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> PSA klimt langzaam uit het diepe dal.
strategie van volledig elektrische aandrijving. De Eolab is een hybride
met een 50 kW elektromotor die in de koppeling is geïntegreerd en
60 kilometer autonoom elektrisch kan rijden. Naast Renault zijn
Saint Gobain, Michelin en Continental partners in dit studieproject.
Met deze ontwikkelingen lieten de Fransen hun wederopstanding zien
na een periode van bijna rampspoed bij met name PSA, dat twee jaar
geleden nog op een faillissement leek af te stevenen. Sinds vorig jaar
hebben de Franse staat en het Chinese Dongfeng de financiële
reddingsboeien uitgegooid waarmee een veiliger haven is bereikt.
De van Renault overgestapte Carlos Taveres kon als kersverse ceo
gaan reorganiseren. Het formeren van DS als autonoom merk was een
van zijn eerste beslissingen. Begrijpelijk, want de Fransen missen een
positie in de premium- en luxesegmenten die 14 procent van het
mondiale verkoopvolume uitmaken, maar voor 60 procent aan de
automotive winsten bijdragen. Verder scoren de merken Peugeot en
Citroën ver boven de gemiddelde verkoopgroei in China en trekt de
Europese verkoop aan. Het eerste half jaar sloot PSA verrassend af
met het eerste operationele plusje in tijden. Wat aandeelhouders
beloonden met een koersstijging van 28 procent dit jaar en daardoor
een waarschijnlijke terugkeer in de CAC 40 waaruit ze in 2012 verdween. Maar PSA kwam ook wel uit een heel diep dal en wacht nog
meer pijnlijke kostenbesparingen.

Dit was het nieuws
Ook Renault zag haar beurswaarde stijgen, zij het minder spectaculair. Hoewel het voormalige staatsbedrijf nu een succesvolle alliantie
met Nissan vormt, volgt geen ander concern een dergelijke koers van
samenwerkingsverbanden en allianties. Vooral de samenwerking met
Daimler is opmerkelijk en wordt verder uitgebreid. De leverantie van
dieselmotoren voor de A-klasse wordt uitgebreid met een 1.6 Renault
diesel voor de C-klasse, terwijl beide partners in het Mexicaanse
Aguascalientes een fabriek gaan bouwen om vanaf 2017 de nieuwe
compacte Mercedes-Benz en dito Infiniti te produceren. De samenwerking op het gebied van lichte bedrijfswagens wordt uitgebreid met
een gecombineerde productlijn voor Fuso Canter en Nissan. Van de
lopende samenwerkingsprojecten is die van de samen ontwikkelde en
te produceren Renault Twingo en Smart Forfour het meest omvangrijk. Voor Renault topman Carlos Ghosn en zijn Daimler collega Dieter
Zetsche was dit hun belangrijkste nieuws op de Salon van Parijs. //

“Het gaat er niet om hoe groot je bent, maar hoe sterk.” Dat zei
Joachim Milberg, voormalig bestuursvoorzitter van BMW AG,
een jaar of tien geleden nog. Niemand vermoedde toen dat er
voor onze branche heel zwaar weer op komst was. Vergeleken
met GM, Chrysler en Ford of PSA en Fiat was BMW maar een
dwerg. Nu kijken we terug op zeven crisisjaren die die dwerg op
eigen kracht heeft doorstaan. De reuzen zagen zwarte sneeuw
en hebben alleen maar overleefd dankzij flinke injecties van de
overheid, durfkapitaal en drastische herstructurering. Lessons
learned: houd altijd je R&D-inspanningen, productkwaliteit,
overhead en winstmarge onder controle.
Van de verschillende manieren waarop grote en kleine pro
ducenten zich door de recessie hebben geslagen is nog meer te
leren. Neem grote en kleine retailers. Hoe staan we daar nu
tegenover? Waaraan moet een dealer(holding) voldoen om
continuïteit te bieden aan klanten, medewerkers en - last but
not least - zijn importeur? Ten eerste moet er management
kwaliteit en focus in huis zijn. Even belangrijk is een stevig
appeltje voor de dorst. Ont
breekt het aan één van deze
vereisten, dan gaat het vroeg of
laat mis.
Nu is het opbouwen van een
sterke dealerorganisatie een
kwestie van lange adem. En
vaak moeilijker dan het ver
werven van een sterk merk
-imago. In ons land is Volvo een goed voorbeeld van een sterke
organisatie met een dito imago. Niet voor niets is Volvo nog
steeds marktleider in het premiumsegment. Uiteraard draagt
daar het perfecte product portfolio voor de Nederlandse markt
aan bij. Maar beslissend is de zorg waarmee door de jaren heen
is gewerkt aan een sterk distributienetwerk, met voldoende
risicospreiding.
Dan vraag ik me nu toch wel af waarom er nog importeurs zijn
die maar doorgaan met te veel eitjes in één nestje leggen.
Zijn de fiasco’s van Kroymans, Pouw en Koops Furness soms
aan hen voorbijgegaan? Ik voorspel, dat er binnen afzienbare
tijd, nog een paar grote jongens omvallen. “Eigen schuld, dikke
bult” voor hardleerse importeurs die dan dik het schip in gaan.
Dus heren algemeen directeurs, kijk eens goed naar de
managementkwaliteiten, de focus en vooral ook naar de finan
ciële ratio’s van uw (groot)afnemers. Een gewaarschuwd
importeur telt voor twee.
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