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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP), a vizsgálóbizottság társelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretném bejelenteni minden jelenlévőnek, hogy a jelenléti ív
tanúsága szerint 8 érvényes képviselői aláírás szerepel. 16 tagja van a bizottságnak, tehát egy
képviselő még szükséges a határozatképességhez. Viszont, hogy azért tudjunk haladni,
szeretném, ha egy tájékoztatást meghallgatnánk Bokros Lajos úr részéről a bizottság
tárgykörébe tartozó kérdésekről, tehát a cukorgyárak privatizációjáról, amit erről el tud
nekünk mondani abból az időszakból, amikor tagja volt az Állami Vagyonügynökség
Igazgatótanácsának, illetve ha bizonyos kiegészítéseket akar tenni vagy tud tenni a bevezetője
során a pénzügyminiszteri tevékenysége idejéről.

Tájékoztató a cukorgyári privatizáció 1990-92. évi első szakaszáról, az Állami
Vagyonügynökség Igazgatótanácsa (ÁVÜ IT) döntés-előkészítéseiről

Javaslom, hogy kezdjük el, mert 9 óra 16 perc van, 10-ig áll rendelkezésünkre a
képviselő úr, úgyhogy megkérném, hogy egy szóbeli bevezetőt tegyen ebben a témakörben,
azt követően pedig a jelen lévő képviselők kérdést tehetnek fel. Öné a szó, képviselő úr!

Dr. Bokros Lajos szóbeli bevezetője

DR. BOKROS LAJOS: Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Cukorbizottság!
Köszönöm a meghívást. Egyetlenegy apróságot jelzek korrekciós igénnyel, itt a társelnök urak
úgy írták a meghívót, hogy szeretnének engem meghallgatni, mint az akkori ÁVÜ IT
elnökhelyettesét. (Megérkezik az ülésre Magyar Zoltán.) Tisztelettel jelzem, hogy soha nem
voltam az ÁVÜ IT elnökhelyettese, hanem egyszerű tagja voltam, de természetesen ez sem a
befolyásomat, sem a felelősségemet nem csökkenti.

Bontsuk akkor két részre a meghallgatást. Az egyik az 1990-91-es privatizáció…

ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, közben bejelentem, hogy határozatképessé vált a
bizottság Magyar képviselő úr bekapcsolódásával, úgyhogy ez most már nemcsak tájékoztató,
hanem a bizottsági ülés vette kezdetét.

DR. BOKROS LAJOS: Jó. Akkor röviden: két részre lehet bontani a meghallgatást.
Az egyik az 1990-91-es időszak, amikor az igazgatóság tagja voltam, és valóban a
cukorgyárak privatizációjának a jelentős része vagy ebben az időben kezdődött, vagy volt
olyan, ami már ebben az időben be is fejeződött, de természetesen ez egy hosszabban elnyúló
időszak volt. Erről az időszakról annyit fontos tudni, hogy ez volt a hőskor, az úttörés
időszaka, amikor lényegében kétféle jogi keret állt rendelkezésünkre. Egyrészt az ÁVÜ-ről
szóló törvény, amelyik meghatározta, hogy az igazgatótanács hogyan dolgozik, milyen
döntés-előkészítést hajt végre az apparátus, milyen az egyes minisztériumok szerepe, másrészt
pedig privatizációs törvény nem lévén, stratégiai dokumentumnak egyedül a vagyonpolitikai
irányelvek voltak tekinthetők, amelyik abban az időszakban egyértelműen kijelentette, hogy a
privatizáció előmozdítása fontos államérdek, és a kapitalizmus intézményi, piaci feltételeinek
létrehozása szempontjából kulcskérdés.

Ebben a szellemben folytatta a munkáját az ÁVÜ Igazgatótanácsa Mádl Ferenc elnök
úr és Martonyi János elnökhelyettes úr irányításával. Jó hangulatú ülésekre emlékszem vissza.
Viták voltak, szakmai alapon, sohasem politikai vagy személyeskedő jelleggel. Egyetértés
volt abban, teljes egyetértés volt abban, hogy a cukorgyárak privatizációja fontos feladat, de
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nemcsak a cukorgyáraké egyébként, hanem az élelmiszeripar minden más területén is
ugyanez az álláspont érvényesült.

Három oka volt annak, hogy ez a fajta konszenzus létrejött. Az egyik politikai
természetű. Mindenki úgy gondolta, hogy a piactagadó szocialista gazdálkodásból való
feltápászkodásnak az egyik nagyon fontos feltétele a magántulajdonosok részvételén alapuló
kapitalista piacgazdaság létrehozása. Ezért tehát elvi kifogása a privatizációval szemben
senkinek nem volt. Én a mai napig úgy gondolom, hogy ez a helyes álláspont, és ennek
megfelelően helyesen cselekedtünk. Büszkén vállalom azt az időszakot, amikor magam is
elősegíthettem a privatizációt Magyarországon.

A másik megfontolás az volt, hogy a legtöbb vállalat - ez nemcsak a cukorgyárakra
vonatkozik, minden más vállalatra szinte - tőkeszegény volt és tőkehiánnyal küzdött. A
privatizáció eszköznek volt tekinthető olyan valódi tulajdonosok megjelenésére, akik
pótlólagos tőkeemelést tudtak végrehajtani.

Tehát itt egyáltalán nem az volt a fő cél, félreértések elkerülése végett, hogy a nem
túlságosan nagy értékű, meglévő eszközöket mennyiért értékesítjük, hanem a fő szempont az
volt, hogy mennyi pótlólagos tőkét, új forrást tudunk bevonni ezeknek a gyáraknak a
korszerűsítésébe. Ne felejtse el senki, hogy öldöklő verseny folyt nemcsak ezért a pótlólagos
tőkebevonásért Magyarországon az egyes gyárak között, illetve az egyes átalakuló volt
szocialista országok között. Szlovákiától Lengyelországig, Csehországtól a balti
köztársaságokig, mindenhol a privatizáció került napirendre, és úgymond kényelmes
helyzetben voltak a vevők, mert a vevők uralma látszott kibontakozni, az eladásra kínált
vagyontárgyak rendkívül sokan voltak, és ezek közül nem mindegyik volt vonzó egyáltalán.
Különösen, hogyha ezt nettó vagyonértéken nézzük, mert csomó gyár negatív nettó
eszközértékkel rendelkezett, tehát ilyen értelemben a privatizációs vételárnak negatívnak kell
lenni számviteli felfogásban. Ez volt a másik szempont, hogy ki tud tőkét emelni.

Ki tudja, ha úgy tetszik, megmenteni a kibontakozó, éles kapitalista piaci versenyben a
magyar cukorgyárakat. Tetszik, nem tetszik, ezeknek a feltételeknek elsősorban külföldi
befektetők feleltek meg.

Harmadsorban, és ez is nagyon fontos szempont, a privatizáció nemcsak tőkéről szól,
hanem vállalatirányításról is. Az a kérdés, hogy kinek van tapasztalata, kinek van szellemi
tőkéje, kapcsolati tőkéje, ki tud piacot hozni, ki tud technológiai fejlesztésben, szervezésben
segíteni. E tekintetben el kell mondjam, hogy az állami tulajdonú cukorgyárak vezetői maguk
is elementárisan abban voltak érdekeltek, hogy erős tulajdonos legyen, mert úgy gondolták,
hogy az az egyetlen garanciája a gyárak túlélésének. És ez megint, ha úgy tetszik, a külföldiek
malmára hajtotta a vizet. Mert egy csomó olyan nagy nemzetközi élelmiszeripari cég
jelentkezett, amelyek bizonyíthatóan sikeresen álltak helyt a nemzetközi versenyben, és az
volt a vélelem, hogy ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, ezt a piaci kapcsolatrendszert, kapcsolati
tőkét Magyarországon is megfelelően fogják kamatoztatni.

Ha netán olyan kérdés lesz, hogy milyen feltételeket írtunk elő a privatizációs
szerződésekben és mit nem, szívesen válaszolok. Szokásos megkérdezni azt, hogy miért nem
kötöttünk ki foglalkoztatási kötelezettséget. Azért nem, mert a privatizáció egyik lényege
éppen az, hogy a hatékonyságban javulás legyen, és a szocialista vállalatokban tipikusan
kétszer-háromszor annyi embert foglalkoztattak, mint amennyi egy hatékony profitábilis
vállalathoz kell, tehát őrültség lett volna előírni ilyesmit. Valószínűleg a vevők el is mentek
volna abban a pillanatban. Tehát nem voltunk abban a helyzetben, hogy ilyesmit kikössünk. A
gondolkodás az volt, hogy majd makroszinten termelődik annyi új munkahely, amely az így
elbocsátott dolgozóknak a foglalkoztatása felszívására elég lesz. Tehát én nem tartom okos
politikának a szigorúan a versenyszektorba tartozó vállalatnál. Monopóliumnál igen, de
versenyszektorba tartozó vállalatnál semmiképpen a foglalkoztatási kötelezettségnek a
kikötését. Ennyit tudok mondani a ’91-92-es időszakról.
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Összefoglalóan tehát, emelt fővel vállalom az akkori összes privatizációs szerződést,
ami közül egyet sem írtam alá, mert ugye én csak egy tagja voltam az igazgató tanácsnak, de
nem tagadom, hogy megszavaztam az összeset, amikor erre került sor, és úgy láttam, hogy az
ÁVÜ apparátusa Csepi Lajos ügyvezető igazgató úr vezetésével alapos munkát végzett. Nem
volt ok, amiért ezeket a privatizációs szerződéseket ne fogadjuk el.

A pénzügyminiszteri időszakomról nem tudok semmit mondani a cukorgyárakkal
kapcsolatban jelesül, mert nem volt olyan alkalom, hogy én a cukorgyárakkal
pénzügyminiszterként foglalkoztam volna. Tehát nincs olyan felület, nincs olyan érintkezési
pont, ahol bármi a cukorgyárak tekintetében a pénzügyminiszterhez eljutott volna. ’95-96-ra a
cukorgyárak privatizációja teljes egészében lezárult, ugyanakkor igen messze voltunk még az
európai uniós belépéstől, ami, mintegy harmadik periódus majd nagyon fontos, mert itt úgy
látom, hogy két fontos ügyet vizsgál a tisztelt „cukorbizottság”, az egyik maga a privatizáció,
a másik pedig az elmúlt évtizedben történt események, nevezetesen, hogy akkor miért szűntek
meg ezek a cukorgyárak. (Megérkezik az ülésre Koncz Ferenc.) Ennek semmi köze a
privatizációhoz. Ennek ahhoz van köze, hogy beléptünk az Európai Unióba, és az Európai
Uniónak a belépést megelőző, illetve követő időszakban, tehát nagyjából 2002 és 2006 között
az volt a politikája, hogy többek között a WTO-tárgyalások keretében nagyobb lehetőséget
biztosítson a nem európai uniós úgynevezett harmadik világbeli tagállamok cukorexportjának,
amelyik abban az időszakban jóval olcsóbb volt, mint a répatermelés alapján előállítható
cukor az Európai Unióban. Ezért az Európai Unió olyan szabályozást alkotott, miszerint
csökkenteni kellett az Európai Unióban a cukorrépa alapú cukortermelést, és helyesen, nem
helyesen, nem nekem tisztem erre válaszolni, effektíve támogatta azokat a termelőket, akik
lemondtak a cukoralapanyag előállításáról. Ezt a támogatást a magyar termelők örömmel
elfogadták, és visszaadták a cukorkvótákat Brüsszelnek. Miután így a piac megszűnt,
alapanyag híján a cukorgyárakat bezárták.

Azóta megváltozott a helyzet, a cukor ára az egekbe szökött a világpiacon, többek
között azért, mert a nádalapú cukortermelés is két végtermék-kimenetellel bír ma már, az
egyik a cukor, a másik pedig a bioetanol. Ez olyan mértékben meghúzta az élelmiszerárakat a
világpiacon, hogy visszatekintve úgy látszik már, hogy nem volt okos politika az európai
uniós cukortermelés csökkentése, és különösen nem volt okos politika a magyar
cukortermelés csökkentése.

Mondom még egyszer: ennek a történésnek az égvilágon semmi köze nincsen a
privatizációhoz. Ez egy sajnálatos helyzet, de kizárólag az Európai Unió, illetve az európai
uniós szabályozásból, pénzügyi támogatásokból a magyar rögvalóságra eső következmények
játszanak itt szerepet. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr a bevezetőjét. A bizottság tagjainak, a
képviselőknek a kérdései következnek. Ki kíván kérdezni? Tessék!

Kérdések, hozzászólások, vélemények

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm Bokros úrnak, hogy
rendelkezésére állt a bizottságnak. Igazából egy-két kérdést, amit fel szerettem volna tenni, ön
is érintett, illetve egyben meg is válaszolta, hiszen egy ilyen stratégiai gondolkodást vázolt
fel. Majd meg szeretném kérdezni a legvégén, de most mégis elsőként, hogy most így
visszamenőleg úgy gondolja-e, hogy jó döntések voltak akkor azok a privatizációs
koncepciók, hogy igazából csak tőkeemelésben gondolkodtak ezek szerint, és nem tartották
fontosnak, hogy az államnak legyen bevétele? Ebben egy kicsit ellentmondást érzek, abból a
szempontból, hogy azt mondta, hogy sokan voltak a vevőjelöltek…

ELNÖK: Nem, fordítva! Az eladók.
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Úgy értettem, hogy a vevőjelöltek is sokan voltak, ez a
múltkor is elhangzott, Csepi úr is mondta, hogy többen érdeklődtek a cukorgyárak iránt.
Azért ragaszkodtak ahhoz, hogy itt költsék el a pénzt, ne Szlovákiában, meg
Lengyelországban, mert más volt kelet-európai országokban is ez a fajta privatizációs
folyamat elment. Én ezt úgy értettem ki, hogy több vevőjelölt volt. Önök úgy ítélik meg, hogy
azok voltak a legjobbak, a legtőkeerősebbek, szakmailag a legjobban felkészültek, akikkel
végül is ez a fajta üzlet megköttetett. Egyetlenegy vevőnél sem volt olyan, aki amellett, hogy
tőkeemelést hajtott volna végre és szakmai befektetőként jött volna, az állam és a költségvetés
számára is bevételt hozzon? Mert úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a cukorgyárak a költségvetés
szempontjából nulla értéken mentek el.

Illetve abban is érzek egy kis ellentmondást, hogy szakmai vállalatirányításban ki tud
piacot hozni, ki tud piacot szerezni, ezt is mondta Bokros úr, illetve Csepi úrnak a korábbi
anyagában is az mutatkozott, hogy akkor mindenki a kapacitásbővítést szerette volna, az új
piacokat szerette volna megcélozni, hogy volt-e valami kontrolling ebben a privatizációban?
Tehát hogy azokat a szakmai érveket, amelyek a tőkeemelés mellett voltak, ellenőrizték-e?
Tehát hogy igen, volt-e kapacitásbővítés valóban, a menedzsment megfelelően tudta-e
képviselni a magyar nemzetgazdaság érdekeit? Tehát én a visszacsatolást hiányolom, ezt
Csepi úrnál is elmondtam, illetve önnél is ezt így felvetem. Tehát hogy ez miért maradt meg?
Miért nem kértek ellenértéket? Ez volt az egyik. Milyen garanciák voltak, azokat ki
ellenőrizte, és nem a foglalkoztatásra gondolok, hanem inkább a kapacitásbővítésre, illetve a
piacbővítésre.

Illetve még azt is meg szeretném kérdezni, most már úgy is, mint kormánytagot, hogy
mondta, hogy nem volt rálátása a cukorgyárakra. De mégis, mint pénzügyminiszter,
kormányüléseken nem merült fel a cukorgyárak ügye? Hiszen 1995-ben, amikor ön is a
kormány tagja volt, az akkori Magyar Cukor Rt. többször kérte a kormány segítségét
tőkeemelésre, illetve hogy életben tudjanak maradni, és akkor magára hagyta a kormány a
Magyar Cukor Rt.-t, nem kapott forgóeszköz-támogatást. Illetve gondolkodtak-e azon, hogy
mondjuk védővámokat vezessenek be, hiszen akkor még nem voltunk az Unió tagjai, hogy
ezzel is tudjuk védeni a magyar cukoripart?

Gyakorlatilag ezek lettek volna az első körben a kérdéseim, és most ismerve a mostani
tényeket, most mit csinálna másképp, ha ebben a helyzetben lenne? Tehát utólag ezt egy jó
privatizációs időszaknak érezte-e, azt szerencsésnek tartja-e, hogy gyakorlatilag ebből úgy jött
ki a magyar nemzetgazdaság, hogy egy fillér bevétele nem keletkezett, mert az úgymond
kvótaeladásból is a tőkebefektetők kapták meg azt az összeget, leszámítva egy 30 százalékát,
amit valóban a termelők kaptak meg, de igazából nemzetgazdasági szinten inkább mínuszba
kerültünk. Ezek lennének első körben a kérdéseim. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék, Magyar úr! Hadd mondjam, hogy a képviselő úr 10 óráig ér rá, tehát
úgy koncentráljuk a kérdéseket.

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Az lenne a kérdésem, hogy a
privatizációs szerződésekből világosan látszik, hogy a legtöbb esetben akár 30 százalékos
részesedésért is vállalatirányítási jogkört kaptak ezek az új tulajdonosok. Ezt nem érezték-e
akkor aggályosnak, illetve ez akkor mennyire volt elfogadott modell, mert manapság ezt elég
irreálisnak látom.

A másik pedig, hogy pénzügyminiszterként foglalkozott-e azzal, hogy a
szerződésekben foglalt vállalásokat ezek a cégek betartják-e, illetve ha nem, akkor miért nem,
és kinek lett volna ez a feladata, vagy egyáltalán miért maradtak el ezek az ellenőrzések?
Köszönöm.
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ELNÖK: További kérdés? Aradszki úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Amit ön elmondott, az egy nagyon szép
általános összegzése a privatizáció korai szakaszának, de nézetem szerint a cukorgyárak
privatizációjáról kellene itt beszélnünk, amely egy speciális területe a gazdaságnak, illetve az
élelmiszeriparnak is.

Sajnos vissza kell néha utalnom a Csepi Lajos úr által elmondottakra, és egyben azért
vitatkoznék azzal, hogy sok volt a jelentkező, helyesebben sok volt az eladó a piacon. 1990-et
írunk, amikor ez a privatizáció elkezdődik, ekkor még a csehszlovák privatizáció nem
indulhatott be, mert Csehszlovákia volt még ebben az évben, a román privatizáció nem indult
meg, a lengyel sem. Hozzá kell tennem, hogy ha a szektorális szempontokat nézzük, a
cukoriparban mondjuk egy litván, egy észt, ami szintén nem indult meg, tehát az nem
játszhatott szerepet.

Azt akarom ezzel mondani, hogy általában lehet igazsága annak, hogy a privatizáció
során versenyhelyzet volt az eladási oldalon, de 1990-ben Magyarország előbbre tartott. Tehát
konkrétan az értékesítés időpontjában ez talán nem volt igaz. De hogy ez miért kapcsolódik a
kérdésemhez?

A kérdésem az, hogy Csepi Lajos úrnál elhangzott az, hogy amikor az ÁVÜ
megalakult, ők készen kapták a privatizációs ötleteket. Tehát a vállalatvezetés, ahogy ön is
elmondta, abban volt érdekelt, hogy erős szakmai irányítás kerüljön el, ez egy pozitív
megfogalmazás, az én megfogalmazásom az, hogy a székét átmentse. Lehet, hogy a kettő

egybetartozott. (Bokros Lajos: Abszolút!) Egybetartozott.
Ettől függetlenül azt mondta, hogy megszavazta ezeket a döntéseket, ezeket az

előterjesztéseket. Nem vetődött-e fel, hogy a készen hozott anyagokat egy kicsit
felülvizsgálják a tekintetben, hogy az a vállalatvezetés, az a vállalati tanács által
meghatalmazott igazgató versenyeztette-e a partnereket? Megvizsgálta-e kellőképpen annak a
tőkeerősségét, annak az európai piacon elfoglalt helyzetét, vizsgálta-e a versenyhelyzetet
abból a szempontból, hogy nem olyan cégnek kerül-e elidegenítésre az adott társaság, hogy az
már eleve egy regionális monopóliummal rendelkezett a környékben, tehát ami a magyar
piacvédelem szempontjából egy fontos kérdés lett volna, és ha ez nem történt meg, akkor
ennek mi volt az oka? Ön azt is mondta, hogy Csepi Lajos úrék alapos munkát végeztek, ezzel
szemben Csepi Lajos úr azt mondta, nem azt mondta, hogy nem végeztek alapos munkát,
hanem nem voltak ők sem abban az úgymond „forradalmi” helyzetben felkészülve erre a
dömpingre.

A második része, csak Magyar Zoltán képviselő úrnak jelzem, hogy az nem volt
véletlen, hogy csak kisebbségi tulajdonokat szereztek, ugyanis akkor a külföldi tulajdon nem
volt engedélyezett a gazdasági társaságokban 50 százalék fölött. Tehát ezért voltak
kénytelenek… az egy más kérdés, hogy volt egy joghézag, hogy megszerezték a kisebbséget,
de egy szindikátusi szerződéssel az irányítási jogot átpasszolták. Ennek viszont nem látjuk a
felárát, és ez lett volna a másik kérdés, hogy vizsgálták-e a részvényáron felül annak a felárát,
hogy miért nem került kialakításra, miért nem került megnevezésre, hogy egyébként a
kisebbségi jogok mellett többlet-irányítási jogokat tartalmazott.

Azt is elmondta ön, hogy az öldöklő versenyen túl nem volt cél, elsődleges cél az
állam bevételének növelése, hanem a pótlólagos tőkeemelés volt az elsődleges cél. Ezzel
szemben Csepi úr azt mondta, hogy nagyon erős nyomás alatt voltak a Pénzügyminisztérium
részérő, szinte havonta kellett riportálniuk arról, hogy milyen közvetlen pénzügyi bevétel
érkezik a privatizációból. Önnek erről mi volt az információja, és meg tudja-e ezzel
kapcsolatban egy kicsit mélyebben megvilágítani ezt az ellentmondást?
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Van még egy kérdésem, és akkor tényleg rövid vagyok. És erre nem is biztos, hogy
kell válaszolnia, mert nem ehhez a tárgyhoz tartozik: ön jelentős szerepet játszott a
rendszerváltás gazdasági törvénykezési előkészítésében, akár a szamizdatirodalomban vagy
akárhogy, összerakták-e ezeket a folyamatokat, hogy miért kellett a vállalati törvényt
módosítani oly módon, hogy volt egy időszak, közel egy év, amikor a vállalatok vezetői
mindenféle központi állami kontroll nélkül a magyar állami vagyont szabadon értékesíthették.
Mi volt az oka, hogy ez a borzasztó nagy gap, ahogy az angol mondaná, benne maradt a
rendszerben, és ezáltal önök kész helyzet elé kerültek úgymond ’90 első felében, illetve
második felében?

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Javasolnám, hogy egy válaszadás történjen.

Dr. Bokros Lajos válaszai a vitában elhangzottakra

DR. BOKROS LAJOS: Köszönöm szépen a kérdéseket. Miután vannak ezek között a
kérdések között átfedők, ezért, ha megengedik, akkor csoportosítom és remélem, nem fogok
kihagyni semmit. Az egyik legfontosabb kérdés, amit mindenki tulajdonképpen érintett, hogy
most akkor fontos volt-e, vagy nem volt fontos állami bevételt maximalizálni.

Két szinten szeretnék erre válaszolni. Az egyik az azzal van összefüggésben, hogy az
állami adósság csökkentése szempontjából legalább olyan fontos a gazdaság
jövedelemtermelő képességének a gyors növekedése, mint a meglévő államadósság abszolút
mértékének a csökkentése. Sőt, ennek könyvtárnyi szakirodalma van, hogy akkor tud egy
állam könnyebben szabadulni az adósságtól, hogyha az az adósság relatíve kicsivé válik. És
úgy tud egy államadósság relatíve kicsivé válni, hogy gyors a gazdasági növekedés. Én már
akkor is, ha meg tetszenek nézni akkori akár elméleti vagy gyakorlati munkásságomat,
amellett voltam, hogy a gyors gazdasági növekedés a legjobb módja annak, hogy az
államadósság mint probléma, enyhüljön. Ma is ugyanígy gondolom, minden országban, ahol
tanácsadóként szerepeltem, ugyanezt vallottam.

Ha egy gyár tőkeemelésben részesül, és ezáltal korszerűbb lesz, versenyképesebb,
növelni tudja a termelést, a piaci részét, netán adót fizet, az jobb az államnak, mint hogyha
most, az eladás pillanatában egyetlen rövid lejáratú szempontot tekintünk csak fontosnak: az
adott, meglehetősen rozsdás eszközök nettó értékéből származó eladási ár maximalizálását.
Elméletileg és gyakorlatilag bizonyítható, és a tapasztalat azt mutatja, hogy azokban az
országokban, ahol nem a közvetlen ügyleten elérhető maximális állami bevétel volt a
legfontosabb szempont, hanem a szóban forgó vállalkozás, mint jövedelemtermelő egység
megmentése, bővítése, versenyképességének, hatékonyságának javítása, az végső soron az
államnak is hasznosabb volt - fiskális szempontból is -, mint a vételár maximalizálása. Ezt
azért is mondom, elsősorban Aradszki úr volt, aki beleásott ebbe a kérdésbe, mert ez vita
tárgyát képezte az ÁVÜ IT-ben. Önnek teljesen igaza van. Én nem rejtettem véka alá azt a
szempontomat, hogy én nem értettem egyet az akkori pénzügyminiszterekkel, mert több volt
ugye, sorozatban, elsősorban Kupa Mihállyal, aki valóban minden héten nézte, hogy hány
forint, hány fillér, mert azt gondoltam, hogy összességében az államnak is az a jobb, hogyha a
privatizáció eredményeképpen termelésbővülés és a jövedelemtermelés felszaporodása
valósulhat meg.

Természetesen vannak olyan esetek, amikor a bevétel is elsődleges. Ez nem a
cukorgyáraknál volt, hanem ezt elsősorban Magyar Zoltán képviselő úr tájékoztatására
mondom, mert amikor én pénzügyminiszter voltam, akkor adtuk el maximális áron a
közüzemi vállalatokat Magyarországon. Négy és félmilliárd dollár egyszeri privatizációs
bevétel folyt be ’95 decemberében sok tranzakcióból. És ez nagyon jó volt, mert akkor éppen
az államcsőd közelében volt az ország, és amikor államcsődközeli helyzet van, akkor muszáj
a bevételeket is maximalizálni. De ’90-91-ben nem volt államcsőd közelében az ország, nem
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volt igaz az, hogy abban a másodpercben a likviditási válság csőddé formálódott volna,
következésképpen én nem tartottam elsődleges szempontnak azt, hogy a konkrét ügyletekből
az állam maximális bevételt nyerjen. Ezen lehet vitatkozni, és ez örök vita tárgya lesz, hogy
vajon ez helyes elképzelés vagy sem, de én önöknek most csak azt mondom, hogy nekem
meggyőződésem volt akkor is és most is meggyőződésem, hogy a legfontosabb a gazdasági
növekedés feltételeinek a megteremtése, és ehhez nem az az elsődleges szempont, hogy az
állam egy konkrét ügyletből maximális bevételt kapjon.

A másik pont, ami idetartozik, hogy kérem szépen, gondolkodjunk reálisan: ezeknek a
cukorgyáraknak, ha most konkrétan a cukorgyárakról beszélünk és nem általában a
privatizációról, nagyon alacsony volt a piaci értéke. Ezeknek a cukorgyáraknak hatalmas
adósságaik voltak, elavult eszközparkjuk. Ezen cukorgyárak szempontjából nem az volt az
alternatíva, tisztelt képviselő úr, hogy többen kérünk-e érte, hanem, hogy tönkre mennek és
ott pusztulnak el abban a pillanatban. Kellett nekünk az a vevő, amelyik hajlandó volt tőkét
befektetni, és a vevő szempontjából valóban úgy merült fel a kérdés: a saját vállalatomba
fektetek-e be tőkeemelési céllal vagy az államnak adom? Igen ez egy átváltás, ez egy tradeoff.
Az egyik cél a másikának ellentmond rövid távon. És ezt kellett mérlegelni felelősen az ÁVÜ
IT-nek, hogy melyik ujját harapja meg.

Sokszor volt, igenis a pénzügyminiszter úr javaslatára olyan döntési helyzet, hogy
most akkor a tárgyalások és a szerződéskötés fő szempontja az állami bevételek
maximalizálása legyen. Emelt fővel vállalom, én nem arra szavaztam, én arra szavaztam,
hogy maximális tőkeemelést kapjon a vállalat. Amivel egyébként az államnak a maradék
tőkerészesedése is jobban értékesül.

Addig nem ért semmit, ezután ért valamit. Pont a külföldiek által végrehajtott
tőkeemelés eredményeképpen.

Ezek a külföldi vállalatok pontosan azért kaptak előnyt, mert ők garantálni tudták a
gyár túlélését. Nem azonos mennyiségű alkalmazott foglalkoztatásával, de a piac növelésével,
és a hatékonyság, a jövedelmezőség, és végül is a nettó eszközérték látványos növelésével.

Ketten is megkérdezték, hogy miért adtunk el 30 százalékért vállalatirányítási jogokat.
Azért, mert a privatizációban ez a szokás. Nem vesznek általában vállalatirányítási jogok
nélkül cukorgyárat, de dohánygyárat sem, tejüzemet sem, ami száz százalékig ki van téve
öldöklő nemzetközi versenynek, ott a tulajdonos 30 százalékkal irányítási jogokat akar.
Mellesleg én ezzel is egyetértettem, és most is emelt fővel vállalom, mert pontosan az volt a
kérdés, amire a legutolsó általános kérdésénél utalt Aradszki képviselő úr, hogy ki fog
irányítani: a régi menedzsment vagy az új tulajdonos?

A kapitalizmus arról szól, hogy az új tulajdonos irányítson, aki a bőrét viszi a vásárra,
aki a tőkéjét kockáztatja. Mit kockáztatott a régi menedzsment? Az állását.

Tehát igenis, azt mondom, hogy a tulajdonosi jogokat ahhoz kell telepíteni, aki a
tőkéjét kockáztatja, és mellesleg legalább olyan szakértelemmel bír, mint a régi
vállalatigazgató. Az állam itt nem játszik szerepet, mert az államnak semmi szakértelme
nincsen abban, hogy hogyan kell egy cukorgyárat irányítani. Ez egy piaci kérdés.

Igenis, a legtöbb helyen, amikor ilyen kétes vagyonértékű vagyonelemeket, ha éppen
billegett a nettó értéke a nulla plusz, mínusz sávban, úgy volt helyes eladni, hogy 30
százalékért, vagy akár kevesebbért is menedzsmentjogokat adunk. Ha itt hiba történt, akkor az
csak abban lehetett, és ezt nem tudom megmondani, hogy konkrétan a cukorgyárak esetében
hogyan volt, mert nem emlékszem rá, de utólagosan sok privatizáció esetében kiderült, hogy
ha itt hiba történt, akkor az általában az volt, hogy nem kötötte ki az állam a
menedzsmentjogokról való lemondás fejében azt, hogy a külföldi aztán megveszi a maradék
70-et is. Beleszorult az állam egy eladhatatlan részvénypakettbe, amivel már irányítani nem
tudott, mert azt már eladta, viszont nem tudta értékesíteni sem. Ez egy probléma volt a
legtöbb esetben.
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A kontrolling szerepe, visszacsatolás volt-e. Bizonyára volt, de akkor én már nem
voltam az ÁVÜ IT tagja. Az nagyon rövid ideig volt. Én 1991 júniusában lemondtam.
Következésképpen, hogy azután az ÁVÜ mit csinált az ellenőrzés során, ezt nem tudom
megmondani.

Arra viszont tudok válaszolni, hogy a Magyar Cukorral kapcsolatos tőkeemelés
kérdése felmerült-e kormányülésen. Emlékeim szerint felmerült. Ez a privatizációs
miniszternek volt a hatásköre egyébként, aki Suchman Tamás volt abban az időben. 1995-ben
tisztelettel jelentem, az államnak nem volt pénze tőkeemeléseket végrehajtani sehol. Az állam
a csőd szélén tántorgott.

Vámpótlékot vezettünk-e be. 8 százalékos import pótadót mindenre, ami nem gép volt
és nem közvetlen működőtőke-beruházás. Pontosan azért, hogy az államháztartás rendbetétele
mellett egyúttal megnyissuk azokat a csatornákat, ahol a növekedés szárba tud szökkenni, az
1995-96-os stabilizáció fő stratégiai alapelve az volt, hogy stabilizáció visszaesés nélkül.
Stabilizáció úgy, hogy a növekedésnek hagyjunk csatornákat, és ez sikerült is. Nagyon kevés
stabilizáció volt az elmúlt húsz évben Közép- és Kelet-Európában, ahol pozitív növekedés
kísért egy drasztikus költségvetési kiigazítást. Ezek közé tartozott az 1995-96-os. Nem volt
valóban tőkeemelés.

Mit csinálnék másként? Semmit sem csinálnék másként. Azt gondolom, hogy amit
csináltunk akkor, az a lehetőségek között a legjobb volt, és ezt rögtön mondom azért is, mert
volt egy olyan kérdése Aradszki úrnak, hogy miért fogadtuk el a vállalatvezetés terveit. Ezt
összekapcsolnám a legutolsó kérdésével. Tessék megnézni az 1989-90-es írásaimat, és akkor
többek között kiderül, hogy én voltam azon nagyon kevesek egyike, aki a nyilvánosság előtt
is harcolt a spontán privatizáció ellen. Nem tetszett kimondani ezt a szót, de így hívtuk annak
idején azt az időszakot, amikor az úgynevezett átalakulási törvény eredményeképpen, tetszik
emlékezni rá, valóban a vállalatvezetés, a régi szocialista vállalatvezetés kihasználván a
politikai vákuumot, önprivatizációra kapott lehetőséget.

Ebből kellett visszajönni 1990-ben, amikor létrejött az Állami Vagyonügynökség, és
az Állami Vagyonügynökség hihetetlen politikai harcok eredményeképpen újra államosította
azt, ami formálisan állami tulajdon volt addig is. De a rendszer szétporladása
eredményeképpen ez lecsorgott a vállalatvezetés szintjére, és sokan a zavarosban is halásztak,
és ezt törvényesíteni is akarták.

Nagyon kevesen voltak Magyarországon, én azok közé tartoztam, ezért nem is léptem
be a Németh-kormányba, mert nekem felajánlották 1989 májusában, hogy legyek pont a
privatizációért felelős miniszterhelyettes. Tessék megkérdezni Békesi László akkori
pénzügyminiszter urat. Volt, aki elfogadta a meghívását, többek között Tömpe István, aki
ezzel foglalkozott. Én nem fogadtam el, mert azt mondtam, hogy az az átalakulási törvény,
ami az akkori időszakban meghatározta ezt a spontán, és az állami vagyont szétrabló
privatizációs folyamatot, ezt meg kellett akadályozni, és az államnak de jure is
összpontosítani kellett a saját kezébe az állami tulajdonhoz kapcsolódó jogokat, és az állami
tulajdonhoz kapcsolódó egyik legfontosabb jog, hogy az állam dönt az eladásról, nem a
vállalatvezető. Ebben a helyzetben kellett visszakaparni.

Itt kötöttek kompromisszumot, és ennek a kompromisszumnak az egyik
kicsúcsosodási pontja az, hogy az ÁVÜ nem volt abban a helyzetben, hogy alternatív
privatizációs terveket tegyen le az asztalra. Olyan helyzetben volt, hogy azt ellenőrizze. Ezért
lássuk be, most, hogy én lelkesen beszélek a spontán privatizáció ellen, az nem azért van,
mert a privatizáció ellen beszélek. (Megérkezik az ülésre Varga Géza.) Lássunk teljesen
tisztán. Éppen ellenkezőleg: a privatizációt nagyon fontosnak, nagyon hasznosnak,
elengedhetetlennek tartottam, de rendezett, államilag irányított és szabályozott keretek között,
amibe belefért az, nem mindegyik vörös báró volt gazember, belefért az, hogy a vállalatok
által előkészített privatizációs tervek közül azokat, amelyik az állam számára elfogadható
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volt, elfogadtuk. Tehát ez volt az oka annak, hogy a vállalatvezetés terveit legtöbbször
elfogadtuk, de módosítgattunk rajta, tehát félreértés ne legyen. Voltak ellenállások, mert az,
hogy mi eladtuk az irányítási jogokat a külföldieknek, az nem szerepelt régi vállalatvezetők
tervében, de a régi vállalatvezetők anélkül szerettek volna külföldi tőkét bevonni, hogy azért
ők irányítják a dolgot.

Tehát ők meg akarták tartani maguknak a vállalatirányítási jogokat. Mi tudtuk, hogy
ez lehetetlen, és ragaszkodtunk ahhoz, hogy aki a tőkéjét, a bőrét viszi a vásárra, az kapja meg
ezeket az irányítási jogokat, és ez nagyon fontos volt gazdasági és politikai szempontból.

Csehországban és Lengyelországban, Aradszki úr, megindult a privatizáció,
Szlovákiában nem. Önnek teljesen igaza van, Csehszlovákia akkor éppen a szétválás keretei
között volt, és Vladimír Mečiar egyáltalán nem volt híve annak, hogy bármilyen külföldi
tulajdon nagy szerepet játsszon. Tehát pontosítom a kijelentésemet, nem a cseh és a szlovák
privatizáció, hanem a cseh privatizáció, ami annál is jogos, hogy kiemeljük, mert
Csehországban a kuponos privatizáció előrehaladt, és a kuponos privatizációnak már ’91-92-
ben látszottak a hátrányai, és akkor észt veszejtő gyorsasággal csináltak Csehországban is
vagyonügynökséget, amelyik próbálta eladni, akár áron alul is az ottani gyárakat, és azzal a
versennyel bizony már meg kellett küzdeni. Igaza van, a litván vállalatok ilyen szempontból
kevésbé jelentősek.

Pénzügyminiszterként nem foglalkoztam annak ellenőrzésével, hogy betartják-e a
privatizációs szerződést. Ez az igazság. Ez Suchman miniszter úrnak volt a feladata, azt
gondolom. Van-e valami, amire nem válaszoltam? Elnézést kérek, ha van ilyen.

ELNÖK: Pontosítson, Aradszki úr, mire nem kapott választ.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Én nem azt vitattam, hogy az irányítási jogokat
is megkapta a befektető, hanem, hogy ennek nem láttam a felárát, ellenértékét. A másik, hogy
pont a cukoriparral kapcsolatban, persze hozzá kell tennem, hogy akkor a magyar versenyjog
sem volt olyan cizellált, mint most, meg az európai sem, de ettől függetlenül azért a
szektorális, régiós versenypiaci elemzéseket már akkor is elvégezték. És a cukoripar
szempontjából ez az érdekes, hogy én úgy látom, hogy ez nem történt meg, de mondjon ellent,
én akkor ezt elfogadom.

DR. BOKROS LAJOS: Nem mondok ellent önnek, Aradszki úr, mert akármennyire is
kutatok húsz évvel ezelőtti emlékeimben, nem villant fel olyan emlék, miszerint árgus
szemekkel néztünk volna ilyen elemzéseket. Elképzelhető, hogy nézhettünk volna, nem
néztünk. Én legalábbis nem néztem.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e további kérdés. (Nincs jelentkező.) Nem
látok. Akkor köszönöm szépen a vendégünknek a tájékoztatást, a bizottsági tagoknak a
részvételt. Bejelentem, hogy a bizottság a következő ülését október 12-én, szerdán 15 órától
tartja Martonyi János és Kopátsy Sándor úr meghallgatásával, valamint a jövő héten, 14-én,
pénteken Raskó György és Draskovics Tibor úr meghallgatásával. Ezek bejelentésével a
részvételt megköszönöm. Kérdezem, hogy másnak van-e bejelentenivalója. Tessék, Horváth
úr!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Azt kérdezem, elnök úr, hogy a Suchman Tamást meg
fogjuk majd hallgatni?
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ELNÖK: Ennyi meghívottunk van jelenleg. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 5 perc)

Dr. Józsa István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva és Lajtai Szilvia


