államok komoly sajtójelenléttel rendelkeznek a visegrádi országokban. Ma-
gyarországon a legnagyobb olvasóközönséggel rendelkező weboldalak az amerikai, német, svéd, norvég 
kormányoktól kapnak támogatást (Belák, 2022). Lengyelországban is jelentős erőfeszítéseket tett a kor-
mány, hogy a különböző médiumokat visszaszerezze a külföldi tulajdonosoktól (Ptak & Koper, 2020).

Azonban Kína részéről még nem tapasztalható ilyen mértékű puha erő kiépítés, a China Radio In-
ternational megjelenésével és nagyköveti cikkek egyes újságokban való publikálásán kívül nem-igen 
említhető meg komoly kínai törekvés a média területén.

5.4. Kínai soft power a V4-országokban
A V4-országok a rendszerváltást követően erős nyugati soft power befolyás alá kerültek, Kína azonban 
csak a 2010-es évek elejétől kezdett a kelet- és közép-európai régióra fókuszálni. Hatalmas hátrány-
ban van, amely meg is látszódik a mindennapi politikában is. Csehországban 2016 után mind a po-
litikában, mind a médiában komoly kritikákkal illették Kínát és az egyik legnépszerűtlenebb ország 

lett a cseh társadalom körében (Fürst, 2021). Lengyelországban sincs ország-specifikus kínai puha 
erő stratégia (Szcudlik, 2021), de az erős orosz-ellenességből kifolyólag inkább az USA pártján állnak 
az amerikai-kínai kereskedelmi háború kapcsán. Szlovákiában sem kiemelkedő a kínai erő, sőt, az 
egyik leggyengébb Európában (Turcsányi, 2021). Magyarországon pedig a kormány részéről pozitív 
kapcsolat figyelhető meg Kínával, így Kínának nem szükséges erős soft power stratégiát folytatnia az 
országban, azonban hasonlóan Csehországhoz, az ellenzéki pártok Kína-ellenes vonalat képviselnek.

6. Japán 1980 = Kína 2020
Kína gazdasági felemelkedését aggódva figyelik a nyugati országok és féltik a jól megszokott hege-
món hatalmukat. A 2018-ban megkezdődött amerikai-kínai kereskedelmi háborúval egyfajta hideg-
háború is kezdetét vette. Az USA mellett állnak a nyugat-európai országok, amely jól érzékelhető a 
Kína-ellenes intézkedésekben (médiában folyamatos Kína kritika, szankciók stb.), azonban a jelenleg 
is zajló Kína-ellenes forgatókönyv ismerősnek tűnhet.

Az 1980-as években Japán volt a világ második legnagyobb gazdasága, egyúttal az USA legnagyobb 
kereskedelmi partnere, és a két ország között komoly gazdasági egymásra utaltság is megfigyelhető 
volt. Az 1980-as években az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi háborút hirdetett meg Japán-
nal szemben. A Toshiba japán vállalat elnökét Japánban lecsukták, a gyárakat az USA-ban bezáratták. 
A nyugati média pedig a japán felemelkedés miatt aggódott.

Jelenleg Kína a világ második legnagyobb gazdasága, az USA legnagyobb kereskedelmi partnere, 
és komoly gazdasági egymásra utaltság is megfigyelhető. Kezdetét is vette a kereskedelmi háború, 
a Huawei egyik vezetőjét Kanadában bebörtönözték, aki 3 év után szabadulhatott, a nyugati média 
pedig a kínai felemelkedés miatt aggódik.

1980-ban az amerikai-japán kereskedelmi háború az USA győzelmével zárult, ugyanakkor most, 
a 2020-as években még nehéz lenne megjósolni, hogy kinek a győzelmével zárul az amerikai-kínai 
kereskedelmi háború. Mindenesetre az látható, hogy 40 év után az USA a Japán felemelkedés letöré-
séhez hasonló eszközöket használ a hegemón hatalmának megtartásához Kínával szemben.

7. Összefoglalás
A Visegrádi Négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, továbbá a ke-
let-közép-európai országok Kína trójai falovai lennének az EU-ban? Kína nagy befolyást szerzett 
a V4-országokban? A tanulmányban a gazdaság, a diplomácia és a soft power szemszögéből is vizs-
gáltam a kérdéseket. Megfigyelhető, hogy Kína gazdasági szempontból – a nyugati országokkal 
összehasonlítva – nem vállal kiemelkedő szerepet a V4-országok életében, ezzel szemben egy-egy 
nyugat-európai országgal messze komolyabb kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat ápol, mint a 
V4-országokkal vagy akár a KKE országokkal együttesen. Az értéklánc tekintetében is az figyelhető 
meg, hogy a V4-országok messze a nyugat-európai országoktól függenek. Soft power tekintetében 
ugyancsak nem figyelhető meg erős kínai befolyás. Ez esetben mégis mi indokolja a nyugati világ 
határozott aggodalmát?
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Kína a reform és nyitás politika meghirdetését követően hatalmas gazdasági növekedést produkált. 
Kína elsődlegesen a növekedés belső aspektusaira fókuszálva fejlesztette a saját gazdaságát és illeszke-
dett be a globalizált világgazdaságba, míg az USA számára nem vált elég korán nyilvánvalóvá, hogy az 
új versenytárs a hegemón hatalmi pozícióját is veszélyeztetheti. Kína a globalizációban való részvéte-
lével és a gazdasági felemelkedésével valóban gazdasági befolyást szerzett a világ számos országában, 
amely egy természetes folyamatnak tekinthető – hiszen, ha nem vesz részt a globalizációban, csak 
saját belső piacára támaszkodva nem érhette volna el a fejlettsége jelenlegi szintjét. Ugyanakkor ezen 
gondolatmenet mentén az is megállapítható, hogy az USA, mint a világgazdaság első számú nagyha-
talma még nagyobb befolyással rendelkezik a világ országai felett – amelyet a mindennapi nemzet-
közi politikában is megfigyelhetünk. A „világ csendőreként” az USA maga akarja megszabni az egyes 
országok belpolitikai folyamatait (gondoljunk a dél-ázsiai és közel-keleti országok kormányainak 
leváltására), de a világpolitika fejlődésének irányát is saját maga akarja meghatározni. A hidegháborút 
követő unipoláris világrendben ez még működött, de a 21. századra már egy új, multipoláris világrend 
kezd kialakulni. Ez ellen próbál tenni az USA a nyugat-európai országok segítségével, ahogy azt lát-
hattuk az 1980-as években Japán ellen is vagy a Szovjetunióval folytatott hidegháborúban. Azonban 
a világgazdaság és a világpolitika, az USA és az új versenytárs helyzete a korábbiaktól eltérő.

Összegezve elmondható, hogy a V4-országok a nyugati kritikákkal ellentétben nem állnak kínai be-
folyás alatt, ez pusztán a Kína-veszély (vagy „sárga veszedelem”) retorikája.

A V4-országok, de legfőképp Magyarország keleti nyitása nem a Kína befolyásról szól, hanem a gaz-
dasági együttműködések diverzifikálásáról, azaz a saját nemzeti érdekük képviseletéről.
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