„Szlovének – a piaci rés éllovasai”

Interjú őexc. dr. Robert Kokalj úrral, a Szlovén Köztársaság magyarországi nagykövetével

“Slovenians – Champions of Niche”

Interview with H.E. Dr Robert Kokalj, Ambassador of the Republic of Slovenia to Hungary

PP Nagykövet úr, a nemrégiben lezajlott szlovéniai választásokat követően
megalakult az új kormány. Milyen ös�szetételű, és mi a programja?
–– Az öt politikai pártból álló szlovén kormány szeptember 13-án lépett hivatalba. Mivel kisebbségi kormányról van szó, külön
együttműködési és támogatási egyezményt
írtak alá a baloldali Levica párttal. A kormány
programjának gerincét az a törekvés adja,
hogy fenntartsák a gazdasági stabilitást és
növekedést, miközben ösztönzőleg hatnak a
versenyképességre, a technológiai fejlődésre
és a további minőségi munkahelyek megteremtésére. A program megvalósításában a
kormány a Szlovén Fejlődési Stratégia 2030ra támaszkodik, amit az OECD-vel együtt
dolgoztak ki, és tavaly decemberben fogadtak
el. Annak érdekében, hogy olyan társadalmat
építsünk, amely képes szembenézni a jelenkori változásokkal, a bizonytalanságokkal és
a kihívásokkal, szisztematikus megoldásokat
igyekszünk találni a fenntartható fejlődés
eléréséhez. Szlovénia globális felelősségét az
emberi jogok és a nemzeti kisebbségek tekintetében az új kormány által kijelölt folyamat
biztosítja.
PP Szlovénia és Magyarország erős és
tartós történelmi kapcsolatokkal ren-

delkezik. Mik a célkitűzései magyarországi nagykövetként?
–– Így igaz. A két szomszédos ország hagyományosan kitűnő kapcsolatokat ápol, és
gyakori politikai párbeszédet folytat a legmagasabb államapparátusi szinten. Októberben
a szlovák országgyűlés elnöke, őexc. Dejan
Židan kétszer is Magyarországra látogatott,
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke pedig hivatalos látogatást tett Szlovéniában. Emellett a gazdasági együttműködés is
új lendületet kap. Azt is fontosnak tartom,
hogy a kisebbségek jogainak érvényesítése
példaértékű mindkét oldalon. Az adott körülmények között az együttműködés folytatása, amit mindkét kormány biztosít, előnyt
jelent a kapcsolatok továbbfejlesztésében is. A
kormányközi találkozó óta, amire 2016-ban
került sor Szlovéniában, közös projektjeink
előmenetelére összpontosítunk, hogy előkészíthessük a következő kormánytalálkozót.
Munkám egyik legfőbb célja, hogy bővítsem
országaink között a kapcsolatokat az infrastruktúra és energia területén is. Mi több,
szeretném megkönnyíteni a szlovén vállalatok
magyarországi befektetéseit, és megerősíteni
a kétoldalú kereskedelmet. Ugyanakkor az
én felelősségem az is, hogy segítsem azokat
az erőfeszítéseket, melyeket a két kormány
tesz azért, hogy tovább javítsa a szlovén ki-

PP Your Excellency, following the recent elections in Slovenia the new government was just formed. What is its
composition and program?
–– The 13th Slovenian government formed
by five political parties was confirmed on
September 13. Given the minority nature of
the government, the latter concluded a separate agreement on cooperation and support
with party "Levica".
The core of the government program relates to the efforts to maintain economic
stability and growth while providing stimulus
for competitiveness, technological development and further creation of quality work
places.
In the implementation of the programme
the government relies on the Development
Strategy of Slovenia 2030, evolved in cooperation with the OECD and adopted last
December. In order to further develop a society capable of facing contemporary changes, uncertainties and challenges, we aim towards systematic solutions for sustainable
development. Slovenia's global responsibilities
in the areas of human rights and the rights
of national minorities is assured with the
course set by the new government.
PP Slovenia and Hungary maintain
strong and lasting historical relations.
What do You aim to achieve as Ambassador to Hungary?
–– I agree. The two neighbouring countries maintain a tradition of an excellent relationship as well as frequent political interaction on the highest political level. In October
alone the Speaker of the Slovenian Parliament
HE Mr Dejan Židan visited Hungary twice
while the President of Hungary HE Mr János
Áder paid an official visit to Slovenia. Furthermore, economic cooperation is gaining
its momentum. It is also of special importance that the level of implementation of both
minorities' rights is exemplary.
In the given circumstances the continuity
of cooperation, ensured by the two new governments, represents an advantage in the
process of further development of our relationship. In the aftermath of the joint govern   DIPLOMATA | 3

sebbség gazdasági helyzetét a Rába vidéken.
A szlovén kultúra népszerűsítése, és hazám
turisztikai lehetőségeinek bemutatása szintén
fontos számomra. Megtiszteltetésnek érzem,
hogy Magyarországon élhetek, és dolgozhatom. Minden diplomata életében vannak
olyan városok és országok, melyeket különlegesnek tart. Az én esetemben Budapest és
Magyarország ilyen. Itt kezdtem el diplomáciai pályafutásomat, és itt fejeztem be egyetemi tanulmányaimat is. Ezek az élmények
hozzásegítenek, hogy még jobban otthon
érezzem magam, és nagyra értékelem a lehetőséget, hogy olyan körülmények között tölthetem be azt a pozíciót, amikor a két ország
szívélyes és baráti viszonyt ápol, és őszinte
eltökéltséggel fordul a további fejlődés felé.
PP Melyek azok a legfontosabb eredmények, amikre országa büszke, és milyen
kihívásokkal kell jelenleg szembenéznie a társadalmuknak?
–– A nemzeti identitás, kultúra és nyelv
megőrzése, és legfőképp a független, szuverén
állam megalapítása olyan eredmények, melyekre a szlovén nép rendkívül büszke. Alig
több mint negyed évszázad alatt a nyitott
kiviteli gazdaságra alapozva megerősítettük
jólétünket. Nálunk nincsenek társadalmi
szélsőségek. Az OECD értékelése szerint a
legmagasabb kategóriájú országok közé tartozunk az OECD-n belül, és nálunk a legmagasabb szintű az egyenlőség. Büszkék
vagyunk arra is, hogy közegészségügyi rendszerünk és oktatásunk magas szintű szolgáltatást nyújt polgárainknak. Meg kell említenem továbbá nemzetünk innovációs szellemiségét és technikai tudását is. A legjobb
ipari termékek nem működnének Szlovéniában kifejlesztett alkatrészek nélkül. Nagyon
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ment session, which took place in Slovenia in
2016, we have been focusing on the progress
of our common projects to enable the next
joint government session.
One of the core aims of my work is dedicated to enhancing the interconnectivity
between the countries in the area of infrastructure and energy. Moreover, I strive to
facilitate the growth of investments of Slovene companies in Hungary and to strengthen the bilateral trade.
At the same time it is my responsibility to
complement the efforts of both governments
to further improve the economic basis of the
Slovene minority in Rábavidék. The promotion of Slovenian culture and my country's
tourist potentials are also an important assignments.
I feel privileged to live and work here in
Hungary. In a life of every diplomat there are
cities and countries, which one deems special.
In my case Budapest and Hungary fall into
this category. I started my diplomatic career
and concluded my graduate studies here.
With these experiences I feel more at home
and I appreciate the possibility to exercise my
mission in circumstances when the two countries have a cordial and friendly relationship
while sharing a sincere determination of their
further development.
PP What are the main accomplishments that Your country is proud of
and the major challenges that Your society is facing currently?
–– The preservation of national identity,
culture and language, crowned by the foundation of an independent and sovereign state
is an achievement that makes Slovenians
profoundly proud. In a bit more than a quar-

ter of a century we have strengthened our
prosperity on the basis of an open export
economy.
We are not a society of social extremes.
According to the findings of the OECD we
are among the top ranking countries within
the OECD with the highest level of equalitarianism.
We are also proud that our public health
and education system offer high quality services to all citizens. I also have to mention the
innovative spirit and technological knowledge of my nation. The finest industrial products cannot exist without Slovenian developed components. Very often, Slovenian
developed solutions champion niche technologies.
It is crucial for us to succeed in efforts to
transform our economy into digital, circular
and low carbon. We address these key challenges by investing into a knowledge-based
society. Finally, we are refining our efforts for
sustainable management of our natural resources.
We are devoted supporters of the European idea. Our integration in the EU has
been thorough and efficient also because
we are part of Schengen and Eurozone. Slovenia is a committed NATO member,
whose troops regularly cooperate in international missions, which, when measured
per capita, makes our contribution quite
remarkable.
PP Which are the main pillars of the
Slovenian economy and the economic
prospects for the year 2019?
–– Slovenia has been enjoying friendly
growth since 2013. Our GDP has been
growing 3-5% annually, with the GDP per
capita reaching 20,700 EUR in 2017. Slovenian economy is highly dependent on
exports. Export share in GDP amounts to
81%. Our current account surplus equals
to 6% of the GDP and is the third largest
in the Eurozone. The expected GDP
growth for 2018 is 4.4% and 3.7% for 2019.
The main pillar of our economy remains
industrial production. We are particularly
proud of high-tech solutions in the area of
digital economy and green mobility. Services are also booming with tourism and
transport providing the bulk of revenues.
This year the industrial production is
expected to rise for 5.5% and 4% in 2019.
Construction will increase by 20% this year
and by 14% in the next. Confidence in
growth of our economy is also reflected by
a forecasted 7% increase of consumption

gyakran a szlovén fejlesztésű megoldások sikeresek a „piaci rés” technológiákban. Rendkívül fontos számunkra, hogy sikeresek legyünk a digitális, körkörös és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság megteremtésében. Ezekkel a kihívásokkal úgy tudunk
megküzdeni, hogy tudásalapú társadalmat
építünk. Végül pedig tovább alakítjuk erőfeszítéseinket a természeti kincsek fenntartható kiaknázása érdekében. Az európaiság elkötelezett támogatói vagyunk. EU-integrációnk is azért volt teljes és hatékony, mert részei
vagyunk a schengeni és az eurozónának.
Szlovénia elkötelezett NATO-tagország, így
csapataink rendszeresen működnek együtt
nemzetközi missziókkal, ami az egy főre eső
létszám tekintetében igen jelentős hozzájárulást jelent részünkről.
PP Melyek a szlovén gazdaság legfőbb
pillérei, és milyen kilátások várhatók a
2019-es évben?
–– Szlovénia 2013 óta kedvező növekedést
élvez. A GDP évente 3-5%-kal nő, és az egy
főre jutó GDP 2017-ben elérte a 20 700 eurót. A szlovén gazdaság nagyban függ az
exporttól. A GDP exportaránya majdnem
81%. Jelenlegi mérlegtöbbletünk a GDP 6%a, és a harmadik legnagyobb az eurózónában.
of private households in 2018 and 2019 and
growth of corporate loans on a similar
level.

A 2018-ra várt GDP-növekedés 4,4% lesz,
míg 2019-ben 3,7% várható. A gazdaság fő
pillére továbbra is az ipari termelés. Nagyon
büszkék vagyunk high-tech megoldásainkra
a digitális gazdaság és a zöld mobilitás területén. A szolgáltatóipar szintén jól teljesít. Itt
a turizmus és a szállítás teszi ki a bevételek
nagy részét. Idén az ipari termelés várhatóan
5,5%-kal nő majd, míg 2019-ben várhatóan
4% lesz. Az építőipar ez évben 20%-kal növekszik, míg jövőre 14%-os növekedés várható. A gazdasági növekedés iránt táplált
bizalmat jelzi az is, hogy az előrejelzések
szerint a háztartások fogyasztása 7%-kal növekszik 2018-ban és 2019-ben, és a vállalati
kölcsönök növekedése hasonló szintet ér
majd el.
PP Melyek voltak a legfontosabb kérdések a szeptemberi 13. Bledi Stratégiai
Fórumon (BSF), ami az egyik legjelentősebb regionális konferenciává nőtte
ki magát?
–– A BSF 13. találkozója fontosabb és szélesebb körű lett, és arra koncentrál, hogy hidat építsen a politika, a gazdaság és a civil
társadalom között. A hagyományos témák
mellett, mint például a Nyugat-Balkán és az
EU, a mesterséges intelligencia, a kiberbiz-

PP What were the most relevant topics
of the 13th Bled Strategic Forum
(BSF) held in September, which has
grown into one of the most important
regional conferences?
–– The 13th volume of BSF has grown
further in terms of its relevance and outreach, focusing on how to bridge the divide
between politics, the economy and the
civil society.
Apart from the traditional topics, like
Western Balkans and the EU, artificial intelligence, cyber security, future of labour
in the face of digitalisation, development
cooperation and 2030 agenda goals were
addressed.

Slovenia is cherished by Hungarian tourists because of the safe and clean environment and a very special sense of privacy that
a visiting guest may experience while in my
country.
When choosing a travel destination, I am
confident that Slovenia is among first natural
choices for Hungarians, because it satisfies a
wide range of senses in competitive terms. It
does not come as a surprise that Hungarian
tourists are keen to discover the diversity of
Slovenia’s nature.
In 2017 the number of incoming Hungarian guests exceeded 120,000. It is obvious
that Hungarians appreciate the quality of life
and also the possibility to spend their free
time in Slovenia in a customized, individually tailored manner. Slovenia is the closest
destination for a quick yet active escape from
an everyday routine.

PP Congratulations, that Slovenia has
been ranked among the top 10 cleanest countries in the world.
–– Slovenians like to perceive our country as green and diverse, and are blessed
with the unique qualities of life it offers. We
are proud of our nature being intact and
are keen to preserve our ecosystem.

PP Tell us please about Your professional diplomatic carrier. What are the
most challenging and the most rewarding aspects of the Foreign Service?
–– I have joined the Slovenian Foreign
Service in 1995. My diplomatic experience
has been diverse both geographically and
in its substance. My first short term post

tonság, olyan kérdések, mint a munka jövője a digitalizáció korában, valamint a fejlesztési együttműködés és a 2030-as célkitűzések is szóba kerültek.
PP Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy
Szlovénia a világ 10 legtisztább országa
közé tartozik.
–– A szlovén emberek szeretik zöldnek és
változatosnak látni országukat, és élvezhetik
azokat az egyedi sajátosságokat az életben,
amit mindez kínál. Büszkék vagyunk érintetlen természeti környezetünkre, és fontosnak tartjuk az ökoszisztémánk megőrzését.
Szlovéniát kedvelik a magyar turisták a biztonságos és tiszta környezetért, és a különleges magánszféra miatt, amit a hazánkba látogatók megtapasztalhatnak. Amikor úti célt
választanak, biztos vagyok abban, hogy Szlovénia a magyarok első választásai közt szerepel, mivel országunk sok téren versenyképes.
Nem meglepő tehát, hogy a magyar turisták
szívesen fedezik fel Szlovénia természeti
adottságait. 2017-ben a hazánkba látogató
magyar vendégek száma meghaladta a 120
000 főt. Nyilvánvaló, hogy a magyarok értékelik az életminőséget és azt, hogy szabadidejüket Szlovéniában személyre szabottan tölthetik el. Országunk a legközelebbi célállomás
was Budapest. I also served as Chargé
d'Affaires at the Slovenian Embassy in the
Slovak Republic in its exciting transitional
years of the late nineties.
In the time of the outbreak of the Arab
Spring I served as Ambassador to the Middle
East and the League of Arab States. Being
stationed in Egypt I was privileged to be
accredited also to Jordan, Qatar, United
Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait and
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egy gyors, mégis aktív kikapcsolódáshoz a
mindennapokból.
PP Kérem, meséljen diplomáciai
pályafutásáról. Melyek a külszolgálat legnagyobb kihívást jelentő, és
legeredményesebb aspektusai?
–– 1995-ben léptem a szlovén külszolgálat kötelékébe. Diplomáciai tapasztalatom változatos volt mind földrajzi,
mind tartalmi téren. Legelső rövid kiküldetésem Budapestre hozott. A szlovén
nagykövetség ügyvivőjeként is dolgoztam
a Szlovák Köztársaságban akkor, amikor
az ország izgalmas átalakuláson ment át
a 90-es évek végén. Az arab tavasz kitörésekor nagykövet voltam a Közel-Keleten és az Arab Államok Ligájában. Egyiptomban állomásoztam, és abban a kiváltságban volt részem, hogy az akkreditációm kiterjedt Jordániára, Katarra, az
Egyesült Arab Emirátusokra, Szaúd-Arábiára, Kuvaitra és Ománra is. Így értékes
regionális betekintést nyerhettem a kor
forradalmaiba is. Tagja voltam az EBESZ
hivatalban lévő elnöke munkacsoportjának 2005-ben, amikor Szlovénia a migOman. That gave me precious regional insight into the revolutions of the time.
I was a member of the OSCE Chairmanin-Office 2005 Task Force, when Slovenia
achieved the issues of migration and demography to be adopted into the agenda of the
organization. I deem this to be a pioneer
endeavour.
During my service in the capital I was
acting as the Head of the Department for
Economic Diplomacy and later the Head of
the Department for Africa, the Middle East,
Asia and Oceania. Prior to my appointment
to Hungary in 2017 I held the position of
the Director-General for Economic and Public Diplomacy.
As a trained economist I also served as a
Member of the Supervisory Board of the
Slovenian Export and Development Bank
and vice-chair of the inter-ministerial working group for the accession of Slovenia to the
OECD.
My experience was further complemented
by a string of positions of which the common
denominator was Asia. In that respect I
acted as National Coordinator for cooperation of Central and Eastern European Countries and China as well as ASEM Senior
Official.
In my mind, the greatest challenge and
one of the most rewarding aspects of being
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ráció és demográfia kérdéseivel szembesült, és ezeket fel kellett venni a szervezet
munkatervébe. Úgy tekintek erre, mint
úttörő törekvésre. A fővárosban teljesített
szolgálatom alatt a gazdasági diplomáciai osztály vezetője, majd az Afrika, KözelKelet és Óceánia főosztály vezetője voltam. Mielőtt 2017-ben Magyarországra
delegáltak, a gazdasági és nyilvános diplomáciai osztály főigazgatója voltam.
Közgazdász végzettségem révén tagja
voltam a Szlovén Export és Fejlesztési
Bank felügyelőbizottságának és elnökhelyettese a Szlovénia OECD-felvételén
dolgozó minisztériumok közötti szakcsoportnak. Tapasztalatom tovább gazdagodott olyan pozíciókkal, melyeknél a közös pont Ázsia volt. Ebben a tekintetben
nemzeti koordinátorként dolgoztam a
kelet-közép-európai országok és Kína
együttműködésén, valamint ASEM szenior tisztségviselő is voltam. Véleményem
szerint a diplomáciai munka legnagyobb
kihívása és legszebb eredménye az, hogy
lehetőségünk van kozmopolita világpolgárrá válni. Más hivatás nem teszi ezt
lehetővé.

PP Kérdezhetek a családjáról? Mi a
kedvenc időtöltése egy mozgalmas
munkanap után?
–– Feleségemmel, Klaudijával, és 16
éves fiammal, Maksimmal igen élénk
családi életet élünk Budapesten, ami
még mozgalmasabbá válik, amikor 19
éves lányom, Klara, aki külföldön tanul,
meglátogat minket. Mindannyian nagyon szeretjük Buda természeti szépségeit és Pest gazdag kulturális és társasági életét. Mindezek felett nagyra értékeljük a magyarok vendégszeretetét. Klaudija aktív tagja a Budapesti Diplomata
Házastársak csoportjának. Közben
Maksim minden szabadidejét focival
tölti a Brit Nemzetközi Iskola csapatában. Klara nagyon szereti a kulturális
életet, és élvezi az évente megrendezett
Sziget Fesztivált. Számomra nagyon fontos, hogy megőrizzem fizikai kondíciómat, annak érdekében, hogy a szoros
munkatempó feladatainak eleget tudjak
tenni. Legkedvesebb időtöltésem a futás
a budai hegyekben, ami ideális megoldás
minden évszakban.
Popper Anna

a diplomat is to be given a chance of becoming a cosmopolitan, a citizen of the world.
No other profession offers such a choice.

all we appreciate the hospitality of Hungarians.
Klaudija is an active member of the Diplomatic Spouses of Budapest gathering.
Meanwhile Maksim spends his free time as
a football player of the British International
School's team. Klara adores the cultural
scene and in enjoys the annual Sziget Festival.
For me it is of great importance to maintain my physical condition in order to endure
the challenges of my busy working schedule.
My favourite activity is running in the near
Buda hills forests, which is an ideal solution
in all four seasons.

PP May I ask about Your family? What
is Your favourite pastime after Your
busy working hours?
–– With my wife Klaudija and my 16-year
old son Maksim we have a vibrant family life
in Budapest which gets even more energetic
during the visits of my 19-year old daughter
Klara, who is studying abroad. We all enjoy
the natural beauties of Buda and the generous cultural and social beat of Pest. Above

