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Kina har dolda avsikter 
med Geelys köp av Volvo PV

Kinesiska Geely är inte ett privat företag i västerländsk mening. Staten stöder
köpet av Volvo för att Geely ska vidare befordra Volvos rön till övrig bilindus tri
i Kina, skriver Rutger Palmstierna och Lennart Dreyer. 

Å
rets affärer i Sverige är att
det  kinesiska bilföretaget
 Geely vill köpa Volvo Per-
sonvagnar, och att  kinesiska
Beijing Automotive,  BAIC,

finns med i Koenigseggs köp av Saab
 Automobile. Varför vill kinesiska  bil -
tillverkare köpa  bil industrin i Sverige?

Kinesisk syn på vad som är statligt
respektive privat skiljer sig från väster-
ländsk. Företag med statligt ägande
kallas privata om de har privata del -
ägare. Som skydd mot politisk risk
 lierar sig dessutom privata företagare
med den politiska makten. 

Geelys huvudägare har av kommu-
nistpartiet fått plats i Kinesiska  folkets
politiska konsultativa konferens – allt-
så i det officiella kontakt nätet. Detta är
inte unikt, så sammanflätas Kinas pri-
vata sektor med staten.

Detta är väsentligt för i vilken
 utsträck ning den kinesiska staten står
bakom Geely. Att Geely har fått utfäs-
telse om finansiering från kinesiska
 utvecklingsbanker betyder att Kinas
ledning funnit skäl att ställa sig bakom
affärsupplägget. 

Detta för frågan vidare till vad den
kinesiska staten har för intressen 
i Volvo affären. Staten är inte suverän

som i Europa, utan exekutivorgan
 under Kinas kommunistiska partis
ledning.

Många tror att Kina är kapitalistiskt
bara för att det är en marknads -
ekonomi där pengar flödar fritt och allt
kan köpas eller säljas. Detta är helt fel. 

Officiellt kallas Kina ”socialistisk
marknadsekonomi”.  Det är en helt
korrekt beskrivning. Staten äger lan-
dets viktigare företag och bank sys -
temet, och den äger marken, vilket
 också har givit billig arbetskraft.

Staten kontrollerar produktionsfak-
torerna jord, arbete och kapital. Alltså
socialism, som den själv säger. Det som
motiverar epitetet marknadsekonomi
är vad företagen faktiskt får göra: be-
sluta om anställning, investeringar,
 inköp och försäljning samt fastställa
priser – om inte prisreglering råder. 

Det är denna stat som kommer att
kontrollera Volvos framtida öde om
Geely köper Volvo. Därför är det intres-
sant att analysera vad Kina ska ha
svensk bilindustri till. 

Kinas utvecklingsstrategi är den
asiatiska som Japan initierade: staten
tar det yttersta ansvaret för landets
 indust rialisering genom att förse
 industrin med billigt kapital, skyddar

den bakom importhinder och stödjer
dess export med förmånliga villkor.
Villkoren  gynnar särskilt företag som
ses som   kinesiska mästare, national
champions. Ledande företag blir flagg-
skepp utåt. 

Genom låga löner, billigt kapital,
vinstavstående i de statliga bolagen
och låg växelkurs har Kina nu en
 valuta reserv på över 2 000 miljarder
dollar, 13 300 miljarder kronor –
3,5 procent av världens samlade BNP,
som nu kommer väl till pass vid förvärv
av  utländska företag. 

Vid företagsköp i väst jämförs pris-
lappen med köpets förväntade avkast-
ning. I den socialistiska marknads -
ekonomin är avkastningen en annan:
köpet ger kunskap, processkunnande
och  säkerhetstänkande, som  genom
spridning till andra företag förväntas
ge avkastning i form av högre BNP-till-
växt.

För Kina representerar Volvo större
värden än priset på 20 miljarder kronor
som Ford och Geely verkar  diskutera. 

Priset  är lågt om man dessutom ser
värdet i Volvos  säker hetstänkande.
 Kinesiska bilar har för låg säkerhet för
många marknader. Visserligen forskas
också i Kina, vid universiteten och

i samarbete med industrin i ”AB Kina”.
Men därifrån till förverkligande är
 vägen lång. 

Om Geely förvärvar Volvo kan
 staten förutsättas få Geely att vidare -
befordra Volvos rön till övrig bilindus -
tri i Kina till fördel för dess konkur-
renskraft på världsmarknaden. Med
 för värvet av Volvo kan Kinas  bil -
industri bli en betydande internatio-
nell aktör mycket snabbare än annars. 

Detta är den nya verklighet den
 kapitalistiska världen står inför.
 Genom sin makt att mobilisera resur-
ser kan en stat som kontrollerar pro-
duktionsmedlen också köpa upp stra-
tegiskt intressanta företag eller
 råvaror för att stärka den egna indus -
trins konkurrenskraft.

Kinas bilindustri är kanske inte
 mogen att i dag förvalta ett väster-
ländskt bilmärke. 

Men, som Tony Fang skrev i DI
 Debatt 8/10,  mognadsgraden i den ki-
nesiska industrin ökar – inte minst i
bilindustrin. Den kinesiska staten
 arbetar aktivt för detta.

Därför vill nu Geely köpa Volvo.
Därför backar den kinesiska staten
upp den kinesiska bilindustrins
 inträde på världsmarknaden.
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U
nder valrörelsen 2006
gästade Fredrik Reinfeldt,
som en i raden av parti -
ledare, radio Rix FM. 

I  direktsänd kommersiell radio
försäkrade han: ”En alliansregering
kommer att  se till att ni överlever”. 

För ett år sedan presenterades
 alliansregeringens utredning ”Kom -
 mersiell radio – nya sändningsmöj-
ligheter”.  Det viktigaste förslaget är
att den kommersiella  radion befrias
från straffskatt i form av årliga kon-
cessionsavgifter på över 130 miljoner
kronor.

Inom kort väntas regeringen
 presentera sitt förslag till reforme-
ring av den kommersiella radions
villkor.  Av kulturminister Lena Adel-
sohn Liljeroths uttalanden låter det
som om  regeringen inte kommer att
föreslå någon lättnad i   kon cessions -
av gif terna. 

Det skulle vara ett formidabelt
svek och ett vägval som kan inne bära
början på slutet för kommersiell
marksänd radio i Sverige. 

Regeringens mediepolitik har
 hittills inneburit att vår främsta kon-
kurrent på den nationella annons-
marknaden, TV4, befriats från skyl-
dig heten att årligen betala fler hund-
ra miljoner kronor i koncessions avgift
till staten. Vidare har regeringen valt
att behålla det system som årligen ger
 våra viktigaste konkurrenter på den
lokala annonsmarknaden, de kom-
mersiella dagstidningarna, 500 mil-
joner kronor per år i  direkt stöd. 

Vår viktigaste konkurrent om lyss-
narna, Sveriges Radio, erhåller årligen

runt 2 100 miljoner kronor från licens -
medlen. Utöver de ordinarie tilldel-
ningarna har regeringen, mitt i låg-
konjunkturen, beslutat att Sveriges
Radio ska ges en ”extra hög uppräk-
ning” på 3 procent under 2010,  vilket
motsvarar cirka 70 miljoner  kronor. 

Vi begär inget skattefinansierat
radiostöd och ingen extra hög upp-
räkning. Vi begär bara att få konkur-
rera på marknaden utan bakbundna
händer. Vi vill liksom våra konkurren-
ter kunna publicera och sända utan
att belastas av en straffskatt som
dränerar oss på en fjärdedel av våra
intäkter. 

Vi som älskar kommersiell radio
vill gärna bevisa att radion faktiskt
har framtiden för sig. Vi begär inte
statens stöd, vi vädjar bara till rege-
ringen att göra vad den har lovat och
befria oss från vår straffskatt. 

Förnyelse offras i krisen 

S
edan 1997 har antalet anställ-
da i högteknologisk industri
minskat med 25 procent. Det
beror delvis på ökad  produkti -

vitet,  men också på att andelen  syssel -
satta i högteknologisk produktion har
minskat jämfört med totalt sysselsatta
i industrin 

Det tas oftast för givet att det är
inom högteknologisk och avancerad
varu- och tjänsteproduktion som  det
svenska närings livets framtid finns.
I stället handlar det om innovation och
förnyelse i hela näringslivet. 

Entreprenörskapsforum och Vinnova
har tagit fram  färsk statistik på  före -
tagens investeringar i utveckling och
 inno vation för 600 slumpmässigt
 utvalda företag:
ºEn tredjedel har dragit ned på utveck-
ling-och innovation på grund av krisen.
ºJu större företag och ju större andel
 export desto större neddragningar.
Störst är de inom tillverkningsindustrin.
ºNeddragningarna är avsevärt större
bland dem som har drabbats av mins-
kad omsättning och svårigheter med
bankfinansiering. Förstärkta resurser
till banker, kreditinstitut, och Almi tycks
inte ha underlättat.

En specialstudie av en liten grupp
 redan dokumenterat innovativa företag
inom tillverkning, tjänster och bio veten-
skap visar att dessa fortsätter att satsa på
 utveck lingsverksamhet. Nästan  samt -
liga hävdar att deras utvecklingsarbete
avgör den framtida konkurrenskraften.
Cirka två tredjedelar hävdar att krisen
 inte har påverkat deras strategiska
 utvecklingsarbete och 20 procent att de
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har  ökat  sina insatser. Även här har pro-
blem främst uppstått för de företag som
sökt  banklån eller riskkapital. Denna
 mindre grupp innovativa företag står
 bättre rustad när ekonomin vänder. 

För flertalet företag ser det mer
 bekymmersamt ut. De  som har dragit
ned på sina utvecklingsinsatser möts av
en knivskarp och allt mer global kon-
kurrens.  I en global ekonomi avgör för-
mågan till utveckling av nya produkter,
förbätt rade kvaliteter, kostnadseffektiv
produktion och globalt marknadskun-
nande  vilka som vinner respektive för-
lorar. 

Det är just mot detta fundament i till-
växten – innovationskapaciteten –som
krisen har slagit hårdast. De långsiktiga
konsekvenserna kan bli allvarliga.  

Krisen gör att den ekonomiska politi-
ken – i Sverige och globalt  – fokuseras
på att begränsa budgetunderskott och
 offent lig skuldsättning samt på att hålla
 inflation och räntor på önskvärda
 nivåer.  Makroekonomisk stabilitet är
nödvändig, men måste kombineras
med företagsdynamik  för en långsiktigt
hållbar tillväxt. 

Fler politikområden måste ta sin
 utgångspunkt i att förstärka innova-
tions- och förnyelsekrafterna i svensk
ekonomi. Först då  kan kunnandet inom
ett brett spektrum av branscher, från
 nano- och miljöteknik till vårdsektorer
omvandlas till nya och växande företag. 

En sådan dynamisk miljö för före -
tagande och entreprenörskap lägger
också en långsiktigt stabil grund för
ökad sysselsättning, stabila skattebaser
och sunda statsfinanser.     

Regeringen  får inte svika kommersiell radio 
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