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Проєкт заяви від Комітету/ НДУ  

War in Ukraine affects Europe's car industry. Large auto suppliers warn of a significant financial hit 

from the Ukraine war. According to the S&P Global Mobility, the war in Ukraine is expected to lower 

global light-duty vehicle production through next year by millions of units.  

The war has caused logistical and supply chain problems as well as parts shortages of critical vehicle 

components. Many automakers source wire harnesses used in vehicles for electrical power and 

communication between parts from Ukraine. 

About 45% of Ukraine-built wiring harnesses are normally exported to Germany and Poland, placing 

German carmakers at high exposure, according to S&P. One of the leaders in the supply of cable 

products, the German company LEONI, has been operating in Ukraine since 2003 and has two plants: 

in Stryi (produces cable networks for Volkswagen) and Kolomyia (for Mercedes-Benz and BMW). 

Since 2006, Sebn UA has produced wiring harnesses products for Volkswagen with plants in 

Ternopil, Chernivtsi, Chortkiv and Khmelnitsky. 

According to industry estimates, new equipment needed to build harnesses runs from £100,000 to 

about £2mn and takes between three and six months to build and launch. Thus, there will be further 

delays for customers and financial losses for companies. 

A prolonged war in Ukraine risks being much worse for the European economy than the coronavirus 

pandemic and may lead to huge price increases, energy scarcity, and inflation. 

Stop the war - save the economy! 

Війна в Україні впливає на автомобільну промисловість Європи. Великі автопостачальники 

попереджають про значний фінансовий удар від війни в Україні. За даними S&P Global 

Mobility, очікується, що війна в Україні знизить світове виробництво легких автомобілів до 

наступного року на мільйони одиниць. 

Війна спричинила проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та ланцюгом поставок, а 

також дефіцит запчастин для критичних компонентів автомобіля. Багато автовиробників 

отримують комплектуючи для електропроводки автомобілів з України.  

За даними S&P, близько 45% деталей, виготовлених в Україні, зазвичай експортуються до 

Німеччини та Польщі, що робить німецьких виробників автомобілів підданими найбільшому 

ризику. Один із лідерів з постачання кабельної продукції, німецька компанія LEONI, працює 

в Україні з 2003 року і має два заводи: у Стриї (виробляє кабельні мережі для Volkswagen) і 

Коломиї (для Mercedes-Benz і BMW). З 2006 року кабельну продукцію для Volkswagen 

виробляє Sebn UA із заводами в Тернополі, Чернівцях, Чорткові і Хмельницькому. 

Нове обладнання, необхідне для виготовлення таких деталей, коштує від 100 000 фунтів 

стерлінгів до приблизно 2 мільйонів фунтів стерлінгів, а за оцінками промисловості на його 

будівництво та запуск потрібно від трьох до шести місяців. Таким чином, будуть 

продовжуватись подальші затримки замовлень для клієнтів і фінансові втрати для компаній. 



 

Тривала війна в Україні ризикує стати набагато гіршою для європейської економіки, ніж 

пандемія коронавірусу, і може призвести до величезного зростання цін, дефіциту енергії та 

інфляції. 

Зупиніть війну – врятуйте економіку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проєкт листа  
Пропозиції щодо адресатів:  

1.Deutscher Bundestag 

The President of the Bundestag 

Ms Bärbel Bas  

 

2.Deutscher Bundestag 

The Committee on Economic Affairs 

wirtschaftsausschuss@bundestag.de 

3.Deutscher Bundestag 

The Deutsch-Ukrainische Parlamentariergruppe 

omid.nouripour@bundestag.de 

peter.bleser@bundestag.de 

siemtje.moeller.wk@bundestag.de 

anton.friesen@bundestag.de  

stephan.thomae@bundestag.de 

kathrin.vogler@bundestag.de 

 

Dear ______! 

 

We express respect to the German Bundestag and would like to inform about the following. 

 

War in Ukraine affects Europe's car industry. Large auto suppliers warn of a significant financial hit from the 

Ukraine war. According to the S&P Global Mobility (S&P) the war in Ukraine is expected to lower global 

light-duty vehicle production through next year by millions of units.  

The war has caused logistical and supply chain problems as well as parts shortages of critical vehicle 

components. Many automakers source wire harnesses used in vehicles for electrical power and communication 

between parts from Ukraine. Ukraine has around 40 factories, the country accounts for about a fifth of Europe's 

supply of harnesses.  

About 45% of Ukraine-built wiring harnesses are normally exported to Germany and Poland, placing 

German carmakers at high exposure, according to S&P. One of the leaders in the supply of cable products, 

the German company LEONI, has been operating in Ukraine since 2003 and has two plants: in Stryi (produces 

cable networks for Volkswagen) and Kolomyia (for Mercedes-Benz and BMW). Since 2006, wiring harnesses 

products for Volkswagen have been produced by Sebn UA with plants in Ternopil, Chernivtsi, Chortkiv and 

Khmelnytsky. The Zhytomyr plant of the German Kromberg & Schubert temporarily stopped production on 

the morning of March 24. Due to the war, Spetstekhosnastka, which produces speaker housings for 

Volkswagen, BMW, Land Rover and Audi, is not working due to the war. 

According to industry estimates, new equipment needed to build harnesses runs from £100,000 to about £2mn 

and takes between three and six months to build. Thus, there will be further delays for customers and financial 

losses for companies. 

A prolonged war in Ukraine risks being "much worse" for the European economy than the coronavirus 

pandemic and may lead to huge price increases, energy scarcity, and inflation. 

Stop the war - save the economy! 
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Довідкова інформація 

За даними Financial Time, в Україні налічується близько 40 заводів із виробництва запчастин 

до автомобілів. За оцінками AutoAnalysis, на країну припадає близько п'ятої частини 

європейських поставок комплектуючих для електропроводки автомобілів. 

За даними Ernst & Young, в Україні 

працюють 22 світові та регіональні 

виробники в галузі деталей для авто. На цих 

підприємствах створено близько 60 000 

робочих місць, а загальна кількість 

інвестицій у секторі становить €400–800 

млн. Основна частина іноземних компаній-

виробників автокомпонентів 

сконцентрована у Західній Україні. Такий 

вибір регіону пояснюється насамперед 

логістичною близькістю до кінцевих 

споживачів та дешевою робочою силою. 

Протягом першого тижня війни вони були 

закриті.1 

Один із лідерів з постачання кабельної 

продукції, німецька компанія LEONI, працює в Україні з 2003 року і має два заводи: у Стриї 

(виробляє кабельні мережі для Volkswagen) і Коломиї (для Mercedes-Benz і BMW). За девʼять 

місяців 2021 року виручка LEONI в Україні перевищила €155 млн. Компанія зупинила 

виробництво відразу після початку війни. Вже 3–4 березня компанія поновила виробництво. 

На роботу вийшла приблизно третина персоналу – біля 1100 співробітників. 

З 2006 року кабельну продукцію для Volkswagen виробляє Sebn UA із заводами в Тернополі, 

Чернівцях, Чорткові і Хмельницькому. За три квартали 2021 року українська дочка німецько-

японської машинобудівної компанії реалізувала продукції на більше €51 млн. 24–25 лютого 

фірма призупинила виробництво, але вже з понеділка, 28 лютого, частково його відновила, 

розповів операційний директор компанії SEBN UA Олександр Шламп. Зараз підприємство 

працює в одну зміну і виготовляє 50% від довоєнних обʼємів. 

Житомирський завод німецької Kromberg & Schubert тимчасово зупинив виробництво вранці 

24 березня. За три квартали 2021 року дохід Kromberg & Schubert в Україні перевищив €67 

млн. Під його дахом виготовляють електричні бортові кабельні системи для автомобілів 

Mercedes, Volkswagen, BMW і Audі. 

Не працює через війну компанія «Спецтехоснастка» (за III квартали 2021 року її дохід склав 

понад €15 млн), яка виробляє корпуси динаміків для Volkswagen, BMW, Land Rover, Audi. На 

складі підприємства залишилась готова продукція, проте поки що немає можливості вивезти 

їх за кордон. 

                                                           

 1 https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-

avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-

4183  

https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-4183
https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-4183
https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-4183


 

На відміну від інших деталей, які можна легко виготовити в іншому місці, ці деталі 

виготовляються на замовлення. Кожна модель автомобіля має свою індивідуальну систему, 

виточену до міліметра. 

За даними S&P, близько 45%2 електропроводки, виготовленої в Україні, зазвичай 

експортуються до Німеччини та Польщі, що робить німецьких виробників автомобілів 

підданими найбільшому ризику. Такі автовиробники, як Volkswagen і BMW, були одними з 

найбільш постраждалих після вторгнення Росії в Україну близько трьох тижнів тому. 

Німецька компанія Leoni, яка виробляє системи електропроводки та налічує 100 000 людей по 

всьому світу, попередила, що «зменшені обсяги виробництва та часткові втрати виробництва 

на двох її підприємствах в Україні не можуть бути повністю компенсовані протягом 2022 

фінансового року». 

Volkswagen, BMW і Porsche 

намагаються отримати необхідні 

деталі, оскільки постачальники в 

Західній Україні були закриті через 

війну, що призвело до тимчасової 

зупинки виробництва на 

автомобільних заводах у Німеччині. 

Генеральний директор Volkswagen 

Group Герберт Дісс попередив, що 

тривала війна в Україні ризикує стати 

набагато гіршою для європейської 

економіки, ніж пандемія коронавірусу, 

і може призвести до величезного 

зростання цін, дефіциту енергії та 

інфляції. 

Volkswagen Group, яка заявила, що дев'ять з 11 постачальників в країні працюють, хоча і з 

обмеженою потужністю. 22 березня чеський автовиробник Skoda Auto, який входить 

до Volkswagen Group, заявив, що його партнер з постачання в Україні вирішив відновити 

виробництво джгутів і дротів.3 

Але великою проблемою залишається перевезення готової продукції через польський та 

український кордони на автозаводи, що чекають.4 Багато транспортних компаній за межами 

країни неохоче переправляють транспортні засоби через кордон, боячись, що вони не 

повернуться. Навіть після того, як вантажівки та водії знаходились, пункти на кордоні були 

повністю переповнені людьми і майже закриті для традиційних ділових вантажних 

перевезень. 

 

                                                           

2 https://ihsmarkit.com/research-analysis/ukraine-repercussions-place-26mn-vehicles-at-risk-in-

2022.html?ite=1006507&ito=1276&itq=a7245afc-07d9-4ddf-b13c-

99273f9b5641&itx%5Bidio%5D=781753324 
3 https://www.reuters.com/article/volkswagen-skoda-results-ukraine/vws-skoda-says-ukraine-supply-partner-

restarting-wire-harness-production-idUSP7N2QN00N 
4 https://europe.autonews.com/automakers/vw-ceo-diess-warns-ukraine-war-risks-economic-damage-worse-

pandemic 



 

Additional information 

According to Financial Time Ukraine has around 40 factories, the country accounts for about a fifth 

of Europe’s supply of harnesses, which also come from other parts of eastern Europe as well as north 

Africa, according to estimates from AutoAnalysis. 

According to Ernst & Young, there are 22 global and regional manufacturers of car parts in Ukraine. 

About 60,000 jobs have been created at these enterprises, and the total investment in the sector is € 

400-800 million. Most of the foreign automotive manufacturers are concentrated in Western Ukraine. 

This choice of region is primarily due to logistical proximity to end users and cheap labor. They were 

closed during the first week of the war.5 

One of the leaders in the supply of cable products, the German company LEONI, has been operating 

in Ukraine since 2003 and has two plants: in Stryi (produces cable networks for Volkswagen) and 

Kolomyia (for Mercedes-Benz and 

BMW). In the first nine months of 2021, 

LEONI's revenue in Ukraine exceeded € 

155 million. The company stopped 

production immediately after the start of 

the war. Already on March 3-4, the 

company resumed production. About a 

third of the staff went to work - about 

1,100 employees. 

Since 2006, Sebn UA has produced cable 

products for Volkswagen with plants in 

Ternopil, Chernivtsi, Chortkiv and 

Khmelnytsky. In the first three quarters of 

2021, the Ukrainian subsidiary of the 

German-Japanese machine-building 

company sold more than € 51 million. 

Now the company works in one shift and produces 50% of pre-war volumes. 

The Zhytomyr plant of the German Kromberg & Schubert temporarily stopped production on the 

morning of March 24. In the three quarters of 2021, Kromberg & Schubert's revenue in Ukraine 

exceeded € 67 million. Electric on-board cable systems for Mercedes, Volkswagen, BMW and Audi 

cars are manufactured under its roof. 

Due to the war, Spetstekhosnastka (for the third quarter of 2021 its revenue amounted to over € 15 

million), which produces speaker housings for Volkswagen, BMW, Land Rover and Audi, is not 

working due to the war. Finished products remained in the company's warehouse, but it is not yet 

possible to export them abroad. 

The problem with wire harnesses is that they are fundamental. Unlike other parts that can be easily 

made elsewhere, harnesses are bespoke. Each car model has its own individual system, honed to the 

millimeter, so manufacturers can squeeze wires around the vehicle. 

                                                           

5 https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-

avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-

4183  

https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-4183
https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-4183
https://forbes.ua/inside/volkswagen-bmw-i-porsche-zupinyayut-virobnitstvo-cherez-brak-avtokomplektuyuchikh-z-ukraini-shcho-zagrozhue-industrii-i-yak-dovgo-protyagnetsya-kriza-07032022-4183


 

About 45%6 of Ukraine-built wiring harnesses are normally exported to Germany and Poland, placing 

German carmakers at high exposure, according to S&P. Automakers such as Volkswagen and BMW 

have been among the most impacted since Russia’s invasion of Ukraine about three weeks ago. 

Leoni, a German company that produces wiring systems and employs 100,000 people worldwide, 

warned that “reduced production volumes and partial production losses at its two sites in Ukraine 

cannot be fully compensated for in the course of the 2022 financial year.”7   

Volkswagen, BMW and Porsche are struggling to obtain crucial wire harnesses as suppliers in 

western Ukraine have been shuttered 

by the Russian invasion of the country, 

forcing production stops at car 

factories in Germany. 

Volkswagen Group CEO Herbert 

Diess warned that a prolonged war in 
Ukraine risks being very much worse 

for the European economy than the 

coronavirus pandemic and may lead to 

huge price increases, scarcity of 

energy and inflation. Europe faces 

huge threat of higher inflation from 

prolonged conflict in Ukraine 

Volkswagen Group that said nine out 

of its 11 suppliers in the country were running, albeit at reduced capacity. Czech carmaker Skoda 

Auto, part of the Volkswagen Group, said on Tuesday its supply partner in Ukraine had decided to 

restart production of wire harnesses as the carmaker works through supply bottlenecks. 8 However, a 

big problem is shipping finished goods across the Polish and Ukrainian border to the waiting car 

plants. 

Many of the trucking companies outside the country are reluctant to send vehicles across the border 

for fear they will not return. Even once trucks and drivers are located, the border crossings have been 

completely overwhelmed by the people and are all-but closed to traditional business freight.

                                                           

6 https://ihsmarkit.com/research-analysis/ukraine-repercussions-place-26mn-vehicles-at-risk-in-2022.html?ite=1006507&ito=1276&itq=a7245afc-

07d9-4ddf-b13c-99273f9b5641&itx%5Bidio%5D=781753324 
7https://www.nytimes.com/2022/03/14/business/large-auto-supplier-warns-of-a-financial-hit-from-the-ukraine-war.html 
8 https://www.reuters.com/article/volkswagen-skoda-results-ukraine/vws-skoda-says-ukraine-supply-partner-restarting-wire-harness-production-

idUSP7N2QN00N 

https://www.cnbc.com/quotes/VOW3-DE
https://www.cnbc.com/quotes/BMW3-FF
https://europe.autonews.com/suppliers/europes-auto-production-crashes-flow-wire-harnesses-dries
https://europe.autonews.com/automakers/vw-ceo-diess-warns-ukraine-war-risks-economic-damage-worse-pandemic
https://europe.autonews.com/automakers/vw-ceo-diess-warns-ukraine-war-risks-economic-damage-worse-pandemic
https://www.nytimes.com/2022/03/14/business/large-auto-supplier-warns-of-a-financial-hit-from-the-ukraine-war.html


 

 


