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…nem temetni akarom a privatizátorokat. Igaz, a bevételi remények hullámvasútján most megint 

lefelé tartunk. Szeptemberig eladásokból alig folyt be valami pénz, de azután a három bank, 

különösen a Postabank várakozáson felüli sikere meglendítette a bevételeket. Néhány hete még 

mindenki abban bízott, hogy az állami vagyonkezelő jócskán túlteljesíti az eredeti 

kétszázmilliárdos tervet, hiszen még csak most jön a nagy üzlet, a Magyar Olajipari Rt. piacra 

vitele. A MOL-kibocsátás elhalasztása után azonban úgy látszik, hogy a többlet helyett néhány 

tízmilliárdos elmaradás várható. 

Ennek ellenére szerintem is jól tette a kormányzat, hogy most visszalépett.  

Az elmúlt hetekben az újságolvasó is hozzászokhatott ahhoz, hogy a költségvetési viták 

résztvevői tíz-és százmilliárdokkal dobálóznak. Mit számít a MOL-részvények alacsonyabb árból 

adódó hat-hétmilliárdos kiesés, ha ennek tízszeresét lehet azonnal, készpénzben besöpörni? – 

mondhatták volna a döntéshozók. Én azokkal értek egyet, akik szerint az állami vagyon 

eladásakor fontos az ár. A privatizációval sokszor összekapcsolt „elkótyavetyélés” nemcsak rövid 

távú pártpolitikai okokból elfogadhatatlan, hanem szűken vett gazdasági érvekkel is nehezen 

védhető. De nem is csak milliárdokról és fiskális érdekekről van szó, hanem a kormányzat 

„tartásáról”. Pénzpiaci bizonytalanság idején különösen fontos a jelzés: nem vagyunk olyan rossz 

helyzetben, hogy bármi áron eladjuk a családi ezüst maradékát. A kibocsátás elhalasztását talán 

inkább a magabiztosság, mint a gyengeség jeleként értékelik a piac szereplői. 

„A privatizációs bevétel fontos” tétele azonban nem abszolút érvényű, mindig csak egy-egy 

akcióra értelmezhető. Olcsón, akár jelképes összegért is érdemes eladni azokat a cégeket, amelyek 

állami kézben veszteséget termelnek, végeláthatatlan támogatásra szorulnak, és az adott feltételek 

között nem látszik remény a kilábalásra. Azt is jól teszik tehát a privatizátorok, ha nem az egyszeri 

bevétel miatt, hanem a kiadások megtakarítása és a cég talpon maradása érdekében eladják 

mondjuk a Vértesi Erőművet vagy a Dunaferrt – feltéve, ha így megszabadulnak az állami 

felelősségtől és a folyamatos központi kiadásoktól.  

Mivel a ma állami kézben lévő vagyon döntő része ebbe és nem a MOL-Richter csoportba 

tartozik, visszaüthet, ha a privatizációs szervezet a bevételek összegével büszkélkedik a 

nyilvánosság előtt. Különösen akkor, ha az értékelés csúsztatásra épül.  

„Minden idők harmadik legnagyobb privatizációs bevételét produkálja az idén az Állami 

Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” – írta nemrég Heti Világgazdaság. Ez még most, a MOL-



tranzakció elhalasztás után is igaz lehetne, legfeljebb a dobogós helyről eggyel hátrébb szorulna a 

2003-as év. Csakhogy az ÁPV Rt. által mindmáig használt kimutatás a forint bevételek abszolút 

értékét, a mindenkori folyó árakat mutatja. Márpedig azt fogyasztóként is jól tudjuk, hogy ezer 

forintból most sokkal kevesebbet vásárolhatunk az üzletben, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt. Az 

állami bevételek összehasonlításához is illendő lenne figyelembe venni az árak emelkedését. Az 

inflációval kiigazított, ezért magasabb értéket mutató oszlopok azt mutatják, hogy például az első 

privatizációs év elenyészőnek látszó, 0,7 milliárdos bevétele mai áron több mint ötmilliárdot ér, a 

kiugró csúcs, 1995 pedig nem 470, hanem 1144 milliárdot hozott a konyhára. A korrekció 

természetesen a sorrendet is megváltoztatja. Így nézve az idei év még ez eredeti terv teljesítésével 

sem tartozna a legjobbak közé. Ennél lényegesen kisebb bevételt 1990-en kívül csak a privatizáció 

szinte teljes leállítása, a 2000 és 2002 közötti három év mutat. A mostani érték tisztes középszer: 

körülbelül annyi, mint 1991-ben vagy 1998-1999-ben, de lényegesen kevesebb, mint az 1992 és 

1997 közötti hat év bármelyikében.  

Kiugró bevételekkel tehát nem való dicsekedni – de a reális számok miatt sincs mit restelkedni. 

Az állami vagyon eladásának a vége felé járunk, a cégek nagy része „maradék”, nem úgy, mint az 

1990-es évek közepén. Amivel büszkélkedni lehet, s amit dicséret illet, az a privatizáció 

újraindítása és az adott feltételek mellett a legjobb ár elérése. S ez sem kevés.  
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Forrás: ÁPV Rt., illetve Werner Iván számítása 
 


