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Berlin, 29.09.2015 - Zamieszanie wokół koncernu Volkswagena związane z manipulowaniem testów emisji spalin
odbiło się szerokim echem na świecie.
Zamieszanie wokół koncernu Volkswagena związane z manipulowaniem testów emisji spalin odbiło się szerokim
echem na świecie. Eksperci z Niemieckiego Instytut Badań Gospodarczych (DIW) przyznają, że może on wpłynąć
negatywnie nie tylko na sprzedaż samochodów tej marki, ale również na całą niemiecką gospodarkę. Przemysł
motoryzacyjny jest jednym z kluczowych sektorów, więc spadek sprzedaży dotknie wielu dostawców
współpracujących z koncernem. Jak twierdzą eksperci DIW Volkswagen jest symbolem niemieckiego przemysłu i
problemy koncernu psują wizerunek kraju słynącego z jakości i ekologiczności.
W ubiegłym roku branża samochodowa zatrudniała 775 tys. osób – to 2,0% całkowitej liczby 42,7 mln
pracowników w Niemczech. Około jedna trzecia wydatków na prace badawcze i rozwojowe pochodziła z ﬁrm
motoryzacyjnych. Ich przychody wzrosły w 2014 r. o prawie 2,0% r/r do 370 mld EUR. Pojazdy i części był
najlepszym towarem eksportowym i w 2014 r. wartość eksportu wyniosła 203 mld EUR, czyli więcej niż sprzedaż
maszyn i produktów chemicznych. Udział największych koncernów w eksporcie Niemiec wyniósł 18,0%.
Opinie specjalistów na temat skutków kontrowersji wokół Volkswagenie są jednak podzielone. Według Związku
Niemieckiego Handlu Hurtowego i Zagranicznego (BGA) koncern będzie nadal sprawnie funkcjonował za granicą,
bo ma dobrą markę budowaną przez długie lata. Według ekonomistów z Commerzbanku kłopoty jednej ﬁrmy,
nawet takiej znaczącej jak Volkswagen, nie są w stanie spowolnić rozwoju kraju czy doprowadzić do recesji.
Znacznie poważniejszym zagrożeniem dla przyszłości branży samochodowej w Niemczech jest chociażby kryzys
w Chinach.
Z kolei specjaliści z ING banku uważają, że problemy Volkswagena w dłuższej perspektywie niosą podobne
ryzyko dla niemieckiej gospodarki jak sytuacja w Grecji. Załamanie się sprzedaży samochodów w USA przełoży
się na wyniki w eksporcie i na rozwój branży. Podobne obawy o przyszłość koncernu wyraża Instytut Badań
Gospodarczych (DIW), ponieważ nie spełnienie standardów ekologicznych przy produkcji silników
wysokoprężnych doprowadzi do długotrwałych ograniczeń w sprzedaży, a konkurencja na światowych rynkach
jest ogromna.
Sprawę manipulowania pomiarem spalin w ok. 482 tys. samochodach Volkswagena (m.in. Jetta, Golf, Beetle i
Passat) wykryła amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), a sprawą zajął się resort sprawiedliwości.
Wstrzymano sprzedaży nowych i używanych modeli z silnikami wysokoprężnymi i na koncern mogą zostać
nałożone wysokie kary ﬁnansowe. Po ujawnieniu sprawy Martin Winterkorn ustąpił ze stanowiska szefa zarządu
Volkswagena, a jego miejsce zajął Matthias Mueller z Porsche. Minister transportu Alexander Dobrindt zarządził w
całym kraju sprawdzenie samochodów Volkswagena z silnikami diesla i podobne kontrole zostaną
przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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