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W trzecim kwartale marka Volkswagen przezwycięża 
negatywne skutki pandemii Covid-19  

– w trzecim kwartale dostawy dla klientów osiągnęły prawie ubiegłoroczny poziom; od 
początku roku zmniejszyły się jednak o 18,6 procent 

– powrót do zyskowności w trzecim kwartale – wynik operacyjny przed zdarzeniami 
specjalnymi po dziewięciu miesiącach wynosi -1,0 miliard euro 

– działania zapobiegające skutkom pandemii Covid-19 przynoszą pozytywne efekty; 
dodatkowe impulsy zapewnia ofensywa nowych modeli 

Po spowodowanym pandemią spadku sprzedaży w pierwszym półroczu, sytuacja 
marki Volkswagen Samochody Osobowe w okresie od lipca do września znacznie się 
poprawiła. W trzecim kwartale 2020 roku marka dostarczyła klientom na całym 
świecie 1,5 miliona samochodów, czyli niemal tyle samo, ile rok wcześniej (-2,7 
procent). Od stycznia do września spadek dostaw wyniósł jednak 18,6 procent. 
Stopniowa poprawa znajduje swój wyraz w danych finansowych marki: przychód ze 
sprzedaży po dziewięciu miesiącach wyniósł 47,2 miliarda euro, co oznacza, że był o 
27,9 procent mniejszy niż w poprzednim roku. Po pierwszym półroczu spadek w 
stosunku do stanu sprzed roku wynosił jeszcze 35,3 procent. 
Zysk operacyjny w wysokości 522 milionów euro przed zdarzeniami specjalnymi 
oznacza, że w trzecim kwartale marka powróciła do strefy zysków. Rezultat 
operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi zwiększył się po dziewięciu miesiącach do 
-1,0 miliarda euro (w pierwszym półroczu wyniósł -1,5 miliarda euro). 

 
Alexander Seitz, CFO marki Volkswagen, stwierdził: „Mimo utrzymującej się trudnej 
sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19, marka ponownie znalazła się w strefie 
zysków. Zawdzięczamy to w głównej mierze konsekwencji naszych działań w dziedzinie 
zmniejszenia kosztów i zapewnienia płynności finansowej, a także zaangażowaniu 
pracowników, którzy po czasowej wiosennej przerwie w produkcji zrobili wszystko, 
żeby nadrobić opóźnienia. Dzięki wysokiej jakości naszych produktów w wielu 
regionach świata zwiększamy udział w rynku. W ostatnim kwartale roku zrobimy 
wszystko, żeby utrzymać pozytywny rezultat operacyjny za cały rok”. 
 
Stopniowa poprawa sytuacji 

Po znacznym spadku na początku roku w trzecim kwartale poziom dostaw dla klientów 
znacznie wzrósł. W porównaniu z poprzednim rokiem w lipcu i sierpniu marka 
Volkswagen Samochody Osobowe odnotowała jedynie jednocyfrowe procentowe 
spadki dostaw. We wrześniu dostawy były mniejsze o -0,7 procent, a więc bardzo 
nieznacznie odbiegały od ubiegłorocznego poziomu. Stopniową poprawę w zakresie 
dostaw dla klientów należy zawdzięczać przede wszystkim nowemu kompaktowemu 
modelowi ID.3, którego dostarczono już do klientów w liczbie około 20.000 
egzemplarzy, dużemu popytowi na hybrydy typu plug-in marki Volkswagen, a także 
znacznemu zwiększeniu zainteresowania Golfem ósmej generacji. 
 
Kontynuacja skutecznych działań w obliczu pandemii 
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Mimo stopniowej poprawy sytuacji, trudno przewidzieć jaki dalszy przebieg będzie 
miała pandemia Covid-19. Marka będzie więc nadal konsekwentnie stosować środki 
służące zmniejszaniu kosztów stałych. Dzięki temu w pierwszych dziewięciu 
miesiącach roku udało się je znacznie obniżyć w porównaniu z tym samym okresem 
poprzedniego roku. Marka spodziewa się, że w całym 2020 roku dostawy dla klientów i 
przychody ze sprzedaży utrzymają się znacznie poniżej poziomu z roku 2019. Rezultat 
operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi będzie dużo niższy od ubiegłorocznego, ale 
jednak będzie to pozytywny wynik. 
 
Ofensywa w dziedzinie aut elektrycznych w czwartym kwartale 

Po wprowadzeniu we wrześniu do sprzedaży elektrycznego modelu ID.3 marka 
Volkswagen będzie w czwartym kwartale kontynuować rozpoczętą z sukcesem 
ofensywę w dziedzinie samochodów z napędem elektrycznym. Klienci mogą już 
zamawiać Volkswagena ID.4 – drugi model skonstruowany na modułowej platformie 
MEB. ID.4 to elektryczny SUV, który będzie produkowany i sprzedawany na wszystkich 
dużych rynkach świata – w Europie, Ameryce Północnej i w Chinach. Oprócz tego 
marka nadal prowadzi elektryfikację swoich modeli wprowadzając na rynek liczne 
hybrydy typu plug-in: zamawiać można już hybrydowe odmiany nowego Golfa i 
Touarega. Niedługo dołączą do nich zelektryfikowane wersje nowego Tiguana oraz 
nowych Arteona i Arteona Shooting Brake. Już od dłuższego czasu w sprzedaży 
znajdują się hybrydowe (PHEV) wersje Passata i Passata Varianta. 
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Dane dotyczące marki Volkswagen 
 

 Styczeń – wrzesień 
2020 

Styczeń – wrzesień 
2019 

Zmiana 

Dostawy dla klientów 
(włącznie z Chinami) 

3.674.300 4.514.600 -18,6% 

Sprzedaż 
 

1.630.000 2.344.000 -30,5% 

Przychody ze sprzedaży  
(w milionach euro) 

47.184 65.447 -27,9% 

Zysk operacyjny* 
(w milionach euro) 

-969 3.152 x 

Przepływ gotówki netto* 
(w milionach euro) 

-1.711 2.425 x 

* – przed zdarzeniami specjalnymi 
 

Dostawy dla klientów w 
poszczególnych regionach 

Styczeń – wrzesień 
2020 

Styczeń – wrzesień 
2019 

Zmiana 

Europa Zachodnia 
 

794.300 1.123.100 -29,3% 

Europa Środkowa i Wschodnia 
 

156.800 197.400 -20,6% 

Ameryka Północna 
 

332.900 425.700 -21,8% 

Ameryka Południowa 
 

264.800 358.500 -26,1% 

Chiny (w tym Hong Kong) 
 

1.954.100 2.197.600 -11,1% 

Pozostała Azja-Pacyfik 
 

86.500 109.200 -20,8% 

Środkowy Wschód/Afryka 
 

84.900 103.100 -17,6% 

Marka łącznie 
 

3.674.300 4.514.600 -18,6% 

 

O marce Volkswagen: 
Marka Volkswagen Samochody Osobowe jest obecna na ponad 150 rynkach na całym świecie, produkując 

samochody w ponad 50 fabrykach, w 14 krajach. W 2019 roku Volkswagen wyprodukował około 6,28 miliona 

samochodów, w tym najpopularniejsze modele jak Golf, Tiguan czy Passat. Aktualnie Volkswagen zatrudnia 

195.878 pracowników na całym świecie. Marka posiada także ponad 10.000 punktów dealerskich, w których 

pracuje 86.000 osób. Volkswagen konsekwentnie napędza rozwój motoryzacji. Pojazdy elektryczne, 

inteligentna mobilność oraz cyfrowa przemiana to główne punkty strategii marki na przyszłość. 


