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Néhány gondolat a brit–magyar kapcsolatokról, 
2014

A 2014-es év az európai történelemben mérföldkőnek számító események évfor-
dulója. Száz éve tört ki az első világháború, hetven éve történt a normandi-
ai partraszállás (D-nap), rá egy hónappal félmillió magyar zsidó deportálása 

Auschwitz ba és más táborokba. Huszonöt éve zajlott  a magyar rendszerváltás, tizenöt 
éve, hogy Magyarország csatlakozott  a NATO-hoz és tíz éve az Európai Unióhoz. Mind 
olyan jelentős esemény, amely Európát átalakított a. 2014 egy olyan esztendő, melynek 
során eltöprengünk a múlton. De olyan év is, amelyben Európa fontos döntéseket hoz 
a jövőnkről. Az Egyesült Királyság és Magyarország érdemi szerepet fog játszani az e 
kérdésekre adandó válaszok kialakításában.

A bilaterális kapcsolatok az Egyesült Királyság és Magyarország között  erősek, mé-
lyek és széles körűek. Miniszterelnökeink rendszeresen találkoznak és tárgyalnak. Mi-
nisztereink gyakran tesznek látogatást egymás országába. De a kapocs jóval több ennél. 
Az angol és magyar cégek fokozatosan egyre többet fektetnek be a másik államban, 
illetve kereskednek a két ország közt, és adják el a portékáikat egymásnak, kihasználva 
a közös piacot. Az Egyesült Királyság profi tált a gazdaságilag aktív magyarok érke-
zéséből, akik a két ország közös uniós tagsága következtében az angol munkapiacra 
léphett ek.

A brit és a magyar kormány és lakosság meglepően hasonlóan látja az Európai Uni-
ót. Közös álláspont, hogy a nemzeti kormányokat tiszteletben kell tartani. Mindkett en 
uniós tagok vagyunk, de az euróövezethez nem tartozunk. Ezért fontosnak tartjuk, 
hogy az eurózónában meghozott  döntések és az eurót övező kérdések ne legyenek 
negatív hatással a nem az eurózónához tartozó országokra. Az Egyesült Királyság és 
Magyarország gazdasági kilátásai szorosan összefonódnak az Európai Unió egészének 
prosperitásával. Mindkett en komoly kereskedő országok, ezért a közös piac előnyeire 
kell építeniük, hogy fejlesszék a kereskedelmet, munkahelyeket hozzanak létre és a 
növekedést erősítsék. Ez ugyancsak egy olyan kérdés, melyben a két ország egyetért: 
piacokat nyitni szerte a világon.

Tisztában vagyok azzal, hogy Európában több elemző úgy gondolja, hogy az Egye-
sült Királyság elszakadóban van az Uniótól. Ez nem igaz. Valójában az Egyesült Király-
ság nemhogy elkötelezett , de aktív résztvevője is azon vitáknak, amelyek azt taglalják, 
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hogy hogyan lehetne az Európai Uniót javítani. Az Egyesült Királyság olyan Európai 
Uniót akar, amely versenyképesebb, demokratikusabb, rugalmasabb és igazságosabb 
az eurózónán kívüli és belüli országok számára egyaránt.

Miniszterelnököm 2013. januári Bloomberg-beszéde határozott  állásfoglalás volt egy 
versenyképesebbé, rugalmasabbá és demokratikusabbá váló Európai Unió mellett  – 
egész Európa, nem csak az Egyesült Királyság javára. Ám Cameron úr nem az egyetlen, 
aki reformokra szólított a fel az Európai Uniót. Orbán Viktor miniszterelnök is ugyanezt 
tett e, különös hangsúlyt fektetve a versenyképességre és a munkahelyekre. Az Egye-
sült Királyság, olyan szövetségeseivel együtt működve, mint Magyarország, komoly ha-
ladást ért el a reformok terén.

Az Egyesült Királyság szeretné, ha az Európai Bizott ság új elnöke egy új és hatékony 
uniós gazdaságot támogatna, olyat, amely munkahelyeket hoz létre és a versenyképes-
séget erősíti. Az elmúlt hat év során az EU gazdasága stagnált, míg Indiáé 33 százalék-
kal, a kínai pedig 70 százalékkal nőtt . Ha a jövőben prosperitást akarunk, eljött  az idő 
a változtatásra.

Az európai belső piac

Az európai belső piac hozzáférést biztosít az Egyesült Királyságnak és Magyarország-
nak a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjéhez, melyben 500 millió ember él, és 
21 millió cég 11 trillió font nagyságú gazdasági tevékenységet generál. Egy erős belső 
piac munkahelyeket hoz létre, növekedést biztosít, és minden tagállam javára válik. Az 
adatok, számok világosan mutatják ezeket az előnyöket: 1992 és 2012 között  az uniós or-
szágok egymás közt eladott  áruinak összértéke 800 milliárd fontról 2800 milliárd fontra 
növekedett . Szakértők úgy becsülik, hogy az európai belpiac nélkül az Unión belül a 
kereskedelem feleakkora lenne, mint most.

Az Egyesült Királyság komolyan hisz abban, hogy összességében még mindig nem 
használunk ki valamennyi lehetőséget, amit a belpiac nyújtani tudna. További lépések-
re lenne szükség, hogy a közös piacot a szolgáltatások, a digitális világ és az energia 
terén teljesebbé tegyük. Támogatjuk a szolgáltatási irányelv teljes körű átültetését. Je-
lenleg 4700 szabályozott  foglalkozási ág létezik. Ez inkább a múlt öröksége, mintsem a 
valós világ képe. Korszerűsítenünk kell a szabályokat, hogy növeljük a versenyt. Ez nö-
vekedéshez és több munkahelyhez vezet majd. Az Egyesült Királyság számára, amely 
Európa egyik legnagyobb gazdasága, a szolgáltatásokat illetően az előnyök egyértel-
műek. De nem csak az Egyesült Királyság számára. Az Európában újonnan létrehozott  
munkahelyek 90 százaléka a szolgáltatói szektorban van.

Az előrehaladás a digitális piac területén is szükséges. Ha Európa növekedni akar, a 
digitalizálást minden szektorban be kell vezetni. A European Policy Centre kimutatt a, 
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hogy az egységes digitális piac fejlődése 2020-ra 4 százalékkal növelné az uniós GDP-t. 
A Digitális Agenda végrehajtása frissítené az EU belső piacának szabályait, erősítené az 
internetes infrastruktúrát, támogatná a digitális vállalkozások létrejött ét, és létrehozna 
egy egységes térséget az online pénzforgalom számára, így védené az uniós vásárlókat, 
amikor termékeket és szolgáltatásokat online vásárolnak.

Az aktuális események az energiabiztonságot az EU napirendjének élére állított ák. 
Az Egyesült Királyság azt szeretné, ha az energiának egységes piaca lenne, amely in-
tegrált, hatékony és rugalmas. A cél az, hogy az európai energiapiac hatékonyan ala-
kítsa az átmenetet egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé, amely ugyan-
akkor olcsó áron tudja fenntartani az ellátás biztonságát. Jelentős változások nélkül 
az EU-nak egy kevésbé megbízható és költséges energiarendszerrel, csökkenő uniós 
versenyképességgel és csökkenő jólétt el kell szembenéznie.

A transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség

Az Egyesült Királyság és Magyarország is támogatja a transzatlanti kereskedelmi 
és befektetési partnerségről (TTIP) szóló megállapodás megkötését. Ez jelentős 
gazdasági előnyökkel fog járni – akár 119 milliárd eurót is hozhat évente Euró-
pa gazdaságai számára. Emellett  a geostratégiai partnerséget is erősíti az EU és 
az USA között , mely fontosabb, mint valaha. Ezért szükséges, hogy kitartsunk 
ambíciónk mellett .

Magyarország mint egy gyorsan növekvő, nyitott  gazdaság, kézzelfogható 
előnyöket fog szerezni a TTIP-nek köszönhetően. Az USA-ba irányuló magyar 
export ugyan viszonylag alacsony, de a TTIP a lehetőségek sorát nyithatná meg 
a magyar cégek számára, hogy azok megjelenhessenek az amerikai piacon. 
Közvetve, azoknak a magyar cégeknek, amelyek regionális beszerzési láncok-
ba kapcsolódnak (különösen a gépkocsiszektorban), jelentős előnyökben lenne 
részük az amerikai piaci hozzáférés növekedése révén, amit tovább könnyíte-
ne az olyan kereskedelmi korlátok nagyfokú csökkentése, mint a szabványok 
harmonizálása. Ez erőteljesen kihatna a magyarországi munkahelyek növeke-
désére, nemcsak az érintett  szektorokban, hanem azoknál a cégeknél is, ame-
lyek termékekkel és szolgáltatásokkal látják el őket.

Jobb uniós szabályozás

Az Egyesült Királyság kormánya, bizonyos vállalatokkal társulva, erőfeszítéseket tett  
azért, hogy az uniós szabályozásokat és törvényhozást fejlessze. Tesszük ezt azért, mert 
azt szeretnénk, ha a vállalatok az EU-ban inkább azzal foglalkozhatnának, hogyan 
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lehet nyereségük, és hogyan hozhatnak létre munkahelyeket, ahelyett  hogy hatástalan 
vagy szükségtelen bürokráciával kelljen megküzdeniük. Magyar üzletemberek gyak-
ran mesélik nekem, hogy az uniós szabályozások hogyan akadályozzák őket a növeke-
désben és abban, hogy több magyart foglalkoztathassanak.

Ez különösen érvényes a kis- és középvállalkozásokra, melyek a vállalatok többségét 
teszik ki, és háromból két embernek adnak munkát Európában. Míg egy nagy cég át-
lagban egy eurót költ alkalmazott anként, hogy eleget tegyen a szabályozásoknak, egy 
közepes vállalkozásnak kb. négy eurót, a kisebb vállalkozásoknak tíz eurót kell fi zet-
niük. A növekedés érdekében nemzeti és európai szinten is intézkedéseket kell hozni. 
De arra is szükségünk van, hogy a vállalatok a politikusoknak és köztisztviselőknek 
muníciót adjanak ahhoz, hogy egy jobb szabályozás mellett  érvelhessenek. Tudnunk 
kell, mi segíti, és mi hátráltatja a sikeres üzletmenetet.

A nemzeti kormányok és parlamentek szerepe

Az Egyesült Királyság és Magyarország is hisz abban, hogy az új Európai Bizott ság el-
nökének közelebb kell hoznia az Európai Uniót az emberekhez. A nemzeti kormányok 
szerepét el kell ismerni. A nemzeti parlamentek meglátásait tiszteletben kell tartani, és 
annak az elvnek kell iránymutatónak lennie, mely úgy hangzik: „európait, ha szüksé-
ges – nemzetit, ha lehetséges”.

Az Egyesült Királyság kormánya vezeti azt a vitát, hogy hogyan és hol hozzák meg 
azokat a döntéseket, melyek az európai állampolgárokat érintik. A 2012 júliusában in-
dított  UK Balance of Competences Review folytatódik, és az egyik legátfogóbb átt ekinté-
se lesz az EU döntéshozatalának. Alakítani fogja a demokráciáról, kompetenciáról és 
szubszidiaritásról szóló vitát. Ezek a kérdések még soha nem voltak ilyen fontosak és 
sürgetőek.

Az EP-választásokat követően, ahol láthatt unk néhány „földrengést” okozó ese-
ményt, miniszterelnökünk azt mondta, hogy az eredmények

… egyértelmű üzenetet közvetítenek, melyet az Európai Unió nem intézhet 
el egy vállrándítással, és nem folytathatja úgy, ahogy azelőtt . Szükségünk 
van a változásra. Szükségünk van egy olyan szemléletmódra, amely felis-
meri, hogy Európának arra kell koncentrálnia, ami fontos – a növekedésre 
és a munkahelyekre, és nem szabad annyi minden egyéb dolgot csinálnia. 
És természetesen szükségünk van olyan vezetőkre, akik tényleg értik ezt a 
szemléletet, és akik olyan Európát tudnak építeni, mely a nyitott ságról, a 
versenyképességről és a rugalmasságról szól, nem pedig a múltról.
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Az az igazság – és ez az egész Európai Unióban így van –, hogy Brüsszelre gyakran 
inkább úgy tekintenek, mint a problémára, semmint a megoldásra. Az uniós intézmé-
nyekbe vetett  bizalom gyakorlatilag minden tagállamban az eddig mért legalacsonyabb 
szinten van – a múlt hónapban a Pew kutatásai azt mutatt ák, hogy a megkérdezett ek 
71 százaléka úgy gondolja, hogy hangjuk nem számít az EU-ban. Ez egy súlyos vád a 
status quo ellen. Ugyanakkor nem kell meglepődnünk ezen. Ahogy Barroso elnök fogal-
mazott : ha a döntéseket a szavazóktól távol hozzák meg, legitimációs hiány lép fel. Itt  
lehet talán szerepe annak, hogy a nemzeti parlamentek szorosan együtt működjenek, és 
a kooperáció további formáit találják meg.

Az EU-t érintő legtöbb sürgető reformot azonnal meg lehetne valósítani – kezdve a 
nemzeti parlamenteknek adandó nagyobb hatáskörrel, egészen a szabadkereskedelmi 
szerződések megkötéséig és a túlszabályozások csökkentéséig. Az új Európai Bizott ság 
jelentésében nem a bevezetett  szabályozásoknak kellene a teljesítmény fokmérőinek 
lenniük, hanem hogy mit tett ünk a munkahelyek teremtése érdekében, és azért, hogy 
az EU közelebb kerüljön a polgáraihoz.

Üzleti kapcsolatok

Az Egyesült Királyság és Magyarország között i kétoldalú kereskedelem az egyik legke-
vésbé kihasznált és legelhanyagoltabb kereskedelmi kapcsolat Európában. A két ország 
között i kereskedelmi kapcsolatok már a múltban sem voltak olyan szorosak, mint le-
hett ek volna, emiatt  pedig milliárdos összegű üzletektől estek el a felek – mind egymás 
piacain, mind partnerségeken keresztül, harmadik országok piacain.

A Brit Nagykövetség azon dolgozik, hogy ezen javítson. Munkánk arra irányul, hogy 
megpróbáljuk jobban tájékoztatni a brit cégeket a magyarországi üzleti lehetőségekről, 
és informálni a magyar cégeket brit cégekkel történő együtt működési lehetőségekről.

A kereskedelem terén a Nagykövetség szorosan együtt működik a Brit Kereskedelmi 
Kamarával. Az együtt működés egyik gyümölcse a Brit Kereskedelmi Központ létre-
hozása volt, amely márciusban nyílt meg. A központ brit kis- és közepes vállalatoknak 
nyújt segítséget abban, hogy partnerségeket létesítsenek magyar cégekkel. A célunk az, 
hogy 2018 végére a Brit Kereskedelmi Központ segítségével a magyar piacon jelen lévő 
brit cégek számát megduplázzuk, 4700-ról 9400-ra növeljük.

Kulturális kapcsolatok

A kormányok és a vállalatok között i kapcsolatok fontosak, ám ami színt visz a kétolda-
lú kapcsolatba, az nem más, mint az emberek és a kultúrák között i érintkezési pontok. 
A Sziget Fesztiválon évről évre brit együtt esek is fellépnek – mi több, gyakran ők a 
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fesztivál húzónevei. A Szigetnek Glastonburyvel is jó a kapcsolata, amely a legnagyobb 
zenei fesztivál Európában. A művészetek terén a londoni Nemzeti Galéria képeit lehe-
tett  megtekinteni Magyarországon. A nagykövetség támogatt a azt is, hogy a londoni 
Nemzeti Színház előadásait az Uránia moziban élőben kivetítsék, és így a magyarok 
első kézből láthassák, hogy mi zajlik a brit színházi világban. A sport terén a két ország 
osztja a futball iránti szenvedélyt, amire tavaly novemberben fi gyeltem fel, amikor a 
magyarok a wembley-i meccs hatvanadik évfordulóját ünnepelték. Remélem, hogy ha-
marosan újra látunk brit klubcsapatot Magyarországon játszani.

A brit–magyar „kétoldalú kapcsolat” erős. Ennek alapja a két miniszterelnök szemé-
lyes elkötelezett sége, valamint az a miriádnyi interakció, amely naponta zajlik a brit és 
magyar emberek, vállalatok és civil szervezetek között .

A két kormány között i erős kapcsolat biztosítja azt, hogy az együtt működés jegyé-
ben tudunk közösen dolgozni azokon az ügyeken, amelyek mindkét ország számára 
fontosak. Ez azt is jelenti, hogy az őszintén és nyíltan tudunk egymással beszélni a két 
országban zajló ügyekről és eseményekről. Mindkét tényező valóban fontos egy egész-
séges és érett  kapcsolathoz.

Jonathan Knott 
Nagy-Britannia magyarországi nagykövete


