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A vasútra helyeznék át a közúti áruszállítás egy részét

Roncsprogram újratöltve
A Roncsautóprogram 

költségvetésének a nö-

velésével és az áruszál-

lítás egy részének a 

vasútra történő áthelye-

zésével is felveszi a har-

cot a román kormány a 

légszennyezés ellen.

Ford EcoSport Craiováról

A Ford Motor Co. kétmillió eurós 
beruházását követően csütörtö-
kön megkezdte az új EcoSport 
kisméretű városi terepjáró (SUV) 
gyártását a craiovai összeszerelő 
üzemében. Az európai piacot ed-
dig az indiai Chennai üzem látta 
el az EcoSport modellel. 

„Egyre több vásárló érdeklő-
dik az EcoSport és általában az 
SUV modellek iránt, így most jött 
el az ideje, hogy Európában is 
beindítsuk a gyártást” – mondta 
Steven Armstrong, a Ford Motor 
Company Európa, a Közel-Kelet 
és Afrika régióért felelős alelnö-
ke. A hivatalos adatok szerint a 
Ford európai SUV-értékesítése 
2016-ban több mint 30 százalék-
kal bővült, 2017 első nyolc hónap-
jában pedig a növekedés megha-
ladta a 27 százalékot.

A SUV modellek forgalmának 
növekedése új munkahelyeket is 
teremt a dél-romániai üzemben. 
Az év végéig a Ford további 1700 
munkahelyet létesít Craiován, az 
autó- és motorgyártó részlegek-
ben így 3900 alkalmazott dolgo-
zik majd. Az általuk készített au-
tókat négy kontinensre, a világ 56 
országába exportálják. 

 Az ünnepélyes bemutatón 
részt vett Klaus Johannis ál-

lamfő és Mihai Tudose minisz-
terelnök is. „A közlekedési inf-
rastruktúrának prioritást kell 
élveznie minden kormány ré-
széről ahhoz, hogy nagyobb, 
eredményesebb beruházások 
történjenek, kiegyenlítődje-
nek a régiók közti különbsé-
gek” – jelentette ki craiovai lá-
togatásán Johannis. Beszámolt 
ugyanakkor arról is, hogy az 
új Ford EcoSport modell be-
mutatója előtt találkozott a 
kormány képviselőivel, töb-
bek közt Mihai Tudose minisz-
terelnökkel, és tárgyaltak er-
ről a témáról. „Beszélgetése-
ink során érintettük ezeket a 
témákat is, és minden erre vo-
natkozó ígéretet megkaptam” – 
mondta az államfő. 

 Tudose eközben arról beszélt, 
hogy ami a „Craiovát a világgal 
összekötő” infrastruktúrát ille-
ti, Románia már nemcsak ígé-
retek szintjén áll. „Vannak olyan 
munkálatok, amelyeknél már el-
indult a közbeszerzés. Ebben a 
térségben is történnek dolgok. 
Ezt vállalta Románia. Románia 
pedig betartja vállalásait” – szö-
gezte le a kormányfő. 
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Egyforma minőséget kérnek

Nőtt a román ipar termelése

Negyedmillió lejjel kiegé-
szítette a klasszikus 
Roncsautóprogram költ-

ségvetését a kormány, így 3800-
zal több régi autót lehet kivonni 
a forgalomból az év végéig, mint 
2016-ban. A kormány közlemé-
nye szerint ezzel biztosítják a ti-
zenharmadik éve folyó program 
folytonosságát. Mint ismeretes, 
a gépkocsipark felújítását cél-
zó Roncsau tóprogram kereté-
ben 8 évesnél régebbi autót lehet 
leadni az ócskavastelepeken, 
amiért 6500 lejes értékjegyet 
kap a tulajdonos. Az összeghez 
idén először hozzáadódhat to-
vábbi 1700 lej támogatás azok-
nak a gépkocsi-tulajdonosok-
nak, akik hibrid autót szeretné-
nek venni, illetve 1000 lej azok-
nak, akik 98 grammosnál ala-
csonyabb szén-dioxid-kibocsá-

tású gépkocsikat vásárolnak. 
Ezek össze is adódhatnak, te-
hát a pályázó egyszerre mind-
három támogatást megkaphat-
ja. Az előírások szerint ugyan-
akkor a Roncsautó Plusz Prog-
ramban – amelynek keretében 
10 ezer eurós (mintegy 45 ezer 
lejes) támogatás igényelhető 100 
százalékosan elektromos jár-
művek beszerzésére – részt ve-
vő tulajdonosoknak nem kötele-
ző leadniuk a régi autójukat, de 
ha bevisznek egy nyolc évnél ré-
gebbi járművet, akkor a 10 ezer 
euróhoz az eredetileg lehívható 
6500 lejt is megkapják. 

A kormány szerdai ülésén 
ugyanakkor arról is döntött, 
hogy 10 millió lejes költség-
vetéssel egy RO-LA nevű új 

programot indít útjára, amely-
nek az a célja, hogy mérsékel-
je a légszennyezést, az egész-
ségre ártalmas anyagok és a 
széndioxid kibocsátását. „Az 
új program azzal kívánja a 
közúti áruszállítás negatív ha-
tásait csökkenteni, hogy a for-
galom egy részét a közút he-
lyett a vasúton oldja meg” – ol-
vasható a közleményben. A hi-
vatalos tájékoztatás szerint ez 
úgy történne, hogy a kamiono-
kat különleges terminálokon 
erre a célra átépített vagonok-
ra tennék fel. A szerelvények-
nek személyszállító vagonjai 
is lennének, amelyeken a sofő-
rök utazhatnának. 

  
BÁLINT ESZTER

Bővítenék az e-töltőállomás-hálózatot

Bár a kormány jelentős összegekkel támogatja a hibrid és elekt-
romos autók vásárlását, egyelőre még elég kevés lehetőségük 
van a gépkocsik feltöltésére a környezetkímélő technikát válasz-
tó sofőröknek. Éppen ebből kiindulva, Graţiela Gavrilescu környe-
zetvédelmi miniszter a napokban bejelentette, a kormány támo-
gatni szándékozik egy e-töltőállomások felállítását célzó progra-
mot. „Mandátumunk elejétől az orzság gépkocsiparkjának a fel-
újítása volt a célkitűzésünk, mivel gondolunk a következő generá-
ciókra, továbbvisszük a leghosszabb életű kormányprogramot, a 
Roncsautóprogramot és az ebből kifejlődött Roncs Pluszot. Olyan 
autókat akarunk népszerűvé tenni, amelyek nem szennyeznek” – 
mutatott rá a környezetvédelmi tárca vezetője. Ennek apropóján 
pedig bejelentette, az e-töltőállomások felállítását támogató kor-
mányprogram finanszírozási tájékoztatója közvitán van.

Nem szennyez tovább. Több autó kerülhet idén roncstelepre a program meghosszabbítása után

Az év első nyolc hónapjában 8,2 
százalékkal nőtt az ipari terme-
lés Romániában a tavalyi azo-
nos időszakhoz mérten – de-
rül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által csütörtökön 
nyilvánosságra hozott adatso-
rokból. A szezonális és naptár-
hatással kiigazított érték szerint 
a bővülés 8,9 százalék volt. 

Az első nyolc hónapban a fel-
dolgozóipar 8,9 százalékkal bő-
vült, a kitermelőipar 5,2 száza-

lékkal teljesített jobban, a villa-
mos és hőenergia, valamint a gáz 
kitermelése és szolgáltatása 1,8 
százalékkal nőtt. Augusztusban 
az ipari termelés 10,3 százalék-
kal nőtt a tavalyi nyolcadik hó-
naphoz mérten. A statisztikai in-
tézet a héten közölte ugyanakkor 
azt is, hogy az első nyolc hónap-
ban 12,2 százalékkal nőttek az új 
ipari megrendelések. Az iparban 
tevékenykedő vállalatok árbevé-
tele a vizsgált időszakban 10,8 

százalékkal bővült. Amint arról 
több ízben is írtunk, az ipar ad-
ja a román bruttó hazai termék 
(GDP) mintegy negyedét, és az 
idén ismét jól teljesít. Tavaly 1,7 
százalékkal nőtt az ipari terme-
lés, miután a megelőző két évben 
folyamatosan lassult a növeke-
dése. A bukaresti ipar – mint is-
meretes – az idén 5,6 százalékos 
GDP-bővüléssel számol.

 HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Új kezdet. Craiován gyártják az európai piacra szánt EcoSportot

Egyforma termékminőséget 
mindenkinek a címe annak a 
pozsonyi találkozónak, amit 
szlovák kezdeményezésre a 
kettős termékminőség gyakor-
latának a megszűntetéséért tar-
tanak a visegrádi négyek kor-
mányfőinek, illetve az összes 
uniós tagország képviselőinek 
és az uniós szakpolitikusoknak 
a részvételével pénteken. 

Közben a cseh mezőgazda-
sági tárca éppen tegnap közöl-
te, hogy hét élelmiszer volt tel-
jesen azonos összetételű abból a 
megegyező csomagolásban for-
galmazott 21-ből, amelyet a cseh 
mezőgazdasági minisztérium 
vizsgáltatott meg öt európai uni-
ós országban.  A tárca a nem-
zetközi üzletláncokban Német-
országban, Ausztriában, Cseh-
országban, Magyarországon és 
Szlovákiában forgalmazott bébi-
ételeket, háziállat-eledeleket és 
más élelmiszereket vizsgáltatott 
meg. “21 élelmiszerből mindösz-
sze hét összetétele volt teljesen 
azonos minden országban, há-
rom élelmiszernél mérsékeltek 
voltak a különbségek, míg 11-

nek az összetétele lényeges elté-
réseket mutatott” – mondta Ma-
rian Jurecka, cseh mezőgazda-
sági miniszter.

A kettős mérce – mint is-
mert – azután vált jelentős po-
litikai témává az unióban, hogy 
a szlovák agrártárca, egy élel-
miszertermékeken végzett ösz-
szehasonlító vizsgálat eredmé-
nyére hivatkozva felhívta rá a 
figyelmet. A szlovák vizsgálat 
eredményeit később tíz ország-
ban végzett hasonló elemzés is 
megerősítette, s az is bebizo-
nyosodott, hogy drogériai ter-
mékeknél is nyomon követhe-
tő. A kettős minőség megszün-
tetéséről szélesebb körben a vi-
segrádi négyek kormányfőinek 
márciusban Varsóban tartott 
csúcstalálkozóján is szó volt. 
Ott Robert Fico szlovák kor-
mányfő a helyzet sürgős meg-
vizsgálására szólította fel az EU 
illetékes szerveit, kilátásba he-
lyezve, hogy ellenkező esetben 
Szlovákia európai polgári kez-
deményezést indít.
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