
Här är de kinesiska bolagen som slåss om Volvo 

Ford överväger att sälja den förlusttyngda Volvo personvagnar till någon av de 
kinesiska biltillverkarna. 

Enligt Wall Street Journal är det uppenbart att Volvo kommer att säljas inom kort. Volvos 
rekordförlust – 5,9 miljarder kronor under ett enda kvartal, kan vara den utlösande faktorn. 
 
Från Fords sida har det funnits en förhoppning att svenska staten skulle gå in som ägare. 
Men än så länge finns det inga tecken på det, skriver brittiska The Times. 
 
 
Nu uppger Ford att finns det flera kinesiska bilföretag som vill köpa Volvo PV. De företag 
som utpekas som kandidater är Geely Holding Group, SAIC Motor Corp och Chongqing 
Changan Automobile Co. 
 
De kinesiska biltillverkarna har visat upp sina bilar på mässor under flera år, i hopp om 
komma ut på världsmarknaden. De flesta experterna som har sett bilarna tror dock inte att 
kvaliteten är tillräckligt bra för att kunna konkurrera med de europeiska och amerikanska 
marknaderna. Att köpa Volvo skulle ta bort hindret, anser The Times. 
 
Toni kommentar: 
Att ett kinesiskt bolag tar över Volvo är räddningen för svensk bilindustri, dels har 
kineserna redan hybrid och vätgas system utvecklade av Porsche, man har inte tid med 
ständiga möten och käka ostmackor i konferensrummen – svenska chefers huvuden lär 
rulla, så odugliga dom är och svenska ingenjörer får en välgörande upprättelse. För 
kineserna är det bingo att få komma in på premium marknaden via väst Sverige vad gör 
det, Volvo har genom tiderna haft en fantastisk marknadsföring som skapat ett eget 
segment i världen inom fordonsindustrin. Det blir snart slut med fackets ständiga 
utpressning som bidragit med att Volvo är fel, kineserna lär göra processen kort, bråka 
facken även i fortsättningen lär dom plocka ned fabriken och så uppstår den någonstans 
i Kina. Det är realpolitik och det behöver Sverige! 
 


