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Electrifying 
China

Voor de automobielindustrie is China al jaren het land van melk 
en honing. Want in de grootste automarkt ter wereld leek aan 
de double digit groei geen einde te komen. En het zijn vooral de 
Europese producenten die in China vermogens verdienden en 
met de revenuen hun positie op de wereldmarkt hebben ver-
sterkt. Alleen is tijdens de economische crisis het aantal auto-
producenten in de westerse wereld flink gesaneerd. Ook in 
Japan en Korea vonden herstructureringen plaats, terwijl in 
China nu meer dan honderd autoproducenten actief zijn.  De 
gevolgen van de aanhoudende economische groei zijn in China 
goed merkbaar. Positief is de toename van koopkracht bij een 
deel van de middenklasse en de investeringen in de infrastruc-
tuur. De keerzijde is de enorme luchtvervuiling en verkeers-
congestie in de grote steden. De overheid heeft dit probleem 
onderkend en is naarstig op zoek naar oplossingen. Onlangs 
is al een wet aangenomen die autofabrikanten verplicht dat 
in 2019 maar liefst 8 procent van de door hen geleverde auto’s 
elektrisch moeten zijn - een percentage 
dat jaarlijks met 2 procentpunt wordt ver-
hoogd. Naast het verbeteren van de lucht-
kwaliteit wil China onafhankelijker worden 
van de import van ruwe olie, want de vraag 
overtreft de eigen productie. Bovendien zit-
ten achter het plan van de overheid om het 
milieu te beschermen ook protectionistische 
overwegingen: de eigen auto-industrie loopt 
achter met de ontwikkeling van conventi-
onele hybride automobielen met een com-
binatie van verbrandings- en elektromoto-
ren. China heeft een volumevoorsprong als het gaat om puur 
elektrisch aangedreven auto’s en wil hiermee op korte termijn 
de wereld domineren. In 2020 denkt het land 4 miljoen elektri-
sche auto’s te produceren. Om dit te realiseren heeft China zich 
verzekerd van de helft van alle beschikbare kobalt op aarde 
- cruciaal voor de productie van accu’s. De westerse automo-
bielindustrie is wakker geschrokken en de ontwikkeling van 
elektrische auto’s heeft inmiddels prioriteit. Voorlopig domine-
ren conventionele hybride auto’s de wereldmarkt nog. Maar de 
opmars van de emissieloze voertuigen is niet meer te stuiten. 
Als de Europeanen nu geen haast maken met de (aan Battery 
EV’s in elk opzicht superieure) waterstofhybride technologie, 
gaan de Chinezen de race winnen met een meer dan 100 jaar 
oude uitvinding: elektrische auto’s op batterijen.
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China heeft 
de helft van 
de mondiale 
kobaltproduc-
tie in handen.

Oceanië. Voor Europa is men tevreden met twintig procent groei. 
 Uiteindelijk moet de fabrikant van breakeven naar een gezond 
 rendement (6%) groeien.

Toyota en Denso
De presentatie van Renault-Nissan-Mitsubishi drukte duidelijk een 
meer zakelijke stempel op de voorheen door glitter en glamour 
gekenmerkte Tokyo Motor Show. Renault stond op de show voorna-
melijk ter illustratie van de eenheid van de nieuwe alliantie, die 
bestuurlijk vanuit Parijs wordt geleid, maar qua omzet en verkoopvo-
lume nu wel erg sterk door de twee Japanse partners wordt bepaald. 
Een bijrol was er voor Toyota. Dat merk maakte op het oog minder 
indruk - met uitzondering van een geavanceerde waterstof/brand-
stofcel studie. Maar in de wandelgangen maakte de EV-samenwer-
king tussen het grootste Japanse autoconcern met Mazda en Denso 
wel degelijk indruk. Want zelfs Toyota’s dominante hybridepositie is 
niet meer toereikend om aan strengere mondiale milieunormen te 
voldoen. Mazda zal daar een eigen ‘identiteit’ aan toevoegen: een 
uiterst compacte wankelmotor als range extender. En dan was er nog 
Honda – waarvan de verkoopgroei in Japan achterblijft bij die van 
andere merken en in Europa zelfs een duikvlucht neemt – lijkt na 
enkele jaren van aarzeling Europa weer serieus te gaan nemen. Het 
concern beloofde in 2030 zeventig procent van het modelgamma 
van een of andere vorm van elektrische aandrijving te voorzien. En 
Europa kan daar al in 2025 op rekenen. De elektrische Honda stads-
auto debuteert al in 2019 op de Europese markt, in 2020 elders. //

>  nissan presenteerde onder andere studiemodel imx, een 
op de leaf-gebaseerde suv. 

cent met in 2022 een verkoop van 14 miljoen auto’s per jaar – 
inclusief EVs, robotaxi’s en zelfrijdende auto’s - en een jaar-
omzet van 240 miljard dollar. Dankzij technische 
stroomlijning moet de fabrikant op vier nieuwe uniforme 
platforms alleen al 9 miljoen auto’s per jaar kunnen bouwen. 
In die plannen is voor Mitsubishi een specifieke rol wegge-
legd, waarbij het merk zijn identiteit behoudt. Binnen de 
 alliantie zal Mitsubishi onder leiding van de sinds 2004 aan 
het roer staande veteraan Osamu Masuko een hoofdrol 
 spelen met een specifiek suv-platform – niet alleen voor 
eigen gebruik maar ook voor Renault, Nissan of elk ander 
merk binnen de alliantie. De drie merken vervullen al jaren 
een pioniersrol op het gebied van elektrische aandrijving - 
Mitsubishi met de i-Miev, Nissan met de Leaf en Renault met 
de Zoë. Door de interfaces tussen individuele Renault-, Nis-
san- en Mitsubishitechniek op af te stemmen, kunnen ze van 
elkaars systemen gebruik maken. Ook hier is een hoofdrol 
bedacht voor Mitsubishi, de verdere ontwikkeling en toe-
passing van de bekende Phev-techniek ligt bij het merk. 
 Elektrische aandrijving krijgt sowieso prioriteit bij Mitsubishi, 
waar de focus overigens steeds meer op suv’s en vierwiel-
aandrijving ligt. De uitdaging voor Mitsubishi is er daarmee 
niet minder om. Want er is een tweede doelstelling: binnen  
twee jaar moet de wereldwijde verkoop van het merk groeien 
van de huidige 1 miljoen auto’s naar 1,3 miljoen (30% groei). 
Daarbij richt Mitsubishi zich voornamelijk op de VS, Azië en 
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