
mol kontra horvát kormány

Eljárást indítanak
A Mol nemzetközi választottbírósági el
járást kezdeményezett a horvát kormány 
ellen a Beruházási Viták Rendezésének 
Nemzetközi Központjánál (ICSID) hor
vátországi befektetéseinek védelmében, 
mert a zágrábi kormány nem teljesítet
te bizonyos szerződéses kötelezettsé
geit és vállalásait  tette közzé a Mol Nyrt.  
a Budapesti Értéktőzsde honlapján teg
nap este. A tájékoztatás szerint a ma
gyar olajtársaság a horvát kormány elle
ni eljárás megindítását az Energia Charta 
Egyezmény alapján, jogi képviselőjén, a 
Weil, Gotshal and Manges LLP nemzet
közi jogi irodán keresztül kérelmezte.  
A közlemény hangsúlyozza, hogy a Mol 
továbbra is nyitott a vita tárgyalásos 
rendezésére. (MH)

rEzsicsökkEntés

Fókuszban a fogyasztók
A rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájé
koztatás kibővítése és a fogyasztóvé
delmi rendszer további erősítése a célja 
a rezsicsökkentés végrehajtásával ösz
szefüggő javaslatnak – mondta tegnap 
Németh Szilárd, a tervezet benyújtója. 
Közölte, kiterjesztik a villamosenergia
felhasználó fogalmát, a közös képvise
lőknek pedig be kell számolniuk a rezsi
csökkentés eredményeiről. (KCSI)

innováció

indul a horizont 2020
Jelentős többlettámogatást fordíthat 
Magyarország kutatásfejlesztésre és 
innovációra 2014 és 2020 között – je
lentette ki tegnap Cséfalvay Zoltán, ál
lamtitkár. Szerinte a Horizont 2020 
programcsomag keretében a hazánkba 
érkező uniós kohéziós források tíz száza
lékát költik kutatásfejlesztésre. A prog
ram hetvenmilliárd euró támogatást biz
tosít erre a célra. (NK)

Nem hallgatják 
meg a volt 
adóellenőrt

szajlai csaba 
Véglegesítette tegnapi ülésén az Or-
szággyűlés a jövő évi költségvetés fő 
számait. Kovács Árpád, a Költségve-
tési Tanács elnöke szerint teljesíthe-
tő a kormány 2014-es 2,9 százalékos 
GDP-arányos hiány- és két százalé-
kos növekedési célja, és reális lehet az 
adósságmutató tervezett javulása is.

Elfogadta az Országgyűlés a jövő évi 
költségvetés főösszegeit tegnap: a 
büdzsé 15 983 milliárd 668,7 mil-
lió forint bevétellel és 16 968 milliárd 

Végleges főszámok
bőVülő gazdasági teljesítméNNyel, alacsoNyabb adóssággal számol a kabiNet

306,1 millió forint kiadással számol. 
A hiány így 984 milliárd 637,4 millió 
forint, amely a bruttó hazai termék 
(GDP) 2,9 százaléka. A költségveté-
si törvényjavaslatból kiderül, hogy a 
bevételi főösszeg 25 milliárd forint-
tal, a kiadási pedig 85 milliárd forint-
tal több a kormány eredeti javaslatá-
nál, a deficit hatvanmilliárd forinttal 
lett nagyobb. Ami a makrogazdasági 
pályát illeti: két százalék körüli növe-
kedéssel, GDP-arányosan 2,9 száza-
lékos államháztartási hiánnyal és 2,4 
százalékos inflációval számol. A kabi-
net várakozásai szerint a háztartások 
fogyasztása és a reálbérek is két szá-
zalékkal nőnek, eközben pedig 77,4 
százalékra csökken az államadósság.

A távirati iroda jelentése alapján a 
költségvetési főösszegeket a parla-
ment 219 igen szavazattal, harminc 
nem ellenében fogadta el. A kor-
mánypártiak mellett a független Ba-
logh József támogatta a sarokszámok 
jóváhagyását. Nemmel az MSZP és a 
Jobbik jelen lévő képviselői mellett a 
független Ángyán József és Szili Ka-
talin voksolt. LMP-s politikusok nem 
vettek részt a szavazásban, ahogy a 
Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd 
Magyarországért független képvise-
lői sem. 

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter októberi expozéjában 
azt hangsúlyozta: a 2014-es büdzsé 
megkönnyíti az emberek minden-
napi életét, tervezéskor a kormány 
fő szempontja a pénzügyi stabilitás 
megőrzése és a családok terheinek 
csökkentése volt. A kormány gazda-
ságpolitikai alapelvei változatlanok, 
ezért a gazdasági élet szereplőinek 
nem kell adó- vagy járulékemelésre 
készülniük – közölte.

Kovács Árpád, a Költségvetési Ta-
nács elnöke azt mondta, hogy a jö-
vő esztendőre előirányzott 2,9 szá-
zalékos GDP-arányos hiánycél és a 
stabilitási törvény szerint számított 
államadósság-mutató 2014. évi mér-
séklődése vállalható kormányzati cél. 
A szakember kitért arra is, hogy az el-
múlt hónapokban bekövetkezett ja-
vulás – akár pénzügyi, akár reálgaz-
dasági vonalon – stabilabbá tette az 
államháztartás helyzetét is. „Ma-
gánvéleményem, hogy idén a gazda-
sági növekedés mértéke eléri az egy 
százalékot, amely jó bázist teremt a 
2014-es makrogazdasági pozíciónak. 
Jövőre a GDP-bővülés nem pusztán 
eléri a két százalékot, hanem azt meg 
is haladhatja” – húzta alá a közgaz-
dász. w

Csaba László megtartotta akadémiai székfoglalóját
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27 000
vállalkozást alapítottak hazánkban október végéig. Ez öt és fél százalékos csökkenést 
jelent tavalyhoz képest – derül ki a Ceginfo.hu adatbázisából. Az új kft.-k és rt.-k szá-
ma csökkent, a bt.-ké jelentősen nőtt. Az alacsony tőkéjű társaságok létrehozása a 
jellemző. Az új vállalkozások 83,5 százaléka kevesebb mint egymillió forintos tőkével 
alakult meg, negyven százalékuk budapesti székhelyű. (PK)
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szcs 
Pénz- és árstabilitás, árfelszabadí-
tás, intézményépítés, magánosítás 
és a globalizációban történő részvé-
tel – ha nincs is jó recept a rendszer-
változásra közgazdasági oldalról, ezek 
az elemek részei annak a „felismerés-
nek”, amelyre a hazai közgazdaság-
tan művelői rájöttek a rendszerválto-
zás negyedszázados folyamata során. 
Minderre Csaba László, az MTA rendes 
tagja mutatott rá tegnap abból az alka-
lomból, hogy megtartotta akadémiai 
székfoglalóját, Átmenettan és közgaz-
daságtan címmel a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián. 

Az akadémikus, közgazdászpro-
fesszor azt a kérdést feszegette, hogy 
mit adott az átalakulás kutatása a köz-
gazdaság-tudományhoz. Csaba Lász-
ló szerint 1989-től döntően nem várt, 
előre jelezhetetlen kihívás elé ke-

csaba lászló: egyedül nem megy

„jöVőNket az UNió kereteiN belül képzelhetjük el”

rült Magyarországon a közgazda-
ság-tudomány, illetőleg annak a tan-
anyagokban megjelenő változata, a 
közgazdaságtan. 

Kijelentette, bár lehet előre tervez-
ni a „matematika nyelvén”, a bizony-
talanság az, amely izgalmassá teszi a 
tudományt. „A közgazdaságtannak a 
köz gazdaságával is foglalkoznia kell, 
miközben olyan mindennapi ügyek, 
mint például az államháztartás hely-
zete, továbbá a gazdasági versenyben 
való részvétel is része kell hogy legyen 
a tudománynak, illetve az egyeteme-
ken oktatott tananyagnak is” – hang-
súlyozta. Megjegyezte, az elmúlt szűk 
25 évben mi, magyarok rájöhettünk 
arra: kis, nyitott gazdaságként egye-
dül nem megy, és a jövőnket az Eu-
rópai Unió keretein belül képzelhet-
jük el. w

nagy kristóF
Tovább csökkentette az irányadó ka-
matlábat tegnapi ülésén az MNB mo-
netáris tanácsa. A testület szerint az 
inflációs és reálgazdasági kilátások 
alapján további, óvatos kamatcsök-
kentésre lehet számítani. 

Az előző várakozásoknak megfelelő-
en, húsz bázisponttal 3,20 százalékra 
csökkentette a jegybanki alapkamatot 
tegnapi ülésén az MNB monetáris ta-
nácsa. A kamatvágás üteme a 2012 au-
gusztusa óta tapasztalt 25 bázispontról 
a legutóbbi három hónapban – au-
gusztusban, szeptemberben és októ-
berben – húsz bázispontra mérsék-
lődött. A kamatszint kevesebb mint 
a felére csökkent azóta, hogy az el-
múlt évben elindult az MNB enyhíté-
si ciklusa. Akkor hét százalékon állt az 
irányadó ráta. A monetáris tanács tá-
jékoztatása szerint az inflációs és re-
álgazdasági kilátások alapján további, 
óvatos kamatcsökkentésre lehet szá-
mítani. A testület jelezte, az idén foly-
tatódik a magyar gazdaság bővülése, s 
ezt jövőre további élénkülés követheti. 
A globális pénzügyi környezet ugyan-
akkor változékonyan alakul, a mone-
táris politika mozgásterét az ország 
kockázati megítélésének tartós és ér-
demi elmozdulása is befolyásolhat-
ja. A monetáris tanács a fokozatosan 
élénkülő külső konjunktúra mellett a 
gyenge belső keresleti környezet fenn-
maradására számít, aminek következ-
tében az inflációs nyomás középtávon 
is mérsékelt maradhat. A távirati iro-
dának nyilatkozó elemzők számításai 
szerint decemberben újabb húsz bá-
zispontos kamatcsökkenésről dönt-
het az MNB, így az irányadó ráta há-
rom százalékra süllyedhet. 

A szakemberek ugyanakkor figyel-
meztettek arra, hogy a globális hatá-
sok jelentős kihívások elé állíthatják 
jövőre a jegybankot, így megszakad-
hat a kamatcsökkentési ciklus, sőt 
akár emelésre is sor kerülhet. A londo-
ni elemzőházak tegnap úgy véleked-
tek, bár maradt még némi mozgás-
tere az MNB-nek, az enyhítési ciklus 
ugyanakkor valószínűleg már a vé-
géhez közeledik. A jegybanki kamat-
döntést követően kissé erősödött a fo-
rint, az euró jegyzése 298,80 forintról 
298,70-re csökkent tegnap délután. w

menetrend 
szerint jött
a kamatvágás

csibra tibor
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) 
érintő, a napokban tett kijelenté-
sei miatt a volt adóellenőr, Horváth 
András meghallgatását tervezi ma az 
Országgyűlés számvevőszéki és költ-
ségvetési bizottságának ellenőrző al-
bizottsága – tette közzé a testület ve-
zetője, Z. Kárpát Dániel a parlament 
honlapján. Ismert, Horváth azt állít-
ja, hogy a nagyobb hazai és multina-
cionális cégek évente több mint ezer-
milliárd forint forgalmi adót csalnak 
el, amihez – szerinte – az adóhatóság 
illetékesei is asszisztálnak. Horváth 
András ugyanakkor, az általa hangoz-
tatottak mellett két héttel ezelőtt fel-
jelentést is tett ismeretlen tettes ellen. 
Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség 
szóvivője lapunkat arról tájékoztatta, 
hogy a vádhatóság a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság (BRFK) korrupció 
és gazdasági bűnözés elleni főosztályát 
jelölte ki a vizsgálat lefolytatására. Az 
ügyben a feljelentés-kiegészítésre 15 
nap áll rendelkezésre, ez ugyaneny-
nyi időtartammal meghosszabbítható. 
Ez azt jelenti, hogy a november 13-án 
megtett feljelentés nyomán a BRFK-
nak december közepéig kell döntenie 
arról, elindítja-e a nyomozást az ügy-
ben. A Fidesz-frakció képviselői nem 
vesznek részt az albizottság szerdára 
meghirdetett ülésén. Balla György, a 
Fidesz frakcióigazgatója szerint a volt 
adóellenőr bűncselekmények elköve-
tésével vádol másokat, ezért az igazsá-
got bűnvádi eljárásban kell tisztázni, 
az pedig az ügyészség feladata. Tájé-
koztatását azzal zárta, hogy a fentiek 
értelmében a testület nem fog ülésez-
ni szerdán. w
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