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( H u n g a r i a n  v e r s i o n  b e l o w )  

Q3 resu l ts  p er form anc e  

Q: What's your view of the Group's recent third quarter results? 

A: We are happy with the recent results of the Q3. Even though the business is 

faced with a very challenging environment, we have delivered positive results.  

MOL has a very strong balance sheet. In all business segments we have 

achieved improvement. In Upstream, 5% improvement compared to Q2. In 

Downstream we have delivered a robust, positive result. And MOL has 

surprised both the markets and the analysts. I am convinced we can continue 

with the steps forward, but we will have to increase our efforts to achieve an 

even better performance in the future. 

Q: How did the Upstream business perform and what were the key drivers 

behind this business segment? 

A: In the upstream business the biggest issue was how to make a step change in the 

entire business, and we can report to the business community that we have 

already largely changed.  First of all we could report in our Kurdistan field a 

commercial development, a commercial finding in the new resources in Akri-

Bijeel field where we are the operator and where we have an 80% share without 

dilution. This was a very important step forward. 

 But on the other side we have implemented some big personal and cultural 

changes in the Upstream business which is one of the most important parts of 

our business.  We will still continue to focus on the upstream exploration and 

production part.  Definitely, we want to implement an efficient change in the 

upstream business, improve the efficiency in the upstream which is a must, we 

have to do, but we want to continue the inorganic growth in Upstream.  We 

have promised the business community that in the next 12 months we will 

deliver sizeable investments in Upstream.  Sizeable investment means not only 

in the countries where we are already present, we want to open new business 

lines in countries where the risks are more limited than in the countries we are 

already present. 

Q: Now you've hired a new Upstream executive in Alexander Dodds, can you 

tell me a little bit about him and what his priorities are in the short to 

medium-term? 

A: Definitely, Alex is the right man in the right place and he has arrived at the right 

time for the company.  He joined us from Moscow, he spent a couple of years at 

TNK-BP, but he has practically worked throughout the entire world,  from 

offshore to land-based positions in the Gulf and the US, in South America, so in 

different parts of the world.  He knows everything about the business. He started 

from a low level and he has finished in Moscow being the head of Upstream of 
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TNK-BP.  His knowledge is definitely the knowledge we need. His knowledge, 

basically, can improve our performance, can be the driver of the culture change 

in the Upstream, can be the driver of the step changes in the Upstream and 

definitely can further improve the performance of our business segment. 

Q: Now let's talk a bit about the Downstream, what are the key drivers here? 

A: On the Downstream, the efficiency improvement what we have targeted and 

launched in 2011 we have delivered.  We have reported to the business 

community that already we have delivered a big improvement in our profit 

segment of Downstream, which means already we have delivered more than 

$300m compared to the 2011 figures.  In the next year we will continue that.  In 

the next year we have to deliver additional $100m in Downstream just based on 

the new Downstream programme which is an efficiency improvement 

programme.  No doubt this is the biggest challenge in the industry - how you 

can maintain your efficiency and how we can deliver it.   

 Allied to that we want to increase our captive market, the main driver is that 

how we can increase the captive market and through the captive market, how we 

can improve our sales performance. And on the other side how we can 

implement a new inorganic investment in Downstream in a way that we can 

increase the value chain effect. 

 Already we have reported two major investments in petrochemicals both in 

Hungary, one in the butadiene extraction and the other one is a synthetic rubber 

programme. These are very major moves in different directions, in the direction 

where MOL was not present before, enabling us to extend the value chain in the 

Downstream.  

Q: But these are pretty difficult times for European refining, how is MOL 

responding to this? 

A: It's a very challenging time for the refining business. The refinery business and 

the derivative sales are at a crossroad in Europe. The business has to decide 

what to do. Efficiency improvement is one answer. Shutdown is another answer. 

But practically since, according to analyst reports, there exist more than 15% 

over-capacity in Europe and the existing refineries are not always competitive 

with the new and modern technologies used in new refineries in Asia or Far 

East, we have to face that problem.   

 MOL has two refineries, one in Bratislava and the other is in Hungary 

Szàzhalombatta, they are the best in the class refineries in Europe. These 

refineries, we need further improvements to keep them in positive territory. So 

in the refineries where you have no chance to increase the efficiency, you have 

to take hard decisions.  Hard decisions like what we have done in Mantova 

where we had a relatively old refinery with ageing technologies. We decided to 

create a really new and modern logistics centre from the old refinery.  This is 

what we have done. This is what we have decided.  I am pretty sure, based on 
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that asset, the Mantova plant will deliver a good added value, through sales, for 

the MOL Group in the future. 

I NA 

Q: Specifically, what are your plans for the loss-making INA refineries? 

A: INA has two refineries and we have invested a lot of money into these 

refineries. We have invested into refineries in the last 10 years as much money 

as you would to create a totally brand new refinery. But unfortunately this 

invested money is not enough.  The refineries, to achieve the top quartile of the 

refining business, need more and more investment.   

 The market has changed dramatically, we are talking about a market drop of 

more than 20% in the last five years. You have to deliver the products for a 

larger distance and into wider areas, or you have to reduce the refining capacity.   

  In Europe, we are talking about 15% over-capacity as it is today, but we are 

talking about the tendencies, the trends, and the trends are rather negative, rather 

in the future, still a challenging environment. Croatia has to face that. To 

maintain existing two refining models is very challenging. This is what we 

raised as a question and as a responsible shareholder we can continue only the 

business directions in our decisions. So practically, to maintain the two 

refineries for such a market is a very challenging issue from a business 

perspective. 

Q: Staying with INA, MOL and the Croatian Government are involved in 

negotiations about the future of the Croatian company. So where do these 

negotiations stand at present and what are you hoping to achieve? 

A: The negotiations are on-going. Most importantly we have already  launched 

negotiations. We’ve been ready to talk for years and wanted to negotiate where 

the other side was not ready to negotiate about the future of INA, how we 

believe and how we want to maintain the growth of the business, the company 

growth and the value creation in INA. Today we are talking, we are talking with 

each other and we see what we can do. 

 On a practical level, we said to the Croatian Government there are two possible 

paths and let’s decide about which path is achievable for INA for future 

development.  One way is having a so-called ‘market model’.  Market model 

means a company which is working according to the market rules, which is 

working according to the economic rules, which is working according to the 

long-term value creation model. 

 The other way is the so-called ‘state-owned model’.  In the state-owned model, 

the decisions are mainly based on a short-term political and public interest and 

not on the long-term interest of the company.  
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         Both are possible, and I can tell you many, many examples of how the business 

company's environment has changed and according to that how the philosophies 

in certain countries have changed. 

 The Croatian Government can decide whether to take that or another option.  

We offered definitely, if you want to continue the business path then let’s 

continue together.  If you want to make a so-called state-driven company from 

the Croatian INA, we don't want to join in on that.  In this case, we said we have 

offered to the Croatian Government that, in such a case, based on the European 

standards, you can buy it back.  If you don't do that and you don't support our 

interests and you don't support the business path we have recommended, then 

we are ready to sell the shares in INA. And this is our decision and this is what 

we want to continue, because we cannot jeopardise the interests of the 

stakeholders of the Group and we are definitely convinced this is in the interest 

of the Croatian citizens too. 

Q: What happens if the negotiations fail? 

A: The negotiations are ongoing, we said that we cannot wait forever [for] the 

decision of the Croatians, so the Board of Directors of MOL has already decided 

and authorised the management to prepare a potential sale, let's say, to prepare 

and to analyse all the strategic options regarding the INA shares. 

Q: Earlier this year the Croatian authorities issued an arrest warrant against 

you on corruption charges. How have you responded to this? 

A: After the Hungarian authorities in 2011 launched an investigation and then later 

in 2012 stated that no one has made any kind of wrongdoing, any kind of 

criminal case based on the reports coming from Croatia, they dismissed this 

report and they have refused further investigation. This is binding for me, and 

since that I can act according to this decision of the Hungarian authorities. 

Q: But on the personal level this must be difficult for you… 

A: This is not easy, neither for me nor my family. But even in MOL, it's not easy to 

understand what's going on.  We need to understand that in this industry in 

certain countries such things happen, but the company itself has a very good and 

very well designed corporate governance model and this model is working. So 

my fellow managers, they are doing their job, I am doing my job, sometimes I 

use more video conferences, sometimes I invite guest to Budapest, which is a 

fantastic city, and we are talking here and not in their home, this is the only 

change. 
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Cu ltura l  chang e  

Q: The company structure changed in 2013 through project “GLOCAL”. Can 

you tell me a little bit about the thinking behind this changed management 

programme and what you hope to achieve here? 

A: The company, as I told you, is working in 40 countries, and we have no other 

choice just being international.  Being international means that creating a 

competition for the best, finding the best managers across the world and, 

competing with not only the 10 million Hungarian speaking people competing 

with each other but competing with 7 billion people from all over the world and 

this is what we have achieved.  

 Based on that reasoning, we have created a corporate centre, a headquarter, 

where the only language acceptable is the English language, al the materials are 

written in English, all the proposals are written in English and we have achieved 

a very good percentage of non-Hungarian speaking people - we have more than 

20% of the headquarters employees non-Hungarians.  And this is a good basis to 

increase the performance of the company. 

 But it's just a part of the culture change we have implemented. We have 

implemented a culture change programme based on that.  Every year we invite 

300 new, fresh graduates to join the company.  Our rotation programme which 

we have, in the first year is a tough internal education programme but 

afterwards we continue to follow their development in the company. And we 

have a very good experience with that.  Every year from more than 17 countries, 

new and new fresh talented people join the company, and I am proud we have 

achieved that. 

Stra t eg y  and  out look  

Q: And beyond 2013 what's the outlook for 2014 for the MOL Group? 

A: First of all we have to solve the so-called INA case.  We will continue 

negotiations with the Croatian Government.  At the end of the day, we have to 

take the decision.  If we see the Croatian Government is ready to support the so-

called business path then we will develop INA together.  If the Croatian 

Government wants to turn back history and they want to choose a model where 

the state has the direction and the model is rather short-term, we are not ready to 

assist.  We are not ready to negotiate about corporate governance. The existing 

corporate governance model in INA is, according to the external viewers, the 

experts, is best in class. There is no reason to change that. 

 In 2014 we will continue the efficiency improvement programme in 

Downstream.  It means Downstream has to deliver to the Group performance 

more than $100m.  Allied to that, we will continue the captive market 

improvements, which means we will buy new assets and we will implement 

new investments extending the value chain in petrochemicals.   
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 In Upstream, we will continue the investment programmes in organic and 

inorganic ways.  We have to continue the efficiency improvement in Upstream, 

but partnered with that, in the next 12 months, we will deliver sizeable assets to 

extend the already existing portfolio.  This will happen both in the existing 

markets, in the existing countries first of all - the CIS, Pakistan and Kurdistan - 

but we want to open new markets, new upstream fields in different countries 

where the risks are different both politically and geologically.   

 Otherwise MOL has a strong balance sheet. Based on this balance sheet we have 

ability to deliver growth.  We can create value stories, and based on these value 

stories I am pretty optimistic on the 2014 outlook. 

 

 

A MOL-csoport III. negyedéves eredményei, stratégiája és az 
INA ügy 
 
 
HARMADIK NEGYEDÉVI EREDMÉNYEK 
 
Mi a véleménye a Csoport harmadik negyedévi eredményeiről? 
 
Elégedettek vagyunk az eredményekkel. A kedvezőtlen külső környezet ellenére sikerült 
jó eredményeket elérnünk. A MOL pénzügyi mérlege nagyon erős. Minden üzleti 
szegmensben fejlődtünk: kutatás-termelésben a második negyedévhez képest 5%-os a 
javulás, a feldolgozás-kereskedelem területén kiváló eredményeket értünk el. A MOL 
meglepte a piacokat és az elemzőket is eredményével. Meggyőződésem, hogy tudjuk 
folytatni ezt az irányt, de a még jobb eredmény érdekében még több erőfeszítést kell 
tennünk.  
 
Hogyan teljesített az Upstream, és mi befolyásolta ezt a szegmenst? 
 
A kutatás-kitermelés szegmensben az egész üzletágra kiterjedő változásokat kívántunk 
véghezvinni. Az üzleti szférának bejelenthetjük, hogy máris jelentős változásokon 
mentünk keresztül. Először is beszámolhatunk a kurdisztáni mezőnkön elért 
eredményünkről: kereskedelmi értékű készletet találtunk az Akri-Bijeel Blokkban, ahol a 
MOL-csoport az operator és 80%-os, tiszta részesedéssel rendelkezünk. Ez egy nagyon 
jelentős előrelépés volt. Másrészről végrehajtottunk néhány jelentős személyi és 
szemléletváltást a kutatás-kitermelés területén, amely üzleti tevékenységünk egyik 
legfontosabb szegmense. A továbbiakban is hangsúlyt kívánunk fektetni a kutatásra és a 
termelésre. Mindenképpen szeretnénk a kutatás-termelés üzletágat hatékonyan 
átalakítani, javítani a kutatás-kitermelés hatékonyságát, ami szükségszerű számunkra, 
ugyanakkor előmozdítani kívánjuk a szegmens inorganikus növekedését is. Azt vállaltuk, 
hogy a következő 12 hónapban jelentős beruházásokat végzünk a kutatás-
kitermelésben. Ez nem cask azokra az országokra vonatkozik, ahol már jelen vagyunk; 
olyan országokba szeretnénk beruházni, ahol a kockázatok alacsonyabbak a jelenlegi 
Upstream területeinknél. Felvettek egy új kutatás-kitermelés vezetőt, Alexander Dodds-
ot. 
 
Mondana róla valamit, és hogy melyek a főbb rövid és középtávú prioritásai? 
 
Természetesen, Alex a megfelelő ember a megfelelő helyen, és a vállalat számára a 
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lehető legjobbkor érkezett. Moszkvából érkezett hozzánk. Néhány évet a TNK-BP-nél 
töltött, azt megelőzően gyakorlatilag az egész világon dolgozott, tengeri és szárazföldi 
kitermelésen egyaránt, a Perzsa Öbölben, az USA-ban és Dél-Amerikában, tehát a világ 
különböző pontjain. Mindent tud a szakmáról. Alacsony szinten kezdett, végül a TNK-BP 
kutatás-termelés üzletágát vezette Moszkvában. Egyértelműen nagy szükségünk van a 
szaktudására. Szaktudása javíthatja a teljesítményünket, elősegítheti a szemléletváltást 
a kutatás-termelés területén, hozzásegíthet minket a kívánt változások eléréséhez, 
valamint feltétlen tovább növelheti teljesítményünket ezen a területen. 
 
És milyen tényezők befolyásolták a feldolgozás-kereskedelem szegmenst? 
 
A feldolgozás-kereskedelemben a 2011-ben kitűzött és elindított hatékonyságjavítást 
megvalósítottuk. Bejelentettük az üzleti szférának, hogy már mostanra jelentős változást 
értünk el ami a feldolgozás-kereskedelem profitabilitását illeti, azaz az eredményünk már 
több mint 300 millió dollárral job a 2011-es adatoknál. Ezt a folyamatot a következő 
évben folytatjuk. Jövőre további 100 millió dollárt kell megtakarítanunk a feldolgozás-
kereskedelemben, a hatékonyságjavítást célzó Új Downstream Programunkkal. 
Egyértelmű, hogy ez az iparág legnagyobb kihívása: hogyan maradhatunk hatékonyak? 
Nekünk sikerült ezt megvalósítani. Ezzel együtt növelni akarjuk belső felvevőpiacunkat. A 
fő kérdés az, hogy miként tudjuk bővíteni a felvevőpiacunkat, és ezátal hogyan 
növelhetjük az eladásainkat. Másrészt hogyan valósíthatunk meg a feldolgozás-
kereskedelemben olyan új, nem organikus beruházásokat amelyekkel bővíteni tudjuk az 
értékláncot. Már beszámoltunk két jelentős Magyarországon létrejött 
petrolkémiai beruházásunkról: az egyik a butadién kinyerés, a másik a szintetikus 
gumigyártás. Nagyon jelentős lépésekről van szó, olyan területen, ahol a MOL eddig nem 
volt jelen, és amely lehetővé teszi a feldolgozás-kereskedelem értékláncának bővítését.  
 
Milyen választ tud adni a MOL az európai finomító iparágban fennálló kihívásokra? 
 
Egy nagyon nehéz időszak jellemzi az olajfinomítási üzletágat. Az olajfinomítási üzletág 
és az olajszármazékok eladása fordulóponthoz érkezett Európában. Az üzletágnak 
döntenie kell a hogyan továbbról. Vagy javít a hatékonyságán, vagy leállítja a működését. 
Elemzők szerint az Európában működő finomítók kapacitása több mint 15%-kal 
meghaladja a szükségleteket, és a meglévő finomítók sokszor nem versenyképesek az 
újonnan épült és modern technológiákat felvonultató ázsiai és távol-keleti finomítókkal. 
Ezzel szembe kell néznünk. A MOL-nak két olyan finomítója van, az egyik Pozsonyban, a 
másik Magyarországon, Százhalombattán, amelyek az iparág legjobb finomítói közé 
tartoznak Európában. Ezeket a finomítókat tovább kell fejlesztenünk, hogy 
eredményesek maradjanak. Azoknál a finomítóknál, ahol nincs esély a 
hatékonyságnövelésre, nehéz döntéseket kell meghoznunk. Olyan döntéseket, mint 
például Mantova esetében, ahol egy idejétmúlt technológiával rendelkező, elöregedett 
finomítónk volt. Úgy döntöttünk, hogy a régi finomító helyén egy modern logisztikai 
központot hozunk létre. Ezt a döntést hoztuk. Biztos vagyok benne, hogy a mantovai 
értékesítési tevékenység 
jelentős hozzáadott értéket fog képviselni a jövőben a MOL-csoport számára. 
 
INA 
 
Konkrétan mik a terveik a veszteséges INA finomítókkal? 
 
Az INA-nak két finomítója van, amelyekbe nagyon sok pénzt fektettünk. Az elmúlt tíz 
évben annyit költöttünk a finomítókra, amennyi pénzből egy vadonatúj finomítót lehetne 
megépíteni. Sajnos azonban ennyi befektetett pénz sem elegendő. Ahhoz, hogy a 
finomítók az üzletág felső egy negyedébe kerüljenek, egyre több beruházást igényelnek. 
A piac drámai átalakuláson ment át. Az elmúlt öt évet tekintve több mint 20%-os a piaci 
visszaesés. A termékeket távolabbra, kiterjedtebb területekre kell szállítani, vagy 
csökkenteni kell a finomítói kapacitást. Az európai finomítók kapacitása 15%-kal nagyobb 
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a szükségesnél, és itt a trendeket kell figyelnünk. A trendek pedig inkább negatívak, 
amire a jövőben is számítanunk kell. Horvátországnak szembe kell néznie ezzel. A 
jelenlegi két-finomítós modell fenntartása nagyon nehéz. Felelős résztulajdonosként fel is 
vetettük ezt a kérdést, hiszen csakis az üzleti szempontokat követhetjük a döntéseink 
folyamán. Két finomító fenntartása ugyanis egy ekkora piac esetén üzleti szempontból 
nagy kihívást jelent. 
 
A MOL és a horvát kormány tárgyalásokat folytat a horvát vállalat jövőjéről. 
Jelenleg hol tartanak ezek a tárgyalások, és milyen eredményeket remélnek? 
 
A: A tárgyalások megkezdődtek, és a legfontosabb, hogy végre folyamatban vannak 
Évek óta készen álltunk a tárgyalásokra, míg a másik fél nem volt kész az INA jövőjéről 
egyeztetni; arról, amiben hiszünk; hogy hogyan tarthatjuk fenn az üzleti és vállalati 
növekedést, és az értékteremtést az INA-ban. Mára megindult egy párbeszéd, és 
meglátjuk, mit tehetünk. Két lehetséges utat vázoltunk fel a horvát kormány számára, és 
el kell döntenünk, hogy melyik irány valósítható meg az INA jövőbeli fejlődése 
érdekében. Az egyik út az úgynevezett piaci modell. Ebben az esetben a vállalat a piac 
szabályainak megfelelően működik, a gazdasági szabályok szerint tevékenykedik, és 
hosszútávú, értékteremtő modellt követ. A másik út az úgynevezett állami tulajdoni 
modell. Az állami modellben a döntések jellemzően rövid távú, politikai célokat, és 
közérdekeket követnek, nem pedig a vállalat hosszú távú érdekeit. Mindkét irány 
elképzelhető, és rengeteg példát mondhatnék, hogyan változott a cég üzleti környezete, 
és ezzel együtt hogyan változtak egyes országok elképzelései. A horvát kormány 
eldöntheti, hogy az egyik vagy a másik lehetőséget választja. Azt javasoltuk, hogy 
amennyiben az üzleti utat kívánják folytatni, akkor folytassuk közösen. Ha egy államilag 
működtetett vállalattá szeretnék alakítani a horvát INA-t, ahhoz mi nem szeretnénk 
csatlakozni. Felajánlottuk a horvát kormánynak, hogy ebben az esetbe az európai 
normáknak megfelelően megvásárolhatják a részesedésünket. Amennyiben ezt nem 
teszik meg, és nem támogatják az érdekeinket, vagy nem állnak az általunk javasolt 
üzleti modell mögé, akkor készek vagyunk eladni az INA-részvényeinket. Ezt a döntést 
hoztuk, és ezt az utat folytatjuk, mert nem veszélyeztethetjük a vállalatcsoport 
részvényeseinek érdekeit, és határozott meggyőződésünk, hogy ez a horvát lakosság 
érdeke is. 
 
És ha a tárgyalások sikertelenek? 
 
A tárgyalások tartanak, de jeleztük, hogy nem várhatunk a végtelenségig a horvátok 
döntésére. Ezért a MOL igazgatótanácsa már felhatalmazta a menedzsmentet egy 
esetleges értékesítés előkészítésére, az INA-részvényekre vonatkozó összes stratégiai 
lehetőség áttekintésére és elemzésére. 
 
A horvát hatóságok elfogatási parancsot adtak ki Ön ellen korrupció vádjával. Mi 
volt az Ön válasza erre? 
 
A magyar hatóságok 2011-ben indítottak egy vizsgálatot, majd egy újabbat 2012-ben, 
amely bebizonyította, hogy senki sem követett el bűncselekményt, nincs szó bűnügyről. 
A Horvátországból érkező jelentések alapján Magyarországon elvetették az ügyet, és 
megtagadták a további nyomozást. Ez rám kötelező érvényű, és a magyar hatóságok 
döntése szerint járok el. De személy szerint ez bizonyára nehéz az Ön számára. Nem 
könnyű, sem nekem, sem a családom számára. Még a MOL-ban sem könnyű megérteni, 
hogy mi is történik. Meg kell értenünk, hogy ebben az üzletágban bizonyos országokban 
ilyen dolgok megtörténhetnek. De a vállalatnak egy nagyon jó és nagyon jól kialakított 
vállalatirányítási rendszere van, és ez a rendszer működik. Tehát a vezetőtársaim végzik 
a saját munkájukat, és én is végzem a saját munkámat. Időnként többet veszek részt 
videokonferenciákon. Máskor Budapestre invitálom a vendégeket, ami egy csodás város, 
és itt tárgyalunk, nem pedig náluk. Ez az egyetlen változás. 
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SZEMLÉLETVÁLTÁS 
 
A cég szerkezete 2013-ban a GLOCAL projekttel átalakult. Mondana valamit a 
központot megújító programról, és hogy mit akarnak ezzel elérni? 
 
Mint említettem, a vállalat negyven országban tevékenykedik, ezért nincs is más 
lehetőségünk, mint nemzetközivé válni. Nemzetközinek lenni azt jelenti, hogy versenybe 
szállunk a legjobbakért, meg kell találnunk a világ legjobb vezetőit, és már nem csak 
tízmillió magyar állampolgár versenyez egymással, hanem hétmilliárd emberrel folyik a 
verseny világszerte. Ez az, amit elértünk. Ezen okokból hoztunk létre egy olyan 
vállalatirányítási központot, ahol az egyetlen elfogadott nyelv az angol. Minden anyagot 
angolul írunk, minden javaslatot angolul írunk, és elértük, hogy a nem magyar 
anyanyelvűek magas arányt képviseljenek. A központban dolgozók több mint húsz 
százaléka nem magyar anyanyelvű. És ez jó alapot biztosít a cég teljesítményének 
növeléséhez. De ez csak egy része a szemléletváltásunknak. Ennek alapján egy 
átszervezési programot hajtottunk végre. Évente háromszáz friss diplomást veszünk fel a 
vállalathoz, akik az első évben, egy rotációs program keretében egy kihívásokkal teli 
oktatási programon vesznek részt, amely után is követjük a dolgozók fejlődését a 
vállalatnál. A tapasztalataink kiválóak. Évente több mint 17 országból érkeznek a 
vállalathoz új, friss, tehetséges emberek és elégedett vagyok, hogy ezt elértük. 
 
STRATÉGIA ÉS KITEKINTÉS 
 
2013-at követően milyenek a MOL-csoport kilátásai 2014-re? 
 
Először is pontot kell tennünk az INA-ügy végére. Folytatni fogjuk a tárgyalásokat 
a horvát kormánnyal. De végül döntést kell hoznunk. Ha úgy látjuk, hogy a horvát 
kormány 
kész támogatni az úgynevezett piaci modellt, akkor közösen fogjuk fejleszteni az INA-t. 
Ha a horvát kormány vissza kíván térni a múltba, és olyan modellt választ, amiben az 
állam irányít, és ez a modell rövid távú célokat követ akkor abban nem segédkezünk. 
Nem tárgyalunk a vállalatirányításról. Az INA jelenlegi vállalatirányítási modellje a külső 
szemlélők, szakértők szerint a legjobbak közé tartozik, ezért nincs okunk változtatni rajta. 
2014-ben folytatjuk  atékonyságnövelő programunkat a downstream üzletágban. A 
feldolgozás-kereskedelemnek több mint 100 millió dollárral kell hozzájárulnia a 
vállalatcsoport eredményeihez. Emellett folytatjuk a felvevőpiacok fejlesztését, azaz új 
egységeket vásárolunk és új beruházásokat végzünk, a petrolkémiai értéklánc bővítése 
érdekében. A kutatás-kitermelés területén Folytatjuk az organikus és inorganikus 
beruházási programokat. A kutatás-kitermelés üzletágban is folytatjuk a 
hatékonyságnövelést, de ezzel együtt a következő 12 hónapban jelentős eszközökkel 
bővítjük meglévő portfóliónkat. Ezt fogjuk tenni a már meglévő piacainkon, elsősorban a 
FÁK-országokban, Pakisztánban és Kurdisztánban, de új piacokra is szeretnénk belépni, 
új kutatás-termelési területeket szerezni olyan országokban,ahol mások a politikai és 
földrajzi kockázatok. Egyébként a MOL-nak erős a pénzügyi mérlege, amelynek 
köszönhetően képesek vagyunk a növekedésre. Képesek vagyunk értéket teremteni, és 
az értékteremtő-képességünkre alapozva nagyon optimista vagyok a 2014-es kilátásokat 
illetően. 

 


