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LEDARE

Vad händer när Geely köpt Volvo?

Ford och Geely har nu skrivit på det köpeavtal som gör Volvo till ett kine-
siskt bilmärke. Finns det någon anledning att bekymra sig över det?

Företagsuppköp sker hela tiden och många av de stora svenska företagen 
är numera utlandsägda. Det gäller förstås också Volvo Personvagnar som 
ägdes av Ford. Det som är speciellt med Volvo-Geely affären är att Volvo 
köps upp av ett företag baserat i ett land som är en (snabbt växande) utveck-
lingsekonomi. 

En springande fråga är vad ett sådant uppköp innebär för den Sveri-
gebaserade verksamheten. Den underliggande trenden som påverkar före-
tagens lokalisering är globaliseringen. Denna process gör det allt billigare 
och enklare att transportera varor och tjänster, samtidigt som framstegen 
inom telekommunikation gör att det blir enklare att styra och kontrollera 
verksamheter som är geografiskt utspridda. Det blir enklare och billigare 
för företagen att optimera sin produktionsprocess genom att förlägga varje 
produktionssteg där det är mest kostnadseffektivt. Detta kallas ibland offsho-
ring. Svensk tillverkningsindustri tenderar t ex att lägga sammansättnings-
fabriker i låglöneländer, eller att köpa komponenter från låglöneländer, 
medan forskning utveckling och ibland slutmontering och testning görs i 
Sverige. Fördelarna med låga produktionskostnader i andra länder vägs mot 
ökade transport- och koordineringskostnader i förhållande till lednings-
funktioner och annan verksamhet i Sverige. Vad som i slutändan blir kvar i 
Sverige är en öppen fråga, men ledningsfunktionernas och huvudkontorets 
lokalisering är sannolikt viktigt i detta sammanhang. 

När det gäller Volvo kan ett kinesiskt huvudmannaskap mycket väl 
innebära en utmärkt möjlighet att bryta in på den stora och snabbt väx-
ande kinesiska bilmarknaden. Geely har indikerat att man planerar att 
sätta igång produktion av Volvobilar i Kina. Med en fabrik följer också 
resurser för processutveckling. När sedan produktion och processut-
veckling finns i Kina, liksom Geelykoncernens huvudkontor, är det svårt 
att se annat än att allt mer av Volvos verksamhet efter hand kommer att 
hamna i Kina, som har en mycket betydande kostnadsfördel i förhållande 
till Sverige. Att förlägga produktion i Sverige innebär både en kostnad-
snackdel och betydande koordinationskostnader i förhållande till Geelys 
huvudkontor i Kina. 

Lite tillspetsat kan man säga är det en tillräcklig utmaning att få de 
svenska företagen att producera i Sverige. Att kinesiska företag ska lägga 
någon större produktion i Sverige verkar osannolikt.
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Spelar det då någon roll om den svenska bilindustrin försvinner? Med 
utgångspunkt från en enkel neoklassisk modell spelar det förstås ingen roll 
vilka företag ett land har. I jämvikt är det nollvinst och alla företag har sam-
ma avkastning på produktionsfaktorerna. Denna slutsats gäller emellertid 
inte automatiskt i andra teoretiska ramverk. Om vissa företag ger upphov 
till positiva externaliteter, som t ex teknikspridning, eller om företagen 
finns i branscher med ”rents”, blir dessa mer värdefulla för samhället.

Frågan är alltså om den industri som på sikt ersätter den svenska bil-
industrin kommer att ge upphov till lika mycket teknikspridning och ha 
samma potential för ”rents” som bilindustrin. Svaret vet vi förstås inte – 
men det är långt ifrån självklart. Vår slutsats är att även om det finns god 
industriell logik för ett kinesiskt övertagande av Volvo Personvagnar, är det 
ur ett nationellt svenskt perspektiv sannolikt inte bra. 

Rikard Forslid och Klas Fregert


