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A craiovai autógyár új személy-
gépkocsijának, a Ford B-Max-
nak a Frankfurti Autószalonon 
kellett volna jelentkeznie. Nem 
úgy történt: annak hivatalos be-
mutatóját elhalasztották 2012-
re, a Genfi Autószalonra. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy ez egy 
epizódja a craiovai sze mély gép-
kocsigyár újkori történetének. 
Emlékeztetnénk: 2007. szep-
tember 17-én írták alá a rész-
vények eladására vonatkozó 
szerződést az Állami Aktívákat 
Érté kesítő Szakhatóság (AVAS) 
és a Ford Motor Company ille-
tékesei által.
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Ez tulajdonképpen egy újabb 
magánosítást jelentett, ami 
magával hozta a Ford már

kájú személygépkocsik gyártásá
nak majdani megkezdé sét Craio
ván. A szóban forgó szerződés 
értelmében a Ford többek között 
vállalta, hogy mintegy 675 millió 
eurós beruházás révén gyakor
latilag egy új gyárat létesít, ahol 
2012ben elérik az éves 250–300 
ezer személygépkocsigyártási ka
pacitást, valamint éves viszonylat
ban 300 000 gépkocsimotor le
gyártását, s ezzel egyidejűleg 6000 
munkahely teremtését. Az állam 
részéről támogatásra lett volna 
jogosult a Ford, nevezetesen 200 
millió euróra, amelyből 143 mil
lió euró beruházási célzattal és 57 
millió euró a majdani alkalmazot
tak szakmai képzése céljából.

A kezdet ígéretesnek bizo
nyult, megkezdődött az egykori 
gépkocsigyár szerkezetváltása. Ám 
a dolgok nem úgy alakultak, ahogy 
azt a felek remélték: 2010 máju
sában a Ford Motor Company 
illetékesei tárgyalásokat kezde
ményeztek a szerződés módosí
tására, pontosabban annak egyes 
előírásai megváltoztatására vo
natkozóan. A jelek szerint ezek a 
tárgyalások körülményesnek bi
zonyultak, mert azóta közel más
fél év telt el, de a tárgyalásokat 
nem sikerült finalizálni, illetve 
nem kerülhetett sor a kiegészítő 
okirat aláírására. Gyártani ugyan 
gyártottak járműveket, de nem 

személygépkocsit, hanem a Ford 
Transit furgon összeszerelésére 
került sor, 2010ben abból 3074 
készült el, 2011 első hat hónapjá
ban pedig 4675.

A Ford illetékesei többek kö
zött azt szeretnék elérni, hogy a 
már említett kapacitások teljesí
tésének határidejét 2012ről 2015
re tolják ki. A Ford Europa illeté
kes alelnöke, Wolfgang Schnei der 
nemrégiben azt nyilatkozta, hogy 
„annak idején, ezelőtt három év
vel abból indultunk ki, miszerint 
európai viszonylatban 18 millió 
gépkocsi eladására lesz lehető
ség, de jelenleg csak 15 millió 
értékesítése lehetséges.” Nos, a 
jelek szerint a piac beszűkülése 
okán kívánják átütemezni a gép
kocsigyártási kapacitás elérésé
nek időbeni kitolását. De menet 
közben is számos késlekedés, ha
lasztás következett be, a beruhá
zások sem haladtak a megfelelő 
ütemben.

A Ford illetékeseinek állítá
sa szerint nincsenek rendkívü
li problémák, ennek ellenére a 
tárgyalások nehézkesnek bizo
nyulnak. Időközben még történt 
valami: a román kormány által a 
2010/405ös kormányhatározat
tal kijelölt tárgyalóbizottság egyes 
tagjai már nem azoknál a tárcák
nál töltenek be tisztséget, amelyek 
illetékesek a szerződésmódosítás 
ügyében. És ennek okán október 
4én egy újabb kormányhatározat 
jelent meg, a 2011/950es, amely
lyel kinevezték a román tárgya
lóküldöttség tagjait. De térjünk 
vissza a lényegre. A határidők el
napolása, illetve a termelési volu
men csökkenése okán az eredeti
leg vállalt állami támogatás folyó
sítására semmiképp nem kerülhet 
sor. Következésképpen újra kell 
tárgyalni annak összegét is.

Az viszont annak a függvénye, 
hogy mikor is kezdődik meg tény
legesen a Ford BMax személy
gépkocsi gyártása, illetve mikor 
is haladja meg az alkalmazottak 
száma a 6000et. Erre pontos vá
laszt nem adtak a Ford illetékesei, 
igen visszafogottan nyilatkoznak, 
többek között a tárgyalások bi
zalmas jellegére hivatkozva. Ami 
egy nemrégiben elhangzott nyi

latkozatból kiolvasható, az az, 
hogy 2012ben lehetséges lesz a 
300 000 motor legyártása, egy új 
motorról van szó, az egyliteres, 
háromhengeres EcoBoost mo
torról. Ennek a sorozatgyártása 
állítólag 2012 első hónapjaiban 
megkezdődik.

Az új személygépkocsi, a Ford 
BMax prototípusa elkészült, de 
nem Romániában, azt közutakon 
is tesztelték, s a sorozatgyártása 
állítólag 2012 első félévében meg
kezdődne. A becslések szerint 
legjobb esetben is a jövő eszten
dőben csak 100 000 személygép
kocsi legyártására lesz/lenne lehe
tőség. A 250–300 ezres kapacitás 
elérésére pedig csak 2015ben. A 
Ford illetékesei azt is elismerik, 
hogy ez csak úgy lesz lehetséges, 
ha gyártásba veszik a BMaxnak 
egy második modelljét is, amely
nek sorozatgyártására állítólag 
2015ben kerülne sor.

Ami pedig a létszámot illeti, 
jelenleg 3500 alkalmazottat fog
lalkoztatnak, s a 6000es állomány 
elérésére ugyancsak 2015ben ke
rülne sor. Ami az eddigi beruházá
sokat illeti, arról sem nyilatkoznak 
szívesen a Ford illetékesei. Állí
tásuk szerint eddig mintegy 300 
milliós beruházást eszközöltek, 
s technológiaváltásra került sor 
a festödében, a BMax gyártása 
megkövetelte felszerelések ren
delkezésre állnak, és befejezéshez 

közeledik a karosszériarészleg kor
szerűsítése.

Mindezt összevetve a szerző
désben vállalt paraméterek eléré
sére csak 2015 ben lehet számíta
ni. S ehhez kell igazítani az állami 

támogatást is. S e tekintetben 
talán a legizgalmasabb az, hogy 
az eredetileg vállalt 200 milliós 
támogatásból az új körülmények 
között mennyi is illetheti meg 
majd a beruházót.

Egyelőre csak Ford Transit furgont gyártanak Craiován. Jövőre a motorgyártást is tervezik az oltyán városban

hirdETésEk

A Ford B-Max prototípusa tesztelés közben. 2012-re tervezik a sorozatgyártás beindítását romániában


