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 *DAIMLER*   ostatný výrazný prienik zahraničného investora na Ruský trh. 

 
 
 

Boj o ovládnutie automobilového priemyslu v Rusku a prostredníctvom centra Ruska, Moskvy, 
aj trhov bývalého Sovietskeho zväzu neznamenáva žiadne spomalenie ani po zmene 
v prezidentskom úrade v Kremli.   
Ostatnou informáciou, ktorú uvolnili z ruskej strany Kamaz o.a.s. a z nemeckej strany Daimler , 
inak dlhodobo spolupracujúci  partneri, je, že divízia výroby nákladných vozidiel spoločnosti 
Daimler Truks posledný rok skúma možnosť získania balíka akcii tohto význačného ruského 
výrobcu nákladných vozidiel.  
Úvahy o výbere strategického investora trvajú posledné dva roky a v procese rozhovorov 
s rôznymi renomovanými európskymi výrobcami bol pre záverečné jednania vybraný z ruskej 
strany exkluzívne nemecký výrobca Daimler. Jednak preto, že vzájomná spolupráca sa 
osvedčila už v minulosti a je potvrdená aj majetkovým prepojením. Intenzívnejšie sa o možnom 
predaji balíka akcii ruského výrobcu ťažkých nákladných vozidiel začalo rokovať v druhom 
kvartáli tohto roka. Proces rozhovorov vedie spoločnosť „Trojka Dialog“ majiteľ 42%-ho 
balíka akcii. Súčasne Daimler začal proces „due diligence“ s cieľom zhodnotenia ceny 
a všetkých faktorov majúcich vplyv na zhodnocovanie akciového kapitálu v budúcnosti. 
V prípade zhodného a pozitívneho vyjadrenia obe strany predpokladajú uzatvorenie kontraktu 
do konca roku 2008.  
Úvaha divízie Daimler Trukcs na získanie balíka akcii Kamaz vychádza z predchádzajúcich 
analýz ako jednej z variantov výrazného vstupu na ruský trh. Majetková účasť dovolí obom 
spoločnostiam spojiť úsilie v otázkach vývoja, výroby a predaja. Daimler ako svetový líder vo 
výrobe komerčných vozidiel vnáša hlavne technologické know-how a Kamaz zo svojej strany 
zabezpečuje výrobné priestory (mimochodom na veľmi solídnej úrovni), distribučnú sieť 
a mimoriadne dôležité a spoľahlivé väzby v Ruskej federácii. 
V roku 2007 predala divízia Daimler Truks 1300 nových vozidiel na ruskom trhu – čo je o 58% 
viac ako v roku predchádzajúcom. Ďalšie brendy Mercedes Benz, Fuso a Freightliner ako 
súčasti koncernu Daimler získali spolu 25%- ný trhový podiel. V záujme zachovania svojho 
vlastného tempa rastu a výsledkov, spoločnosť Daimler zabezpečuje aktívne využívanie 
stávajúcej predajnej sieti a jej rozširovanie vo všetkých oblastiach Ruska. Dôkazom je 
rozširovanie servisnej sieti brendu Mercedes Benz zo súčasných 30 centier na 48 do roku 2010 
čo je 60%- ný nárast. 
Kamaz o.a.s., najúspešnejší výrobca a predajca nákladných vozidiel v Rusku umiestnil v roku 
2007 viac ako 53 000 nákladných vozidiel. V porovnaní s predajom Daimleru je to až  96,73 %- 
ný podiel umiestnený len v Rusku. To sú hodnoty, ktoré Daimler Truks samozrejme zvažuje 
najviac. Celkove má Kamaz 30%-ný trhový podiel. Tržby dosiahli 3,8 mld USD, pričom okolo 
25% svojej produkcie pomerne úspešne vyváža na trhy Spoločenstva nezávislých štátov, do 
afrických krajín, na Ukrajinu a tradične do Indie. 
Spoločnosť „Trojka Dialog“, majoritný vlastník (nielen Kamaz-u) je v súčasnosti najväčšia 
investično- developerská, nezávislá spoločnosť, pracujúcou na trhu Spoločenstva nezávislých 
štátov s výrazne vedúcim postavením.. Spoločnosť bola založená v roku 1991, s kľúčovými 
sférami záujmu v obchode, na trhu s cennými papiermi, v investično- bankových službách, 
v auditoch, v priamych a „venture“ investíciách. Má zastúpenia v 21 svetových centrách, 
samozrejme v New Yorku, Londýne, Nikózii, Kijeve, Alma-ate, s celkovým počtom 1440 
zamestnacov a podľa Standard&Poor´s má krátkodobé kreditné ohodnotenie <B>, v dlhodobom 
na úrovni <BB> a v národnej úrovni <ruAA>.   
Proces rozhovorov pozorne kontroluje druhý význačný akcionár Kamaza, štátny podnik 
Rostechnologia s 37,8%- ným podielom, ktorá bola založená len v novembri 2007, pred 
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zmenou v kresle prezidentského úradu v Kremli.  Generálny riaditeľ Rostechnologie taktiež 
význačne prispieval k výberu partnera pre VAZ .  Už začiatkom roka podpísal strategické 
partnerstvo s Renaultom. (viď článok Partnership Autovaz-Nissan z marca t.r.) 
 
Kamaz je prakticky jediný výrobca komerčných vozidiel v Ruskej federácii, ktorý si výrazne 
a dôsledne buduje obraz solídneho a úspešného výrobcu, schopného konkurovať 
ktorémukoľvek svetovému producentovi či už z Ameriky alebo Európy. Tento proces nie je 
hitom niekoľkých posledných rokov. Pripomínam dôsledné presadzovanie vozidiel na 
technicko vytrvalostnej automobilovej súťaži Rally Paríž- Dakar, kde sa jej vozidlá Kamazu 
pravidelne zúčastňujú prakticky od začiatku a súťažne od 4-tého ročníka. Kamaz bol 
s vynikajúcimi jazdcami v každej Rally Paríž Dakar najhorúcejšími favoritmi na víťazstvo.  
Z histórie si dovolím pripomenúť aj účasť československých vozidiel. Prvý krát sa Rally Paríž – 
Dakar zúčastnili pod československou vlajkou dve vozidlá Liaz a to v roku 1985 s číslami 626 
a 627. LIAZ-ka 627 obsadila 13-te miesto. Posádka 626 došla do Dakaru až po úpravách tyčí 
riadenia, ale mimo súťaž, nakoľko jeden z jej členov (francúz- technický konzultant) vzdal. 
Následne prevzala štafetu súťaženia Kopřivnická Tatra pod koučovaním Karla Lopraisa alias 
Monsieur Dakar- 6 násobného víťaza Rally. Pán Loprais v poslednej dobe zabodoval práve za 
volantom Kamazu.  


