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Mandag Morgens læserundersøgelser viser, at læserne ønsker at opdatere deres viden gennem en række internationale medier. Men få har den nødvendige tid til
rådighed. Derfor udvælger Mandag Morgen hver uge de vigtigste tendenser fra følgende kilder:  Int. Herald Tribune, Financial Times, Wall Street Journal, The New 

MM Next
—  Trends, ideer og innovationer, der kan forandre verden

det er ikke kun den amerikanske bil-
industri, der er blevet hårdt mærket af re-
cessionen og den deraf følgende bratte
nedgang i efterspørgslen på nye biler. De
fleste andre er også ramt. Selv salget af
luksusmærker, der normalt er relativt kri-
seresistent, oplever et fald. Det gælder
f.eks. Mercedes-Benz, Lexus og BMW.

Så meget mere imponerende er det,
at sydkoreanske Hyundai ikke alene har
bevaret skindet på næsen, men ligefrem
kan melde om fremgang. 

I 2008, der var et brutalt år for bilin-
dustrien, øgede Hyundai sit globale salg
med 2 pct., hvilket hævede overskuddet
med 5 pct. Og i de tre første måneder af
2009 er virksomhedens globale mar-
kedsandel vokset fra 4 til 4,7 pct.

En stor del af fremgangen skyldes
succes på det amerikanske marked, hvor
man f.eks. i januar øgede sit bilsalg med
14 pct. sammenlignet med samme
måned året før. Det skete vel at mærke,
mens det samlede bilsalg faldt med 37
pct. 

Succesen er til dels kommet i hus,
ved at Hyundai gradvist har bevæget sig
ind på markedet for luksusbiler. Det
lyder umiddelbart som en selvmodsigel-
se, for Hyundai er mest kendt for sine
lavprismærker. Derfor var det også med
stor forsigtighed, at man sidste år lance-
rede sin første luksusbil, Genesis. Bilen
kom kun i handlen på få, særligt udvalg-
te markeder, herunder Sydkorea og
USA.

Det forekommer næppe som ver-
dens bedste forretningside at lancere en
luksusbil under en recession. Men
Hyundai har draget fordel af forbruger-

nes hang til at købe billigere. Genesis
koster omkring 70.000 kr. mindre end
en tilsvarende BMW. Samtidig har det
også hjulpet, at Genesis i januar i Detroit
blev kåret som årets nordamerikanske
bil i skarp konkurrence med mærker
som Audi, Jaguar og Cadillac.

Men priser er ikke hele årsagen til
Hyundais succes. Flere analytikere peger
på, at virksomhedens markedsføring
også har en del af æren for de fine salgs-
tal, for den er gået rent ind blandt krise-
forskrækkede amerikanske forbrugere. 

Mesterstykket kom i januar, hvor
Hyundai lancerede en forsikringsord-
ning, der indebar, at man kunne levere
sin nye bil tilbage og få pengene igen,
hvis man inden for et år mistede sit job.

Det viste, vurderer analytikere, stor
psykologisk forståelse for de forbruge-
re, der følte sig enormt usikre på fremti-
den. Samtidig sendte Hyundais frem-
stød et beroligende budskab om, at
depressionen ikke vil vare evigt.
Adskillige meningsmålinger har vist, at
varige forbrugsgoder, f.eks. en ny bil, er
noget af det første, forbrugerne vælger
fra under en depression. Nye biler er dej-
lige, men gamle biler kan holde længe. 

Det har ellers været op ad bakke for
den sydkoreanske bilproducent at skabe
sig et godt brand i USA, efter at lancerin-
gen af den billige “Excel” sværtede virk-
somhedens ry til i slutningen af
1980’erne. 

Til at begynde med var bilen meget
populær, men den fik hurtigt et uhyre
dårlig rygte for bl.a. at ruste hurtigere
end andre biler. I 1990’erne forsøgte
Hyundai at introducere en række andre

lidt dyrere biler på det amerikanske mar-
ked, men det dårlige rygte hang ved – og
de blev heller ingen succes. 

Kimen til virksomhedens vækstsuc-
ces blev lagt med det finansielle kollaps
i Asien i 1997. Den sydkoreanske won
faldt voldsomt, og samtidig løb
Hyundais konkurrenter på hjemmemar-
kedet ind i så store problemer, at
Hyundai blev helt dominerende. Fra den
styrkeposition lancerede man i 2001 en
ny offensiv på det amerikanske marked.
Og for en gang for alle at mane rygtet
om dårlig kvalitet i jorden annoncerede
man en fabriksgaranti på 10 år og
100.000 miles, hvilket var mere end tre
gange så meget som andre bilfabrikan-
ter. Siden da har virksomheden haft en
stabil plads i amerikanernes hjerter.

KILDER: KNOWLEDGE@WHARTON OG THE
ECONOMIST

Vækstsucces i bilindustrien

Figur 1: Mens de amerikanske bilgiganter 
bløder, øger Hyundai salget.

Kilde: Economist, 2009. 

MM | Koreansk vokseværk
Udvalgte virksomheders andel af det sam-
lede bilsalg i USA, pct.
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efter et dramatisk fald til omkring
40 dollar pr. tønde olie i begyndelsen af
året ligger oliepriserne nu på 70 dollar pr.
tønde. Det svarer til, at den danske kon-
kurrenceevne relativt set er forbedret med
2 pct.
Det viser en ny opsigtsvækkende analyse
fra Nationalbanken, der for første gang
har sammenlignet energiforbruget i dan-
ske virksomheder med energiforbruget
hos samhandelspartnerne.

Når de store prisstigninger er godt nyt
for langt de fleste danske virksomheder,
er det fordi, dansk erhvervsliv, branche
for branche, er bedre til at udnytte energi-
en i deres produktionsapparat end deres
konkurrenter i andre lande. 

Nationalbankens konklusioner er

entydige: Samlet set indebærer en for-
dobling af energipriserne, at danske
virksomheders omkostninger stiger
med 3,7 pct., mens omkostningerne hos
f.eks. tyske virksomheder stiger med
hele 6,1 pct. Værst går det ud over de
kinesiske producenter, som må se deres
omkostninger ryge i vejret med hele 11
pct. Se figur 1.

Kun i en enkelt branche, landbru-
get, er energiudgiften på niveau med
udlandets, i alle andre brancher har dan-
ske virksomheder lavere udgifter end
udenlandske. Også den danske service-
sektor er mere energieffektiv end servi-
cesektoren i andre lande.

Hvis man omregner  den 2 procents
forbedring af konkurrenceevnen, som
fordoblingen af olieprisen har givet
Danmark siden starten af året, til kroner
og ører svarer det til en besparelse på ca.
15 kr. i timen.

Det store spørgsmål er, hvor bliven-
de gevinsten er. De historiske erfaringer
tyder på, at en oliepris på omkring 70
dollar langtfra er usædvanlig. Fra 2004
og frem til olieprisen tog sin himmel-
flugt i 2007 og 2008, lå prisen og svinge-
de omkring 70 dollar-mærket. 

Danske virksomheder kan håbe på
,at stigende ressourceknaphed og højere
afgifter som følge af en ny klimaaftale vil
sørge for, at energipriserne fortsætter
deres nuværende stigningstakt.

Man skal imidlertid huske, at de
energifulde frugter hænger væsentligt
lavere i de energifråsende nationer.
Sammenlignet med dansk erhvervsliv
har virksomhederne i Korea og Kina
langt lettere ved at gennemføre bespa-

relser i energiforbruget. Og generelt fal-
der energiforbruget pr. produktionsen-
hed i alle lande i et tempo, der indikerer,
at Danmark skal kæmpe for at bevare sin
energiprisafledte konkurrencefordel. Se
figur 2.

KILDE: NATIONALBANKENS
KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2009

Høje energipriser gavner Danmark

Figur 1: Danske virksomheder er mindre 
påvirkede af stigende energipriser end 
andre industrinationer.

Kilde: Nationalbanken, 2009.

MM | Danske fordele
Stigning i virksomheders omkostninger ved 
fordobling af energipriser, pct.
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Figur 2: Danske virksomheder har 
sammen med japanske virksomheder det 
laveste energiforbrug målt i forhold til 
værditilvæksten. 

Note1: Energiintensiteten er opgjort som indenlandsk 
bruttoforbrug af energimålt i kg (olieækvivalent) i forhold til 
BNP i faste 1995-priser opgjort i euro.
Kilde: Nationalbanken og Eurostat.

MM | Energiforbrug i produktionen
Energiforbrug pr. produktionsenhed1
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