Развитие на индийската индустрия за производство на автомобилни компоненти
и реализирани инвестиции в Европа

През 2016 г. индийската индустрия за производство на автомобили компоненти
генерира 7% от БВП на Индия и осигурява директна и индиректна заетост на над 19 млн.
души. Растящият вътрешен пазар и засилената глобализация на индийските компании в
сектора са причина за трикратното увеличаване на обема на индустрията, който през
финансовата 2015-16 г. (април 2015 – март 2016 г.) достига 39 млрд. щатски долара, а
износът достига до 10.8 млрд.щ.д. Очакванията са до 2020 г. тази индийска индустрия да
реализира оборот от 100 млрд.щ.д., а индийският износ на автомобилни компоненти да
достигне 80-100 млрд.щ.д. до 2026 г.
Най-големият производител на автомобилни компоненти в Индия е компанията
„Motherson Sumi Systems“ Ltd. (MMSL), която понастоящем е в процес на придобиване на
финландската компания за производство на кабели за автомобилната индустрия PKC
Group за сумата от 571 млн. евро. Компанията „Motherson Sumi Systems“ Ltd,
регистрирана в Индия, която е джойнт-венчър между индийската “Samvardhana Motherson
Group“ и японската компания „Sumitomo Wiring Systems“, е стартирала процедурата по
придобиване на финландския производител PKC Group, като сделката следва да приключи
до март 2017 г. след договаряне на всички условия и получаване на необходимите
регулаторни разрешения.
Очаква се сделката да отвори нови пазарни възможности пред индийската
компания MMSL, тъй като финландската PKC Group произвежда кабели за тежкотоварни
превозни средства, пласирани в Европа и САЩ, за разлика от MMSL, която досeга
произвеждаше само кабели за лекотоварни автомобили. Придобиването на финландската
компания ще даде възможност на MMSL да разшири дейността си, навлизайки в сегмента
на търговските тежкотоварни превозни средства, както и да се възползва от внушителния
пазарен дял, който притежава PKC Group в Европа и Америка - съответно 43% и 62%.
Чрез придобивката индийската компания ще диверсифицира дейността си, която към
момента е съсредоточена основно към европейските пазари, придобивайки достъп до
пазарите на финландския производител в САЩ, Бразилия, Европа и Китай. По
предварителни изчисления приходите на PKC Group за 2016 г. достигат 846 млн. евро.
Придобиването на финландската компания ще превърне индийката корпорация
MMSL в голям производител на автомобилни кабели за световната транспортна индустрия.
Покупката на PKC Group ще бъде най-мащабната сделка на индийския
производител MMSL досега, който се отличава с активната си политика на разрастване
извън Индия чрез придобиване на чужди компании. За последните 15 години от своето
съществуване, индийската компания MMSL е извършила 14 сделки по придобиване на
чуждестранни компании за производство на автомобилни компоненти като: “Visiocorp”,
Великобритания – производител на огледала за обратно виждане, придобита за 31.6
млн.щ.д. през 2009 г.; “Peguform”, Германия – производител на вътрешни и външни
автомобилни полимерни модули, закупена през 2011 г. за 72.2 млн.щ.д.; “Scherer&Trier”,
Германия – производител на пластмасови компоненти за коли, закупена през 2014 г. за
36 млн.щ.д; “Stoneridge”, САЩ – производител на автомобилни кабели, придобита през
2014 г. за 65.7 млн.щ.д.; “Abraham”, Унгария – производител на пластмасови компоненти
за коли, закупена през 2016 г. за 10.4 млн.щ.д. и др.
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