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„...micsoda nagyszerű dolog, hogy az Egyesült Államok elnöke is pontosan így gondolkodik, amikor azt
mondja, hogy Amerika az első, America First. Mi is ezt mondjuk: Magyarország az első, és utána következik
mindenki más...” (Orbán Viktor beszédéből a nemzeti konzultáció záróeseményén.)
Obama korábbi amerikai elnök nemzetközi egyezményeken alapuló, kiegyensúlyozott fejlődést
támogatott, olyat, amelyik kölcsönösen előnyös minden ország számára. Most az amerikai (és magyar)
vezetés szerint minden nemzetnek a saját érdekeit kell szem előtt tartania.
Trump elnök azt hirdeti, hogy az USA-ban eladott autókat hazai munkásokkal kell gyártatni. Orbánék pedig
minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a külföldi autógyárak Magyarországra települjenek. Ezért is
adott a kormány 2012-ben 5,5 milliárd forint beruházási támogatást az Opelnek. A cég akkoriban az
amerikai General Motors (GM) tulajdonában volt.
Január 3-án, még beiktatása előtt, felháborodott Twittert küldött ki Donald Trump, amikor megtudta, hogy
a Cruze modelleket Mexikóban gyártja a GM, és onnan exportálja az USA-ba. A Cruze-t otthon kell gyártani,
mennydörögte, majd megfenyegette a GM-et, hogy adót vet ki a Mexikóból behozott autókra.
A Cruze-t valóban Mexikóban szerelik össze, de motorjait még az ottaninál is olcsóbb bérért magyar
munkások a szentgotthárdi Opel üzemben gyártják. Onnan küldik a tengerentúlra.
Szentgotthárdon most nagy az izgalom, ugyanis a GM eladta az Opelt a francia PSA Peugeot Citroënnek. A
GM-nek továbbra is kellenek a magyar motorok, hiszen azokat a Cruze mellett beépítik a Buick Cascada és
Chevrolet Equinox modellekbe is, viszont nem lepne meg, ha Trump nyomására a jövőben azokat az USAbeli Flint városában levő üzemükben gyártanák. Közben a PSA is a Peugeot First politikáját preferálja, és
bejelentette, hogy 2019‑től az Opel Corsa modellek Peugeot motorral kerülnek forgalomba.
America First, Hungary First és most már Peugeot is First – a végén megtörténhet, hogy a szentgotthárdi
gyárat be kell majd zárni. Vajon azt is „nagyszerű dolognak” tartaná a magyar miniszterelnök?

