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Η Toyota Motor Corp τερματίζει την παραγωγή
οχημάτων στη Ρωσία
2022/09/23 17:16 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Η Toyota Motor Corp αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιό της στην Αγία Πετρούπολη
της Ρωσίας.
Ήδη, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία είχε αναστείλει την παραγωγή στην Αγία
Πετρούπολη από τον περασμένο Μάρτιο, λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική
αλυσίδα και διέκοψε τις εισαγωγές οχημάτων στη χώρα.
Όπως αναφέρει η ρωσική εφημερίδα “Kommersant”, η εργοστασιακή μονάδα
έχει χωρητικότητα 100.000 οχημάτων ετησίως και παρήγαγε τα μοντέλα Camry
και RAV4. Εκτιμάται δε ότι θα πωληθεί στο μέλλον.

Η ανακοίνωση της Toyota
«Στις 4 Μαρτίου χρειάστηκε να αναστείλουμε τις εργασίες παραγωγής στο
εργοστάσιό μας στην Αγία Πετρούπολη, λόγω των διακοπών στην προμήθεια βασικών
υλικών και ανταλλακτικών. Έκτοτε, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και
αξιολογούμε τη μελλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησής μας στη Ρωσία.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διατηρήσαμε πλήρως το εργατικό δυναμικό
μας και διασφαλίσαμε ότι η εγκατάστασή μας ήταν έτοιμη να ξαναρχίσει την
παραγωγή εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Ωστόσο, μετά από έξι μήνες, δεν
μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις κανονικές δραστηριότητες και δεν βλέπουμε καμία

ένδειξη ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά στο μέλλον.
Η απόφαση για τον τερματισμό της παραγωγής οχημάτων Toyota στη Ρωσία δεν είναι
κάτι που αποφασίσαμε εύκολα. Τα τελευταία 80 χρόνια έχουμε αναπτύξει την
επιχείρησή μας και την επωνυμία μας με την υποστήριξη ενδιαφερόμενων μερών σε
όλο τον κόσμο. Πρέπει τώρα να ενεργούμε με τρόπο που να μας επιτρέπει να
προστατεύουμε τις αξίες και τις αρχές που οικοδομήθηκαν από τους προκατόχους
μας και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τις μεταδώσουμε στην επόμενη γενιά.
Αποφασίσαμε επίσης ότι οι δραστηριότητές μας στη Μόσχα πρέπει να
βελτιστοποιηθούν και να αναδιαρθρωθούν -με σαφή στόχο τη διατήρηση μιας
αποτελεσματικής οργάνωσης για να συνεχίσει να υποστηρίζει το δίκτυο λιανικής
στην παροχή συνεχών υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες της Toyota και της Lexus
στη Ρωσία.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπαλλήλους μας για τη σκληρή δουλειά και την
αφοσίωσή τους. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά τους, θα τους
προσφέρουμε βοήθεια για την επαναπρόσληψη, την επανειδίκευση και την ευημερία,
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης που υπερβαίνει τις νομικές
απαιτήσεις».

