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Dostawcy VW - wpisaç si´ w ∏aƒcuch wartoÊci dodanej
Blisko 400 osób z 164 firm (ok. 60%
z Polski) przyby∏o na konferencj´ dostawców spó∏ki Volkswagen Poznaƒ.
Co ciekawe, tylko niektóre z tych firm
wczeÊniej kooperowa∏y z poznaƒskim
przedsi´biorstwem. Wi´kszoÊç obecnych dopiero liczy∏a na nawiàzanie korzystnej wspó∏pracy. Wspó∏organizatorem spotkania na terenach targowych
w stolicy Wielkopolski by∏ samorzàd
Poznania. Kierownictwo VW Poznaƒ
nie kry∏o, ˝e tego typu konferencja organizowana jest po raz pierwszy i nie
ma swego odpowiednika w skali koncernu.
Produkujàca pojazdy dostawcze
Transporter T5 i Caddy spó∏ka Volkswagen Poznaƒ (w∏asnoÊç koncernu VW)
wspó∏pracuje z ok. 1300 dostawcami
cz´Êci z ca∏ego Êwiata (ok. 889 z Niemiec). WÊród nich sà tylko 32 firmy
z Polski (15 z Poznania). Jörn Reimers,
prezes Zarzàdu Volkswagen Poznaƒ
utrzymywa∏, ˝e celem takiego spotkania jest pozyskanie nowych dostawców,
zarówno zagranicznych, jak i polskich.
Chcia∏by jednak, by niemal wszystkie
elementy powstawa∏y w naszym kraju.
Zwraca∏ uwag´, ˝e dla fabryki funkcjonujàcej w systemie Just-in-Time oraz
Just-in-Sequence kwestia lokalizacji dostawców cz´Êci ma kolosalne znaczenie. Stàd w∏aÊnie w trakcie konferencji
przedstawiono potrzeby fabryki i procedury, które trzeba spe∏niç, by zostaç
dostawcà cz´Êci. Zaznaczano przy tym,
˝e dzisiaj to nie jest ju˝ zwyk∏y handel.
Teraz s∏u˝by zaopatrzeniowe VW starajà si´, by dostawca cz´Êci wpisa∏ si´
w ∏aƒcuch wartoÊci dodanej. Dok∏adnie
wi´c analizujà zarówno koszty wytwa-

rzania danego elementu, pochodzenie
surowca u˝ytego w jego produkcji oraz
trasy, jakie ma do pokonania nie tylko
gotowa cz´Êç (od producenta do fabryki VW) ale i surowiec lub podzespo∏y
w niej wykorzystane. Rzecz w tym, aby
na ka˝dym etapie tak dobraç parametry, by wartoÊç dodana w koƒcowym
efekcie by∏a optymalna.

Ka˝dego dnia w Poznaniu powstaje
625 samochodów dostawczych VW. Do
ich produkcji zu˝ywa si´ prawie 1 mln
zakupionych cz´Êci dziennie. Ze Swarz´dza, gdzie w Parku Dostawców VW
cz´Êci wytwarza 7 firm (najwi´cej w jednym miejscu), z dok∏adnoÊcià minutowà
ekspediowane sà ci´˝arówki z elementami i podzespo∏ami. Logistyka tego
przedsi´wzi´cia ma kluczowe znaczenie dla produkcji zarówno zak∏adu
w Antoninku, jak i w Poznaniu na Wildzie. J. Reimers informowa∏, ˝e koszt
wszystkich dostarczanych z zewnàtrz
cz´Êci w wartoÊci ka˝dego Transportera
si´ga 70%, a w Caddy wynosi 60%.
W przysz∏ym roku przychody poznaƒskiej firmy ze sprzeda˝y samochodów
wyniosà 2 mld euro i b´dà wi´ksze od
tegorocznych o 0,5 mld euro. Dodatko-

wo 100 mln euro Volkswagen Poznaƒ
uzyska ze sprzeda˝y... cz´Êci (m.in. obudowy przek∏adni kierowniczej dla Golfa). Sama wi´c wpisze si´ w ∏aƒcuch
wartoÊci dodanej innych firm Volkswagena. W Polsce dla samochodów VW
wynosi ona Êrednio 40%, gdy w Chinach
– 60%. Na konferencji w Poznaniu mówiono, ˝e w dostawach cz´Êci celem
jest zbli˝enie si´ do chiƒskiego wskaênika, a metodà na to analiza powstawania wartoÊci dodanej na ka˝dym etapie:
od surowca, przez logistyk´ jego dostarczania do wytwórcy cz´Êci, po dok∏adne w czasie i iloÊci przekazanie gotowego elementu na lini´ wytwórczà samochodów w zak∏adzie VW Poznaƒ.
Konferencja sta∏a si´ te˝ okazjà do
przedstawienia polskich mo˝liwoÊci
uczestnictwa w europejskim i Êwiatowym rynku cz´Êci samochodowych. Filip Hewelke z PAIIZ stwierdzi∏ m.in. ˝e
Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla przedsi´wzi´ç gospodarczych
w tej bran˝y. Tylko wartoÊç eksportu
silników samochodowych ma w tym roku zwi´kszyç si´ o 400 mln euro i osiàgnàç 2,5 mld euro. Wed∏ug jego informacji, przy przeniesieniu produkcji do
Polski koszty wytwarzania zmniejszajà
si´ o 30%, a 70% polskich poddostawców motoryzacyjnych posiada m.in certyfikaty ISO. F. Hewelke zwraca∏ uwag´,
˝e wyst´pujà niedostatki zw∏aszcza
w sferze badawczej, jak i w elektronice
samochodowej. Z przedstawionych
przez niego danych mo˝na by∏o wnosiç
równie˝, ˝e polscy producenci cz´Êci
samochodowych muszà przezwyci´˝aç
trudnoÊci w logistyce spedycji i transportu.
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