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Rebríček Fortune Global 500 – Toyota je
najväčšou automobilovou firmou na
svete
27. júla 2017

Magazín Fortune zverejnil zoznam 500 najväčších firiem na svete. V rebríčku Global
500 sa Toyota v rámci automobilového priemyslu vyhupla z 2. na 1. miesto. Japonský
koncern je piatou najväčšou globálnou firmou s medziročným nárastom obratu o 7 %
na 254,69 miliárd dolárov.
Toyota zaznamenala zvýšenie obratu z 236,59 miliárd dolárov vo fiškálnom roku
končiacom v marci 2016 na hodnotu 254,69 miliárd dolárov vo fiškálnom roku končiacom
v marci 2017. To jej stačilo na postup v rebríčku o tri pozície z 8. na 5. miesto a na
obsadenie 1. miesta v rámci celého automobilového priemyslu.
Japonský koncern patrí k popredným výrobcom automobilov – v roku 2012 vyrobila
Toyota ako prvá firma v histórii viac než 10 miliónov vozidiel a v rokoch 2012 – 2015 sa
stala lídrom predaja. V roku 2016 Toyota obsadila 2. miesto v počte predaných vozidiel a v
období od januára do mája 2017 opäť predala najviac vozidiel zo všetkých výrobcov.
Toyota, ktorá zamestnáva 364 445 pracovníkov, sa v rebríčku Fortune Global 500 objavuje
už 23 rokov. Automobily Toyota Motor Corporation sa predávajú celkovo pod piatimi
značkami: Toyota, Lexus, Hino, Ranz a Daihatsu. Japonský podnik má vedúce postavenie na
trhu hybridov. Ponúka najviac modelov na celom svete a predáva najviac kusov
automobilov s týmto pohonom. Toyota je už niekoľko rokov najvýznamnejšou globálnou
automobilovou značkou. Podľa magazínu Forbes predstavovala jej hodnota v tomto roku
41,1 miliardy dolárov, čo predstavuje 8. miesto v celosvetovom rebríčku značiek vo
všetkých
priemyselných
odvetviach.
Magazín Fortune je americký dvojtýždenník vydávaný spoločnosťou Time Inc., ktorý sa
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zaoberá obchodnou problematikou. Fortune Global 500 je každoročný rebríček 500
najväčších korporácií na svete, ktorý je založený na výsledkoch ročných obratov. 500
najväčších firiem na svete zamestnáva 67 miliónov pracovníkov a reprezentuje 34 krajín.
Rebríček zohľadňuje ročné obraty v rámci fiškálneho roku, ktorý bol ukončený dňa 31.
marca 2017. Magazín Fortune vychádza z údajov, ktoré poskytujú globálne koncerny
vládnym inštitúciám v jednotlivých krajinách, kde sú zaregistrované.

Odkaz na kompletný rebríček Fortune Global 500:
http://fortune.com/global500/
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