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Évtizedes 
csúcsra futhatnak 
a búzakészletek 

A búza növekvő világpiaci kínálatával szemben csökken 
a kereslet az amerikai export iránt, különösen az euró-
pai adósságválság miatt erősödő dollár miatt – derült ki 
az USDA legfrissebb előrejelzéséből. Az alacsonyabb 
árak, az erős dollár, és a 12 éve nem tapasztalt szintre 
duzzadt búzakészletek egyaránt negatívan érintik a búza 
árfolyamát, illetve a műtrágyagyártó vállalatokat.

Hírösszefoglaló

A búza kínálata 9,3 millió tonnával nőhet jövőre, 
főként a bőségesebb betakarítás következtében. 
A nagyobb kitermeléshez sokban hozzájárult Ar-

gentína, és a tavalyi áradások után felépült Ausztrália, de 
javította termelési előrejelzését a kínai statisztikai hiva-
tal is. A növekvő búzatermelésnek köszönhetően a világ 
búzakészlete 5,9 millióval, 208,5 millió tonnára nőhet a 
2011–2012-es szezon végére, márpedig ilyen magas kész-
letállományra utoljára a 2000–2001-es szezonban volt 
példa utoljára. Ráadásul akkor egy euróért még 0,95 dol-
lárt kellett adni.

A gyenge kukoricatermés miatt a búza iránti kereslet 
megnőtt ugyan, de a 3,4 millió tonnás növekedés kevés 
ahhoz, hogy elszívja a 9,3 millió tonnás többlettermelést. 
A magas készletek, és az eladók közötti árverseny miatt 
már a spekuláns befektetők is elfordultak a búzapiactól. 
A búza mellett nyomás alá kerülhetnek a termeléshez mű-
trágyát szolgáltató vállalatok részvényei is, mint például 
a Potash Corp, az Intrepid Potash vagy a Mosaic. Vala-
mennyi vállalat papírjai több mint 20 százalékot veszítet-
tek értékükből idén.
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A búza kínálata 9,3 millió tonnával nőhet jövőre fotó: mti

> Közel 50%-kal estek vissza idén a 
közvetlen külföldi beruházások. Az idei év 
első tíz hónapjában 43,8%-kal, 1,308 milli-
árd euróra estek vissza a Romániába érkező 
közvetlen külföldi beruházások. A folyó 
fizetési mérleg deficitjét 31,9%-ban finan-
szírozták a külföldi direkt befektetésekből. 
Tavaly a közvetlen beruházások 25,6%-kal, 
2,59 milliárd euróra csökkentek. Akkor a 
fizetési mérleg hiányát 50,3%-ban fedezték 
ebből a pénzből.

> Japán erőművek Hargita megyé-
ben? Yasujuki Takagi, a bukaresti japán 
nagykövetség kereskedelmi tanácsosa és 

Kohe Matsushita vállalkozó Kovászna, 
Hargita, Maros, Kolozs, Szilágy, Bihar, 
Szatmár és Máramaros megyében erőmű-
veket szeretnének felállítani, amelyek me-
zőgazdasági hulladékot hasznosítanak. 
Erre uniós pályázatokat vesznek igénybe, 
melyekhez az önrészt a beruházó japán 
fél, a helyi önkormányzatok és/vagy a he-
lyi közösségek vállalkozói fedezik. Az első 
két ilyen beruházást Kézdivásárhelyen 
(az önkormányzat anyagi hozzájárulásá-
val) és Bánffyhunyadon (egy vállalkozói 
csoport támogatásával) a jövő őszire 
szeretnék felállítani, amelyek fahulladék 
elégetésével működnének. Kolozs me-

gyében még három másikat terveznek: 
egyet Aranyosszéken, egyet a Nádas 
völgyében, egyet pedig Széken akarnak 
működésbe helyezni. A mezőgazdaság-
ban a kalászosok esetében hektáronként 
1–3 tonna hulladék keletkezik, amit az 
1 megawattos erőművekhez 15 km-es 
körzetből lehetne biztosítani. Később 
nagyobb teljesítményűek is szóba jöhet-
nek. Ezek a „mini energiagyárak” min-
den más civilizált országban kezdenek 
teret nyerni, az Európai Unió pedig fo-
lyamatosan szorgalmazza a környezetkí-
mélő módon történő energiafüggetlen-
ség elérését.hí

rf
ol

ya
m

 hirdetéSek

A képviselőház és a szenátus hétfői együttes ülésén 
Emil Boc kormányfő ismertette a 2012-es esztendei ál-
lami költségvetés, valamint az állami társadalom-biz-
tosítási költségvetés tervezeteit. Beterjesztésében többek 
között hangsúlyozta: „A 2012-es esztendei költségvetés 
nem javasol bér- és nyugdíjcsökkentéseket, hanem azokat 
legalább a 2011-es év szintjén tartja meg. Hasonlóképpen 
utalnék arra is, hogy a végleges bírósági döntések esetében 
2012-ben 5 százalék kifizetése megvalósul.” Amolyan 
fegyvertényként jelentette be mindezt. Elég homályosan 
fogalmazott, nem lévén világos, hogy mi is értendő a leg-
alábbis 2011-es szint alatt. Majd meglátjuk. De mi is 
van azzal az 5 százalékkal? Azaz miről is van szó? Visz-
sza kell nyúlnunk a 2009-es esztendőhöz. 2009. június 
18-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 2009/71-es 
sürgősségi kormányrendelet, amely révén átütemezték 
azon jogosultságok kifizetését, amelyeknek peres úton 
szereztek érvényt közszférai alkalmazottak. Bizonyos 
bérjellegű jogosultságokról van szó, amelyek kifizetésére 
annak ellenére nem került sor, hogy azt előírták a meg-
előző időszakokban hatályba lépett jogszabályok. Nos 
ennek okán fordultak az igazságügyi szervekhez, s egy-
re-másra nyerték meg a pereket. A már említett sürgős-
ségi kormányrendelettel előirányozták ezen jogosultságok 
utólagos, de részletekben történő kifizetését. Kifizetésre sor 
nem került, de megszületett az említett kormányrende-
let módosítására és kiegészítésére vonatkozóan egy újabb 
sürgősségi kormányrendelet, a 2010/18-as, 2010 már-
ciusában. Eltelt 2 hónap, és 2010 májusában megint 
született egy módosító és kiegészítő jellegű jogszabály, a 
2010/45-ös sürgősségi kormányrendelet. Újabb átüte-
mezések, újabb határidők. Elérkeztünk 2011. december 
5-ig. Aznap a parlament három törvényt fogadott el.  

A 2011/228-ast, amellyel visszautasították a már 
említett 2010/18-as sürgősségi kormányrendeletet, a 
2011/229-est, amellyel elutasították az ugyancsak már 
említett 2010/45-ös sürgősségi kormányrendeletet, va-
lamint a 2011/230-as törvényt, amellyel viszont jóvá-
hagyták a 2009/71-es sürgősségi kormányrendeletet. Aki 
azt hinné, hogy eredeti formájában, az nagyon téved. A 
jóváhagyó törvénybe beleépítettek egy „apró” módosítást, 
nevezetesen a bérjellegű jogosultságok kifizetésének idő-
rendjére vonatkozóan. Az új megszövegezésben a 2011. 
december 31-ig végrehajtható bírósági döntések alap-
ján kifizetendő bérjellegű jogosultságokat a következők 
szerint fizetik ki: 2012-ben 5 százalékot, 2013-ban 10 
százalékot, 2014-ben 25 százalékot, 2015-ben újabb 
25 százalékot, és 2016-ban 35 százalékot. Ilyenképpen, 
ha valaki mondjuk 2009-ben megnyert egy pert, akkor 
majd jogosultsága törlésére, mármint az állam részéről, 
majd csak 2016-ban kerül sor. Ha ne adj’ isten, ő azt nem 
éri meg, akkor jelentkezhetnek az örökösök. Megnyugta-
tásként a jogszabályban az is szerepel, hogy a végleges 
bírósági döntés meghozatalakor esedékes összeg majdani 
kifizetésekor azt ki kell igazítani az inflációs rátával. És 
hogy minden, esetleges kellemetlenségnek elejét is vegyék, 
a törvény szövegében az is szerepel, hogy mindennemű 
kényszervégrehajtás hivatalból felfüggesztendő, azaz nem 
marad egyéb az érintett/érdekelt közszférai alkalmazot-
tak számára, mint a várakozás. És hogy a kép teljes le-
gyen, nem feledkezhetünk meg egy másik törvényről sem: 
a Hivatalos Közlöny december 2-i számában jelent meg 
a 2011/223-as törvény, amellyel elutasították az igaz-
ságszolgáltatási rendszerben foglalkoztatott személyzet 
egyes bérjogosultságai kifizetésére vonatkozó 2008/225-
ös sürgősségi kormányrendeletet...

Végtörlesztés 2016-ban
        jegyzet n Hecser Zoltán


