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Elzárták a csapot

Felhők a Ford egén
Egymás mellett beszélnek el a Ford 
romania rt. és a román kormány 
illetékesei, amikor a craiovai beru-
házási feltételekről esik szó. Tény 
viszont, hogy Bukarest leállította az 
autógyártónak jóváhagyott állami 
támogatás folyósítását mindaddig, 
amíg a Ford nem éri utol magát.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Idén áprilisban már nem kapta 
meg a Ford Romania Rt. a craiovai 
gyárprivatizálást követő beruházá-

sok utáni állami támogatást, amelyet a 
2008/109-es sürgősségi kormányren-
delet ír elő. Az autógyártó cégnek Bu-
karest csupán az első részletet utalta át 
17,6 millió euró értékben, a pénzügy-
minisztérium szerint pedig a támoga-
tás folyósítását azért függesztették fel 
egy ideig, mert a Ford Romania Rt. 
megkésett a beruházásokkal. A szak-
tárca azt is leszögezi, hogy az eddig 
folyósított összeg a megvalósított be-
ruházásokkal arányos.

2008–2010-re vonatkozóan 
eg yéb ként az állami támogatás kvan-
tuma a már említett kormányrende-
let értelmében 65,55 millió eurót 
jelentene. A Ford illetékesei nem kí-
vánták kommentálni a kialakult hely-
zetet, csupán annyit közöltek, hogy 
„bizalmas jellegű információkról van 
szó, a Ford pedig állandó kapcsola-
tot tart a román kormánnyal, és ez a 
kapcsolat pozitív”. Állítólag a két fél 
között félreértés uralkodik: a Ford ál-
tal eszközölt beruházások összessége 
felöleli azokat a költségeket is, ame-
lyek a gyártási előkészületet célozták 

meg, de a támogatási jogosultság csak 
a berendezésekkel, felszerelésekkel 
kapcsolatos beruházásokra vonatko-
zik. A Fordnak 2012-ig 675 millió 
lejes beruházást kell eszközölnie és el 
kell érnie az évi 750 000-es gyártási 
kapacitást. Az már biztos, hogy erre 
nem kerülhet sor. Ugyanakkor a Ford 
szeretné újratárgyalni a privatizálási 
szerződés egyes kitételeit, illetve egy 
évvel elhalasztani a tervezett beruhá-
zások megvalósításának időpontját. 
A legyártandó gépkocsik tekinteté-
ben is van némi félreértés, ugyanis a 
Ford szerint csak gyártási kapacitásról 
lenne szó, a szerződésben viszont a le-
gyártandó gépkocsik száma szerepel. 
Mindezek okán a privatizálási szer-
ződés módosítása és kiegészítése ne-
hézkesen halad, és senki nem tud vá-
laszt adni, hogy arra mikor is tesznek 
pontot. A minisztérium már említett 
közleményében az is szerepel, hogy a 
Ford Romania Rt.-től okiratokat kér-
tek be, és tisztázni szeretnének egyes 
részletkérdéseket.

De egyelőre még azt sem tudni, 
mikor kezdődik meg a Ford B-Max 
sorozatgyártása. Az ismeretes, hogy 
a nyár folyamán csak a tesztmodellek 
kerülnek le a szerelőszalagokról, s ilyen 
körülmények között idén már szó sem 
lehet a sorozatgyártás megkezdéséről. 
A gyártól származó értesülések sze-
rint a gyártásba vétel a jövő esztendő 
első negyedében kezdődik meg, a tu-
lajdonképpeni sorozatgyártás pedig 
annak harmadik évnegyedében. Arra 
vonatkozóan viszont, hogy ténylege-
sen hány személygépkocsit is fognak 
legyártani, nem közöltek számadatot.

a Mercedes néhány héten belül 
meg mutatja új elsőkerék-hajtású 
modelljeit, köztük azokat is, ame-
lyek számára Magyarországon, 
kecs keméten építenek éppen 
gyá rat. a legkisebb Mercedesek 
új generációját várhatóan a Frank-
furti Autószalonon mutatják be.

Talán az új B osztály karaktere 
áll a legközelebb a kifutó kis 
Mercikéhez: ez még mindig 

kisbusz formájú, míg a többi már tel-
jesen személyautónak látszik majd. A 
változások persze így is meglehetősen 
látványosak: az egyterű hosszabb lett, 
jóval határozottabb orr-résszel, illetve 
szélesebb és alacsonyabb is. Látvány-
ra jóval nagyobbnak tűnik, mint a 
korábbi B osztály, ami elsősorban az 

új arányok számlájára írható. A forma 
nem különösebben érdekes, de mivel 
ez a kivitel lesz a palettán a legéssze-
rűbb modell, ez talán nem is okoz 
majd túl nagy problémát – számol be 
a Totalcar autós portál.

A külső megváltozásának elsőd-
leges oka az új padlólemez. Elhagy-
ták az autót alaposan megmagasító 
masszív padlókeretet, így az új plat-
form nem különbözik sokban a kon-
kurens kompakt modellekben hasz-
náltaktól. Ugyanakkor akad benne 
egy-két, a szokványosnál igényesebb 
megoldás, mint a négy lengőkaros 
hátsó futómű, és a kis Mercedesek-
ben számos, a nagyobb modellekből 
már ismert segédelektronika felbuk-
kan, amilyen az ütközésgátló, a sáv-
elhagyásra figyelmeztető berendezés 

vagy a holttérfigyelő, hogy csak né-
hányat említsünk.

A motorválaszték is megújul: 
a benzinmotor-paletta olyan négy-
hengeresekből áll majd, amelyek 
keresztben és hosszában is beépít-
hetők, így nemcsak a fronthajtású, 
de a nagyobb, hátsókerék-hajtású 
autókba is beszerelhetők. Egyelőre 
kétféle benzinmotorról és kétféle 
dízelről hallani, az előbbiek 122 és 
156, az utóbbiak 109 és 136 lóerő-
sek lesznek, ha minden igaz.

A legkisebb Mercedesek új ge-
nerációját, így a fotón látható B 
osztályt várhatóan a Frankfurti 
Autószalonon mutatják be néhány 
héten belül, így rövidesen minden 
lényeges információt közzétesznek 
a gyáriak.

Új arányok

Képeken a magyar Mercedes

A Kecskeméten gyártásra váró Mercedes B osztály. Rövidesen élőben is látható lesz

Már egymilliárd 
autó van a bolygón

A Wards Auto szerint a 
Föld személyautó-állomá-
nya néhány hónappal ez-

előtt lépte át a bűvös egymilliár-
dot. Az autók száma az ezredfor-
duló óta évente stabil 1-2%-kal 
nőtt, de a 2010-es adat valamiért 
3,6%-kal múlta felül a 2009-esét, 
pedig a nyugati országokban épp 
akkor tetőzött a válság. Az Egye-
sült Államokban 1,3 emberre jut 
egy autó, Kínában ez a szám 17, 
Indiában pedig 56.
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