
Csaba László: van itt lehetőség a fejlődésre 

Nem hiszem, hogy bárki tudna mondani egyetlen területet is, amelyet veszteség ért volna EU-

s csatlakozásunkkal, vélekedik Csaba László közgazdász, aki a Külügyminisztérium által 

szervezett EU10 Konferencián nyilatkozott a Heti Válasz Online-nak. A Corvinus Egyetem 

tanára szerint komolyabban kellene azonban venni az uniós tagságot, és kiszámítható 

gazdaságpolitikára volna szükség a V4 országokkal szembeni lemaradásunk ledolgozásához. 

 

Csaba László 

Miközben másról sem hallunk, mint keleti nyitásról, ön arról beszél, hogy az EU-

csatlakozással megszűntünk kompország lenni? 

Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök mondta 2004-ben, nem kérdés már többé, hogy 

Magyarország Kelethez vagy Nyugathoz tartozik. Intézményileg, gazdaságilag, társadalmilag 

és kulturálisan is visszatértünk a nyugati nemzetek szövetségébe, és erről papírt is kaptunk. Ez 

nagyon fontos, mert bár a házasság sem azért működik, ha működik, mert van papír, de mégis 

jobb, ha van, ez egyfajta elkötelezettséget, irányt mutat. Miközben sokszor elégedetlenek 

vagyunk az unióval, azzal, amit az ország ki tudott használni az uniós lehetőségek közül, 



többé nem kérdéses, hogy Magyarországnak hol a helye. Most az ukrán válság árnyékában 

pedig még jobban látjuk, micsoda különbség, ha valaki félúton van Kelet és Nyugat között, és 

azon töpreng, hogy identitását inkább keletinek vagy nyugatinak határozza meg. Ez a kérdés 

szerintem már a múlté, uniós tagságunk ezen az úton egy mérföldkő volt, és semmi okunk 

arra, hogy ezt megkérdőjelezzük. 

  

Felszólalásában a kiegyezés jelentőségéhez hasonlította az uniós csatlakozást. Nem túlzás 

ez? 

Az unióba való belépésünk legalább olyan fordulópont a nemzet történelmében, mint a 

kiegyezés, amiről a saját korában ugyancsak sok negatívat írtak. Kellő történelmi távlatból 

azonban majd ezt is tisztábban látjuk, és az sem lesz már kérdés, hogy jó üzletet csináltunk-e. 

Úgy fogalmazott: ideje lenne komolyan venni az uniós tagságot és felhagyni a 

minimalista felfogással. Úgy gondolja, hogy Magyarország hozzáállásával van a baj? 

Félreértés, hogy az unió csupán a transzferekről szól, klubba azért megyünk, mert együtt jobb. 

Komolyabban kéne hát venni a tagságot, az uniót nem szétverni kell, hanem közösen 

megújítani. Néhány évvel ezelőtt a V4 köztársasági elnökök budapesti találkozója alkalmával 

volt egy nyilvános beszélgetés a Corvinus Egyetemen, amelynek én voltam a házigazdája. 

Maga a rendezvény nem volt igazán sikeres, mert Bronislav Komorowsky gyakorlatilag egy 

választási beszédet tartott, és a rendelkezésre álló idő háromnegyedét kitöltötte, de a végén 

megpróbáltam rámutatni a V4 lényegére: mennyivel jobb, ha négyen iszunk meg egy-egy sört 

együtt, mintha egyikünk iszik meg négyet. Ugyanez igaz az uniós klubtagságra is. Vaclav 

Klaus, akivel már régóta, még kutató korából ismerjük egymást, indulóban csak annyit 

mondott: „Mr. Csaba, soha nem értettünk egyet semmiben, hát ebben sem értünk egyet". Az 

az extrém euroszkeptikus magatartás, ami Klaust és az általa vezetett cseh adminisztrációt 

jellemezte, úgy gondolom, nem célravezető. Létezik ilyen, hiszen az angolok és némelykor a 

skandinávok is ilyenek, de nekünk nem ez a követendő példa. Egy kis-közepes ország, mint a 

miénk, egyedül soha nem fogja tudni elérni a maga törekvéseit, kell, hogy legyenek 

természetes szövetségeseink, barátok nélkül nem megy. Ráadásul jobb együtt, mint külön, 

még akkor is, ha ennek nincs közvetlen anyagi előnye. 



Ami a visegrádi országokat illeti, 2004-ben az élbolyban voltunk, mára azonban mind 

lehagytak bennünket. Akkor mégsem sáfárkodtunk eléggé jól a lehetőségekkel, nem? 

Való igaz, ha az egy főre jutó GDP alakulását tekintjük, Szlovákia, Lengyelország is 

elhagytak bennünket. Érdemes azonban az eredmények mögé nézni, nem mindig olyanok, 

mint amilyen a hírük. Lengyelország fejlődése ugyan komoly sikertörténet, de azért ne 

felejtsük el, komoly gondjaik vannak a versenyképesség és gazdasági struktúra területén. Ők 

még nálunk is kevesebbet költenek például kutatásfejlesztésre, és még mindig 

szénerőműveket építenek, ami ugye az atomenergiánál is vitatottabb alternatív energiaforrás. 

A lengyel gazdaságba bele van kódolva egy jelentős lassulás. Csehországban sokáig úgy tűnt, 

hogy a gazdasággal minden rendben van, de például a korrupciós mutatókban jóval előttünk 

járnak. Ezzel szemben a magyar gazdaságban számos olyan rejtett minőségi elem van, 

amelyek versenyelőnyt jelenthetnek. Ilyen az oktatás-felsőoktatás színvonala, ami még 

mindig elég magas, vagy a kutatás-fejlesztés. És hát Teng Hsziao-ping óta tudjuk, hogy 

„mindegy, hogy milyen színű a macska, ha megfogja az egeret" - ahogy a mi macskánk is. 

Magyarországon minden híresztelés ellenére nem nőtt az adósságráta, mint az Euro-

övezetben, hanem megállt a 80%-os szinten. Nem nagyon akad még egy ország, ahol ez 

sikerült. A 3 %-os költségvetési deficit is ilyen eredmény, még ha közgazdasági tartalmát 

vitatják is, a befektetők ezt nézik. És a kamatszint is kétségtelen, hogy lejjebb ment. Mindent 

egybevéve azt gondolom, hogy kiszámítható, befektetőbarát gazdaságpolitika mellett van itt 

lehetőség a fejlődésre, meg lehet ezt csinálni. A siker záloga a kiszámíthatóság, tervezhetőség, 

ilyen értelemben egy unalmasabb időszak hasznos volna. 

A Brüsszellel szembeni szabadságharcos retorika népszerű manapság. Ön komolyan 

állítja, hogy semmit sem vesztettünk szuverenitásunkból a csatlakozással? 

Soha nem értettem a kérdést, hogyan veszíthettünk el valamit, amink nem is volt? 

Magyarországnak nagyon régóta nem volt beleszólása a saját ügyeibe, teljeskörűen 1456-ban 

volt legutoljára, és aztán korlátozottan, a szocialista korszakban 1945 és 1990 között pedig 

semennyire sem. Az uniós tagsággal Magyarország részévé vált a döntéshozatalnak, nem 

dönthetnek már nélkülünk rólunk. Az, hogy ott ülhetünk az asztalnál és alakíthatjuk a 

játékszabályokat, egyértelműen kiterjeszti a magyar szuverenitást. Ha ezzel a klubtagsággal 

ésszel élünk, tehát vannak szövetségeseink és üzletfeleink, együttesen nagy erőt jelent, legyen 

szó akár a magyar földtulajdonról vagy bármilyen más szabályozásról. Az Európai Unió 

alapvetően egy kormányközi szervezet, melyben egy Málta nagyságú ország is meg tud 



vétózni egy a többiek által előkészített határozatot, vagy ott van Luxemburg és Észtország, 

vagy éppen Lettország, amely a nyelvi kérdésekben meg is vétózott közösségi törekvéseket. A 

bankunió kérdésénél pedig nekünk is sikerült a csehekkel, angolokkal és a luxemburgiakkal 

együtt elhárítani egy olyan megoldást, amely rendkívüli mértékben káros lett volna 

Magyarországra nézve. Mi fizettük volna ugyanis egy olyan bulinak az árát, amiben nem 

vettünk részt, nevezetesen a déli ingatlanfejlesztéseknek a költségeit. 

A nemzetpolitikát Ön is az uniós tagság fontos hozadékai között említi, miközben 

képviselőink Brüsszelben gyakran úgy érzik, a kisebbségvédelem terén szélmalomharcot 

vívnak. 

Úgy gondolom, a csatlakozással jelentős előrelépés történt a magyar nemzet határokon 

átnyúló egyesítésében. Az elszakított nemzetrészek érdekeit nem lehet kuruckodással 

képviselni, a határok spiritualizálódásával viszont nagyot léptünk előre. Aki járt 

Szlovákiában, Romániában, tudja ezt. Az Európai Unión kívüli szomszédainknál pedig sok 

példa volt az elmúlt évtizedben arra, hogy mennyivel nagyobb ereje van, ha nemcsak mi 

mondjuk, hogy gondok vannak a nemzetiségekkel, a személyi és vagyonbiztonsággal, hanem 

nálunk nagyobb tárgyalóerőt képviselő európai szervezet. Ezek az országok, ha az EU-ba 

törekednek, jól tudják, hogy egy ilyen közösséggel nem célszerű ujjat húzni, még Kijevben is, 

Belgrádban is tudják ezt. Uniós tagságunk azokon a területeken terjesztette ki leginkább a 

magyar szuverenitást, ami nekünk fontos, a nemzetpolitikában, a pénzügyekben és a 

működési módokban. Ezek mind olyan vívmányok, melyek nem magától értetődőek. És akkor 

emellé jön negyedikként még, hogy nettó haszonélvezők is vagyunk, holott szerintem ilyen 

messzemenő kül- és nemzetpolitikai célok érdekében akár még áldozatot is érdemes lenne 

vállalni. Ha ne adj' Isten, nettó befizetők lennénk, akkor sem mondanám, hogy ráfizetünk az 

unióra.  

Őry Krisztina 
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