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In het jaar 2004 zit Fiat S.p.A. in een fi nanciële crisis. Als 
gevolg van slecht management, verouderde modellen en 
matige productkwaliteit. Er zijn twee lichtpuntjes: de Fiat 
Panda wordt verkozen tot auto van het jaar en Sergio Marchi-
onne wordt de nieuwe ceo. In de daaropvolgende 14 jaar onder 
zijn leiding ondergaat Fiat een fi nanciële metamorfose. In 2005 
betaalt General Motors 2 miljard dollar om de koopoptie op 
Fiat te laten vallen en heeft Fiat ineens weer lucht. In 2009 
verkrijgt Fiat een aandeel van 20 procent in het failliete Chrys-
ler: dit aandeel wordt in de jaren daarop uitgebreid naar 100 
procent. 
Juni 2018, kort voor zijn dood, laat Marchionne weten dat FCA 
schuldenvrij is en goed rendeert. Toch zijn er stevige uitdagin-
gen. Het rendement wordt voor 80 procent door Chrysler Jeep 
in Noord Amerika binnen gehaald. In zijn toelichting op de lan-
getermijnstrategie van FCA rept Marchionne met geen woord 
over Fiat of de dan gaande geruchten dat FCA wordt overgeno-
men door een Aziatische autoproducent. Er is vooral aandacht 
voor de ambitieuze doelstellingen van Alfa Romeo en Maserati, 
terwijl beide merken al jaren bergen ontwikkeling en reclame-
geld verbranden.
Het FCA concern gaat in 2018 
wereldwijd het fenomenale 
volume van meer dan 4,5 mil-
joen auto’s verkopen. FCA NL 
dit jaar maximaal 12.500 een-
heden: een relatief schrijnend 
negatief resultaat.  Want waar 
de moedermaatschappij het bestuur met een dijk van een ceo 
op orde had, is het in Nederland al jaren een janboel.
Sinds het vertrek van Jan Flipsen in augustus 2010, is Yann 
Chabert nu de zevende FCA NL directeur in 8 jaar. De ver-
koopdoelstellingen zijn structureel onhaalbaar, het dealer-
rendement is dramatisch en de wholesale-druk tart elke 
verbeelding. In deze bedrijfscultuur met gebrek aan lokaal lei-
derschap lopen goede medewerkers weg, ontstaat commer-
cieel wantrouwen bij grootzakelijke afnemers, terwijl het dea-
lernet leegloopt. Het is te hopen dat Lijnden zijn zaakjes weer 
op orde krijgt, en dat ze in Italië de erfenis op orde houden 
met de opvolger van wijlen Marchionne: Mike Manley. Hij moet 
de bedrijfscultuur herdefi niëren. De enorme Italiaans-Ame-
rikaanse cultuurkloof zal niet snel overbrugd worden. Tenzij 
Manley over uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten beschikt – 
in de categorie van zijn voorganger.
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In Nederland is 
het al jaren een 
janboel bij Fiat.
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op basis van een nieuw groepsplatform voor alle segment B en C 
modellen: CMP (Compact Modular Platform). De elektrische vari-
ant van de DS3 (het eerste EV model van PSA) is vanaf eind 2019 te 
bestellen. De nieuwe Peugeot 208 en de in 2019 te lanceren Opel 
Corsa, zijn de eerstvolgende PSA modellen met volledig elektrische 
optie. Tesla koos Parijs uit voor een Europese première van de 
betaalbare model 3. De productie is op gang gekomen maar of de 
’35 duizend dollar’ belofte in Europa kan worden ingelost, is nog de 
vraag. Aan de andere kant van het e-spectrum presenteerden Audi 
en Mercedes-Benz hun plannen om de strijd met de grote en duur-
dere Tesla S en X aan te gaan. De Audi e-Tron is eind dit jaar lever-
baar; de EQC van Mercedes’ e-submerk EQ komt in 2019. Beide 
merken hebben nog meer EV’s in voorbereiding. Net als BMW 
trouwens, maar dat merk gaf er de voorkeur aan om de nieuwe 
3-serie bij verrassing in Parijs te lanceren en het futuristische show-
model i-Next – elektrisch met verregaand autonome rijfuncties 
- nog even achter de schermen te houden.

Duitse diesels
Maar duidelijk is wel dat de industrie de komende maanden haar 
beloften om na 2020 grote aantallen elektrische auto’s aan te 
bieden, nu moet waarmaken. Pioniers zoals Renault, Nissan en 
Tesla zijn voorlopig in het voordeel. En de Duitse industrie met zijn 
grote en meer energievretende premiummodellen, moet alles uit 
de kast halen om aan de zware emissie-eis te voldoen. Want met 
zuinige diesels alleen redden ze het niet. Zelfs Volkswagen zal zich 
daarom als EV-laatkomer sterk gaan presenteren. Want Europa 
zou de 95 gram CO2-limiet al na 2025 verder willen aanscherpen. //
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