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Automobilka Volvo Cars se rozhodla postavit svou
americkou továrnu v Jižní Karolíně
Společnost Volvo Cars, výrobce prémiových automobilů, si vybrala pro postavení
své nové továrny (investice 500 milionů USD) lokaci v Jižní Karolíně, čímž
poukázala na přitažlivost Spojených států amerických jakožto místa vhodného pro
zavedení technologicky vyspělé výroby a současně významně podpořila
ekonomiku státu Jižní Karolína.

Počáteční roční produkce nové továrny, která vyroste v okrese Berkeley poblíž Charlestonu, se bude
pohybovat kolem 100 000 vozů.
Vyrábět se zde bude nejnovější generace modelů Volvo určených pro trh USA a pro export. Výstavba továrny
bude zahájena začátkem podzimu 2015 a očekává se, že první vozidla opustí výrobní linku v roce 2018.
Po zprovoznění tohoto závodu bude automobilka Volvo schopna vyrábět svá vozidla na třech kontinentech,
čímž upevní své postavení skutečně globálního výrobce automobilů, protože v současné době již provozuje
dvě továrny v Evropě a dvě v Číně.
Postavení nové továrny v USA představuje součást ambiciózního střednědobého expanzního plánu s cílem
zdvojnásobit celosvětové prodeje, zvýšit podíl značky na trhu a dosáhnout vyšší ziskovosti.
„Tato nová globální průmyslová stopa spolu s kompletním obnovením produktové nabídky představuje základ
pro naše ambice rozšířit společnost a zvýšit její zisky,“ vysvětluje Håkan Samuelsson, prezident a generální
ředitel společnosti.
Trh USA bude hrát ve znovuzrození společnosti Volvo Cars klíčovou roli. Automobilka, která prodávala své
vozy na území USA již v roce 1955, zde chce v rámci svého střednědobého cíle prodávat alespoň 100 000
vozů ročně.
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„Vybudování továrny v USA je přímým odrazem našeho závazku ke Spojeným státům a současně to
potvrzuje zásadní postavení této země v našem plánu na rozšíření společnosti,“ potvrzuje Lex
Kerssemakers, senior viceprezident pro Ameriku.
Rozhodnutí vybrat si pro postavení nové továrny okres Berkeley bylo přijato na základě snadného přístupu k
mezinárodním přístavům a infrastruktuře, dostatku proškolených pracovních sil, atraktivního investičního
prostředí a zkušeností v oblasti vysoce vyspělého zpracovatelského průmyslu.
Podle odhadů společnosti Volvo Cars by měla továrna dlouhodobě zaměstnat až 4 000 lidí. Na základě
multiplikačního efektu by vybudování nového závodu mělo znamenat, že na každou pracovní pozici v rámci
samotné továrny připadne dalších 5 až 7 nových pracovních míst v přidružených službách. Mimoto přináší
továrna ještě další výhody pro místní ekonomiku, od vyšších výnosů z daně z příjmu až po větší výdaje
spotřebitelů.
„USA zůstávají jednou z nejdynamičtějších ekonomik na světě a společnost Volvo Cars pevně věří, že pro ni
budou investice a přispívání ke zvýšení ekonomiky trhů, na kterých chce prodávat svá vozidla, přínosem,“
vysvětluje Lex Kerssemakers.
Nikki Haley, guvernérka Jižní Karolíny, prohlašuje: „Díky investici 500 milionů USD a vytvoření 4 000 nových
pracovních míst v této komunitě bude přítomnost společnosti Volvo Cars a její závazek vůči okresu Berkeley
a celému státu velkým přínosem po další desetiletí. Jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s celosvětovým
lídrem ve výrobě automobilů, který nám pomůže posílit automobilový průmysl Jižní Karolíny.“
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/162730/photos
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