
Idézet a Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár részére írt levélből, a Nemzeti KFI stratégia 
konzultációja kapcsán (elküldve: 2012. december 3-án)

„A társadalmi konzultáció keretében lefolytatott pódiumbeszélgetésre való felkészülésemkor is néhány 
gondolatot összeírtam, amelyet ezennel csatoltan megküldök Önnek.

Továbbá kötelességemnek érzem egy olyan kardinális kérdésben közvetlenül Önnek címezve elküldeni 
álláspontomat,  amelyben  nem  tudok  egyetérteni  sem  a  kormányzat  által  képviselt  gazdasági 
szemlélettel, sem Önnek egyik tanácsülésen zárt körben elhangzott azon kijelentésével, miszerint a „ki a 
magyar vállalat?” kérdését ennyire leegyszerűsített módon lehetne nézni. 

Valóban fontos szempont, hogy egy-egy vállalat milyen munkaerőt foglalkoztat, s hogy befizeti-e az 
adókat a magyar költségvetésbe. Ezen kívül azonban még számos olyan szempont van, amelyet talán a 
legjobban a külföldi tulajdonosok szemszögéből lehet jól megvilágítani. 

1989-1995 között Németországban több vállalatnál is szakértőként dolgoztam, így jó lehetőségem volt 
az  országos  és  vállalati  szintű  gazdasági  döntések  természetére  rálátni,  közvetlen  tapasztalatokat 
szerezni. 

Akkoriban egy IHK (Industrie- und Handelskammer) által szervezett konzultáció konkrét kérdése az 
volt, hogy milyen haszna van Németországnak és a német vállalatoknak abból, ha a volt szocialista 
országokba kitelepülnek, ott befektetnek.

Egy tanulmánykötetet töltenének meg mindazon tapasztalataim, amelyek az ott elhangzott előadások 
anyagából leszűrhető következtetések adnak, de talán még ennél is tanulságosabbak azok, amelyeket a 
szünetekben, fehér asztal mellett az étkezések során mondtak el egymásnak a német vállalatvezetők és 
az állami tisztségviselők.

Itt csak a rövidségre törekvés jegyében két megállapítást idézek:

Több előadás kiválóan mutatta be azt, hogy milyen - relatíve kis összegű - befektetésekkel hosszú távon 
milyen gazdasági és egyéb típusú haszonra lehet szert tenni. Így például egy-egy magyar állami vállalat 
ingatlanjaival és ingóságaival együtt gyakorlatilag nulla forintért lehetett megvásárolni a piacot is. A 
könyveinkben a piaci érték a mai napig nem szerepel, de ami ennél is nagyobb baj, hogy mi ezt akkor 
is így kezeltük. A hazánkban szerzett tapasztalataikat átadó német cégek arról számoltak be, hogy a 
termelés  kiszervezésével  -  várakozásaikkal  ellentétben -  nem csökkent,  hanem jelentősen nőttek  az 
otthoni megrendeléseik.

Amikor pedig valaki azt firtatta,  hogy a piac telítődésével, a volt szocialista országok felzárkózása 
következtében megvalósuló konszolidált állapotok elérése esetén mi fog történni, a válasz a következő 
volt: a tulajdonosi helyzetünkből fakadóan természetesen azt is mi fogjuk eldönteni. Sajnos jól érezték, 
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hogy ez a felzárkózás nem fog gyorsan megvalósulni, a befektetéseik megtérülésére bőségesen lesz 
elegendő  idő.  Ezzel  összefüggésben  arról  a  kérdésről  is  természetesen  érdemes  volna  egy  kicsit 
elgondolkozni, hogy ennek a felzárkózásnak a siettetése, vagy éppen akadályozása milyen érdekek és 
milyen lépések mentén valósulhat meg.

Befejezésül ehhez csak még annyit tennék hozzá, hogy vélhetően a német cégek és állampolgárok is 
legalább annyira  tekintik a legutóbb idetelepült  Mercedes gyárat  a magukénak, mint amennyire  mi 
szeretnénk a magunkénak tudni. Éppen ezért kicsit megmosolyogni való dolog számomra az, amikor a 
napokban kezembe kerülő Mobilitás, Járműipar, Logisztika (MJL) címmel készülő ágazati 
stratégia  úgy  beszél  a  hazai  járműiparról,  hogy  szinte  alig  tud  magyar  tulajdonú  vállalkozást  a 
felsorolásban  megnevezni.  Ugyanitt  a  helyzetelemzés  tárgyszerűen  kénytelen  megállapítani,  hogy  a 
nagy cégeket a külföldi beszállítóik hazánkba is követik, így megrendeléseiket továbbra sem a magyar 
vállalkozásoknak fogják címezni.

Az  eredeti  kérdésre  visszatérve  azt  látom  különösen  problematikusnak,  hogy  a  magyar  gazdaság 
fejlődésének stratégiai jelentőségű összefüggéseit hasonlóképpen leegyszerűsítve látják döntéshozóink. 
Nagy hiba a költségvetést és államháztartást összekeverni a gazdaság egészével. Az állam ugyanis a 
három  nagy  jövedelemtulajdonos  közül  csak  az  egyik,  kétség  kívül  a  legnagyobb.  A 
gazdaságpolitikának pedig nem csupán a költségvetés, hanem a teljes magyar társadalom érdekeinek a 
képviseletére kellene törekednie. Így sajnos jelenleg sem történik sok rossz döntés következtében más, 
mint  ami  a  társadalmi  lét  összes  területére  elmondható,  hogy  a  rövid  távú  érdekek  oltárán 
elfogadhatatlan módon és túl gyakran áldozzuk fel a hosszú távú érdekeinket.

Az utóbbi időben sajnos egyre világosabban látom, hogy számos más közgazdasági dogma nehezíti még 
ezen felül is a tisztánlátást. Nagy hiba volna ezek elemzését és megoldását továbbra is olyan elméleti 
szakemberekre  bízni,  akiknek  gyakran  nem  csak  a  tapasztalata  hiányzik,  hanem  szemléletüket 
nagymértékben az határozza meg, hogy maguk is a költségvetés emlőin lógnak.

Bízom abban,  hogy az  általam fent  leírtakat  olyan segítő  szándékkal  megfogalmazott  véleménynek 
tekinti, amelyen érdemes elgondolkozni.”

dr. Reith János

Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/

