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1. Introductie

1.1. Inleiding

Yerkenning van ondememingsgrenzen luidt de hoofdtitel van voorliggende
dissertatie. Velen hebben zich reeds verdiept in de atbakeniog van de grenzen
van de onderneming. Waaraan ontleent zij haar bestaansrecht? Welke activitei-
ten moet zij ontplooien? Wat is haar optimale omvang? In welke richting moet
de onderneming groeien of inkrimpen? Indringende vragen die voor academici
en practici de inspiratie vormen voor velerlei onderzoek, uitmondend in een
brede waaier van mogelijke verklaringen en adviezen.

Het lijkt erop dat naannate er meer onderzoek plaatsvindt op deelterreinen naar
de grenzen van de onderneming, de verwarring alleen maar toeneemt. 1.0 stellen
Campbell en Goold (1989, p.131): "Academics, consultants and businessmen
have been hard at work for 20 years or more trying to identify whether diversi-
fication pays off, and if so, what kinds of diversification are more successful
than others. [...] The result of all this work is disappointing. The more research
that bas been done, the more the evidence bas become confusing and conflic-
ting".

Ook een belangrijke bijdrage van Rumelt aan de discussie over de groeirichting
van de onderneming, leidt Diet tot consensus (Campbell en Goold, 1989, p.131).
Chatterjee en Wernerfelt (1991, p.33): "While there are many studies that have
supported Rumelt's (1974) original finding that related diversified firms perform
better than those that are unrelated [...] there is a growing number that find the
opposite [...J". Zoals bijvoorbeeld: "The evidence suggests that firms diversify-
ing in unrelated areas are able to generate statistically superior performance
over those with businesses that are predominantly related" (Michel en Sbaked,
1984, p.24).

Ook voor wat betreft expansie als groeirichting van de onderneming geldt dat
veel onderzoek duidt op een positief verband tussen schaalomvang en resultaat
(zie bijvoorbeeld Buzzell en Gale, 1987). De scbaalnoodzaak lijkt zelfs alleen
maar toe te nemen: "Zolang dergelijke barrieres Diet zijn opgeheven, zijn de
Europese fabrikanten genoodzaakt zich op nationale en niet op continentale
markten te richten en kunnen zij niet profiteren van de besparingen door
scbaalvergroting die een werkelijk verenigde interne markt biedt. [...] omdat de
kosten van onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van nieuwe techno-
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logie met het oog op het internationale concurrentievermogen alleen in overwe-
ging kunnen worden genomen in het vooruitzicht van een thuismarkt van
continentale afmetingen" (De voltooiing van de interne marki; witboek van de
commissie voor de Europese raad, 14 juni, 1985, p.l? en 18).

Ook hier blijkt evenwel de veronderstelde positieve relatie tussen schaalomvang
en resultaat niet eenduidig te zijn: "If size makes sense, as I have been arguing,
why have so many large U.S. companies done so poorly in the last few deca-
des? Why is size so often a disadvantage rather than an asset?" (Chandler, 1990,
p.138). Benevens: "[...] Toyota is offering consumers around the world as many
products as General Motors - even though Toyota is still half GM's size. To
change production and model specifications in mass-production firms takes
many years and costs a fortune. By contrast, a preeminent lean producer, such
as Toyota, needs half the time and effort required by a mass-producer such as
GM to design a new car. So Toyota can offer twice as many vehicles with the
same development budget. Ironically, most Western companies concluded that
the Japanese succeeded because they produced standardized products in ultra-
high volume" (Womack, Jones en Roos, 1990, p.65).

Misschien dat de aard van het vele onderzoek dat heeft plaatsgevonden over de
groeirichting van de onderneming, debet is aan de wisselende uitkomsten. Veel
onderzoek is gebaseerd op het gedrag van een verzameling ondernemingen in
een beperkte tijdspanne, zonder dat systematisch gekeken wordt naar de
oorzaken van ontwikkelingen van individuele business units over een langere
periode: "For instance, Abell (1980) critiqued the stream of research focusing
on the relationship between corporate diversity and performance by pointing out
that these studies fail to address the question of how the product-market or
business unit strategies of the individual businesses within the corporation relate
to overall organizational performance. Along similar lines, Porter (1987) notes
that diversified firms do not compete, but their business units do. He adds that
corporate diversification strategy must grow out of and reinforce competitive
(business unit) strategy. [...] Difficult as they are to design and execute, longitu-
dinal studies of diversification are a vital but uomet need in this stream of
research, and must be attempted. [...] Only a handful of studies have directly
examined the issue of how firms implement diversification strategies, and fewer
still are studies that explore the performance consequences of different approa-
ches to implementation" (Ramanujam en Varadarajan, 1989, p.542-543).
Benevens: "One explanation for the failure to reach a consensus is that most
diversification studies have been cross-sectional. Cross-sectional studies suffer
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from an inability to determine the true causal relationship between diversificati-
on and performance" (Hill en Hansen, 1991, p.187).

Met dit onderzoek pretendeer ik niet de vele vragen op het brede onderzoeks-
terrein van de ondernemingsgrenzen te beantwoorden. Wei probeer ik een
bijdrage te leveren aan het verschaffen van inzicht in de ontwikkeling van de
groeirichting van (onderdelen van) ondememingen, in relatie tot hun omgeving.
In dit kader richt ik mij in het bijzonder op expansie en diversificatie. Dit werk
ik uit aan de hand van de ontwikk.elingen in de Westeuropese vrachtwagen-
branche in de periode 1980-1989. Oaamaast beschrijf ik de ontwikkelingen van
vier grote Westeuropese vrachtwagenproducenten: Saab-Scania, Fiat, Daimler-
Benz en Volvo. Hun gezamenlijke Westeuropese marktaandeel in de categorie
2:9,0 ton GVW bedraagt 59,2% in 1989 (zie tabel 3.6 in subparagraaf 3.3.1.).

1.2. ProbleemstelUng

Zoals in paragraaf 1.1. is verwoord, onderzoek ik de ontwikkeling van de
ondememingsgrenzen, in het bijzonder de consequenties van de strategieen
expansie en diversificatie. Dit gebeurt aan de hand van de ontwikkelingen in de
Westeuropese vrachtwagenbranche in de periode 1980-1989.

De centrale probleemstelling hierbij luidt:

Wat is het verband tussen de spreiding en omvang van ondememingsactiviteiten
enerzijds en het realiseren van ondememingsdoelstellingen andeaijds?

Deze centrale probleemstelling specificeer ik als voigt:

1) Bestaat er een verband tussen de mate van diversiteit van
ondememingsactiviteiten en de mate waarin ondememingsdoelstellingen met
betrekking tot Westeuropese aanbieders van vrachtwagens zijn gerealiseerd?

2) Bestaat er een verband tussen de omvang van de ondememingsactiviteiten en
de mate waarin ondememingsdoelstellingen met betrekking tot Westeuropese
aanbieders van vrachtwagens zijn gerealiseerd?
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1.3. Structuur

Dit onderzoek is opgebouwd uit vijf delen:

1. De uitgangspunten van het onderzoek (hoofdstuk 1).
2. Een theoretische verhandeling over de grenzen van de ondememing

(hoofdstuk 2).
3. Een uiteenzetting over de ontwikkeling van de Westeuropese

vrachtwagenbranche (hoofdstuk 3).
4. Vier cases over de vracbtwagenproducenten Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz

en Volvo (hoofdstuk 4,5,6 en 7).
5. Een concluderend deel dat geent is op de voorgaande hoofdstukken

(hoofdstuk 8).

Deel 1, in het bijzonder de centrale vraagstelling, verschaft het uitgangspunt
voor het literatuurondenoek in deel 2. Dit deel mondt uit in ondernemingsstra-
tegieen en hun implicaties. In deel 3 wordt bet decor aangegeven waarbinnen de
vracbtwagenfabrikanten zich bewegen. Hierbij ligt de nadruk op de tachtiger
jaren. In deel 4 beschrijf ik de ontwikkeling van de ondememingen (cases)
Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo vanaf hun ontstaan. Ook bier ligt het
accent op de ontwikkelingen van hun vrachtwagenactiviteiten in de tachtiger
jaren. In iedere case ga ik in op de 'ontstaansgeschiedenis', de 'economies of
scope', de 'reductie van het ondememingsrisico' en de 'economies of scale' van
de betreffende ondememing. In deel 5 geef ik een synthese van de voorgaande
hoofdstukken, opgebouwd aan de hand van diversificatie en expansie en in lijn
met de structuur van de voorgaande hoofdstukken.

1.4. Verantwoording

Alhoewel het noch doenlijk, noch zinvol is om verantwoording af te leggen
over ieder keuzemoment in het onderzoek worden enkele keuzen bieronder
gemotiveerd. Deze keuzen hebben overwegend betrekking op de onderzochte
ondememingen.
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In totaal is sprake van zeven dominante Westeuropese vrachtwagenproducenten
(zie deel 3). De keuze hieruit van Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo in
deel 4 hangt samen met vier overwegingen:

1. De mate van expansie en diversificatie van de betreffende ondememingen in
de onderzochte periode.

2. Het feit dat zij aile een gemeenschappelijke activiteit (personenwagens)
ontplooien.

3. Het zijn aile overwegend particuliere ondememingen.
4. De toegankelijkbeid van de te raadplegen bronnen.

Voor ieder van de onderzochte cases besteed ik - voor zover relevant - aandacbt
aan drie niveaus, nameUjk dat van de individuele activiteit - waarbij in ieder
gevaI aandacht wordt besteed aan zowel vracbtwagens als personenwagens - bet
groepsniveau (de gebele ondememing) en het bovenliggende niveau. Dit laatste
niveau betreft de inbedding van de ondememing in de maatschappij (betrekking
bebbend op netwerken, overbeden, banken en dergeUjke).

In de betreffende (cese-jhootdstukken is menigmaal gebruik gemaakt van citaten
om daarmee de aangehaalde bron zo joist mogelijk weer te geven. Gepoogd is
om de aangehaalde bron letterlijk te citeren. Hierbij zijn aileen de evidente
spelfouten gecorrigeerd. Dit betekent dat een verschil in scbrijfwijze in de
verschillende bronnen gebandhaafd is. Zo is bijvoorbeeld de term Aktie Bolaget
(zie paragraaf 4.1.) op drie verschillende manieren in de tekst weergegeven,
namelijk: Aktie Bolaget, Aktiebolaget en AktieBolaget. Als er sprake is van een
aanvulling door mijzelf in een citaat gebruik ik teksthaken ([ ]). Citaten
betreffen stukjes letterlijke tekst uit de aangegeven bron. Om aan te geven dat
oit het betreffende citaat onderdelen zijn weggelaten is gebruik gemaakt van
teksthaken met daarin drie punten ([ ...)).

De nummering van tabellen en figuren is per hoofdstuk aangegeven: dit
impliceert dal voor verwijzingen daarmee tegelijkertijd naar het betreffende
boofdstuk wordt verwezen.

Deel 5 is een compilatie van de voorgaande boofdstukken. Hier baseer ik mij
op bet materiaal dat in de hieraan voorafgaande hoofdstukken is verwerkt.
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2. The scope and the scale of the rU"Dl

2.1. Inleiding

In many sectors of the economy the visible hand of management repla-
ced what Admn Smith referred to as the invisible hand of market forces

AD. Chandler, jr. (1977, p.I),

Kenmerkend voor vele hedendaagse grote ondememingen is dat zij meerdere
onderscheiden activiteiten ontplooien en bestuurd worden door een hlerarchle
van gesalarieerde managers. Dit in tegenstelling tot de traditionele ~nactiviteit
ondememing die geleid wordt door de ondememer-eigenaar: de 'entrepreneur'.
Tot de negentiende eeuw zijn hierarchisch gestructureerde organisaties vooral
aanwezig in overheidslichamen, in het bijzonder in het defensie-apparaat. Vanaf
de negentiende eeuw doet deze co6rdinatievorm zijn intrede in industriele
organisaties. Berle en Means (1932, p.ll en 13): "Corporate enterprise is no
new institution. [...] Its entrance into the field of industry, however, dates from
the early Nineteenth Century. In 1800 the corporate form was used in America
mainly for undertakings involving a direct public interest: [...] More general in
the ante-bellum period, and more significant for the future development, was the
introduction of the corporate system into the railroad field. Railroad construc-
tion, involving a heavy initial outlay of capital, almost necessitated recourse to
the corporate form". Tevens: "[...] the rail and telegraph companies were
themselves the first modem business enterprises to appear in the United States.
They were the first to require a large number of full-time managers to coordi-
nate, control, and evaluate the activities of a number of widely scattered
operating units" (Chandler, 1977, p.79). In 1975 is ~n op de vijf werkzame
personen in de industrieen van de U.S.A. en West-Europa, werkzaam in een
ondememing met minimaal zes managementniveaus (Chandler en Daems, 1980,
p.I).

Volgens Chandler (1977, p.484) hebben de nieuwe technologieen en de expan-
derende markten de behoefte in industriele organisaties aan deze vorm van
administratieve co6rdinatie teweeggebracht. Nieuwe technologieen en expande-
rende markten die leiden tot schaalvergroting; zich uitend in afzetvergroting,
investeringstoename en verkorting van produktlevenscycli. De Jong (1985,
p.279-280) laat zien dat de 'algemene concentratiegraad' van de industnele
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sector in de U.S.A en West-Europa in de periode 1909-1977 dan ook een
behoorlijke stijging vertoont.

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de elementaire processen van waaruit bet
ontstaan van de onderneming, haar vormen en baar vervormingen binnen haar
omgeving begrepen kunnen worden. E6n en ander vormt de grondslag voor een
nader onderzoek naar de grenzen van de onderneming aangaande 'the scope and
the scale of the firm', verdisconteerd naar plaats (de Westeuropese vrachtwagen-
branche) en tijd (de periode 1980-1989).

Met betrekking tot de aard en de omvang van de binnen een ondememing te
ontplooien activiteiten onderscheid ik drie componenten: de ondememing, de
ondernemingsbetrekkingen en de afstemming tussen de onderneming en haar
omgeving. Deze drie componenten vormen de basis van de structuur van
boofdstuk 2. In paragraaf 2.2. ga ik in op aspecten die de onderneming betref-
fen; zeals baar bestaansreden( -en), haar vorm( -en) en baar activiteit( -en). De
betrekkingen tussen ondememingen vormen het onderwerp van paragraaf 2.3.
Hierin komen rivaliserende en co6peratieve ondememingsbetrekkingen aan de
orde. Paragraaf 2.4. behelst de afstemming tussen de onderneming en haar
omgeving. Hier zullen vormen van strategisch ondernemingsgedrag - integra tie,
diversificatie en expansie - en hun implicaties nader uiteengezet worden.

2.2. De ondememing

2.2.1. Transactiekosten en teamproduktie

Coase (1937) stelt dat de afwezigheid van kosteloze informatie over transactie-
partijen en transactiecondities leidt tot transactiekosten. Deze transactiekosten -
de kosten die benodigd zijn om de transactie te doen plaatsvinden - leiden ertoe
dat individuen die verwikkeld zijn in ruUprocessen, zich zullen groeperen in
organisaties om het prijsmechanisme te vervangen door een ander (kunstmatig)
co6rdinatiemechanisme: de ondememingsleiding. Hieraan zijn ook kosten
verbonden, nameJijk, de interne co6rdinatiekosten. Oit betekent, aldus Coase,
dat ondernemingen zullen ontstaan wanneer de marginate interne co6rdinatie-
kosten lager zijn dan de marginate transactiekosten. Coase (1937, p.398) voegt
bier aan toe dat bet bestaan van arbeidsdeling, zoals door sommigen - Coase
verwijst naar Usher en Dobb - wordt beweerd, niet de grondslag is voor bet
ontstaan van ondernemiogen. Immers, zo stelt Coase, de onderneming is niet het
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resultaat van de toenemende complexiteit van arbeidsdeling. Om deze vorm van
economisehe differentiatie te integreren bestaat het prijsmechanisme.

Alehian en Demsetz (1972, p.777-795) nemen het bestaan van teamproduktie _
bijvoorbeeld het besturen van een trein en het bedienen van de wissels - als
uitgangspunt voor het ontstaan van de ondememing. In hun visie schiet de
klassieke economisehe analyse van de ondememing als ongespecificeerde
produktiefunctie tekort. Hierin wordt geen aandacht geschonken aan de be-
staansreden( -en) van organisaties en organisatievormen.

Alehian en Demsetz (1972, p.779) geven drie kenmerken van teamproduktie:

"1) several types of resources are used;
2) the product is not a sum of separable outputs of each cooperating resource;
3) not all resources used in team production belong to one person".

Alhoewel de marginale teamoutput kan worden waargenomen, vormt het
objectief vaststellen van de marginale bijdrage van ieder teamlid en van de
daaIbij behorende marginale beloning een probleem. Dit kan ertoe leiden dat
individuele teamleden hun inspanningsverpliehting op eollega's afwentelen
('shirking'). Hiervoor lean, in het belang van het gehele team, een controleur
('monitor') worden aangesteld. Maar wie controleert de controleur? Om dit te
ondervangen kennen Alehian en Demsetz (1972, p.783) aan de controleur een
aantal rechten toe:

"1) to be a residual claimant;
2) to observe input behavior;
3) to be the central party common to all contracts with inputs;
4) to alter the membership of the team;
5) the sell these rights".

Zo tekenen de inwendige contouren van de klassieke produktiefunctie zieh af:
de transfonnatie van inputeenheden door middel van co6rdinatie door de
ondememer-eigenaar in doelgerelateerde output. Het in het voorgaande beschre-
ven team traeht met minimale kosten zijn doel te bereiken, dat wit zeggen
effectief en efficient.
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Volgens Williamson (1983, p.49-51) is het niet zo dat teamproduktie, zoals door
Alchian en Demsetz is verwoord, de belangrijkste reden is voor het ontstaan
van ondememingen. Williamson stelt (1983, p.49):

"(1) There are reasons other than nonseparabilities for internal organization to
appear;

(2) nonseparabilities are much less widespread than is commonly believed; and
(3) though nonseparabilities constitute one of the reasons for primary work

groups to appear, the argument has little bearing on the joining of simple
hierarchies to form complex hierarchies".

Williamson geeft aan dat teamproduktie geen noodzakelijke voorwaarde is voor
het ontstaan van ondernemingen. Hij gebruikt het voorbeeld van de vorming
van tussenvoorraden bij opeenvolgende fabricage-activiteiten. De betrokkenen
kunnen onafbankelijk van elkaar hun werk doen en hun produkten aan elkaar
verkopen. Zoals Williamson stelt (1983, p.50): "Internal organization thus arises
less on account of nonseparabilities than as a means by which to economize on
buffer inventories and mitigate costly haggling between technologically sepa-
rab le stages".

Coase enerzijds en Alchian en Demsetz anderzijds lijken de oorzaak voor het
ontstaan van ondernemingen in twee verschillende richtingen te zoeken,
respectievelijk in de aanwezigheid van transactiekosten en in de aanwezigheid
van teamproduktie. Hoe verhouden zich beide theorieen tot elkaar?

Misschien is het nuttig om het basisproces van de menselijke behoeftenvervul-
ling na te gaan. Uitgaande van het menselijke streven naar maximale behoeften-
vervulling zal arbeidsspecialisatie ontstaan. Arbeidsspecialisatie zal leiden tot
ruil. Ruil leidt wederom tot hieraan verbonden kosten: ruilkosten ('transactie-
kosten'). Transactiekosten voorkomen verdergaande arbeidsspecialisatie. Of
zoals op een andere wijze door A Smith verwoonl is: "'The perfection of
manufacturing industry, it must be remembered, depends altogether upon the
division of labour; and the degree to which the division of labour can be
introduced into any manufacture, is necessarily regulated ... by the extent of the
market'" (Hollander, 1973, p.209). Br zal voortdurend naar een optimum
gezocht worden, teneinde de behoeftenvervulling te maximaliseren. Behoeften-
bevrediging leidt wederom tot nieuwe behoeften: er zal sprake zijn van een
continu proces (zie figuur 2.1).
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Figuur 2.1 laat zien dat er een samenbang bestaat tussen de procesdelen. Men
zou kunnen stellen dat arbeidsspecialisatie een noodzakeJijke voorwaarde is
voor het kunnen optreden van transactiekosten. Ten tijde van de autarkisehe
mens bijvoorbeeld, zijn er geen transactiekosten (omdat er geen ruil plaats-
vindt). Evenzeer zou men kunnen stellen dat de, tot dan toe, autarkisehe mens
tot ruil, en dus tot arbeidsspecialisatie, overgaat omdat de transactiekosten zo
laag zijn. Het isoleren van de aspecten van de behoeftenvervulling is voor een
adequate wetensehapsbeoefening noodzakelijk. Echter, het vanuit een geisoleer-
de (deel-)benaderiog komen tot integrale theorievorming is onmogelijk: hiervoor
is een samengesteld paradigma nodig.

Piquur 2.1.
mate van

arbeidaapecialiaatie

booqte van de ------- __ ------~ mate van
tranaactiekoaten ruil

2.2.2. De ondememinllSvorm

In subparagraaf 2.2.1. heb ik geprobeerd om, op basis van de visies van Coase
enerzijds en Alehian en Demsetz anderzijds, de ontstaansoorzaak van onderne-
mingen nader te expliciteren. Ik ben tot de conclusie gekomen dat hun uitgangs-
punten; transactiekosten en teamproduktie, ogensehijnlijk verschillen, doeh in
feite met elkaar samenhangen. In het navolgende ga ik in op de vormen die
ondememingen kunnen aannemen. Onder ondememingsvorm versta ik, in dit
perspectief, een samenstel van de mate waarin sprake is van centrale controle
(hetgeen zieh uit in de rechtsvorm) en van het 800rt activiteiten dat uitgevoerd
wordt.

Alehian en Demsetz (1972, p.786) nemen de omvang van het team en de aard
van de te verriehten activiteiten als vertrekpunt. Zij stellen dat naarmate een
team groter wordt bet gevaar van lijntrekken groter is. Het effect van bet Diet
nakomen van individuele verpliebtingen jegens bet team zal in bet kleinere team
een groter effect hebben op bet individuele aandeel in de gerealiseerde restwaar-
de, dan bij bet grotere team. De aard van de te verriebten activiteit, zo stellen
Alehian en Demsetz, speelt ook een belangrijke rol. Indien de mate van de
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geleverde inspanning moeilijk meetbaar is (bijvoorbeeld bij voetballers), zal het
moeilijker zijn controle uit te oefenen dan wanneer er sprake is van activiteiten
waarbij de geleverde inspanning gemakkelijker te meten is (bijvoorbeeld bij
gamalenpellers ).

A1chian en Demsetz ontlenen hun verklaringskracht aan ~n inputfactor,
namelijk, menselijke arbeid. Ben additioneel element is de kapitaalintensiteit.
Douma (1987, p.426-427) wijst hier ook op. Indien de groepsleden de benodig-
de middelen om een activiteit uit te voeren niet evenredig inbrengen, zulIen de
middelenverschaffers - 'kapitaalverschaffers' - verlangen, dat op bet gebruik van
deze middelen controle wordt uitgeoefend. Wie kan dit beter doen dan de in
subparagraaf 2.2.1. beschreven residuele inkomenstrekker?

De hierboven beschreven drie aspecten - groepsgrootte, de aard van de activitei-
ten en de mate van kapitaalintensiteit - zijn van invloed op de vorm van de
ondememing, waarbij in meer of mindere mate de wenselijkheid van centrale
controle ontstaat. Of zoals Fama en Jensen (1983, p.302) schrijven: "The central
contracts in any organization specify (1) the nature of residual claims and (2)
the allocation of the steps of the decision process among agents. These contracts
distinguish organizations from one another and explain why specific organiza-
tional forms survive". Fama en Jensen (1983, p.303-304) onderscheiden hierbij
de verdeling van de aanspraken op de restwaarde tussen de 'agent' en de
'residual claimant' in samenhang met de verdeling door beide partijen van
'decision management' en 'decision control'.

Gelet op het voorgaande zal de mate van variabiliteit van de beloning voor
inputverschaffers kunnen varieren, De theoretisch denkbare uitersten komen in
de praktijk niet voor; zo zal bijvoorbeeld een volkomen winstatbankelijke
vergoeding voor alle leveranciers van inputs aan een ondememing in de
Nederlandse praktijk niet bestaan. Rechtsvormen die in de Nederlandse praktijk
de denkbare uitersten benaderen zijn bijvoorbeeld de Vennootschap Onder
Firma enerzijds en de Naamloze Vennootschap anderzijds.

Simon (1990, p.660-661) wijst erop dat het economische mechanisme om bet
gedrag van actoren in organisaties te coordineren onvolledig is (zie ook Simon,
1991, p.25-44). Hij stelt dat ook andere mechanismen opgeld doen ('identifica-
tion mechanism'): "[...] human beings are not only capable of acquiring strong
loyalties to organizations or organizational units, they are incapable of not
acquiring them. We must look at loyalty structures to learn what ties people to
organizations". In lijn hiermee vindt Barkema (1990, p.19) - met betrekking tot
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het effect op managers van deels inspanningsgerelateerde beloning in de
Nederlandse computer- en electronikabranche - dan ook een zwak positief
verband tussen economische stimuli en geleverde inspanningen.

Zoals in subparagraaf 2.2.1. is aangegeven, stelt Coase (1937) dat onderneming-
en zullen ontstaan wanneer de transactiekosten lager zijn dan de interne
co6rdinatiekosten. Williamson (1983) geeft aan dat het bestaan van transactie-
kosten is terug te voeren tot twee veronderstellingen ten aanzien van het gedrag
van economische actoren: beperkte rationaliteit en opportunisme. Deze twee
veronderstellingen ten aanzien van het gedrag van economische actoren zijn
echter geen 'voldoende voorwaarde' voor het ontstaan van (hoge) transactie-
kosten, De hoogte van de transactiekosten hangt samen met de specifieke
context van de transactie. Hiervoor geeft Douma (1985, p.10), in navolging van
Williamson, een drietal kenmerken, namelijk:

"1. de frequentie waarmee transacties plaatsvinden;
2. de mate van onzekerheid waaraan de transacties onderhevig zijn;
3. de mate waarin de transacties worden ondersteund door duurzame

transactie-specifieke investeringen".

Hoe groter de frequentie, hoe groter de onzekerheid en hoe groter de noodzaak
van transactie-specifieke investeringen. Des te meer reden is er dan om een
transactie Diet via de markt, maar binnen ~n onderneming uit te voeren.

Zoals Alchian en Demsetz de bouwstenen voor de interne coordlnatiekosten
aangeven, aangevuld met de component kapitaaiintensiteit, zo geeft Williamson
de bouwstenen aan voor de transactiekosten. De door Coase aangegeven
afweging tussen interne co6rdinatiekosten enerzijds en transactiekosten ander-
zijds, werken zij zo nader uit. De hoogte van de co6rdinatiekosten en het soort
co6rdinatiekosten zijn vooral van invloed op de ondernemingsvorm in de
betekenis van de mate waarin centrale controle zal ontstaan. De hoogte van de
transactiekosten en het 800rt transactiekosten zijn vooral van invloed op de
ondernemingsvorm in de betekenis van het soort en de omvang van de onderne-
mingsactiviteiten.

2.2.3. De ontwikkeling van de meeractiviteitenonderneming

In subparagraaf 2.2.2. ben ik ingegaan op mogelijke verklaringen voor het
ontstaan van verschillende ondernemingsvormen. Het blijkt dat met betrekking
tot het 800rt en de omvang van de ondernemingsactiviteiten, de hoogte van de
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transactiekosten en het soort transactiekosten van belang zijn. In deze subpara-
graaf wil ik, vanuit dit perspectief, ingaan op de ontwikkeling van een ~nacti-
viteitondememing naar een meeractiviteitenondememing.

Onder een eenacttviteitondememing versta ik een ondememing die opgebouwd
is op basis van een hoofdactiviteit ('core activity'). Oat wil zeggen: de realisatie
van haar doelstellingen ontleent zij aan de bewerking van ~n(hoofd- )produkt-
(hoofd- )marktcombinatie. Onder een meeractiviteitenondememing versta ik een
ondememing die opgebouwd is op basis van meer dan ~n hoofdactiviteit en
derhalve de realisatie van haar doelstellingen ontleent aan de bewerking van
meer dan ~n (hoofd- )produkt(hoofd- )marktcombinatie.

Volgens Teece (1980, p.224) menen Panzer en Willig dat de aanwezigheid van
'economies of scope' leidt tot 'multiproduct firms'. Dit wanneer er sprake is
van een situatie waarbij de kosten van gezamenlijke produktie van twee of meer
verschillende produkten lager zijn dan wanneer ieder produkt apart wordt
geproduceerd. Teece (1980, p.225-226) stelt dat economies of scope wei een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde zijn voor het ontstaan van
multiproduct firms. 'Joint production' verklaart Diet het bestaan van de multi-
product firm. Volgens Teece (1982, p.40) kunnen de voordelen van joint
production ook genoten worden door de inputs die tot economies of scope
leiden door een contractueel mechanisme te verdelen. Zoals bijvoorbeeld de
Nederlandse Spoorwegen, die het exterieur van zijn treinstellen tegen betaling
laat gebruiken voor promotionele doeleinden.

Teece (1982) gaat onder meer uit van 'organizational knowledge'. Organizatio-
nal knowledge laat zich Diet beperken tot expliciet gemaakte kennis (bijvoor-
beeld door middel van een octrooi). Organizational knowledge omvat zowel de
individuele kennis om repetitieve taken effici~nt uit te voeren als 'fungible
knowledge'. Fungible knowledge betreft de (meer fundamentele) ondememings-
kennis die alternatieve aanwendingsmogelijkheden, in de vorm van andere
produkten, heeft (bijvoorbeeld een aannemer die ten tijde van oorlog bunkers
bouwt).

Teece (1982, p.47-63) schrijft over een ondememing met 'excess resources' -
hij doelt hier op resources die fungible en ondeelbaar van aard zijn - die als
gevolg van marktomstandigheden Diet in staat is om deze resources economisch
verantwoord in haar actuele produktmarktcombinatie te investeren. Zij staat
voor drie fundamentele keuzemogelijkheden:
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"1. It can seek to sell the services of its unused assets to other firms in other
markets.

2. It can diversify into other markets, either through acquisition or de novo
entry.

3. If the unused resource is cash, it can be returned to stockholders through
higher dividends or stock repurchase".

Afhankelijk van haar omstandigheden zaI de onderneming een bepaalde keuze
maken. Teece (1982, p.48-54) identificeert vier categorieen economies of scope:

a) Indivisible (but non-specialized) physical capital as a common input to two
or more products.

b) Indivisible specialized physical capital as a common input to two or more
products.

c) Human capital as a common input to two or more products.
d) External economies.

Ad a Uitgaande van de situatie dat er een producent is die een ondeelbaar
niet-gespecialiseerd activum bezit waarmee hij produkt A maakt, maar
waarmee ook produkt B gemaakt kan worden. Zelfs indien sprake is
van onderbezetting wegens onvoldoende afzetmogelijkbeden voor
produkt A is het niet noodzakeJijk om produkt B te gaan fabriceren.
Immers, de producent kan de beschikbare machinecapaciteit verhuren
aan een andere fabrikant.

Ad b Uitgaande van de situatie dat er een producent is die een ondeelbaar
gespecialiseerd activum bezit waarmee hij de produkten A en B kan
maken. Eevan uitgaande dat op de markten waar deze produkten
verhandeld worden sprake is van een beperkt aantal aanbieders, dan kan
deze producent zijn excess resources het beste benutten door zelf ook
produkt B te gaan maken.

Ad c Mensgebonden kennis is moeilijk via de markt te verbandelen: deze
kennis kan daarom het beste worden benut door te gaan diversificeren.

Ad d Uitgaande van het bezitten van een bepaald activum is het denkbaar dat
derden hiervan indirect profiteren. 'ZJJ kan bijvoorbeeld het aanleggen
van een vliegveld leiden tot de bloei van het regionale toerisme.

Teece laat zien onder welke omstandigheden een ondememing zich kan
ontwikkelen van een ~n- naar een meeractiviteitenondememing. Hij gaat hierbij
uit van interne resources van waaruit meerdere onderscheiden produkten
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ontwikkeld kunnen worden: een uitbreiding van produktmarktcombinaties die
intern geinitieerd wordt.

Yip (1982) gaat na in hoeverre er een verband bestaat tussen toetredingsbar-
rieres en verwantschap eneJZijds en de wijze van toetreding andeJZijds. Hiervoor
selecteert hij uit de PIMS-database 59 bedrijfseenheden die tot 31 nieuwe
markten toetreden. Yip (1982, p.331) concludeert: "Higher barriers are more
likely to be associated with acquisition entry. Greater relatedness is more likely
to be associated with direct entry". In aansluiting hierop gaat Chatterjee (1990,
p.780-8(0) na in hoeverre het aanwenden van excess resources samenbangt met
de wijze van toetreding van nieuwe markten: door middel van acquisitie of 'op
eigen kracht'. In dit verband ontwikkelt hij het 'concept of utilization costs'. Dit
betreft de kosten van het verwerven van complementaire activa minus de
vermindering van de operationele kosten van de nieuwe activiteit vanwege de
overdraagbare excess resources. Op basis van 47 gediversificeerde onderneming-
en uit de 'Fortune 500' vindt Chatterjee 144 'diversificatiebewegingen' in de
periode 1961-1966. Chatterjee (1990, p.793) concludeert: "The results indicate
that concentrated markets and high stock prices favor acquisitive entry, and the
availability of internal funds or funds from low-risk debt favor direct entry. An
entrant's having a high degree of relatedness to an entered market favors direct
entry, though not at a statistically significant level".

Chatterjee en Wernerfelt (1991) veronderstellen dat 'excess financial resources'
en 'external financial resources' samenhangen met gerelateerde diversificatie,
terwijl 'internal financial resources' samenbangen met ongerelateerde diversifi-
catie. Zij onderzoeken dit voor 118 ondernemingen in de periode 1981-1985. De
resultaten wijzen uit dat er inderdaad sprake is van de veronderstelde samen-
hang (1991, p.41): "Overall, the findings provide some support for the resource-
based theories of diversification".

In het navolgende ga ik in op de uitbreiding van produktmarktcombinaties op
basis van externe initiatie.

Rugman (1981) probeert te komen tot een verklaring voor het ontstaan van de
'multinational enterprise' (MNE). Een belangrijk kenmerk van de MNE is dat er
sprake is van 'foreign direct investments' (FDI). Hiervoor maakt hij gebruik van
de 'theory of internalization'. Rugman scbrijft (1981, p.27): "The essence of
internalization theory is the recognition of market imperfections which prevent
the efficient operation of international trade and investment". Imperfecties in de
goederen- en factorenmarkten (bijvoorbeeld transport), infonnatiemarkten
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(bijvoorbeeld know-how overdracht), financiele marlden (bijvoorbeeld intemati-
onaal valutaverkeer) en andere markten (zie ook Hymer, 1976). Deze imperfec-
ties leiden ertoe dat ondememingen beperkingen met betrekking tot de werking
van het (intemationaie) marktmechanisme gaan vermijden door een 'interne
markt' te creeren: de MNE als substituut voor 'free trade'. Buckley en Casson
(1985, p.9-11 en 18) beweren dat Rugmans claim voor een 'general theory of
internalization' te pretentieus is. Voor het zover is, dient sprake te zijn van een
inhoudelijke concretisering en een empirische toetsing hiervan.

Caves (1982, p.2) onderscheidt drie soorten MNE's:

1. De horizontaal gei'ntegreerde MNE.
2. De verticaal geintegreerde MNE.
3. De gediversificeerde MNE.

Ad 1 Het bestaan van horizontaal geintegreerde MNE's verklaart Caves uit de
transactiekosten die volgen uit de marktoverdracht van immateriele
act iva.

Ad 2 Het bestaan van de verticaal geintegreerde MNE hangt volgens Caves
samen met de transactiekosten die voortkomen uit transactiebelemme-
ringen in relatie tot inputmarkten (zie ook Williamson in subparagraaf
2.4.2.).

Ad 3 Het bestaan van de gediversificeerde MNE wordt vooral veroorzaakt,
aldus Caves, door de voordelen die voortvloeien uit risicospreiding als
gevolg van het bestaan van transactiekosten met betrekking tot porte-
feuillevorming in vermogensmarkten.

Zowel Teece als Rugman als Caves gaan uit van onvolkomenheden in de
(exteme) markt als oorzaak voor het ontstaan van de meeractiviteitenonderne-
mingo Teece neemt hierbij als uitgangspunt de belemmeringen bij de overdracht
van excess resources. Zo ontstaat de multiproduct firm. Rugman en Caves
nemen als uitgangspunt de belemmeringen met betrekking tot de internationale
overdraagbaarheid van inputs en outputs. Zo ontstaat de multinational enterprise.
Beide uitgangspunten vinden hun oorsprong in onvolkomenheden van het
marktmechanisme. De meeractiviteitenondememing in de betekenis van het
bewerken van meerdere produktmarktcombinaties wordt op deze wijze belicht
vanuit twee onderscheiden invalshoeken: haar produkten en haar markten.
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2.3. Ondememlngsbetrekklngen

2.3.1. Rivaliserende ondememingsbetrekkingen

Hampden-Turner (1987, p.344) onderscheidt in de wijze waarop organisaties
zich tot elkaar kunnen verhouden, enerzijds concurrentie en anderzijds samen-
werking. Beide soorten betrekkingen vormen het uiteinde van een continuum,
met allerlei gradaties hiertussen en combinaties hiervan.

Concurrentie en samenwerking komen in ondedinge samenhang op verschillen-
de niveaus voor, scbrijft Hampden-Turner. Zo kunnen ondememingen binnen
een bedrijfstak met elkaar concurreren om de gunsten van de klant, en tevens
samenwerken (bijvoorbeeld in een produktschap) teneinde gezamenlijke
belangen te behartigen. Hetzelfde geldt voor groepen individuen (bijvoorbeeld
voetbalspelers die in de nationale competitie tegen elkaar spelen, maar in
intemationale duels met elkaar spelen), landen (bijvoorbeeld bilaterale handels-
belemmeringen versus gemeenschappelijke buitengrenzen) en dergelijke. Tevens
kunnen samenwerking en concurrentie elkaar in fasen opvolgen (bijvoorbeeld
twee ondememingen die gezamenlijk een component ontwikkelen maar het
eindprodukt onafhankelijk van elkaar op de markt brengen).

De Jong (1987, p.313-314) meent dat er sinds het begin van de tachtiger jaren
sprake is van een intensievere (mondiale) concurrentie. De opkomst van nieuwe
technologieen, toegenomen intemationale toetreding en voortdurende overcapa-
citeit veroorzaken dit, aldus De Jong. A1s reactie hierop zoeken ondememingen
samenwerking. Ghemawat, Porter en Rawlinson (1986, p.349) vinden evenwel,
gebaseerd op een inventarisatie van artikelen in The Wall Street journal in de
periode 1970-1982 met betrekking tot overwegend 'grote' Noordamerikaanse
ondememingen, een geringe afname in 'coalition activity'.

In paragraaf 2.2. heb ik de vorming van de ondememing, haar vorm en haar
ontwikkeling beschreven. In deze paragraaf zullen de atbankelijkheden tussen
ondememingen aan de orde komen, teneinde in paragraaf 2.4. in te (kunnen)
gaan op de afstemming tussen de ondememing en haar omgeving. In deze
subparagraaf besteed ik aandacht aan rivaliserende ondememingsbetrekkingen
(concurrentie), in subparagraaf 2.3.2. behandel ik de cooperarieve ondeme-
mingsbetrekkingen (samenwerking).

Onder rivaliserende ondememingsbetrekkingen versta ik de wederzijdse betrek-
king tussen twee of meerdere partijen - waarvan er ten minste ~n een ondeme-
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ming is - die vanuit niet-parallelle belangen in relatie tot gemeenschappeUjke
derden hun doelstellingen trachten te verwezenlijken.

Porter (1980, p.3 eo verder) ooderscheidt vijf concurrentiele basiskrachten:

1. Rivalry among existing firms. Hierin staat centraal de directe wederzijdse
afbankeUjkbeid van de aanbiedeode partijen in relatie tot het vervulleo van
afnemersbehoeften.

2. Threat of new entrants. Hierio zijo met name van belang de
toetredingsbarrieres van de bedrijfstak eo de (verwacbte) reacties van de
aanwezige aanbieders op toetreding.

3. Threat of substitute products and services. Hierin speelt de vervulUng van
afnemersbehoeften door altematieve produkten en diensten, al dan Diet
afkomstig uit een andere bedrijfstak, eeo grote rol.

4. Bargaining power of buyers. Hierin spelen afnemersgrootte, de mate van
cooceotratie op de afnemersmarkt, de kosteo van bet verandereo van afnemer
eo de winstgevendheid van de afnemer eeo belangrijke rol.

5. Bargaining power of suppliers. Van belang zijn bier, ooder andere, de mate
van conceotratie op de toeleveriogsmarkt, de aanwezigheid van altematieve
toeleverprodukteo en de waarscbijnlijkheid van voorwaartse integratie door
toeleveranciers.

De combinatie van deze vijf kracbteo ('the exteoded rivalry'), zo scbrijft Porter,
bepaalt het uiteiodelijke winstgevendbeidspotentieel van de bedrijfstak.

Daems eo Douma (1985, p.20) signalereo dat de structurele eo de strategische
elemeoteo van de bedrijfstak de coocurrentie in een bedrijfstak bepaleo. De
structurele elemeoteo bestaan uit de coocentratie in de bedrijfstak eo de coates-
teerbaarheid van de bedrijfstak. De strategische elementen bestaan uit de mate
van samenwerkiogsbereidheid eo de mate van onzekerheid binneo de bedrijfs-
tak. Deze vier kracbteo bepalen te zamen de intensiteit van de coocurrentie io
de bedrijfstak. Hoe kleiner de coocentratie, hoe gerioger de sameowerkiogsbe-
reidheid en hoe groter de contesteerbaarheid eo de onzekerheid binnen de
bedrijfstak, des te intenser is de coocurreotie. Des te meer wordt ook het peil
van de rentabiliteit van de betrokkeo partijen gedrukt tot het niveau van de
coneurrentiele reotabiliteit.

Naast de directe coocurrentie io de bedrijfstak onderkennen Daems eo Douma
(1985, p.60) ook de exteme coocurrentie en de potentiele concurreotie. De
afnemers eoerzijds eo de toeleveranciers anderzijds vormen bierbij de exteme
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concurrentie. De potentiele concurrentie wordt hierbij gevormd door toetreders
enerzijds en substituutprodukten anderzijds.

Zowel Porter a1s Daems en Douma komen tot hun analyse van concurrentiele
krachten vanuit de optiek van de afnemersbehoeften: de rivaliserende betrek-
kingen tussen ondememingen op basis van het vervullen van deze afnemersbe-
hoeften (outputmarkten). Mijns inziens blijven deze betrekkingen beperkt tot de
actuele en aanverwante bedrijfstakken. Hiermede wordt nochtans geen recht
gedaan aan de rivaliserende betrekkingen met partijen in relatie tot andere
markten (inputmarkten). Zo onderhouden partijen ook rivaliserende betrekkingen
in relatie tot vermogensmarkten, arbeidsmarkten en dergelijke. Tevens zullen de
partijen waarmee rivaliserende betrekkingen onderhouden worden de grenzen
van de eigen bedrijfstak (in termen van afnemersbehoeften) ver kunnen over-
schrijden. Bijvoorbeeld, een onderneming die concurreert met de overheid om
de gunsten van de vermogensverschaffer. Of een noodJijdende scheepsbouwwerf
die concurreert met een noodJijdende vliegtuigfabrikant om overheidssteun.

A1hoewel Porter enerzijds en Daems en Douma anderzijds hun keuzen van de
essentiele concurrentiele krachten motiveren, blijft het moeilijk hiervoor
eensluidende empirische ondersteuning te vinden. In het bijzonder de relaties
'toetredingsbarrieres en winstgevendheid', 'concentratie en winstgevendheid' en
'marktaandeel en winstgevendheid' zijn uitvoerig onderzocht.

Bain (1956, p.I90-2(0) heeft in de Noordamerikaanse industrie de relatie
onderzocht tussen toetredingsbarrieres en winstgevendheid en tussen aanbodcon-
centratie en winstgevendheid in de perioden 1936-1940 en 1947-1951. Hij
concludeert dat er in bedrijfstakken met hoge toetredingsbarrieres inderdaad een
systematisch hogere winstgevendheid bestaat dan in bedrijfstakken met gemid-
delde of lagere toetredlngsbarrieres. Tussen bedrijfstakken met gemiddelde
toetredlngsbarrieres enerzijds en lage toetredlngsbarrieres anderzijds vindt hij
geen systematisch verschil in winstgevendheid. Tevens concludeert Bain dat er
een positief verband bestaat tussen de mate van aanbodconcentratie en de
hoogte van de toetredingsbarrieres. Caves en Porter (1977) en Porter (1979)
onderkennen binnen een bedrijfstak strategische groepen waartussen mobiliteits-
barrieres bestaan. Zij proberen, door het concept van de toetredingsbarrieres
verder uit te werken, aanvullende verklaringen te vinden voor de onvolledigheid
in de gevonden verbanden omtrent de relatie tussen toetredingsbarrieres en
winstgevendheid.
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De Wolf (1982) vindt een positief verband tussen de mate van concentratie en
de mate van winstgevendheid in Nederlandse bedrijfsklassen voor de jaren
1950, 1963 en 1971. Phlips heeft voor dit vermeende verband in de Belgische
situatie, voor de periode 1951-1964, geen ondersteuning gevonden, m scbrijft
De Wolf.

Voor de relatie tussen marktaandeel en winstgevendheid verwijs ik naar
subparagraaf 2.4.4.

2.3.2. Cooperatieve ondememingsbetrekkingen

Onder 'cooperatieve ondememingsbetrekkingen' versta ik de wederzijdse
betrekking tussen twee of meer partijen - waarvan er ten minste een een
ondememing is - die op tijdelijke, niet-incidentele basis een gezamenlijke
activiteit ontplooien. Cooperatieve ondememingsbetrekkingen kunnen vele
vormen aannemen. Hovers (1972, p.11) geeft een indicatief overzicht van de
mogelijke samenwerkingsvormen, in relatie tot de ondememingsfuncties. Hierbij
onderscheidt bij een dertiental gradaties, varierend van een gentlemen's agree-
ment (bet minst vergaand), tot en met een acquisitie (het meest vergaand).

Gbemawat, Porter en Rawlinson (1986, p.349) geven aan dat in relatie tot
'coalitions' veel studies zicb concentreren op betzij joint ventures, hetzij
Iicenties. Zelf vinden zij in bun studie dat 57% van de in de periode 1970-1982
aangegane, overwegend Noordamerikaanse, vormen van samenwerking een joint
venture (41%) of een licentie (16%) is. De overige 43% bestaan uit leveran-
ciersovereenkomsten (12%) en een restcategorie (31%).

Vanuit de transactiekostenbenadering (zie ook subparagraaf 2.2.2.) kunnen
cooperatieve ondememingsbetrekkingen beschouwd worden als een tussenvorm
tussen voUedige internalisatie en het marktmechanisme. Hierbij worden specifie-
ke transactiekosten verminderd, terwijl de coordinatiekosten die biermee
samenhangen de transactiekostenvermindering Diet te boven gaan. Mariti en
Smiley (1983, p.441) vinden daarentegen dat transactiekostenvermindering niet
de primaire drijfveer is voor bet aangaan van cooperatieve ondememingsbetrek-
kingen: "The amount of money involved in the cost of making transactions was
in all cases overwhelmed by other benefits and costs from co-operative agree-
ments". Zij baseren dit op diepte-interviews met 'senior executives' van grote
Westeuropese ondememingen. Bedacht moet worden dat Mariti en Smiley, zoals
zij zelf ook suggereren, een tamelijk enge definitie van transactiekosten aanhou-
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den: "We defined transactions costs as all costs of negotiating contracts inclu-
ding management's time, legal fees, and other identifiable costs".

Hoekman (1984, p.37) onderkent ter verklaring van joint ventures, naast de
transactiekostenbenadering:

a. The growth cycle theory.
b. The Limperg theory.
c. The theory of coordination principles.
d. The structure-conduct-performance theory.

Deze vijf basistheorieen (inclusief de transactiekostentheorie) van de industriele
organisatie (Hoekman, 1984, p.37) vormen een aanzet om (vormen van)
cooperatieve ondememingsbetrekkingen te verklaren, in het licht van de
afstemming tussen de ondememing en haar omgeving. Van eenduidige, falsi-
fieeIbare theorievorming is nog geen sprake. In het navolgende zal ik vooral
ingaan op de verklaringsgronden voor de totstandkoming van co6peratieve
ondememingsbetrekkingen op basis van empirisch onderzoek.

Porter en Fuller (1986, p.322-325) onderscheiden in relatie tot coalitions vier
soorten baten:

1. Economies of scale or learning.
2. Benutting van asymmetrieen tussen ondememingen.
3. Risicoreductie door risicospreiding.
4. Bemvloeding van de intensiteit van de concurrentie in de bedrijfstak.

Als kosten zien zij (1986, p.326-327) de (continue) co6rdinatiekosten, erosie
van de concurrentiepositie en de creatie van een 'adverse bargaining position'.

Mariti en Smiley (1983, p.441) vinden dat de belangrijkste - zeventig procent
van de door hen ondenochte situaties - beweegreden om een joint venture te
creeren 'a transfer or sharing of knowledge' betreft. Onder te verdelen in
technologische complementariteit en technologie-overdracht. Schaalvoordelen,
risicodeling en marketingovereenkomsten spelen hieIbij een Minder belangrijke
rol. Zij baseren zich op de voomoemde diepte-interviews en op rapportages in
de Europese financiele pers.

Davies (1977) laat zien dat licentie-overeenkomsten veelvuldig gebruikt worden
aJs altematief voor FDI's bij technologie-overdracht van meer naar minder
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ontwikkelde landen (zie ook subparagraaf 2.2.3.). Davies (1977, p.167):
"Despite the apparent superiority of direct investment as an Indian strategy, the
crude evidence available suggests that licensing has made up a substantial
majority of the total number of U.K./lndian agreements". Van de 821 door hem
onderzochte overeenkomsten, inzake U.K.-ondememingen in India, in de
periode 1957-1970 is in 22% van de gevallen sprake van 'eigendomsbetrokken-
heid', terwijl het in 78% van de gevallen een licentie-overeenkomst betreft.

Hoekman (1984) heeft onderzocht wat de rol van joint ventures is bij strategie-
vorming van bedrijven. Hoekman (1984, p.20) defmieert een joint venture als
voIgt: "A joint venture should be defined as a form of partial cooperation
between corporations and/or governments, that otherwise operate separately,
cooperation taking place in a joint stock company where each partner is
potentially able to influence the policy of its subsidiary. The participations of
individuals may not exceed 49 percent".

Hoekman (1984, p.208) komt op basis van overwegend Nederlands en West-
duits empirisch materiaal tot de conclusie dat:

1. Vanuit het gezichtspunt van de moederondememing joint ventures
overwegend verticaal, diagonaal of parallel van aard zijn.

2. Er een positief verband bestaat tussen strategieen van ondememingen (met
name diversificerende en verticaliserende), en de mate van betrokkenheid in
joint ventures (zie ook de subparagrafen 2.4.2. en 2.4.3.).

3. Joint ventures met name aangegaan worden door grote ondememingen
(>200 miljoen gulden omzet).

4. Joint ventures niet tot doel Iijken te hebben de intensiteit van de concurrentie
te verminderen.

5. In de Industriele sector het met name de ondememingen met
ongedifferentieerde produkten zijn die joint ventures aangaan.

Ansof!, Brandenburg, Portner en Radosevich (in Steiner, 1984, p.30-31) vinden,
op basls van interviews bij 93 Noordamerikaanse ovememende ondememingen,
13 redenen om een ondememing over te nemen:

1. A desire to limit competition or achieve monopoly profits.
2. A desire to utilize unutilized market power.
3. A response to shrinking opportunities for growth and/or profit in one's own

industry due to shrinking demand or excessive competition.
4. A desire to diversify to reduce the risks of business.
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5. A desire to achieve a large enough size to realize an economical scale of
production and/or distribution.

6. A desire to overcome critical lacks in one's own company by acquiring the
necessary complementary resources, patents, or factors of production.

7. A desire to achieve sufficient size to have efficient access to capital markets
or inexpensive advertizing.

8. A desire to utilize more fully particular resources or personnel controlled by
the firm, with particular applicability to managerial skills.

9. A desire to displace an existing management.
10. A desire to utilize tax loopholes not available without merging.
11. A desire to reap the promotional or speculative gains attendant upon new

security issues, or changed price earnings ratios.
12. A desire of managers to create an image of themselves as aggressive

managers who recognize a good thing when they see it.
13. A desire of managers to manage an ever-growing set of subordinates.

Volgens Steiner (1984, p.180) is het kennisniveau van het verschijnsel overna-
me (nog) beperkt, ondanks de indrukwekkende hoeveelheid empirische studies
over naoorlogse ovemames. Of zoals Gort en Hogarty (in Steiner, 1984,
p.180-181) aangeven: "'[ ...] the stock of literature on mergers has in recent
years grown even faster than the number of mergers, though the stock of
knowledge on this subject reveals little growth'''.

Walter en Barney (1990) definieren 5 clusters van ovemamemotieven op basis
van informatie van 32 professioneel betrokkenen bij fusies en ovemames. Deze
5 clusters betreffen fusies en ovemames die 'general', 'vertical', 'horizontal',
'concentric' of 'conglomerate' van aard zijn. Walter en Barney (1990, p.84)
concluderen: "This study shows that often the patterning of multiple goals is
important in M&A [Mergers and Acquisitions]".

Trautwein (1990, p.284) groepeert de onder onderzoekers heersende opvattingen
over de motieven voor fusies tot zeven categorieen: de 'efficiency theory', de
'monopoly theory', de 'raider theory', de 'valuation theory', de 'empire-building
theory', de 'process theory' en de 'disturbance theory'. Trautwein (1990, p.284)
concludeert: "The valuation, empire-building, and process theory of mergers
have the highest degree of plausibility". Alsmede (1990, p.283): "Most obser-
vers agree that mergers are driven by a complex pattern of motives, and that no
single approach can render a full account".
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2.4. Strategisch ondememlngsgedrag

2.4.1. De ondememingsmissie

De spanning tussen behoeften en beschikbare middelen is het kader waarbinnen
economische activiteiten zich voltrekken. Deze spanning vormt biermee de
bestaansreden van economische activiteiten. Tevens vloeit bier de doelstelling
van economische activiteiten uit voort. Deze doelstelling laat zich ontleden in
het maximaliseren van doelgerelateerde baten en het minimaliseren van de
daarmee samenhangende kosten: er bestaat een doel-middel relatie. Echter, ieder
doel is weer een middel om een ander doel te bereiken, terwijl ieder middel
verkregen is als doel van een 'onderliggend' middel (Bouma, 1982, p.57). 'ZAJ
ontstaat een middel-doel keten. Uiteindelijk zal zij uitmonden in (latente)
menselijke behoeften.

Ondememingen vormen derhalve clusters van delen uit de middel-doel keten.
Het in subparagraaf 2.2.1. beschreven team werkt aan een output genererend
doel: het werkt aan een van te voren gesteld doel. In het navolgende wil ik deze
doelstelling ('missie') nader uitwerken.

Ansoff (1965, p.4) stelt dat winstgevendheid traditioneel de maatstaf voor
succes (centrale doelstelling) is van een ondememing. Hij voegt bieraan toe dat
deze centrale doelstelling aan discussie onderhevig is. 'ZAJ laat Piest (1990, p.14)
zien dat deze maatstaf voor succes niet de enige is. Piest geeft aan dat er
grofweg twee benaderingen zijn voor het omschrijven van het begrip onderne-
mingsprestaties. De eerste benadering laat zich leiden door de vraag wat de
ondememing is. De omschrijving van het begrip ondernemingsprestaties wordt
dan afhankelijk gesteld van de omschrijving van het begrip ondememing. Hierin
onderkent bij een drietal stromingen: de 'goal approach', de 'system resource
approach' en de 'stakeholder approach'. In de tweede benadering worden
verschillende indicatoren voor ondememingsprestaties gefnventariseerd. Door
het aantal indicatoren voor ondememingsprestaties te reduceren tot een beperkt
aantal representatieve indicatoren wordt een omschrijving van de ondernemings-
prestaties gevormd.

De centrale ondernemingsdoelstelling kan opgevat worden als een (interne)
keten van middel-doel relaties, uitmondend in van dag-tot-dag operaties (zie ook
Ackoff, 1970, p.34 en verder). Het beslag op doelgerelateerde middelen in de
tijd vindt zijn weers lag in de ondememingsstrategie. Ansoff schrijft (1965,
p.5-6) dat strategische beslissingen de afstemming tossen de ondememing en
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haar omgeving betreffen, of, anders gesteld: wat is de 'business' van de
ondememing en met welke business wil zij zich in de toekomst bezighouden?
De antwoorden op deze vragen geven richting aan het beslag op middelen in de
tijd. 'hJ behoort op haar beurt (Rappaport, 1986, p.21) de ondememingsstmtegie
te worden beoordeeld aan de hand van de economische opbrengsten die zij voor
aandeelhouders opwekt, gemeten in uitgekeerde winsten plus de toeneming van
de koers van het aandeel van de ondememing ('shareholder value').

Levitt (1960) geeft aan waarom de business van de ondememing een exteme,
marktgerelateerde afstemming behelst. Hij stelt dat het 'business domain' ligt in
de oneindig lang durende basis-marktbehoefte. Produkten en diensten daarente-
gen zijn veel vergankelijker. De 'business definition' dient dan ook gesteld te
worden in termen van afnemersbehoeften.

Ansoff (1965, p.l07) laat zien dat de mate van specificiteit van de business
definition wezenlijk is: "In this perspective it is easy to see why the term
'transportation business' fails to supply the common thread. First, the range of
possible missions is very broad: Intraurban, interurban, intracontinental, and
intercontinental transportation; through the media of land, air, water, underwa-
ter; for moving passengers, and/or cargo. Second, the range of customers is
wide: The individual, family, business firm, or government office. Third, the
'product' varies: Car, bus, train, ship, airplane, helicopter, taxi, truck. The
number of practical combinations of the variables is large, and so is the number
of common threads".

Abell (1980, p.169-175) definieert de business van de ondememing aan de band
van drie dimensies: 'customer groups', 'customer functions' en 'technologies';
respectievelijk de 'who', 'what' en 'how' van de business. De customer groups
betreffen de doelgroepen die bediend (kunnen) worden. De customer functions
hebben betrekking op de soorten behoeften ('needs') die vervuld dienen te
worden met het produkt. Terwijl de technologies betrekldng hebben op de
(produktietechnische) oplossingsalternatieven voor de gesignaleerde behoeften.
Deze drie aspecten van de business van de ondememing keren op ieder onder-
nemingsniveau terug: op corporate niveau, op het niveau van de individuele
business alsmede op de onderiiggende niveaus. De ontwikkeling van de onder-
nemingsbusiness krijgt gestalte door de gekozen stmtegie: 'the focused strate-
gy', 'the differentiated strategy' en 'the undifferentiated strategy'. Deze strate-
gieen kunnen voor ieder van de drie beschreven aspecten worden toegepast. In
totaal ontstaan er zodoende 27 mogelijke categorieen, Abell stelt (1980,
p.217-218) dat de business definition expliciet geformuleerd dient te zijn. Indien



26 1lIE SCOPE AND 1lIE SCAlE OF 1lIE FIRM

dit Diet gebeurt, zullen acquisities, of introducties van Dieuwe produkten, Diet in
samenhang met de gehele ondememing worden beoordeeld. Tevens zullen
veranderingen in de relevante omgeving Diet worden vertaald in een herdefi-
nierfng van de business, en zal geen coherent geheel van operationele plannen
kunnen ontstaan.

Binnen het heersende en gewenste business domain dient voortdurend de
'strategic fit' (Kotler, 1980, p.64) van de ondememing onderzocht te worden.
Vroeger was dit veeleer een kwestie van extrapolatie in de tijd. De laatste jaren
wordt de exteme afstemming veel meer gezien als anticipatie op de omgevings-
veranderingen. Verhagen (1985, p.41) stelt dat in de literatuur allenninst
eenstemmigheid heerst over wat onder ondememingsplanning moet worden
verstaan. De gebezigde terminologie - waaronder lange-termijn planning,
ondememingsplanning en strategische planning - is divers en wordt verschillend
geinterpreteerd. Verhagen onderscheidt twee planningsconcepten, de integrale
ondememingsplanning en de strategische verkenning.

De integrale ondememingsplanning, aldus Verhagen, is in essentie een ondeme-
mingsintemgericht planningsconcept. Bij dit soort planning zoekt men de
benodigde middelen bij de doelstelling en past men actiemogelijkheden,
voortkomend uit de omgeving, in in het plan: het normatieve concept van de
ondememingsplanning. Bij de strategische verkenning wordt het onderkennen
van Dieuwe situaties in de omgeving als uitgangspunt genomen, teneinde deze te
vertalen in kansen en bedreigingen voor de ondememing. Hier spelen algemene
ondememingsdoelstellingen als continuitelt, aandeelhouderswaarde en dergelij-
ke, een impliciete ro1. Dit soort planning laat zich ook weI omschrijven als het
descriptieve concept van ondememingsplanning.

De ondememingsmissie bestaat Diet: deze is contextueel bepaald. Hiervoor is
een voortdurend afstemmingsproces tussen de ondememing en haar omgeving
benodigd. De titel van deze paragraaf, 'strategisch ondememingsgedrag', krijgt
zo meer relief: het ontwikkelingsverloop van produktie-produkt-markt clusters
op basis van voorafgestelde doelen in afstemming met een dynamische omge-
ving. Dit impliceert een voortdurend aftasten van aile buitengrenzen van de
ondememing. Strategische keuzen betreffen immer beslissingen omtrent het
verplaatsen, of niet-verplaatsen van de buitengrenzen van de ondememing (zie
ook Piest, 1990, p.32-33). Inteme ondememingsprocessen zijn, in deze context,
bier a1tijd van afgeleid. In de subparagrafen 2.4.2., 2.4.3. en 2.4.4. zullen de
door mij onderscheiden hoofdstrategleen aan de orde komen, respectievelijk:
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integratie, divelSificatie en expansie (zie figuur 2.2). Ik sluit bier onder andere
aan bij Kocka (1980, p.78),

2.4.2. Integratie

De term (ondememings-)integratie - veelal scbrijft men in de literatuur (onder
andere Arrow, 1975 en Harrigan, 1983) over verticale integratie - duidt op bet
samenvoegen van opeenvolgende activiteiten in bet waardetoevoegingsproces
van de bedrijfskolom. Onder te verdelen in voorwaartse integratie - bet vanuit
de ondememing incorporeren van activiteiten aan de afuemerszijde (' down-
stream') - en acbterwaartse integratie - bet vanuit de ondememing incorporeren
van activiteiten aan de leverancierszijde ('upstream'). Integratie - of des integra-
tie - als ondememingsstrategie impliceert keuzen omtrent de gewenste voor-
waartse ondememingsgrens (,make/sell'), of de gewenste acbterwaartse ondeme-
mingsgrens ('make/buy'). McGee en Bassett (1976) geven aan dat in feite
iedere ondememing geintegreerd is. Immers, iedere ondememingsactiviteit is
deelbaar in subactiviteiten die door separate ondernemingen uitgevoerd zouden
kunnen worden en derhalve door markttransacties verhandeld kunnen worden.
Zoals Silver (1984, p.46) samenvat: "[...] vertical integration is a matter of
degree, not of yes or no".

Figuur 2.2. integratie

diversificatie

Om de mate van integratie meetbaar te maken hanteert Adelman (1955, p.286)
een index van de toegevoegde-(ondememings- )waarde-gedeeld-door-de-( onder-
nemings- )omzet (zie ook Daems, 1982, p.67). Zelf geeft bij al enkele beper-
kingen biervan aan. '/.A) zullen twee ondememingen die op verscbillende niveaus
in de bedrijfskolom activiteiten ontplooien, en een gelijke toegevoegde waarde
realiseren, een ongelijke uitkomst van de index te zien geven. Tevens zullen
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verschillen in winstgevendheid tussen ondememingen een afwijking in de
uitkomst van de index te zien geven, die niet door een verscbiUende mate van
integratie gerechtvaardigd wordt. De Jong (1985, p.l94) voegt bieraan toe, dat
dit naast hogere winsten ook geldt voor hogere lonen en hogere interestkosten.
Mijns inziens is dit laatste niet per se het geval. Immers, hogere lonen en
hogere interestkosten vormen hogere kosten, maar zuUen - indien zij niet
worden doorberekend in de prijzen - leiden tot lagere winsten. Oit leidt bijge-
volg tot een gelijkblijvende toegevoegde waarde. Wei zullen vergelijkiogen in
de tijd wegens uiteenlopende prijsontwikkelingen het gebruik van de index
kunnen verstoren, zoals De Jong aangeeft (1985, p.l94).

Naast het (veelvuIdige) gebruik van de index toegevoegde-waarde-gedeeld-door-
de-omzet zijn er diverse altematieven ontwikkeld. Gort (1962, p.80) maakt een
onderscheid tussen hoofdactiviteiten en hulpactiviteiten. Hij hanteert de ratio
van de werkgelegenbeid-in-de-huIpactiviteiten-gedeeld-door-de-werkgelegen-
held-in-de-gehele-ondememing. Des te groter de mate van werkgelegenbeid in
de hulpactiviteiten, in relatie tot de werkgelegenbeid in de gehele ondememing,
des te groter is de mate van integratie. Oaems (1982, p.70) gaat uit van de mate
van bedrijfstakoutput die afgezet wordt aan afuemers die eigendomsrelaties
onderhouden met de leverende ondememingen. Indien aile ondememingen, die
uit een bepaaIde bedrijfstak goederen ontvangen, toebehoren aan of onder
eigendomsinvloed staan van de toeleverende ondememingen, is er sprake van
volledige integratie.

Williamson (1985, p.87) scbrijft: "I furthermore contend that decisions to
integrate are rarely due to technological determinism but are more often
explained by the fact that integration is the source of transaction cost econo-
mies". Volgens Williamson (1985, p.90) is 'asset specificity' de belangrijkste
reden, in samenhang met het bestaan van transactiekosten (zie ook subparagraaf
2.2.2.), voor het plaatsvinden van integratie. Hoe groter de mate van asset
specificity, hoe groter de wenselijkheid van (verticale) intemalisatie. Williamson
(1985, p.95-96) onderscheidt vier soorten asset specificity:

1. Site specificity. Hierin komt tot uitdrukking de wederzijdse afhankelijkheid
op basis van 'asset immobility'.

2. Physical asset specificity. Het specifieke fysieke karakter van de
(afuemersgebonden) activa staat bier centraal.

3. Human asset specificity. Van belang is bier de mate waarin 'ingeleende'
medewerkers specifieke (ondememingsgebonden) kennis bezitten.



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 29

4. Dedicated assets. Hiervan is sprake indien toeleveranclers hun capaciteit
speciaal voor Un afnemer vergroten.

Klein, Crawford en Alchian (1978) onderkennen 'quasi rents' bij gespecialiseer-
de activa in relatie tot verticale ondernemingsrelaties. Mnemers en toeleveran-
ciers kunnen trachten quasi rents te behalen, die voortvloeien uit de afhankelijk-
heidspositie waarin zij zich ten opzichte van elkaar bevinden. Dit komt door
(zie ook subparagraaf 2.2.2.): "[ ...] the possibility of post contractual opportunis-
tic behavior" (Klein, Crawford en Alchian. 1978. p.298).

Daems (1982, p.71) onderscheidt drie soorten activa, die binnen verticale
ondernemingsrelaties quasi rents kunnen veroorzalc.en: 'brand-name capital',
'plant specific capital' en 'investments in product specific services'. Brand-
name capital bestaat uit de geaccumuleerde ondernemingsinvesteringen in
produktpromotie. produktkwaliteit en adverteren, Plant specific capital duidt op,
veelal lokale, afbankelijkheden van toeleveranciers, werknemers en dergelijke.
Investments in product specific services geeft de specifieke investeringen aan
afnemerszijde aan, waardoor een afhankelijkheid van de toeleverancier tan
ontstaan. Naast het optreden van quasi rents onderkent Daems (1982. p.81-82)
het optreden van 'free-riding', dat tevens integratie kan bevorderen. Zo tan
bijvoorbeeld, aldus Daems, een onafhankelijke distributeur van ondem>eks- en
ontwikkelingsintensieve produkten zijn kennis over gebruikerservaringen van
deze produkten verkopen aan een concurrent van zijn leverancier. Daems
concludeert dat er een significant positief verband bestaat tussen brand-name
capital, plant specific capital en product specific services enerzijds en de mate
van integratie anderzijds. Dit baseert hij op empirische gegevens van industriele
ondernemingen in de Noordamerikaanse industrie.

Levy (1985) heeft onderz.ocht wat het verband is tussen de boogte van de
traDsactiekosten en de mate van integratie en wat het verband is tussen de
hoogte van de interne co6rdinatiekosten en de mate van integratie. Hij heeft 69
(waarschijnlijk) Noordamerikaanse industriele ondernemingen onderz.ocht in 37
bedrijfstakken in de jaren 1958. 1963, 1967 en 1972. Levy (1985, p.441) neemt
als verklarende variabelen:

_ de relatieve minimale efficiente fabrieksomvang;
_ de C4-ratio (= het gezamenlijke marktaandeel van de vier grootste

ondernemingen in een bedrijfstak);
_ de (gewogen) afstand die goederen voor verdere bewerking moeten afleggen;
_ de relatieve onderzoeks- en ontwikkelingsintensiteit;
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- de relatieve reclame-intensiteit;
- de verwachte vraagontwikkeling;
- de 'onverwachte' variantie in de ondernemingsomzet;
- het systematische risicoprofiel van de onderneming.

Voor het verband tussen de hoogte van de interne cOOrdinatiekosten en de mate
van integratie neemt Levy als verklarende variabelen: de ondememingsomzet,
de mate van ondememingsdiversificatie en de mate van centralisatie binnen de
ondememing. Van alle betrokken verklarende variabelen verwecht Levy een
positief verband met de mate van integratie, behalve de vetwachte vraaggroei,
de ondememingsomzet en de mate van ondernemingsdiversificatie. AIleen voor
de minimale effici~nte fabrieksomvang, de C4-ratio, de ondememingsomzet, de
mate van ondememingsdiversificatie en de relatieve onderzoeks- en ontwikke-
lingsintensiteit wordt het veronderstelde verband significant aangetoond. Levy
concludeert dat hiermee bevestigende resultaten zijn gevonden voor de transac-
tiekostenhypothese.

MacDonald (1985a) probeert de samenhang tussen de hoogte van de transactie-
kosten en de mate van integratie aan te tonen. Dit doet hij op basis van gege-
yens van industriele ondernemingen in 79 bedrijfstakken in de Noordamerikaan-
se industrie in 1977. Hij onderzoekt de variabelen kapitaalintensiteit, aanbod-
concentratie, vraagconcentratie, onderzoeks- en ontwikkelingsintensiteit. Tevens
onderzoekt hij de mate van afzet van een bepaalde onderneming die aan
ondememingen uit 'andere' bedrijfskolommen afgezet wordt. Het blijkt dat de
mate van kapitaalintensiteit significant positief samenhangt met de mate van
integratie. Tevens blijkt dat aanbod- en vraagconcentratie significant positief
samenhangen met de mate van integratie. Voor de (vermeende) relatie tussen
onderzoeks- en ontwikkelingsintensiteit en de mate van integratie vindt MacDo-
nald geen steun. De mate van afzet aan ondernemingen oit andere bedrijfsko-
lommen hangt sterk negatief samen met de mate van integratie. MacDonald
concludeert (l985a; p.331) dat zijn bevindingen de hypothese ondersteunen dat
in bepaalde kapitaalintensievere bedrijfstakken, die gekenmerkt worden door een
grote mate van aanbod- en vraagconcentratie, de mate van integratie significant
groter is dan in bedrijfstakken waar dit Diet het geval is.

De hiervoor aangegeven transactiekostenhypothese en haar empirische oitwer-
kingen bezitten een overwegend statisch karakter, De fasen in de produktlevens-
cyclus bei'nvloeden de mate van integratie, aldus De Jong (1985, p.I96-203). In
de introductiefase zullen ondernemingen, bij gebrek aan een voldoende toege-
sneden toeleverstructuur, geneigd zijn (versneld) verder te integreren. In de
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expansiefase zal deze neiging omgezet worden in een drang tot desintegratie.
Immers, de sneUe groei van de ondememing vereist aanzienlijke investeringen
teneinde schaalvoordelen in de produktie te kunnen behalen. In de rijpheidsfase
is het veelal zaak om de gevolgen van de marktteruggang door geintegreenle
kostenbewaking tegen te gaan. In de teruggangsfase tan. uit liquiditeitsoverwe-
gingen, desintegmtie wederom voonlelig zijn. Tucker en Wilder (1cn7) vinden
in hun studie over de Noordamerikaanse industrie in de periode 1953-1974.
inderdaad een bevestiging voor de eerder door Stigler geformuieerde hypothese
omtrent de relatie tussen de integratietendens en de fasen van de produktlevens-
cyclus. Tucker en Wilder (lcn7. p.92): "[...] that the event of vertical integrati-
on is expected to increase for young and very old firms. and to decrease for
mature firms".

2.4.3. Diversificatie

Onder (ondememings- )diversificatie versta it. vanuit de ondememing bezien,
het gaan incorporeren van activiteiten die betrekking hebben op voor de
betreffende onderneming 'vreemde' bedrijfskolom(-men). Hiertoe reken ik ook
de ontplooiing van activiteiten die zich weliswaar in dezelfde bedrijfskolom
afspelen, maar die zo ver van de oorspronkelijke activiteit afwijken dat zij het
karakter van diversificatie krijgen (bijvoorbeeld een bosbouwer die tevens
boeken gaat schrijven).

Douma (1988. p.35) onderscheidt 'related' en 'unrelated diversification' (Teece
(1982. p.59) gebruikt hiervoor de termen 'lateral' en 'conglomerate diversifica-
tion'). Van related diversification is sprake, zo schrijft Douma, indien er een
relatie bestaat tussen de bedrijfstak die door een ondememing betreden wordt en
haar 'eigen' bedrijfstak. Deze relatie kan berusten op overeenkomsten in fysieke
activa, grondstoffen of componenten en tecbnologische know-how. Tevens kan
zij berusten op overeenkomstige distributiekanalen of parallellen in doelgroepen
van clienten of finale consumenten. 1..0 niet, dan is er sprake van unrelated
diversification. Utton (lcn9. p.28) vindt dat circa tweederde van de diversifica-
tie-activiteiten van deze ondememingen betrekking heeft op bedrijfstakken met
tecbnologische overeenkomsten, of marketingovereenkomsten. Hij baseert dit op
een onderzoek bij de tweehonderd grootste ondememingen in Groot-Brittannie
in 1972.

In subparagraaf 2.2.3. heb ik reeds aangegeven dat bij de ontwikkeling van een
een- naar een meeractiviteitenonderneming, volgens Teece (1980) de aanwezig-
heid van economies of scope geen voldoende voorwaarde zijn. Teece laat zien
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dat belemmeringen bij de marktoverdracht van excess resources een uitgangs-
punt vormen voor het ontstaan van de meeractiviteitenondememing, en derhalve
voor (related) diversification. Teece identificeert (1980, p.226) twee groepen
activa waar dit vooral voor geldt: know-how en gespecialiseerde en ondeelbare
fysieke activa Douma (1988, p.36) voegt bier 'brand-name capital' en 'organi-
zational capital' aan toe. MacDonald (1985b) is nagegaan in hoeverre er, in de
Nooldamerikaanse industrie in de periode 1963-1977, met betrekking tot
immateriele activa ('technological know-how' en 'organizational capital'),
aanwijzingen zijn voor gerichte related diversification. MacDonald concludeert
uit zijn onderzoek dat onderzoeks- en ontwikkelingsintensieve ondememingen
frequenter diversificeren, dan zij die dat in mindere mate zijn. Tevens conclu-
deert bij dat onderzoeks- en ontwikkelingsintensieve ondememingen frequenter
in onderzoeks- en ontwikkelingsintensieve ondememingen participeren dan
minder onderzoeks- en ontwikkelingsintensieve ondememingen. Voor meer en
minder marketingintensieve ondememingen vindt MacDonald overeenkomstige
resultaten.

Voor unrelated diversification spelen economies of scope, en de bieraan
verbonden transactiebelemmeringen, geen roI. Hierin speelt, aldus Douma
(1988, p.38), de correlatie van de cash flows van de onderscheiden activiteiten
een hoofdrol. Brealey en Myers (1984, p.117-192) laten zien aan de hand van
de gedachtengang die ten grondslag ligt aan de 'Modeme Vermogensmarkt-
theorie', wat de rol is van de correlatie van cash flows. Binnen deze gedachten-
gang wordt de variabiliteit van de opbrengsten van investeringen, als proxy voor
het gepercipieerde risico, gesplitst in het ondememingsgerelateerde (onsystema-
tische) en het marktgerelateerde (systematische) deel. Door een marktportefeuil-
Ie van vermogenstitels, waarvan de variabiliteiten van de opbrengsten Diet
perfect correleren, samen te stellen wordt het onsystematische deel weggediver-
sificeerd. Het resterende deel is het systematische risico. Als beleggers risico-
avers zijn, zullen zij een vergoeding verwachten voor het te lopen (systemati-
sche) risico. Met behulp van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) kan
bepaaId worden hoe groot deze risico-afhankelijke vergoeding moet zijn. Het
CAPM geeft aan dat de verwachte risico-opslag voor een investering in een
vermogenstitel lineair samenhangt met zijn beta De beta is bierbij gedefinieerd
als de gevoeligheid van de opbrengst van een vermogenstitel voor verander-
ingen in de opbrengsten van de marktportefeuille.

Indien een ondememing meerdere onderscheiden activiteiten gaat ontplooien zal
de variabiliteit van de totaalkosten en de totaalbaten van deze activiteiten,
indien deze Diet perfect correleren, geringer zijn dan de gesommeerde variabili-
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teit van de kosten en baten van de activiteiten (bijvoorbeeld een paraplufabri-
kant die een ~olfabrikant ovemeemt). Met andere woorden: de onderneming
reduceert haar ondernemingsrisico. In feite is hiervan ook sprake indien een
onderneming verder gaat integreren. Beater, dit argument wordt bij integratie
veelal Diet aangevoerd omdat de variabiliteit van de opbrengsten van de
verscbillende activiteiten binnen de bedrijfskolom een grotere samenhang zal
vertonen dan daar waar sprake is van samenvoeging van branche-vreemde
activiteiten. Evenzeer kan dit voor expansie gelden (zie ook subparagraaf
2.4.4.).

Eijgenbuijsen (1977t p.ll-1S) laat zien dat de term 'risico' op velerlei wijze
wordt geinterpreteerd. 1.0 zijn er diverse auteurs (bijvoorbeeld Machol en
Lerner) die onder risico de kans-op-verlies verstaan. Binnen deze stroming zijn
wederom meerdere gradaties te onderkennen. 1.0 is er een groep (waaronder
Domar en Musgrave) die onder risico de kans dat een rendement <0% wordt
verkregen verstaat. Een andere groep (waaronder Francis en Archer) definieert
risico aIs de kans dat het rendement lager is dan de verwachtingswaarde van de
waarscbijnlijkbeidsverdeling der rendementen. Anderen (bijvoorbeeld Cohen,
Zinbarg en Zeikel) nemen een tussenstandpunt in. Zij stellen dat onder risico
begrepen moet worden, de kans dat een rendement behaald wordt dat geringer is
dan het risicovrije rendement.

Ben andere stroming, aldus Eijgenbuijsent relateert risico aan het ontbreken van
'perfect foresight' (bijvoorbeeld Ansoff en Sharpe). Sharpe beschouwt onzeker-
heid aIs een verz.amelterm voor situaties waarin de toekomst Diet met zekerheid
voorspeld kan worden. In deze opvatting betreft risico Diet louter de kans-op-
verlies, doch ook de kans-op-winst.

In deze dissertatie zaI ik mij bij deze laatste (tweezijdige) interpretatie van
risico aansluiten. In symbolen:

S2 = I (Xi-X)2/ (n-I)

Waarin:

S2 = de steekproefvariantie van de winstgevendheid van de activiteiten.
Xi = de winstgevendheid van activiteit i.
X = het rekenkundig gemiddelde van Xi = (l/n) I Xi'

n = het aantal activiteiten.
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Volgens Eijgenhuijsen (1977, p.17) zijn er meerdere studies uitgevoerd (onder
meer van Blume en Brealey) naar de verdeling van gerealiseerde rendementen
op aandelen(-portefeuilles), die hebben uitgewezen dat de afwijking van de
symmetrie niet of nauwelijIcs significant is.

Alhoewel een ondememing door te diverslflceren baar ondememingsrisico lijkt
te reduceren, rijst de vraag in hoeverre dit ook zinvol is en in wiens belang.
Immers, waarom zou een ondememing diversificeren indien zij bet belang van
haar aandeelbouders voorop stelt (zie ook subparagraaf 2.4.1.)? Aandeelbouders
kunnen wellicht zelf beter hun risico reduceren door in verschillende vermo-
genstitels te beleggen om zo de door hen gewenste (markt-)portefeuille samen te
steUen. Ondememingen zullen, met uitzondering van beleggingsfirma's en
dergelijke, door hun relatieve inflexibiliteit, dit moeilijk kunnen evenaren.
Douma (1985, p.24) geeft aan dat er weI degelijk zinvolle redenen kunnen zijn
om uit het oogpunt van risicoreductie te gaan diversificeren. Hierbij geeft hij
een tweetal redenen:

1. Vermijding van faillissementskosten door concemvorming.
2. Risicoreductie ten behoeve van overige ondememingsparticipanten

(bijvoorbeeld bet management), die bun risico's niet kunnen spreiden.

Bettis en Hall (1982) gaan onder meer na in boeverre ongerelateerde diversifica-
tie inderdaad leidt tot een reductie van bet ondememingsrisco. Zij onderzoeken
dit verband bij Noordamerikaanse ondememingen in de periode 1973-1977. Zij
(1982, p.262) komen tot de conclusie dat: "The risk pooling advantages often
attributed to unrelated diversification are not supported by tbe analysis. [...J Risk
reduction (as defined berein) is not a valid rationale for selecting unrelated
diversification instead of related diversification".

Rugman (1979, p.7 en verder) stelt dat er meerdere valide overwegingen zijn
die (internationale) diversificatie bevorderen. Ben van de veronderstellingen van
de Modeme Vermogensmarkttbeorie is de afwezigbeid van transactiekosten.
Rugman geeft aan dat beperkingen gelegen in een vrije keuze van de opbouw
van een (internationale) vermogensportefeuiUe door beleggers, juist een stimu-
laos zijn om in multinationale concerns te beleggen (zie ook subparagraaf
2.4.4.). Indien deze multinationale concerns bun activiteiten niet aileen over
landsgrenzen spreiden, maar ook over activiteiten, krijgen beleggers tocb de
mogelijkbeid de door ben gewenste vermogensportefeuille samen te stellen.
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Geringer, Beamish en daCosta (1989) onderzoeken in hoeverre er een verband
bestaat tussen de mate van internationalisatie van MNE's en hun resultaten. Zij
analyseren hiervoor 100 grote Noordamerikaanse en Europese MNE's. Zij
(1989, p.1l7) concluderen dat er een positief verband bestaat tussen bet
resultaat van MNE's en de mate van internationalisatie. Maar, deze relatie is in
een beperkt interval houdbaar: vanaf een bepaald punt, de 'internationalization
threshold', neemt het resultaat weer af. Biihner (1987) gaat na - bij 40 grote
Westduitse ondememingen in de periode 1966-1981 - in hoeverre internationali-
satie leidt tot een toename van de aandeelhouderswaatde. Biihner (1987,
p.34-35) stelt vast dat: "It does appear that firms pursuing an international
diversification strategy from a narrow product core skill level outperform purely
domestic firms, and firms having a highly foreign product diversity".

Marshall, Yawitz en Greenberg (1984, p.4-6) geven aan dat diversificatie met
als oogmerk risicoreductie ook agency-gerelateerde aspecten heeft. Zo zal een
eigenaar (principaal) van een ondememing de inspanning van de manager
(agent) beter (objectiever) kunnen beoordelen dan wanneer er geen sprake zou
zijn van diversificatie. Immers, door de reductie in de variabiliteit van de
opbrengsten zal het ondememingsresultaat in grotere mate een afspiegeling zijn
van de inspanningen van de manager. Tevens speelt het verschil in risicopercep-
tie van de eigenaar en de manager een ro1. De eigenaar zal zijn belangen
kunnen spreiden teneinde onsystematische risico's te elimineren. Derhalve zal
hij geen behoefte hebben aan diversiflcatie omwille van de reductie van het
ondememingsgerelateerde risico. De manager, wiens beloning veelal voor een
gedeelte afhankelijk zal zijn van de ondememingsresultaten, zal geneigd zijn af
te zien van (potentiele) opbrengsten in ruil voor een vermindering van het
ondememingsgerelateerde risico. De eigenaar zal niet geneigd zijn hiermee in te
stemmen.

Volgens Caves (1982) is een reden om te diversificeren gelegen in de ambities
en capaciteiten van managers (zie ook Hughes, Muller en Singh, 1980, p.38). Ik
citeer Caves (1982, p.26): "[...] those managers who run enterprises owned by
widely scattered and passive shareholders may simply have room to pursue a
number of personal goals, including risk avoidance, at the expense of the
owners' whealth". Donaldson en Lorsch (1983, p.7) stellen, op basis van een
onderzoek naar beslissingsgedrag van topmanagers in Noordamerikaanse
ondememingen, dat ondememingsleiders primair in het ondememingsbelang
geinteresseerd zijn, inclusief haar financiele activa, menselijke activa en
concurrentiele positie. In deze context zal de maximalisering van de aandeel-
houderswaarde niet per se het primaat hebben.
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Hill en Hansen (1991) hebben onderzoek verricht naar divelSificatiebewegingen
in de Noordamerikaanse pbarmaceutische bedrijfstak in de periode 1977-1986.
Zij (1991, p.I97-198) onderkennen in de onderhavige periode een negatief
verband tussen de mate van diversificatie en de ondernemingsresultaten. Ook
vinden Hill en Hansen dat een toename in de mate van diverslftcatie leidt tot
een afname van het ondememingsrisico. Zij menen dat managers bereid zijn om
het ondememingsrisico dat zij ervaren te reduceren ten koste van de aandeel-
houders,

Oswald en Jahera, jr. (1991) gaan na in hoeverre de eigendomsverhoudingen
van een ondememing van invloed zijn op haar financiele resultaat. Zij onder-
zoeken 645 ondememingen in de periode 1982-1987. Oswald en Jahera, jr.
(1991, p.325) concluderen dat: "The results showed higher excess returns for
firms with higher levels of inside ownership, The higher level of inside owner-
ship implies improved decision-making resulting in higher earnings and divi-
dends, thus supporting the notion that a corporate strategy of giving individuals
a vested interest in the company is beneficial to the long-term performance of
the business".

Hill en Phan (1991, p.715) tonen aan - op basis van een onderzoek bij 104
ondememingen in de periode 1977-1988 - dat naarmate een president-directeur
langer zijn functie bekleedt, zijn beloningspakket steeds meer zijn individuele
voorkeur gaat weerspiegelen. Dit houdt in dat zijn beloning steeds minder
afhankelijk wordt van de verandering in aandeelhouderswaarde van de onderne-
ming, maar wei afhankelijker wordt van de ondememingsomvang en het
ondememingsrisico.

Hughes, Muller en Singh (1980, p.31) steUen dat fiscale overwegingen ook een
motief vormen voor het realiseren van (al dan niet gerelateerde) ovemames (zie
ook Buhner, 1991, p.515). Miiller (1980, p.287) vindt hier - gebaseerd op een
onderzoek onder Noordamerikaanse ondememingen in de periode 1962-1972 _
enige steun voor: "These results would seem to imply that the mergers may
have achieved tax savings for the companies involved [...]".

Een aanvullende verklaring voor het diversificatiestreven zou mijns mziens
kunnen liggen in het feit dat het, mede uit fiscale overwegingen, ongewenst is
dat (overtollige) ondememingsfondsen uitgekeerd worden aan de aandeelhou-
ders. Dit betreft fondsen waarvoor binnen de huidige activiteiten geen investe-
ringsprojecten met een positieve netto contante waarde gevonden kunnen
worden. Wellicht dat door aanwending van deze fondsen buiten de eigen
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activiteiten weI een positieve netto contante waanle gerealiseerd kan worden, dit
in het belang van de aandeelhouders. De Jong meent (1985, p.236) dat de
primaire drijfveer om te dlversiflceren de marktteruggang van het hoofdprodukt
van de onderneming is. Hierdoor kunnen dan ook moeUijk projecten met een
positieve netto contante waarde gevonden worden, in samenhang met de
rijpheids- of teruggangsfase van de produktlevenscyclus. De Jong: "Deze
onderneming wordt bedreigd door stagnatie. Zij zal er daarom naar streven
jonge, kleinere en innoverende ondernemingen over te nemen, waarvan ver-
wacht mag worden dat zij hun expansiefase nog geheel of grotendeels voor de
boeg hebben". Er kunnen financi~le en bestuurlijke synergieen optreden: een
transfusie van hetzij flnanciele, hetzij bestuurlijke middelen (zie ook de 'Product
Portfolio' in subpamgraaf 2.4.4.). In z'n studie van de Westerse olie-industrie in
1975, vindt Teece (1980, p.246) voor het voorgaande enige steun: "It appears
from these results that life cycle and effiency considerations explain some part
of the economic reality that has driven petroleum firms into alternate fuels".

Bettis (1981) gaat na in hoeverre er verschillen bestaan in winstgevendheid
tussen gerelateerde en minder gerelateerde ondernemingen. Hij selecteert - in
navolging van Rumelt - 20 'related-linked" 20 'related constrained' en 18
'unrelated' ondernemingen. Bettis (1981, p.389) concludeert: "[ ...] on the
average related diversified firms outperform unrelated firms by about three
percentage points of return on assets". Vamdarajan en Ramanujam (1987)
baseren hun onderzoek, naar de relatie tussen gerelateerdheid en resultaat, op
een populatie van 216 grote ondernemingen afkomstig uit de 25 belangrijkste
bedrijfstakken in de U.S.A. Varadarajan en Ramanujam (1987, p.387) bevesti-
gen het bovenstaande, namelijk: "[...] that related diversifiers [...] on average
tend to outperform unrelated diversifiers". Uit hun studie blijkt ook dat dit Diet
voor aIle onderzochte ondernemingen geldt. Barkema en Douma (1991) verrich-
ten onderzoek naar 498 expansies door 14 Nederlandse niet-finaneiele beursge-
noteerde ondememingen in de periode 1966-1982. Barkema en Douma (1991,
p.1.040) stellen vast dat horizontale, verwante en verticale expansie indenlaad
tot betere resultaten leiden dan niet-verwante expansies. Vorenstaande conclu-
sies over het positieve verband tussen de mate van verwantschap tussen
activiteiten en het resultaat, worden op hoofdlijnen ondersteund door bevinding-
en van Geringer, Beamish en daCosta (1989), Kim, Hwang en Burgers (1989),
Lubatkin en Rogers (1989) en Nguyen, Seror en Devinney (1990).

Bovenstaande bevindingen kunnen Michel en Shaked (1984) niet onderschrij-
yen. Zij onderzoeken de relatie tussen de mate van verwantschap en het
financiele resultaat. Hiervoor volgen zij de ontwikkelingen van 51 ondememing-
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en uit de 'Fortune 250' in de periode 1976-1980. Michel en Shaked (1984,
p.23) concluderen: "[...] our findings indicate that unrelated diversification
generates superior risk-return profiles than related diversification". Bettis en
Hall (1982) gaan onder meer na of de bevindingen van Rumelt - die een
positief verband aantoont tussen verwantschap en resultaat - geen alternatieve
verklaring toelaten. Zij onderzoeken de relatie tussen de mate van verwantschap
en resultaat bij Noordamerikaanse ondememingen in de periode 1973-1977.
Bettis en Hall (1982, p.262-263) stellen vast dat (zie ook Christensen en
Montgomery, 1981): "[...] there is evidence [...] that the performance differences
that Rumelt found between related and unrelated diversification strategies are
due largely to the presence in the related-constrained category of a number of
pharmaceutical firms rather than a difference in diversification strategy per se.
[...] This paper has provided evidence that related firms do not outperform
unrelated firms [...]".

Ondanks het vele onderzoek naar de relatie tussen de mate van verwantschap en
het resultaat zijn de bevindingen niet geheel eenduidig: "Clearly, an impressive
volume of work has grown around the topic of diversification. Yet the findings
of this vast body of research continue to be fragmentary and controversial"
(Ramanujam en Varadarajan, 1989, p.544).

2.4.4. Expansie

Onder (ondememings-)expansie versta ik de uitbreiding van de ondememingsac-
tiviteiten, in termen van marktaandeel of (absolute) omzet, binnen haar actuele
activiteitendomein. Kenmerkend voor expansie - of inkrimping - is de vraag:
wat is de optimale omvang van de ondememing, gegeven de centrale doelstel-
ling van de ondememing (zie ook subparagraaf 2.4.1.)? In deze context is
expansie nimmer een doel op zich, maar (slechts) een afgeleide.

In de subparagrafen 2.4.2. en 2.4.3. ben ik ingegaan op de transactiekostenhypo-
these als verklaringsgrondslag voor integratie (asset specificity en transactiekos-
ten) en diversificatie (economies of scope en traDSactiekosten). Voor expansie,
en de hiermee samenhangende schaalvoordelen, geldt dit evenzeer. Veelal (zie
bijvoorbeeld B112Zell,Gale en Sultan, 1975, p.98) wordt het behalen van een
gmot marktaandeeJ positief geassocieerd met schaalvoordelen ('economies of
scale'). Deze treden vooral op in inkoop, onderzoek en ontwikkeling, produktie
en marketing. 1.0 zal het op grote schaal opereren, een betere onderhandelings-
positie jegens toeleveranciers met zich meebrengen. Daardoor kunnen betere
condities bedongen worden, dan wanneer men op kleinere schaal opereert. Bij
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onderzoek en ontwikkeling kunnen de ontwikkelingskosten dan over grotere
hoeveelheden produkten gespreid worden. Schaalvoordelen in de produktie - in
samenhang met de 'learning curve' - kunnen behaaid worden door een op
grootschalige produktie ingestelde produktie-organisatie op te zetten. Terwijl
schaaivoordelen in marketing vooral tot uiting komen in lagere promotionele
kosten en lagere distributiekosten per eenheid produkt. Transactiekosten kunnen
op aile vier de aangegeven gebieden van invloed zijn:

1. Op inkoop; door lagere transactiekosten per eenheid produkt (zie ook
subparagraaf 2.2.2.).

2. Op onderzoek en ontwikkeling; omdat tecbnologische know-how moeizaam
marktconform overdraagbaar is (zie ook subparagraaf 2.4.3.).

3. Op produktie; omdat veelal specifieke produktiecapaciteit moeilijk
verhandelbaar is (zie ook subparagraaf 2.2.3. en Abernathy en Wayne, 1974).

4. Op marketing; omdat immateriele activa moeilijk via de markt overgedragen
kunnen worden (zie ook de subparagrafen 2.4.2. en 2.4.3.).

Wahlroos (1981) laat zien dat schaalvergroting door middel van 'multi-plant'
operaties, naast economies of scale, ook de mogelijkheid verschaft tot risicore-
ductie (zie ook subparagraaf 2.4.3.). Immers, indien een produktiestructuur is
samengesteld uit meerdere (gedeeltelijk) onafhankelijk van elkaar opererende
produktielocaties, zal de kwaliteit en de kwantiteit van de output van deze
locaties niet perfect positief met elkaar correleren. Bijvoorbeeld als gevolg van
onafhankeJijk van elkaar opererende vakverenigingen. Indien sprake is van
multi-plant operaties en afzet in meerdere landen, zal dit versterkt op kunnen
treden. Rugman (1979, p.17) vindt voor de 500 grootste ondememingen in de
U.S.A, in de periode 1960-1969, dat de ondememingen die een groter aandeel
van hun omzet in het buitenland behalen een significant lagere variabiliteit van
hun opbrengsten realiseren dan degenen die een geringer aandeel van hun omzet
in het buitenland behalen. Ben positief verband tussen marktaandeel en winstge-
vendheid vinden Buzzell en Gale (1987). Dit baseren zij op gegevens uit de
PIMS-database, waarin vanaf 1972 gegevens van meer dan 450 (overwegend)
Noordamerikaanse ondememingen - overeenkomend met nagenoeg 3.000
'Strategic Business Units' - zijn opgeslagen. Buzzell en Gale (1987, p.72):
"There is no doubt that market share and return on investment are strongly
related [...] On average, market leaders earn rates of return that are three times
greater than businesses with a marketshare rank of fifth or worse". Buzzell en
Gale onderkennen vier oorzaken hiervan: 'economies of scale', 'risk aversion by
customers', 'market power' en 'a common underlying factor'.
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Woo en Cooper (1982) onderkennen de positieve relatie tussen marktaandeel en
winstgevendheid. Maar, onder specifieke omstandigheden vinden zij ook een
positief verband tussen ondememingen met een laag marktaandeel en een hoge
winstgevendheid. Gebaseerd op informatie (Woo en Cooper, 1982, p.107) uit de
PIMS-database selecteren zij uit 649 Noordamerikaanse industriele onderne-
mingen, gedurende de periode 1972-1975,40 ondememingen die zowel een laag
marktaandeel hebben alsmede een hoge winstgevendheid behalen. Het blijkt dat
de geselecteerde ondernemingen gekenmerkt worden door een stabiele marktom-
geving met een lage marktgroei, weinig produkt- en procesinnovaties, een hoge
toegevoegde waarde en een hoge aankoopfrequentie. De strategie die veelal
door de betreffende succesvolle ondememingen wordt gevolgd is overwegend
selectief; steunend op superieure produkten tegen concurrentiele prijzen en
gebaseerd op Un of slechts enkele concurrentiele voordelen.

Ben aanvullende verklaring voor de relatief goede resultaten van kleine onderne-
mingen leveren Fiegenbaum en Kamani (1991). Zij tonen aan - op basis van
onderzoek naar meer dan 3.000 ondememingen uit 83 bedrijfstakken in de
periode 1979-1987 - dat outputflexibiliteit onder bepaalde omstandigheden een
belangrijk concurrentieel voordeel voor kleine ondememingen kan zijn.

Bloom en Kotler (1975, p.63) menen dat de positieve relatie tussen marktaan-
deel en winstgevendheid Diet ongelimiteerd is (zie ook Fruhan, jr., 1972). Zij
stellen dat ondememingen met (zeer) hoge marktaandelen zichzelf aan 'zicht-
baarbeidsrisico 's' blootstellen. De publieke zichtbaarheid van de grote onderne-
ming maakt haar tot een (potentieel) doelwit van mogelijke belagers (bijvoor-
beeld de Anti-Apartheidsbeweging contra Shell in vooral de tweede helft van de
tachtiger jaren). Haar (gepercipieerde) marktmacht kan overheden verleiden tot
tegenmaatregelen: "In addition, article 85 prohibits arrangements of a cartel
nature that prevent competition [in de EG], and article 86 prohibits the abuse of
a dominant position (broadly defined as a 20% market share). [...] giving it
powers to control mergers 'having a community dimension'. The proposal
suggests that mergers with a community dimension, are those where the
combined worldwide turnover is more than ecu Ibn [...]" (McCarty database:
Financial weekly, August 4, 1988). Tevens: "De Europese commissie gaat nauw
samenwerken met het Westdoitse Kartelamt om ongewenste fusies en samen-
werkingen te voorkomen die kunnen leiden tot de vorming van monopolies die
buitenlandse concurrenten uit de markt drukken" (NRC handelsblad, 6 april
1990).
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Bloom en Kotler (1975, p.65) concluderen dat deze relatie tussen marktaandeel
en winstgevendheid niet in tegenspraak is met de bevindingen van het PIMS-
onderzoek (zie Buzzell, Gale en Sultan, 1975). Immers, in het PIMS-onderzoek
worden alle activiteiten met een marktaandeel groter dan 40% geclusterd.
Bijgevolg blijkt een eventuele afname in winstgevendheid, bij het behalen van
een nog groter marktaandeel, niet uit het onderzoek. Als een ondememing een
tt groot marktaandeel bij zichzelf onderkent, kan zij overgaan tot 'demarketing'.

Het voorgaande lijkt bevestigd te worden door Schwalbach (1991). Hij selec-
teert 2.744 bedrijfseenheden uit de PIMS-database en clustert ze tot 8 verschil-
lende 'businesses' of 'business markets'. Vervolgens gaat hij voor ieder groep
en voor het totaal na wat het verband is tussen marktaandeel en winstgevend-
heid. Schwalbach (1991, p.302) concludeert: n[ ... ] the overall relationship
between ROI and marketshare is positive but seems to follow a concave
function where the maximum of ROI is reached at about 65 percent market
share. By looking at the types of businesses, different forms of the relationship
can be detected".

De concurrentiele waarde van het marktaandeel hangt samen met de fase in de
produktlevenscyclus, aldus Catry en Chevalier (1974). Catry en Chevalier
(1974, p.33): "The best product strategy seems to be to invest in the early stages
of development of the product cycle, then to attain a dominant position at the
maturity level, and to stay there long enough and disinvest before the overall
market enters its decline stage". Dit laatste zou gerealiseerd kunnen worden
door de prijzen te verhogen en de marketinguitgaven te stoppen. Day (1977)
laat zien hoe marktaandeel samenhangt met de produktlevenscyclus, resulterend
in de Product Portfolio. Door middel van deze Product Portfolio, die reeds
eerder door de 'Boston Consulting Group' is uitgewerkt, worden produkt-
marktcombinaties (pmc's) uitgebeeld. Dit in relatie tot concurrentiele pmc's aan
de hand van hun relatief marktaandeel ten opzichte van de marktgroei (zie
figuur 2.3).

Piguur 2.3.
hoog

stars question marks
aarktqroei

cash cows dog.
lAAq

hooq laaq
relatief marktaandeel

Bronl Kotler, 1980, p.77 (bewerkt).
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Binnen de vier kwadranten van de matrix kunnen de pmc's gepositioneerd
worden. De centrale gedachte hierbij is (zie ook Day, 1977 en Tilles, 1966), dat
aan de positionering van de pmc's een centraal sturingsmechanisme ontleend
kan worden voor de cash flow (zie ook risicoreductie in subparagraaf 2.4.3.),
maar ook niet veel meer dan dat. Zoals Daems en Douma (1989, p.224)
aangeven, gaan technieken aIs de Product Portfolio noch op de relaties tussen de
pmc's in, noch besteden zij aandacht aan de invloed van het concern op de
rentabiliteit van de pmc's. Conform de centrale gedachte van de Product
Portfolio zullen pmc's met een relatief hoog marktaandeel en een lage markt-
groei ('Cash Cows') veel cash flow genereren. Terwijl pmc's met een relatief
hoog marktaandeel en een hoge marktgroei ('Stars ') veel cash flow zullen
absorberen. Pmc's met een relatief laag marktaandeel en een hoge marktgroei
(,Question Marks') zullen hetzij veel cash flow absorberen, om alsnog een Star
te worden, hetzij rijp zijn om geelimineerd te worden. De resterende pmc's, met
een relatief laag marktaandeel en een lage marktgroei, verkeren in een dubieuze
positie.

Indien sprake is van een meeractiviteitenonderneming kan een soortgelijke
'portfoliobeoordeling' gehanteerd worden, maar dan op concernniveau (zie ook
subparagraaf 2.4.3.).

In dit hoofdstuk heb ik achtereenvolgens de ontwikkeling van de onderneming,
de ondernemingsbetrekkingen en de ondememingsstrategieen beschreven (zie
ook paragraaf 2.1). In bet volgende hoofdstuk besteed ik aandacht aan de
ontwikkeling van de Westeuropese vmchtwagenbranche, in het bijzonder in de
tachtiger jaren.
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3. De Westeuropese vrachtwagenbranche

3.1. Inleiding tot de tachtlger Jaren

"Das erste motorisierte Nutzfahrzeug, das diesen Namen auch verdient, erblickte
im Jahre 1894 das Licht der Welt. Es war ein Omnibus der Firma Benz u. Cie.,
dessen Aufbau auf einem verstarkten Pkw-Fahrgestell montiert war" (Gebhard,
August/September, 1985, p.7). Benevens: "It was in September 1896 that
Daimler-Motoren-Gesellschaft presented the first Daimler motor truck. It was
the first in the world" (Gibbins, 1982, p.9). Behter: "Het blijft een open vraag of
de Duitse fabrikant [G. Daimler] werkelijk de eerste truck bouwde, want twee
Franse producenten - Peugeot en Panhard Levassor - leverden volgens berichten
in de technische pers van die tijd al bestelwagens in 1895" (Ewens en Gibbins,
1979, p.27).

De kindeIZiekten van de gemotoriseerde vrachtwagen, :djn hoge prijs, de
terughoudendheid van transporteurs en de beperkingen van rechtswege zorgen
ervoor dat de acceptatie van de gemotoriseerde vrachtwagen langzamer op gang
komt dan die van de gemotoriseerde personenwagen. Desalniettemin ontstaan in
het begin van de twintigste eeuw vele vrachtwagenproducenten, zoals de Duitse
producenten BUssing en Durkopp, de Britse producenten Maudslay, Commercial
Cars Ltd en AEC, het Italiaanse Fiat (zie ook paragraaf 5.1.) en de Franse
producenten Berliet, Renault en Unic (Ewens en Gibbins, 1979, p.34, 35 en 37
en Gebhard, August/September, 1985, p.8).

De eerste wereldoorlog geeft een forse impuls aan de voortbrenging van de
vrachtwagen. In Groot-Brittannie zet het Ministerie van Oorlog twee jaar voor
het begin van de oorlog een subsidieregeling op, waarbij transporteurs een
jaarlijkse vergoeding krijgen voor het in goede conditie houden van hun
vrachtwagens. Ook dient de eigenaar bij het uitbreken van de oortog zijn
vrachtwagen ter beschikking te stellen aan het ministerie van oorlog. In Duits-
land bevorderen het 'Konigliche Fabrikationsburo' en de 'Verkehrstechnische
Prllfungskommission der Feldkraftwagen-AG' de standaardisatie van vrachtwa-
gencomponenten, wat leidt tot de op massaproduktie geschoeide leest van de
vrachtwagen. De totale Duitse bedrijfswagenproduktie bedraagt 493 stuks in
1908 en in 1913, voorafgaand aan de eerste wereldoorlog, 2.239 stuks of circa
10% van de totale Duitse produktie van gemotoriseerde voertuigen. In 1917
bedraagt de totale Duitse produktie 15.000 vrachtwagens, voortgebracht door
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39 producenten (Ewens en Gibbins, 1979, p.51 en Gebbard, August/September,
1985, p.8 en 12).

De economiscbe crisis die voIgt op de eerste wereldoorlog leidt tot een sterk
teruglopende vraag naar vrachtwagens in West-Europa. De toetreding van
producenten van wapen- en spoorwegmaterieel tot de vrachtwagenbranche
(zoals bijvoorbeeld Krupp), onder meer als gevolg van bet uitblijven van
overheidsopdrachten, verhevigt de concurrentie. In de twintiger jaren zijn vele
vrachtwagenproducenten genoodzaakt te fuseren of te saneren. Voorbeelden
hiervan zijn de fusie van Daimler met Benz tot Daimler-Benz in 1926 en de
overname van Adam Opel AG door bet Amerikaanse General Motors (Ewens
en Gibbins, 1979, p.65 en Gebhard, August/September, 1985, p.16, 17, 20 en
22).

Voorafgaand aan de tweede wereldoorlog voigt vooral in Duitsland een forse
opleving van de vraag naar vracbtwagens, gestimuleerd door overbeidsop-
drachten. In 1939 leidt bet van Duitse overbeidswege voorgescbreven typenpro-
gramma 'Scbell-Programm' tot een verdergaande standaardisatie, uitmondend in
een reductie van 113 tot 14 hoofdtypen vrachtwagens in de klassen 1,5 tot 6,0
ton. In de tweede wereldoorlog worden hiervan in groten getale militaire
voertuigen gebouwd, (Ewens en Gibbins, 1979, p.65 en Gebhard, August/Sep-
tember, 1985, p;16, 17,20 en 22).

Na afloop van de tweede wereldoorlog wordt de produktie van civiele vrachtwa-
gens geleidelijk bervat. De beeindiging van de vrachtwagenactiviteiten van
Borgward in 1961 en de fusies en saneringen van onder meer Henschel-Hano-
mag, Kaelble, Faun en Krupp geven een stimulans aan het concentratieproces
(Gebhard, August/September, 1985, p.24-25). A1hoewel het concentratieproces
in de vracbtwagenbranche zich in nagenoeg alIe landen van West-Europa
voordoet, wordt in het bijzonder de sterk ontwikkelde vracbtwagenbranche in
Groot-Brittannie getroffen (zie tabel 3.1). Volgens Wood hangt bet verval van
de Britse motorvoertuigindustrie, waaronder dat van de vrachtwagenbranche,
samen met: "[...] its long-time reliance on an insular, self taugbt leadership and
national environment where engineering had been relegated to a secondary
social status" (Wood, 1988, omslag bioneozijde).

In de zestiger jaren starten diverse samenwerkingsverbanden, zoaIs Henscbel
met Saviem vanaf 1961, BUssing met OM vanaf 1964 en MAN met Saviem
vanaf 1968. In 1969 start bet meest verstrekkende samenwerkiogsverband tot
dan toe: 'de club van vier'. DAF, Magirus-Deutz, Volvo en Saviem gaan
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gezamenlijk hoofdcomponenten ontwikkelen voor een middeJzware vrachtwa-
gen. Uiteindelijk blijft dit samenwerkingsverband beperkt tot een gezamenlijk
ontwikkelde cabine die in 1974 in produktie komt (Ewens en Gibbins, 1979,
p.123 en Gebhard, August/September, 1985, p.24-25).

Tabel 3.1. De 'onafhankelijke' vrachtwagenproducenten in Groot-
Brittanni6 in de periode 1945-1950, in 1970 en in 1990.

1945-1950 1970 1990
Albion Bedford Poden HRP
scammell Pord HRP AWD
crossley Austin seddon-Atkinson
Maudslay Nuffield Bristol
Daialer Rootes Group Shelvoke and Drewry
Guy Atkinson Rootes
Thornycroft seddon British Leyland
HRP Poden Bedford
Jensen Bristol Pord
sentinel ABC
Dodge Leyland
Dennis
Tilling Stevens-VUlcan
Shelvoke and Drewry

Bronl Rhys, 1972, p.231 (bewerkt en aangevuld).

Het samenvoegen van de vrachtwagenactiviteiten van Fiat, Unic, Lancia en
Magirus-Deutz, resulterend in Iveco in 1975 (zie ook tabel 3.2 en paragraaf
5.1.), is een belangrijke ontwikkeling in het concentratieproces van de Westeu-
ropese vrachtwagenbranche. Het totale aantal 'zelfstandige' vrachtwagenprodu-
centen in West-Europa bedraagt in 1960 ruim 50, in 1990 is dit teruggelopen tot
7 grote en een aantal zeer kleine aanbieders (Diez, September 25, 1990, p.22,
Ewens en Gibbins, 1979, p.l23 en Gebhard, August/September, 1985, p.24-25).

3.2. Marktordening

3.2.1. Marktafbakening

In de vrachtwagenbranche segmenteert men op mondiaaI niveau veelvuldig op
basis van voertuigkenmerken, dus niet zozeer op basis van homogene kopers-
groepen. Binnen deze segmentatie worden meerdere indelingsvormen gehan-
teerd.

In Japan segmenteert men de vrachtwagenmarkt (inclusief bestelwagens) onder
meer op basis van de afmetingen van het voertuig (breedte, hoogte en lengte) in
combinatie met de cilinderinhoud. Hierbij onderscheidt men (Bleijenbergh, May,
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1990, appendix 4) de klassen 'standard' (Futsuu), 'small' (Kogata) en 'midget'
(Kei).

In de U.S.A en in West-Europa segmenteert men de vrachtwagenmarkt veelal
op basis van gewichtscategorieen,

Zo wordt in de U.S.A de vrachtwagenmarkt (inclusief bestelwagens) onderver-
deeld op basis van acht 'classes', oplopend van class 1 (<2,7 ton totaalgewicht)
tot class 8 (~15,O ton totaalgewicht).

Tabel 3.2. De 'onafhankelijke' vrachtwagenproducenten in Prankrijk,
Itali~, Spanje en Duitsland in 1960, 1970 en 1990.

country 1960 1970 1990
Prance Berliet Berliet RVI

Bernard Citroen
Citroen Saviem
Saviem Unic
Unic
Willeme

Italy Alfa Rc.eo Piat Iveco
Fiat Lancia
Lancia OM
OM

Spain Barreiros Dodge -Bnasa Enasa
Motor Iberica Motor Iberica

Germany Borgward DaiJnler-Benz DeiJnler-Benz
BI188ing Faun MAN
DeiJnler-Benz HanOllAg Henschel
Faun helble
Ford ltHD Magirus
Hanomag MAN
Henschel
ltaelble
ltHD Magirus
Krupp
MAN

Bron I DAF NY (bewerkt).

In West-Europa worden voor de segmentatie van de vrachtwagenmarkt in
gewichtsklassen meerdere indelingsvonnen aangehouden. Veelal wordt als
uitgangspunt voor het opdelen van de vrachtwagenmarkt in gewichtsklassen de
in de wetgeving aangegeven ondergrens, waarbij men een 'groot' rijbewijs
nodig heeft, gehanteerd. In deze dissertatie baseer ik mij op de volgende
omschrijvingen (zie Lohr, 1987, p.Ll en 12 en DAF; herplaatsing van aandelen;
24 mei, 1989, p.3):
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Bedrijfswagen = motorvoertuig voor civiel goederen- en of personentransport
over het land 0!:2,Oton totaalgewicht. Het totaalgewicht ('Gross Vehicle Weight'
of 'GVW') omvat het eigen gewicht plus het gewicht van de wettelijk
maximaal toegestane lading van de trekkende eenheid. De bedrijfswagencatego-
rie omvat voertuigen die zelfstandig nuttige lading vervoeren (de bakwagens) en
voertuigen die zelf geen nuttige lading vervoeren (de trekkers). Bij de bakwa-
gens betreft het totaalgewicht het eigen gewicht van het voertuig plus het
gewicht van de wettelijk maximaal toegestane lading, terwijl bij de trekkers het
totaalgewicht bestaat uit het eigen gewicht plus het gewicht van de wettelijk
maximaal toegestane koppelschoteldruk. Het totaalgewicht van de combinatie
('Gross Combination Weight' of 'GCW') omvat het totaalgewicht van de
trekkende eenheid plus het totaalgewicht - eigen gewicht plus wettelijk maxi-
maal toegestane lading - van de volgwagen (aanhangwagen of oplegger).

Bedrijfswagens bestaan uit autobussen, bestelwagens en vrachtwagens. Hierbij
hanteer ik de volgende definities (zie Lohr, 1987, p.11 en 12 en DAF; herplaat-
sing van aandelen, 24 mei, 1989, p.3):

1. Ben autobus is een motorvoertuig dat ingericht is om in totaal meer dan acht
personen over het land te vervoeren.

2. Ben bestelwagen valt in de categorie 0!:2,0-<3,5ton GVW.
3. Ben vrachtwagen valt in de categorie 0!:3,5ton GVW, waarbij de volgende

onderverdeling geldt:
- een lichte vrachtwagen valt in de categorie 0!:3,5-<9,Oton GVW;
_ een middelzware vrachtwagen valt in de categorie 0!:9,O-<15,Oton GVW;
- een zware vrachtwagen valt in de categorie 0!:15,Oton GVW.

3.2.2. Transport en transportmiddelen

De vraag naar verplaatsing van fysieke materie is wereldwijd aanwezig en hangt
sterk samen met de intensiteit van economische activiteiten. De groei van
industriele activiteiten in met name de westerse samenlevingen in de twintigste
eeuw vonnt dan ook een belangrijke impuls voor de opkomst van de gemoto-
riseerde vrachtwagen, zoals aangegeven in paragraaf 3.1.

Figuur 3.1 laat zien dat het vrachtvervoer - gemeten in tonkilometers - in 15
Westeuropese landen een sterke stijging doonnaakt in de periode 1965-1986. In
figuur 3.1 is een onderscheid gemaakt naar 4 vormen van fysiek transport: rail-,
weg-, binnenlands water- en oliepijptransport. Hieruit blijkt dat vooral de
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intensiteit van het weg- en oliepijptransport sterk toeneemt in de onderbavige
periode.

Piguur 3.1. ontwikkelinq van bet vrachtvervoer (in
tonkil~ter.) voor 15 landen in West-
Buropa (index, 1975 - 100) 1965-1986.
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Bronl StaJisticaJ trends in transporl1965-1986, 1989, p.21.

Figuur 3.2 geeft een overzicht van de goederentransportintensiteit (in tonkilome-
ters) binnen de EG in de periode 1986-1988, onderverdeeld naar weg-, rail- en
(binneolands) watertransport. De groei van het wegtransport blijkt door te
zetten, maar ook het aandeel van het wegtransport in het totale transportvolume
blijkt relatief groot te zijn.

De wereldwijde produktie en inzet van vrachtwagens in de tachtiger jaren is
voor een groot deel gelieerd aan de economische triade; West-Europa, Noord-
Amerika en Azie. "Figuur 3.3 geeft een overzicht van de vrachtwagenproduktie
(>6,0 ton GVW) in Japan, de U.S.A. en West-Europa vanaf 1973. Tabel 3.3
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toont de wereldwijde produktiecijfers van vrachtwagens per aanbieder per
rnarktcluster (exclusief Oost-Europa) in 1987. Noord-Amerika, West-Europa en
Japan blijken het merendeel van de vrachtwagenproduktie voor hun rekening te
nemen, nameUjk 76%. Ook wordt hieruit duidelijk dat een groot deel van de
vrachtwagenproduktie dat buiten deze drie regio's wordt gerealiseerd, geprodu-
ceerd wordt door producenten afkomstig uit de triade. Uit tabel 3.3 voigt dat
Daimler-Benz wereldmarktleider is met een produktie van 144.184 vrachtwa-
gens (inclusief Freightliner).

Piquur 3.2. ontwikkelinq van het qoederentransport
(in tonkilaaeters) binnen de EG 1986-1988.
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Piquur 3.3. Vrachtwaqenproduktie (~6,O ton GVW) in Japan,
de U.S.A. en West-Europa vanaf 1973.
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3.2.3. De tachtiger jaren

In het begin van de tachtiger jaren kenmerkt de Westeuropese vrachtwagen-
branche zich door een sterke daling van de vraag naar vrachtwagens. Figuur 3.4
laat zien dat, na een aanvankelijke marktstijging tot 256.000 vrachtwagens (>6,0
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ton GVW) in West-Europa in 1979, er een scherpe daling optreedt, welke
uitmondt in een dieptepunt van circa 182.000 vrachtwagens in 1982. Tegelij-
kectijd vermindert de produktiecapaciteit in de bedrijfstak aanzienlijk: "During
the early 1980s we estimate that 20-25% of the physical capacity available at
the .start of the decade in Europe was eliminated in a series of plant closures
and mergers" (Lawson, November 2, 1988, p.4).

'label 3.3. Wereldwijde produktie van vrachtwagena perproducent per economiache regio in 1987.

North Latin Asia &
Totll Amedca EU[!lpe .111110 Ame[lca OCIIIDia AfdcaTotal 917.753 295.416 271102 132.843 84.391 104.376 19.625

O.B. 117.269 '.220 66.481 0 34.599 10.638 1.351
FrelghUlner 26.895 26.695 0 0 0 0 0General Motors 48.411 41.269 0 0 6.979 152 11IlUZu 53.254 1.587 953 34.314 1.000 12.500 2.900Ford 153.671 153.103 0 0 543 21 4Iveoo 58./539 1.819 52.118 0 1,491 953 2.2.58Navislgar 10,457 89,175 0 0 293 84S 144Renault V.I. 39.3153 5,881 30,466 0 248 636 2.134Maclc 23.548 22.139 0 0 534 797 . 78Hino!Toyota 58.897 1.393 1.819 39.985 2.100 11,100 2.500Mm.ubhisi 44.732 /539 2.112 34.181 200 6.800 800Volvo 43,827 9,760 27.695 0 3,890 2.128 354.....,,11. 11,430 11,278 0 0 77 75 0Tata 35310 0 0 0 0 35,310 0Nissan/MOlor lber. 38.3153 1.0153 3.1537 24,3/53 600 5,700 2,800
Mart/VW 51.553 0 20.482 0 30278 487 326PaccatiFodden 32.649 30.971 696 0 884 109 9Scanla 26,933 0 20.115 0 4.815 1.409 594Ashok 6.899 0 0 0 0 6.899 0OAF/Rov.r 26.366 0 24,798 0 58 333 1,177
EnasaiSeddon 10.155 0 8,435 0 831 8 881
Others 29.112 4.224 11.115 0 4.993 7.476 1.304

Brona Prezelaki, May, 1989, p.12.

Alhoewel de Westeuropese vrachtwagenmatkt in 1983 weer aantrekt, daalt
vooral de export naar de derde-wereld-landen sterk (zie figuur 3.5): "The first
signs of market recovery came in 1983 when increased economic activity and
higher freight movements, together with lower interest rates, encouraged
operators to start replacing their vehicles. However, manufacturers were
suffering from the collapse of exports to Third World markets and there was a
scramble among them to take full advantage of the recovery. As a result, there
was widespread price discounting in many markets which reached its peak in
1984" (pearce, September, 1988, p.l).

Na het dieptepunt in 1984, voigt een stijging van de omvang van de Westeu-
ropese vrachtwagenmarkt tot aan het einde van de tachtiger jaren: "In 1985 the
'price war' started to ease as operators turned from 'bargains' to buying new
models which were then being introduced. A more orderly market started to
emerge. With the continuing growth of the West European economies, fleet
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modernisation continued through 1986 and 1987 and into 1988 [...J" (pearce,
September, 1988, p.1). Vervolgens: "Expanding market opportunities followed
the recovery in demand for heavy trucks which began in 1986-87 in much of
Western Europe. It continued through 1988, and peaked in 1989. In 1990 the
first signs of a new slackness in demand became apparent" (European motor
business, August, 1990, p.47).

Fiquur 3.4. De weateuropeae vracbtwagenaarkt
(>6,0 ton GVW) 1976-1989.
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Bront Lawaon, Noveaber 8, 1989, p.1.

Fiquur 3.5. Weateuropeae produktie, afzet en export van
vrachtwagena (>6,0 ton GVW) 1976-1988.
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In het 'Werkprogramma van de Commissie voor 1985', dat op 6 maart 1985
aan het Europees parlement wordt voorgelegd, omschrijft de Conimissie van de
Europese Gemeenschappen de doelstelling: n[... ] uiterlijk in 1992 te komen tot
volledige eenmaking van de interne [EG-]markt [...J" (De voltooiing van de
interne markt; witboek van de Commissie voor de Europese Raad, 14 juni,
1985, p.4). Op 29 en 30 maart 1985 onderschrijft de Europese Raad dit werk-
programma in grote lijnen en nodigt de Commissie uit een gedetailleerd
programma en een nauwkeurig omschreven tijdschema op te steUen. In juni
1985 verschijnt van de hand van de Commissie De voltooiing van de interne
markt; witboek van de Commissie voor de Europese Raad (De voltooiing van de
interne markt; witboek van de Commissie voor de Europese Raad, 14 juni,
1985, p.4).

In 1988 voItooit het onderzoeksbureau 'Prognos', mede voor de Commissie, zijn
studie naar onder meer de effecten van de eenwording van de interne markt. A1s
onderdeel hiervan komt hij tot prognoses van de omvang van het internationale
goederentransport met betrekking tot 16 Westeuropese landen voor 1990 en
2000. Tabel 3.4 geeft de resultaten hiervan weer. Hieruit wordt duidelijk dat
voor het goederenvervoer over de weg een aanmerkelijke groei voorzien wordt
tot het jaar 2000 (Analysis and forecasts 1989, December, 1989, p.7-9).

Tabel 3.4. Het internationale goederenvervoer (X milj08n ton) met be-
trekking tot 16 Westeuropese landen in 1984, 1990 en 2000#.

road rail inland waterways sea all 4 modes
1984 228.7 97.9 203.4 278.6 808.7
1990 301.1 107.4 199.6 328.1 936.4

2000A 417.1 124.3 213.2 374.4 1129.2
2000B 397.9 149.4 207.3 374.4 1129.2

# 2000A betreft het 'liberalisation scenario' en 2000B betreft het
'ecology scenario'.

Bron I Analysis and forecasts 1989, December, 1989, p. 9 •

3.3. Marktverhoudingen

3.3.1. Marktaandelen

Op de Westeuropese vrachtwagenmarkt is sprake van overwegend ollgopolisti-
sche marktverhoudingen in de tachtiger jaren. Hierbij domineren zeven aanbie-
ders, vooral aan het einde van de tachtiger jaren, het aanbod: Daimler-Benz,
Fiat (Iveco), Volvo, Saab-Scania (Scania), Renault (RVI), OAF en MAN.
Figuur 3.6 laat de marktaandelen per aanbieder - of groep van kleine aanbieders



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 53

- zien in de Westeuropese vrachtwagenmarkt (>3,5 ton GVW) in 1989. Deze
marktaandelen zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde vrachtwagens in 1989
(330.530 stuks). Dit betreft de registratie van vrachtwagens door de overheidsin-
stantie van het betreffende land wanneer zij op de markt komen. Veelal is dit
gekoppeld aan de 'kentekening' van deze voertuigen.

Piguur 3.6. Marktaandelen (') in West-Europa
(>3,5 ton GVW) van de zeven
grootste vrachtwagenaanbiedera.

Overige
11.4

Bron I European truck market; yearboolc 1989, 1990, p. 22 •

Tabel 3.5 laat zien hoe groot de marktaandelen zijn die de zeven grootste
aanbieders behalen op hun belangrijkste thuismarkten in 1~. Alhoewel de
nationale gebondenheid van transporteurs verminderd is in de loop der jaren, is
nog steeds sprake van het voordeel van de thuismarkt voor het 'thuismerk'.
Viteraard hangt dit ook samen met de veelal sterke ori~ntatie van de vrachtwa-
genaanbieder op zijn thuismarkt. Daardoor kan hij ook inspelen op de specifleke
nationale kenmerken van het koopgedrag van transporteurs.

Uit label 3.6 blijkt dat de concentratiegraad - gemeten aan de hand van het
gezamenlijke marktaandeel - van de zeven grootste vrachtwagenaanbieders in
West-Europa in de categorie ;;:9,0 ton GVW stijgt van 74,6% in 1980 naar
89,6% in 1989. Hierin zijn de meerderheidsdeelnames van Steyr in 1989 en
Enasa in 1990 door respectievelijk MAN en Fiat nog niet verwerkt. Tabe13.6
laat zien dat Daimler-Benz marktleider is in West-Europa met een marktaandeel
(;;:9,0ton GVW) van 20,6% in 1989. MAN heeft met 7,8% het kleinste markt-
aandeel van de zeven grootste aanbieders in 1989.

Uit label 3.7 blijkt dat Daimler-Benz met een marktaandeel van 20,2% in 1989
marktleider is in de Westeuropese markt voor zware vrachtwagens. MAN
behaalt ook in dit segment het kleinste marktaandeel (8,0% in 1989) van de
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zeven grootste aanbieders. Hun concentratiegraad stijgt in dit marktsegment van
77,9% in 1980 naar 89,3% in 1989, wederom exclusief Steyr en Enasa

Tabel 3.5. Marktaandelen (i) van de zeven groot8te We8teu-
rope8e vrachtwagenaanbieders in hun belangrijk-
8te thui8aarkten (>3,5 ton GVW) in 1989#.

D I P S NL UK

DaiJD.l.er-Benz 58,8
Iveco 65,8 22,4
RVI 41,2
Volvo 45,3
Scania 34,9
DAP 28,2 21,1
MAN 19,7

# De gehanteerde afkortingen voor de betreffende landen
komen overeen met de 'nuamerplaatcodering'.

Bron I European truck _lcet; yearbook 1989, 1990, p. 22 (bewerkt) •

3.3.2. Concentratiegraad en financiele prestaties

Uit subparagraaf 3.2.3. voIgt dat in het begin van de tachtiger jaren sprake is
van een sterke daling van de vrachtwagenafzet in West-Europa, gevoIgd door
een aantrekkende vraag vanaf 1985. Uit subparagraaf 3.3.1. voIgt dat het aantal
Westeuropese aanbieders van rniddelzware en zware vrachtwagens in de
tachtiger jaren verder terugloopt, leidend tot een hogere concentratiegraad.

De ontwikkeling van de financiele prestaties van de zes grootste vrachtwagen-
producenten in West-Europa in de periode 1984-1988 staat in figuur 3.7. De
ratio 'operating profit/sales' blijkt zich - overeenkomstig de marktontwikkeling -
overwegend positief te ontwikkelen, behoudens de geschatte ontwikkeling van
deze ratio bij Daimler-Benz. Scania blijkt veruit de beste financiele prestaties te
realiseren in de onderhavige periode.

Tabel 3.8 laat zien hoe groot de verliezen zijn die door de grootste Westeurope-
se vrachtwagenproducenten geleden worden in de periode 1980-1989. Hieruit
blijkt dat in 1983 - ten tijde van het dieptepunt van de afzet - door aile aanbie-
ders verliezen geleden worden. Terwijl de aanhoudende verliezen van een aantal
aanbieders tot de ovemame van hun activiteiten leiden. De Franse vrachtwagen-
producent RVI - dochter van de overheidsondemerning Renault - blijkt ondanks
zware verliezen het hoofd hoven water te houden, dit mede vanwege substan-
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tlele overheidssteun: "The French Government has agreed to write off about
FFR12bn ($2.02bn) of Renault debt as part of a long-awaited compromise
solution to restructure the finances of the state-owned car group. [...] to bolster
its [Renaults] balance sheet, which is currently showing a negative group worth
of FFr9bn" (Betts, October 21, 1987). Alsmede: "Een regie is een staatsbedrijf
dat Diet onder de normale regels van de ondememingswetgeving vall. In
praktijk betekende dit dat Renault steeds op een blanco cheque van de regering
kon rekenen waarmee het zijn verliezen kon dekken" (Het Jinancieele dagblad,
22 september, 1987).

Piquur 3.7. 'Operating profit/sales' Xveco, DAP, RVX,
Scania, Volvo en Daimler-Benz 1984-1988.
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Bronl Lawson, November 2, 1988, p.5.

Figuur 3.8 biedt een overzicht van de winstgevendheid per vrachtwagen van de
zeven grootste Westeuropese aanbieders, exclusief Renault, in de periode
1980-1989. De relatieve verschillen in winstgevendheid tussen de aanbieders
suggereren een overeenkornst met de data in tiguur 3.7.
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Tabel 3.8. Winet-!verlieegevendheid (X 81ljoen hfl.) van de belang-
rijkete Weeteuropeee vrachtwagenproducenten 1980-1989.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Daimler-Benz poe. poe. poe. neg. poe. neg. neg. neg. poe. poe.
SCl1nil1 poe. poe. poe. neg. poe. poe. poe. poe. poe. po ••
Volvo poe. poe. poe. neg. po •• neg. po •• poe. po •• po ••
DM poe. po •• poe. neg. poe. poe. poe. poe. poe. poe.
MAN poe. poe. poe. neg. neg. poe. poe. poe. poe. poe.
:Iveco -342 poe. poe. -233 -395 poe. poe. poe. poe. poe.
steyr poe. poe. -96 -46 -47 -100 -160 neg. poe. etop
B.L. Trucke -148 -286 -196 -451 -282 -224 -391 etop etop etop
#Bedford -384 -362 -177 -225 -265 -312 etop etop etop etop
£nl1el1 -180 -173 -280 -175 -132 -345 <-400 -184 -95 etop
RV:I poe. -141 -303 -730 -1097 -570 -336 poe. poe. poe.

# :Inclueief Vauxhall in de periode 1980-1982.
Bron a DAF NV (bewerkt).

Fiquur 3.8. Winet per vrachtwl1gen Daimler-Benz,
Iveco, Volvo, Saab-Scania, OM en
MAN in de periode 1984-1989.
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Brona Mocatta, October 13, 1988, p.16.

In figuur 3.9 zijn de 'prijsposities' opgenomen van de zeven voomoemde
vracbtwagenproducenten in Italic en Groot-Brittannie in 1989. Het betreft bier
een prijsvaststelling in lokale valuta op basis van vergelijkbare bakwagens in de
vermogensklasse 210-320 pk. Bedacbt moet worden dat bet bier brutoprijzen
betreft en dat bierop in de praktijk aanmerkelijke kortingen verleend kunnen
worden. Alboewel de data in figuur 3.9 indicatief zijn, illustreren zij de goede
financiele resultaten die Scania weet te realiseren,

3.3.3. Produkttechniscbe scbaalvereisten

Uit paragraaf 3.1. voIgt dat na de explosieve groei van bet aantal vracbtwagen-
producenten in West-Europa in bet begin van de twintigste eeuw er in de
daarop volgende decennia sprake is van een sterke teruggang biervan. Het blijkt
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dat deze teruggang sprongsgewijs in de tijd verloopt en niet alle landen evenre-
dig treft. Tegelijkertijd neemt de Westeuropese wegtransportbehoefte sterk toe
(zie subparagraaf 3.2.2.). In subparagraaf 3.3.1. staat aangegeven dat de zeven
grote vrachtwagenproducenten in 1989 gezamenlijk 89,6% marktaandeel (;e9,O
ton GVW) behalen, exclusief de meerderheidsdeelnames in Steyr en Enasa
Hiermee is nog Diet verklaard wat de oorzaak is van deze tendens.

Piguur 3.9. Prijepoeitiea van vergelijkbare bakwagena in de vermo-
gensklasse 210-320 pk in ItaliA en Groot-Brittanni~ DAF,
Daimler-Benz, Volvo, Scania, MAR, Iveco en RVI 1989.
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Tabel 3.9 geeft een indruk van de financiele vereisten die gepaard gaan met het
ontwikkelen van een vrachtwagen. Alhoewel deze cijfers gebaseerd zijn op een
beperkte inventarisatie, lijdt het geen twij fel dat met de ontwikkeling van een
vrachtwagen grote bedragen met een overwegend vast karakter zijn gemoeid.

Tabel 3.10 laat zien hoeveel de vrachtwagenproducenten aan Research &
Development uitgeven ten opzichte van hun omzet in 1989. Deze overwegend
vaste kosten zijn goed voor 4 ~ 5% van de omzet en hebben derhalve een
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schaalopdrijvend potenneel in zich. Wei dient bedacht te worden dat de mate
van verticale achterwaartse integratie verschilt per aanbieder, evenals bet
produktenprogramma dat zij aanbieden. Figuur 3.10 geeft de relatieve verhou-
dingen tussen de belangrijkste Westeuropese vrachtwagenproducenten in 1989.
Hieruit voIgt onder meer dat Volvo en Saab-Scania, die een relatief hoog
bedrag aan R&D besteden (zie tabel 3.10), sterk achterwaarts geiiltegreerd zijn.

Tabel 3.9. Pinanci8le vereiaten (X Bilj08n pond aterling) voor
het ontwikkelen van vrachtwagena en bun componenten.

ontwerp- en ontwikkelkoatenl
· truck met beataande componenten 50

nieuwe cabine 60
nieuwe aaaen 80

· nieuwe Botor 150 - 200
· nieuwe versnellingabak 50 - 100
investerinq in aaaemblaqe-eenheid 150 - 300investering in aubaaaemblaqe-eenheid 150
iovestering in ontwerp- en ontwikkelafdeliog 40
totale investerinq voor een nieuwe 350
v08rtuigrange met bestaande componenten

Bronl Rhys, 1984, p.26 (bewerkt).

Tabel 3.10. R&D-koaten (circa) ala percentage van de OBzet van de
vrachtwagenactiviteiten van zea grote producenteo in 1989.

R&D-kosten ala , va.n de OBzet
Daimler-Benz 4
Volvo 5
Sca.nia 7
RVI 3
Iveco 4
OAF 4

Bronnenl Sleuwaegen, 1990, p.48.
Leijte, 12 april, 1989.
Daimler-Benz Ql/lfUal report, 1989, p. 28.
Rapport de gestion du groupe Renoull VeJaicules Industriels , 1989, p.5.
Iveco consolidated financial stalemenls, 1989, p.l.

Ben tweede factor betreft het verloop van de schaalverhoudingen in de fabrica-
ge. Tabel 3.11 geeft het gemiddelde kostenverloop voor de jaarproduktie van
dieselmotoren weer, ~n van de boofdcomponenten van de vrachtwagen, bij
varierende schaalomvang. Zowel bij 'Pratten' a1s bij de 'overigen' is sprake van
schaaleffecten. Volgens de overigen treedt het schaaleffect bij hogere volumina
zelfs iets sterker op dan volgens Pratten het geval is.
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Piquur 3.10. Mate van verticale 4cbterwaart8e integratie en de
breedte van bet produktenprogra.aa van de acbt
qrootate we8teurope8e vracbtwaqenproducenten 1989#.
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# Bet oppervlak van de vierkanten qeeft de qrootte van de
We8teurope8e aarktaandelen weer in 1989.

Bronl Sleuwaeqen, 1990, p.55.

T&bel 3.11. Geaiddeld k08tenverloop per eenbeid bij
de jaarproduktie van dieaelmotoren.

jaarproduktie k08teninciicea (q_iddeld)
van

die8elmotoren (pratten) (overiqen# )

1.000 112 120
2.000 105 -
5.000 100 100

10.000 97 95
15.000 96 -
50.000 - 80

100.000 80 70
200.000 - 65

# Geba8eerd op interview8 _t drie voertuiqproducenten
en twee leverancier8 van voertuiqcoaponenten.

Bronl Rhya, 1984, p.27 (bewerkt).

Tabel 3.12 geeft de 'Minimaal Efficiente Schaal' (M.E.S.) weer van de jaarfa-
bricage per hoofdcomponent, inclusief de finale assemblage. Hier blijken zowel
cabines a1s motoren de hoogste M.E.s. met zich mee te brengen, namelijk
200.000 stuks per jaar. Voor wat de finale assemblage betreft geldt een M.E.S.
van 100.000 eenheden (zie ook Albach, 1969, p.40).
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Tabel 3.12. M.B.S. bij de jaarproduktie
van vrachtwagencoaponenten.

cOJIIponenten jaarproduktie
cabines 200.000
chassis 40.000
assen 40.000
motoren 200.000
finale assemblage 100.000

Bronl Rhys, 1984, p.25 (bewerkt).

Tabel 3.13 laat zien wat het gemiddelde eenheidskostenverloop is voor de
produktie en assemblage van zware vrachtwagens bij wisselende volumina per
jaar. Ook bier treden schaaleffecten op bij varierende jaarvolumina. Dit is bij de
produktie (inclusief de assemblage) sterker bet geval dan bij de assemblage.

Tabel 3.13. Gemiddeld eenheidskostenverloop voor de
jaarproduktie van zware vrachtwagens.

jaarproduktie kostenindices (gemiddeld)
van zware
vrachtwagens eenheidskosten eenheidskosten

van produktie van assemblage
1.000 150 140

10.000 132 12025.000 120 11250.000 110 106100.000 100 100200.000 85 97
Bronl Rhys, 1984, p.27 (bewerkt).

Volgens Rhys (1972, p.238) dalen de fabricagekosten van zware vmchtwagens
met 12,5% per eenheid bij een stijging van 1.000 a 3.000 tot circa 15.000
vrachtwagens per jaar en met nog eens 12,5% bij een verdere stijging tot 30.000
a 50.000 vrachtwagens per jaar, dit op basis van de ervaringen van een niet bij
name genoemde Britse vrachtwagenproducent.

Tabel 3.14 bevestigt het optreden van schaaleffecten, zij het dat zij hier minder
sterk naar voren komen dan zoals uit tabel 3.13 blijkt. Dit kan verklaard worden
omdat bier niet specifiek sprake is van zware vrachtwagens. Of zoals Muller en
Owen (June 10-12, 1981) aangeven: "Scale clearly pays. Moreover it pays to a
degree which is broadly consistent with the estimated unit cost degression of
16% [zie tabel 3.14] as volume rises from 20,000 to over 100,000 units a year
[...]".
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Tabel 3.14. Verloop van relatieve fabricagekosten
vrachtvagena bij toeneaende schaalaavang.

unit a a year
20,000 35,000 100,000

foundry, forge
preas and machining 25 19 15
asaembly operations 25 22 20
caaponenta and
materials 50 50 49

relative unit coat 100 91 84
Brona Muller en OWen, June 10-12, 1981 (bewerkt).

3.3.4. Marktgerelateerde schaalvereisten

Naast de produkttechnische schaalvereisten is er ook de behoefte vanuit de
afzetmarkt om aan bepaalde schaalvereisten te voldoen. De groei van bet
intemationale goederenttansport en het ontstaan van internationale transportgroe-
pen, die opereren binnen logistieke concepten, brengen met zich mee dat een
vrachtwagenproducent die deze doelgroep bewerkt een Europees dea1emet moet
hebben (zie tabel 3.15). Wi) een dergelijke dealer levensvatbaar zijn, dan zal
ook hij een mini male schaalomvang moeten hebben.

Tabel 3.15. Distributiepunten voor vrachtvagens
(>6,0 ton GVW) in West-Europa van de
zeven grootate producenten in 1990.

aantal diatributiepunten
Daimler-Benz 1.876
Volvo 847
Scania 820
RVI 1.217
Iveco 2.403
DAP 794
MAN 829

Brona ServicestiitzplllflcJeEuropa, Auguat 6, 1990 (bewerkt).

Figuur 3.11 laat zien welke distributie- en marktaandelen (>3,5 ton GVW) de
vrachtwagenaanbieders in West-Europa innemen. Met distributie-aandeel wordt
bedoeld het aantal distributiepunten - dat wil zeggen dealers, verkooppunten of
servicepunten - dat een vrachtwagenaanbieder heeft ten opzichte van het totale
aantal distributiepunten in de markt (roim 10.000 stuks). Uit figuur 3.11 voigt
dat er een positieve correlatie bestaat tussen het marktaandeel en bet distributie-
aandeel.
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Piquur 3.11. Distributie- en marktaandelen in de
Westeuropese vrachtvagenmarkt in 1989#.

(ft)
30~------------------------------------~

25

20

15

o
MERCEDES IVECO RVI VOLVO MAN SCANIA OAF Oth.,.

_ Dlstrlbutlonshare 0 Marketshare

# Voor vat betreft 'others' is vanwege gebrek aan
eenduidiqe informatie uitqegaan van een distributie-
aandeel dat qelijk i. aan het daaraan gerelateerde
JDartktaandeel, dat weI bekend is.

Bronl Competitive profiles, Hovelllber, 1990, p.ll.

Terwijl vroeger sprake was van talloze kleine transporteurs kan men nu de
opkomst van internationaal opererende transportvloten signaleren (zie figuur
3.12). Figuur 3.13 laat de ontwikkeling zien van het aantal kleine transportbe-
drijven - met een vergund laadvennogen tot 50 ton - en het aantal grote
transportbedrijven - met een vergund laadvermogen van meer dan 100 ton - in
Nederland van 1974 tot en met 1987 (Van Bedaf, februari, 1991, p.23). Door
hun omvang ('buying power') zijn de grotere transportbedrijven in staat om
gunstigere condities te bedingen bij de aanschaf van transportmiddelen.

Evenzeer geldt dat zich schaalvereisten voordoen in relatie tot inkoopmarkten.
1.0 zijn vrachtwagenproducenten in staat om additionele inkoopvoordelen te
behalen door hun omvang te vergroten. Volvo en Renault voorzien dan ook
door de wederzijdse deelnames aanmerkelijk op de inkoopkosten te besparen:
"De samenwerking tussen Volvo in Zweden en Renault in Frankrijk levert
Volvo op korte termijn jaarlijkse besparingen op ter grootte van Zkr 800 min
(f 240 min) en op langere termijn, als de effecten van de samenwerking
volledig doorwerken Zkr 2 mrd (f 600 min). [...] De geraamde besparing van
Zkr 2 mrd is gelijkelijk verdeeld over de personenwagen- en bedrijfswagensec-
toren. Aan de bedrijfswagenkant kan in de sfeer van R&D en inkoop van
onderdelen op de kosten zes tot acht procent bespaard worden" (Het financieele
dagblad; 11 april, 1990).



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 65

Piguur 3.12. Mate van internationaliserinq (in ton-
kilometers) van bet Nederlandse qoede-
rentransport over de waq 1966-1988.
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Bronl Van Bedaf, februari, 1991, p.2S.

Piguur 3.13. Aantal qrote en kleine transport-
bedrijven in Nederland 1974-1987.

7

1100I

I
1_

74 76 71 77 7. 71110 I' 12 U 14 M .. 17

Bronl Van Bedaf, februari, 1991, p.23.

3.3.5. Tegenkrachten in ontwikkeling

Uit de subparagrafen 3.3.3. en 3.3.4. wordt duidelijk dat een aantal schaalken-
merken ten grondslag liggen aan het voortgaande concentratieproces in de
Westeuropese vrachtwagenbranche. Toch zijn er krachten in ontwikkeling die
dit concentratieproces vertragen en op den duur wellicht zullen stoppen.

Ten eerste zijn er de nationale overheden die trachten het verdwijnen van hun
(nationale) vrachtwagenbranche tegen te gaan door vergaande steunverlening.
Ten tweede zijn er instanties, zoals de Europese Commissie en bet Duitse
kartelbureau, die het proces van vrije concurrentie stimuleren en daannee
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(vonnen van) monopolievorming tegengaan. Ten derde is er sprake van een
toename van de interne coordinatiekosten van ondememingen als gevolg van
hun toegenomen omvang.

Twee voorbeelden van steunverlening door nationale overheden zijn de steun
aan het Spaanse Pegaso (Enasa) en aan het Franse Renault (zie ook subpara-
graaf 3.3.2.): "Bij Pegaso gaat het om overheidssteun ten bedrage van 100 mIn
gld ter delging van de hoge verliezen vorig jaar en bij Renault om een over-
heidsbijdrage ter grootte van ruim 2 mrd gld" (RAJ actueel, 5 augustus, 1987).

Het tegengaan van voortschrijdende concentratie door nationale overheden via
steunverlening kan niet altijd op instemming van de Europese Commissie
rekenen. 1.0 blijkt de steun van de Spaanse overheid aan Bnasa niet de steun
van de Europese Commissie te hebben: "In February the Commission opened
the Article 93(2) procedure against an aid amounting to PTA 96 billion (722.5
million ECU) which the Spanish Government intends to provide to ENASA, a
publicly owned trucks and bus producer. The funds are being proposed to
support a strategic plan over the period 1987-1991 designed to return the
company to profits, through a major financial and industrial restructuring
programme. The Commission considered that the proposed aid could affect
intra-Community trade in a sensitive sector characterized by a significant level
of overcapacity" (18th Report on competition policy, July 14, 1989, p.209).

De steun aan Renault accepteert de Europese Commissie niet: "Het autoconcern
Renault moet de Franse staat een bedrag van FF 6 mrd ofte wei f 2 mrd steun
terugbetalen. Oat heeft de Europese Commissie dinsdag bepaald. [...J Renault
ontving twee jaar geleden FF 12 mrd aan staatssteun onder de voorwaarde dat
de produktiecapaciteit bij de personenwagens met 15% zou worden terugge-
bracht en bij de vrachtwagens met 30%. Oaaraan voldeed Renault niet volledig
waama de EG terugbetaling van het geld eiste omdat het voornamelijk werd
beschouwd als verliesfinanciering en dus concurrentievervalsend had gewerkt.
[...] Brittan [lid van de Europese Commissie J verklaarde dat de regeling met
Renault zwaar genoeg was om andere regeringen te ontmoedigen noodlijdende
ondernemingen in de toekomst te steunen. 'Met het naderen van 1992 wordt de
tend ens tot staatssteun sterker, niet zwakker', aldus Brittan [...J" (Het financieele
dagblad, 23 mei, 1990).

Oesalniettemin wijst de Europese Commissie steunverlening door nationale
overheden niet per definitie af: "The Commission is not opposed to state aid as
such. [...J Equally, the EEC is also an important provider of state aid to the
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motor industry on the condition that such aid promotes the European auto sector
as a whole, serves regional development objectives and does not distort compe-
tition within the Community" (State aid to the European motor industry, March,
1987, p.3-4).

De Europese Commissie op haar beurt probeert het concentratieproces ook
rechtstreeks te beinvloeden: "Steeds is de centrale vraagstelling voor de Com-
missie of er sprake is van werkelijke of potentiele concurrentieverstoring en zo
ja, of een dergetijke verstoring toelaatbaar is of niet, met inachtneming van de
belangen van de Europese Gemeenschap. Daar waar het gaat om marktverde-
tingen wordt zelden afgeweken van de algemene regel dat de concurrentie
binnen de EO onbelemmerd plaats moet kunnen vinden. Er zijn evenwel
uitzonderingen. Zo heeft de Commissie ontheffing verleend aan de Ford Motor
Company Ltd en de Industrial Vehicles Corporation (lVECO) om door middel
van een joint venture de overgang naar een nieuwe generatie voertuigen
mogelijk te maken" (Bontenbal en Peys, 3 december, 1988). Ook de participatie
van Renault in Volvo en vice versa in 1990 heeft de instemming van de
Europese Commissie (zie subsubparagraaf 7.2.3.2.).

In aansluiting hierop bereidt de Europese Commissie wetgeving voor waarin het
aanmelden van concentraties zal worden gereglementeerd: "De ophanden zijnde
Verordeniog mikt op grote concentraties. Volgens het meeste recente ontwerp
zal een concentratie doorgaans bij de Europese Commissie in Brussel moeten
worden aangemeld indien de gezamenlijke wereldomzet van de betrokken
partijen Ecu 1 miljard (ca. f 2,3 mrd) of meer bedraagt. [...] Indien de Commis-
sie zich tegen de concentratie wil verzetten, moet zij een procedure beginnen"
(Hamburger, 25 mei, 1988). Nadien valt dit bedrag hoger uit: ''The European
Community's new merger control regulation, which comes into force later this
month, is seriously flawed and may need to be substantially revised if it is to
have any real impact, according to a study of EC competition policy. [...] the
regulation, which takes effect on September 24, suffers from a number of
weaknesses: Its scope is severly limited by the decision to apply it initially only
to mergers between companies with a combined annual turnover of BeuSbn [...]
or higher. lbat would exclude most mergers and could prevent Brussels
intervening at all in mergers [...]" (De Jonquieres, September 14, 1990).

Naast de Europese Commissie is het Duitse kartelbureau reeds lang actief om
vormen van concurrentieverstoring tegen te gaan. Zo blijkt bijvoorbeeld de
voorgenomen overname van Enasa door MAN en Daimler-Benz niet de
goedkeuring van het Duitse Kartelamt te hebben: "Het Westduitse kartelbureau
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dreigt een stokje te steken voor de geplande overname van het Spaanse vracht-
wagenbedrijf Enasa door MAN en Daimler-Benz. Het Kartelamt vindt dat de
samenwerking van beide ondememingen leidt tot een te grote concentratie van
belangen, die de concurrentie geweld aandoet" (Het financieele dagblad;
30 mei, 1990).

Andere ovemames of samenwerkingsverbanden tussen twee vrachtwagenprodu-
centen waar het Duitse kartelbureau tegen geageerd heeft, zijn de voorgenomen
samenwerking tussen Fiat en Daimler-Benz (zie subsubparagraaf 5.3.3.1.) en de
samenwerking van Daimler-Benz met MAN (zie subsubparagraaf 6.2.3.3.).

Mede in verband met de Duitse eenwording besluiten de Europese Commissie
en het Duitse kartelbureau tot samenwerking: "De Europese Commissie gaat
nauw samenwerken met het Westduitse Kartelamt om ongewenste fusies en
samenwerkingen in Duitsland te voorkomen die kunnen leiden tot de vorming
van monopolies die buitenlandse concurrenten uit de markt drukken" (NRC
handelsblad; 6 april, 1990).

De derde kracht die het concentratieproces tegengaat is de toename van de
interne coordinatiekosten bij een groeiende ondememingsomvang ('disecono-
mies of scale'). Een voorbeeld hiervan is Daimler-Benz: "Der ambitionierte
Hochschulforscher [H. Weule, verantwoordelijk voor R&D binnen Daimler-
Benz in 1990] [...] kann die verunsicherte Mannschaft nur motivieren, wenn er
die lahmende Biirokratie abbaut. 'Ein Daimler-Benz-Jahr dauert mindestens
zwei Sonnenjabre', wird intern gespottelt. Wie sehr der hierarchische Bauch,
gespickt mit Abstimmungsprozeduren fur Bagatellfalle wie fur Millionenprojek-
te, den Forscheralltag lahmt, halt ein frustrierter Manager aus dem Forschung-
und Technikbereich per Protokoll fest. Material- und Geratebestellungen dauem
'teilweise schon bis zu acht Monate'. Der Gang durch die Daimler-Institutionen
beanspruche ihn 'etwa ein Mannjahr'. Zuerst miisse eine Flut von Ruckfragen
beantwortet, anschlie6end biirokratisch nachgeforscht werden. Die Folge: Am
Ende verteuern Preiserhohungen die verzogerte Ueferung" (Viehover, 9 Novem-
ber, 1990, p.170).

Alhoewel moeilijk valt aan te geven onder welke condities de concentratie-
krachten in evenwicht geraken met de tegenkrachten, lijken deze momenteel
nog Diet voldoende ontwikkeld om het concentratieproces te doen stoppen. Een
verdergaande concentratie lijkt dan ook onvermijdelijk. H. Werner, verantwoor-
delijk voor de vrachtwagenactiviteiten bij Daimler-Benz, meent (zie ook
subsubparagraaf 6.2.3.3.): '''De concentratietendens in de vmchtwagenindustrie
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zal leiden tot het ontstaan van 'Gravitationszentren', ondernemingen die in een
samenwerkingsverband centraal staan en die een leidende rol spelen.' [...] Het
staat voor Werner vast dat er nog geen eind is gekomen aan bet proces van
samenwerking. Het steeds internationaler opererende vrachtverkeer heeft een
uitgebreid Europees en dus duur servicenet nodig en de ontwikkelingskosten
zijn voor de individuele ondememingen nauwelijks meer op te brengen, zelfs
niet voor Mercedes-Benz" (Gordijn, 2 februari, 1990). Alsmede: "According to
Mr Helmut Werner [...] 'by the end of the 19908 we will have three suprana-
tional strategic alliances in Europe, each with one major company at its core"
(Done, November 6, 1990).

3.3.6. Toetreding en uittreding

Het toenemend belang van schaalvereisten in de Westeuropese vrachtwagen-
markt leidt tot hoge toe- en uittredingsdrempels. 1.0 blijkt uit de subparagrafen
3.3.3. en 3.3.4. dat de kapitaalintensiteit van deze bedrijfstak hoog is en dat een
uitgebreid service-netwerk noodzakelijk is. Tevens is het opbouwen van een
sterk merkimago een kostbare aangelegenheid.

Uit tabel 3.6 voIgt dat in de tachtiger jaren geen belangwekkende toetreding
plaatsvindt in het segment van middelzware en zware vrachtwagens in West-
Europa. In de lichtere bedrijfswagensegmenten is wei sprake van voortgaande
Japanse penetratie (zie ook tabel 3.16): "The impact of the Japanese challenge
was felt in varying degrees in the different sectors of the West European LCV
[Ught Commercial Van] industry. The initial thrust by the Japanese was made
in the small van market [...] The traditionally conservative European medium
van market (2-3.5 tons OVW) became the next target. [...] the Japanese vehicle
makers bave established a firm presence of about 12% of the West European
medium van market (70,000 medium Japanese vans in 1986)" (Bleijenbergh,
May, 1990, p.50).

In 1989 bedraagt het gezamenlijke Japanse marktaandeel in het Westeuropese
bestelwagensegment 26,52% (zie figuur 3.14). Dit behelst naast import uit Japan
ook de produktie van Japanse ondernemingen in West-Europa.

De Japanse producenten maken in de tachtiger jaren in bet Westeuropese
bestelwagensegment een forse groei door. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling
zich voortzet naar de zwaardere marktsegmenten. Hierbij penetreren zij vooral
in markten waar geen sprake is van een sterk thuismerk (zie ook tabel 3.5).
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Tabel 3.16. Japanse importpenetratie (qe-
schat) in het bestelwaqensegment
in West-Europa 1980-1986.

jaar IIArktCllllvAnqJapanse penetratie
(aantal) (')

1980 520.000 25.000 4,8
1981 500.000 35.000 7,0
1982 495.000 35.000 7,1
1983 505.000 40.000 7,9
1984 495.000 60.000 12,1
1985 535.000 65.000 12,1
1986 580.000 70.000 12,1

Bronl Bleijenberqh, May, 1990, p.51 (bewerkt).

De hoge uittredingsdrempels brengen met zich mee dat het faillissement van een
vrachtwagenproducent meestal Diet leidt tot het aanwenden van zijn waarde-
toevoegend-vermogen voor andere produkten, of tot a1gehele ontmanteling
daarvan. Vaak is sprake van fusie of overname door een andere vrachtwagen-
producent, waarbij na sanering van de overgenomen organisatie een belangrijk
deel van zijn waarde-toevoegend-vermogen weer wordt aangewend ten behoeve
van de vrachtwagenactiviteiten. Ik verwijs naar het samengaan van de vrachtwa-
genactiviteiten van Ford en Iveco in Groot-Brittannie (zie ook subsubparagraaf
5.2.2.2.), de participatie van Iveco in Enasa (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.2.)
en de ovemame van Saurer door Daimler-Benz (zie ook subsubparagraaf
6.2.3.3.).

Piquur 3.14. Marktaandelen van Japanse bedrijfs-
waqenaanbieders in het bestelwagen-
segment in West-Europa 1989 •

2-3.5t GVW

o Nissan

.,

2.60% 10.~4:;%

...... ~..~,~
73.48%

• Toyota

.Isuzu

• Mitsubishi

e Others

Bronl Knipscheer en Beverloo, November 1, 1990, p.519.
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3.3.7. Samenwerking

De toenemende schaalvereisten in de Westeuropese vrachtwagenbranche geven
een belangrijke impuls aan het voortschrijdende concentratieproces. Ben
mogelijkheid voor een individuele vrachtwagenproducent om zich hieraan te
onttrekken is het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere vrachtwa-
genproducenten, waardoor de veelal vaste kosten gedeeld kunnen worden. Te
denken valt hierbij aan samenwerking op het gebied van ontwikkeling, fabricage
en distributie van componenten of complete voertuigen. Dit kan zelfs de redding
van een vrachtwagenproducent betekenen.

Samenwerking kan in meerdere hoedanigheden optreden. Varierend van een
gentlemen's agreement tot en met een acquisitie (zie ook subparagraaf 2.3.2.).
Soms blijkt de grens tussen samenwerking en ovemame te vervagen. 1AJ gaat
Ford (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.2.) in 1986 een overeenkomst aan met
Iveco waarbij zij haar Britse vrachtwagenactiviteit in haar geheel onderbrengt in
een joint venture met Iveco's Britse vrachtwagenactiviteit. Zowel Iveco als Ford
hebben 48% van het aandelenkapitaal in handen, terwijl de resterende 4% in
handen is van de 'Credit Suisse First Boston UK Ltd.' (Het financieele dagblad,
17 april, 1986).

In sommige gevallen kan samenwerking de aanzet zijn tot een ovemame; men
krijgt de kans elkaar te leren kennen. 1AJ liep in 1987 de samenwerking tussen
de Rover Group en OAF Trucks op een fusie uit: "Secondly, it was decided to
move down weight, again through a cooperative arrangement, this time with the
Rover Group of the UK. In January 1987 OAF began the distribution of
Leyland Roadrunner light trucks and 3.5 ton Sherpa vans through its dealer
network in continental Europe. From this first association the relationship
developed until in the following April the commercial vehicle division of the
Rover Group was taken over by and incorporated in the UK company Leyland
OAF Ltd, all the shares of which are held by OAF BV. The takeover was
financed by the issue of OAF BV shares; as a result, the Rover Group now has
a 40 per cent interest in OAF BV while 60 per cent of the shares are held by
OAF Beheer BV" (European motor business, May, 1987, p.20).

In paragraaf 3.1. staat aangegeven dat reeds in de zestiger jaren diverse samen-
werkingsverbanden ontstaan, waaronder het meest verstrekkende tot dan toe: 'de
club van vier'. Nadien blijkt deze ontwikkeling sterk door te zetten, wat
uitmondt in een sterke internationale 'vemetting' aan het einde van de tachtiger
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jaren. Figuur 3.15 geeft een overzicht van een beperkt aantaI belangrijke
verbanden in de Westeuropese vrachtwagenbranche in 1991.

Piquur 3.15. OVerzicbt van re1atiea/aaaenwerkinqaverbanden in de
Weateuropeae vracbtwaqenbranche 1991.

Bron I DAP NV.

Figuur 3.16 geeft een illustratief overzicht van een aantal belangrijke verbanden
die er bestaan tussen producenten van zware vrachtwagens, en enkele compo-
nentproducenten, in West-Europa, Japan en Noord-Amerika in 1989.

3.4. Activlteltenspreldlng

3.4.1. Groepsactiviteiten

In de paragrafen 3.2. en 3.3. heb ik de Westeuropese vrachtwagenmarkt en baar
kenmerken onderzocht. In deze paragraaf zal ik ingaan op de nevenactiviteiten
die de belangrijkste Westeuropese vrachtwagenproducenten ontplooien, in bet
bijzonder de personenwagenactivltelten,

Figuur 3.17 geeft een overzicht van de omzetverdeling van de - gedeeltelijk
gegroepeerde - activiteiten van de zeven grootste vrachtwagenproducenten in
West-Europa in 1989. Hieruit blijkt dat Daimler-Benz de grootste omzet
genereert, terwijl DAF qua omzet de kleinste is. Verder blijkt dat de vrachtwa-
genactiviteit aileen bij Saab-Scania en DAF het grootste omzetaandeel verwerft,
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terwijl bij MAN de gezamenlijke omzet van de groep 'otbers' groter is dan de
omzet van de vracbtwagenactiviteit. Bij Daimler-Benz, Fiat, Renault en Volvo
is bet omzetaandeel dat de personenwagenactiviteit bebaalt veruit bet grootste
van aile activiteiten. In subparagraaf 3.4.2. ga ik in op de personenwagenactivi-
teiten.

Piguur 3.16. Illuatratief overzicbt van relatiea/aaDenwerkin9averbandenin de .ondiale brancbe van zware vracbtwagena in 1989.

Europe Japan North America

Bronl Brock, December 21, 1989 - January 3, 1990, p.26.

3.4.2. De Westeuropese personenwagenbrancbe

3.4.2.1. Opkomst en verdicbting

In 1886 vraagt K. Benz patent aan voor een driewielige motorwagen als
'voertuig met gasmotoraandrijving' (In aller Welt, 1986, p.1S; zie ook para-
graaf 6.1.). Hiermee ontstaat, voorafgaand aan bet ontstaan van de eerste
vracbtwagen, de eerste personenwagen ter wereld.
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Evenals in de vrachtwagenbranche gaat de sterke marktgroei in de personenwa-
genbranche gepaard met een reductie van het aantal producenten: "As with
North America, market maturity goes hand-in-hand with an increased concentra-
tion of the industry. There were over 150 integrated motor manufacturers in
France in the 1920s, with at least 40 firms of comparable size in the UK, and
more than 30 in Italy. By the 1950s the number of French firms had dropped to
just over 40, with 20 in the UK, 35 in Italy and 25 in Germany. Since the late
1960s, the number of manufacturers in Western Europe has been drastically cut
from 34 to 12 major car companies [...]" (Bhaskar, 1980, p.135).

Piquur 3.17. Omzet van de zeven qrootste vrachtwaqen-
producenten in West-Europa, onderverdeeld
naar (qroep van) activiteiten 1989.

(billion ECU)40.--------------------------------------,

30

20

DB FIAT RENAULT VOLVO MAN SAAB-SCANIA OAF

o Tolal •• 1.. _ S.I •• cor. rnmiJ S.I •• cv'. _ S.I •• oth.ra

Bron I Competitive profiles, November, 1990, p. 11 •

In 1969 geeft de voorzitter van de raad van bestuur van Fiat, G. Agnelli, aan
dat een minimale jaarJijkse produktie van twee miljoen personenwagens
essentieel is om als personenwagenfabrikant te kunnen overleven: "The idea that
a yearly production of 2m vehicles was essential for survival for a major group
was first publicly expressed back in 1969 by Giovanni Agnelli of Fiat. Since
then it has become a widely-quoted figure. Mr Agnelli also forecast at that time
that by 1980 there would be ten major groups surviving in the world - three
American, two Japanese and five European. If, on the criterion of value of sales
(rather than unit production), Chrysler and Daimler-Benz are added [...], then
the forecast was exactly right for 1979. But the struggle for survival is far from
over" (Financial times, December 6, 1969, in: Maxcy, 1981, p.195).
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Aan de vooravond van de tachtiger jaren voorziet menigeen een verdere
sanering (zie ook tabel 3.17). Zoals W.O. Bourke, executive vice president van
Ford, het verwoordt (Business week, November 20, 1978, in: Maxcy, 1981,
p.195): "It's going to be a hell of a dog fight. Some noses are going to get
bloodied". Benevens: "Only companies which operated on a world seale, with
an annual capacity of at least 2 m. vehicles would be contestants in the world
market battle of the 1980s", aldus D. Peterson, executive vice president van
Ford (Financial times, July 30, 1979, in: Maxcy, 1981, p.195).

Tabel 3.17. Produktie van per.ooenwagen. (X 1.000) per
aanbieder in We.t-Buropa 1975-1978.

1975 1976 1977 1978
VW/Audi MSU 1.256 1.463 1.596 1.641
#Peugeot/Citroin 1.204 1.379 1.452 1.527
HFiat 1.454 1.600 1.548 1.532
###Renault 1.235 1.419 1.483 1.475
Pord 925 1.173 1.448 1.395
GIl 754 1.028 1.015 1.037
Chry.ler 677 710 742 725
####Briti.h-Leyland 653 701 689 652
Daialer-Benz/Hanoaag 350 378 409 404
BMW 217 268 285 312
#####Volvo 286 295 213 146
Alfa Ro.eo 190 201 201 220
Saab 91 96 76 73
overige 32 49 59 64

totaal 9.324 10.760 11.216 11.203
# Inclu.ief Citroln-Hi.pania en Ma.erati.
H Inclu.ief Autobianchi, Lancia, Ferrari en Seat.
### Inclu.ief Pa.a Renault.
#### Inclu.ief Innocenti en Authi.
##### Inclu.ief OAF tot 1977.
Bronl Baldini, 1980, p.32.

3.4.2.2. Marktontwikkelingen

De Westeuropese personenwagenmarkt maakt in de tachtiger jaren een gestage
groei door, zoals tabel 3.18 laat zien. Zij groeit van 9,99 miljoen eenheden in
1980 naar 13,47 miljoen eenheden in 1989. De meeste producenten profiteren
van deze groei. Tevens blijkt dat, van de in subparagraaf 3.4.1. weergegeven
vrachtwagenproducenten, Fiat en Renault op de personenwagenmarkt tot de

) .
grootste volumeproducenten van West-Europa behoren. Daimler-Benz, Volvo en
vooral Saab zijn bescbeidener qua omvang.
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Ook bij de personenwagenproducenten(zie ook subparagraaf 3.3.1.) bestaat een
grote afhankelijkbeid van de thuismarkt: "All the Ee manufacturers export a
significant proportion of their passenger car production to other member states
but, despite this, domestic markets retain considerable importance. The level of
dependence on the domestic market varies between manufacturers, ranging from
about 73 percent of West European sales in the case of the Rover Group to only
47 per cent for the Peugeot Oroup and 40 per cent for Seat [...]" (European
motor business, August, 1988, p.81).

De eenwording van de EO-markt leidt ook in de personenwagenbranchetot een
bundeling van krachten: "Er gaat momenteel haast geen dag voorbij zonder
berichten over nieuwe plannen voor bundelingen in de auto-industrie. De
bedrijfstak bevindt zich midden in een periode van omvangrijke herstructure-
ring, een proces dat wordt aangewakkerd door de aanstaande vorming van het
Europa zonder grenzen. Het wegvallen van de binnengrenzen en het daarmee
creeren van een grote homogene markt dwingt veel ondememingen te streven
naar vergroting van hun kritische massa. 'Big is beautiful', luidt het motto. Wie
klein is zal in de toekomst twee onoverkomelijke nadelen hebben: de pijlsnel
klimmende ontwikkelingskosten moeten over te weinig eenheden worden
uitgesmeerd, waardoor de produkten te duur worden en er ontstaat een gebrek
aan duidelijke aanwezigheid overal op de Europese markt met dealers en
steunpunten. Daar komt bij dat de concurrentie toeneemt van ondememingen
van buiten Europa [...]" (Gordijn, 13 oktober, 1989).

3.4.2.3. Schaalvereisten

Onder andere de omvang van de R&D-inspanningen stimuleert de toenemende
concentratie in de Westeuropese personenwagenbranche. Tabel 3.19 laat zien
dat in 1989 in de automobielbranche van de geiildustrialiseerde wereld 51,2
miljard gulden aan R&D wordt besteed. Dit bij een omzet van 1.100 miljard
gulden en de verkoop van 32 miljoon personenwagens. Derhalve 4,7% van de
totale omzet, of fl 1.600 per verkochte personenwagen. Er is sprake van een
stijgende tendens: "Uit oudere jaarverslagen blijkt dat de laatste jaren 4 tot 5
procent van de omzet aan ontwikkelingswerk wordt uitgegeven, met een
stijgende tendens" (RAJ actueel, 12 juni, 1991).

Naast R&D spelen in de fabricage ook schaalverhoudingen een belangrijke ro1.
Maxcy geeft aan (1981, p.200) waar vooral schaalvoordelen gerealiseerd
worden: "The main processes performed by motor manufacturers in the mid
19705 which gave rise to significant technical economies of scale consisted of
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the casting and forging, machining and pressing of metals, largely iron and
steel, and the assembly of sub-assemblies into the final product. The economies
came primarily from the spreading of the heavy initial fixed costs, e.g. tooling,
design, building and testing of prototypes; and the use of highly specialised and
mechanised equipment".

Tabel 3.19. oazet, ~D-uitqaven en aantal verkochte personenwaqens in
de qelndu.triali.eerde wereld in 1989.

producent aazet per.onenwa- uitqaven ~D verkochte per.onenwa-qen. (X lard. qld.) (X lard. qld. ) qen. (X aln. stuke)
General Motors 200 10,6 5,9Pord 164 6,4 4,5Toyota 95 4,7 3,2Chrysler 90 3,2 1,3V.A.G. 73 2,6 2,9Piat 70 3,0 2,0PSA 52 2,0 2,2Renault 46 1,8 1,9Ni.san 45 2,5 2,1Mercedes-Benz 35 2,5 0,5
BMW 22 2,3 0,5overiqe (ca.) 208 9,6 5,0
totaal 1.100 51,2 32,0

Bronl RAJ octueel , 12 juni, 1991 (bewerkt).

Tabel 3.20 laat zien hoe groot de M.E.S. is van de personenwagenproduktie.
Deze ligt beduidend hoger dan de M.E.S. in de vrachtwagenproduktie (zie
subparagraaf 3.3.3.). Benevens: "The aftermath of a major world oil crisis raised
doubts about the future demand for large cars, and ruling levels of automation
suggested that, in any case, only producers of one million cars or over would
survive into the 19808" (European motor business, May, 1985, p.70).

Tabel 3.20. Econaaie8 of scale in de per8onenwaqenproduktie.
manufacturinq operation Miniawa Efficient Size (identi-

cal units per plant per year)
castinq of enqine block 100,000
enqine and transmission 500,000
machininq and a8sembly
final a88embly 250,000

Bronl Maxcy, 1981, p.201 (bewerkt).

Het rapport 'The future of the British car industry' (Maxcy, 1981, p.2(0) geeft
aan dat het fabriceren van motorblokken, assen, remmen en transmissies relatief
ldeinschalige operaties behelst. De M.E.S. van eindassemblage is sinds de
tweede wereldoorlog, met name door het gebruik van 'robot welding machines
for body assembly', evenwel sterk gestegen. "It is here that the use of specia-
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Iised equipment and automation pays off at high volumes, making 500,000
identical units a year the mes for that process [...]" (Maxcy, 1981, p.2(0). Als
een personenwagenproducent meerdere basismodellen tegelijk in zijn assorti-
ment voert, zal deze ondernemingsgerelateerde M.E.S. beduidend hoger worden
(Maxcy, 1981, p.202).

Ondanks het onmiskenbare belang van schaalvereisten in fabricage zijn er ook
ontwikkelingen die deze schaalnoodzaak lijken tegen te gaan: "With the
exceptional growth in car demand in Western Europe in the late 19808 one
would have expected the specialists to prosper, but this has not been the case.
As demand in the specialist niche markets grew it came to the notice of the
volume manufacturers, who were quick to enter the sector. [...] The latest
technological developments allow volume producers to fragment their produc-
tion among a great variety of models and still produce them on the same line.
[...] Consequently, even a small volume car, if adequately priced, becomes a
profitable proposition for a volume manufacturer" (European motor business,
February, 1990, p.61). Alsmede: "'Economies of scale' is no longer the key
phrase of decision-makers in volume car companies, and policies of expansion,
through the physical enlargement of plants or numbers of plants, are being
questioned. This reversal is almost entirely due to the arrival on the scene of
flexible manufacturing systems and other forms and degrees of automation,
which permit the motor manufacturer to maximise his present facilities and his
existing work force" (Bhaskar, 1984, p.209-21O).

Ook in de personenwagenbranche vormen de toenemende schaalvereisten voor
veel producenten een aanleiding om met andere (personenwagen- )producenten
samen te werken. Figuur 3.18 geeft een overzicht van een aantal belangrijke
verbanden die tussen de verschillende personenwagenproducenten in een
belangrijk deel van de wereld bestaan.

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de ontwikkeling van de Westeuropese
vrachtwagenbranche en in beperkte mate op die van de personenwagenbranche.
Beide branches vertonen een stijgende concentratiegraad, die gepaard gaat met
stijgende schaaivereisten en toenemende vernetting. Deze druk op de heersende
oligopolistische aanbodstructuur zou in beide branches kunnen leiden tot
ongewenste machtsconcentratie, leidend tot verstoring van het marktevenwicht.
am dit te voorkomen trachten nationale en supranationale instanties de interna-
tionale concurrentie te bevorderen en ongewenste aanbodconcentratie tegen te
gaan.
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Piguur 3.18. OVerzicbt van relaties tussen per-
sonenwagenproducenten in de ge~n-
dustrialiseerde wereld 1990.

Bronl Bertodo, June, 1990, p.31.

In de boofdstukken 4, 5, 6 en 7 zal ik achtereenvolgens de ontwikkeling van de
ondememingen Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo beschrijven. Hierin
besteed ik zowel aandacht aan de vracbtwagen- als aan de personenwagenactivi-
teiten. Ook bier ligt het accent op de tachtiger jaren.
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4. Saab-Scania AD

4.1. HJstorlscb overzlcbt

In 1890 richt Humber, een Britse fietsenproducent, een kleine fietsfabriek op in
Malmo, gelegen in bet Zweedse SkAne. De oorsprookelijke naam, Swedish
Humber AB, verandert tegen het einde van de negentiende eeuw in 'Maskinfa-
brics AB Scania' (Scania). Haar activiteiten bestaan uit de voortbrenging en
verkoop van vacuiim- en papiermachines, tandwielen en fietsen. In 1901 bouwt
zij haar eerste experimentele personenwagen, in 1902 haar eerste vrachtwagen
(Kennett, 1978, p.6).

Op 5 november 1891 wordt in het Zweedse SOdert31je op basis van een reeds
bestaande treinwagonfabriek, de 'Vagnfabriks Aktie Bolaget in SOderUilje'
(VABIS) opgericht. Hoofdactiviteit is de voortbrenging en verkoop van goede-
rentreinwagons voor de Zweedse spoorwegen. Nadat het Zweedse spoorwegnet
is voltooid, zoekt de ondememing nieuwe activiteiten. In 1897 bouwt VABIS
haar eerste personenwagen met tweecilinder kerosinemotor (Kennett, 1978, p.5).

In 1903 presenteren beide concurrenten, Scania en VABIS, op de eerste
intemationale voertuigshow in Stockholm ieder hun eerste vrachtwagen aan het
publiek. In de daarop volgende jaren krijgen de rivalen op personenwagengebied
veel te duchten van de Amerikaanse massaproducenten Ford, Chevrolet en
Oldsmobile. Hieruit vloeit voor Scania en VABIS de noodzaak voort hun
varieteit in voertuigmodellen te reduceren, hun produktie-efficiency te verbete-
ren en hun produktieschaal te vergroten. Scania en VABIS fuseren tot 'Scania-
Vabis Aktiebolaget' (Scania-Vabis) in 1911 (Kennett, 1978, p.5-7).

Scania- Vabis produceert voortaan de motoren, personenwagens en lichte
vrachtwagens in SOdertaIje; de zware vrachtwagens en de brandbestrijdingsvoer-
tuigen in Malmo. De totale produktie bedraagt nog geen 40 voertuigen per jaar.
In de jaren 1911-1920 zet zij vestigingen in Noorwegen, Denemarken en
Nederland op, aangevuld met service-centra in Rusland, Australi~ en Siam (bet
huidige Thailand). Rond 1920 produceert en verkoopt de ondememing op
jaarbasis 275 vrachtwagens. De aanhoudende druk van voomoemde Amerikaan-
se producenten dwingt Scania- Vabis tot beeindiging van haar personenwagenac-
tiviteit en sluiting van haar Malmo-fabriek in 1924. Scania- Vabis ontwikkelt
omstreeks 1925 de eerste vrachtwagen voor personenvervoer, gebaseerd op zelf
ontwikkelde en gepatenteerde veertechnologie. Te zamen met de ontwikkeling
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van geluidsarme en compacte motoren leidt deze ontwikkeling ertoe dat in 1930
de busafzet (zie tabel 4.1) de truckafzet in aantal bijna evenaart (Kennett, 1978,
p.19-20, 34 en 46).

Tabel 4.1. Bedrijfewagenafleveringen (aantal stuks) Scania-
Vahie (vanaf 1969 Saah-Scania AS) 1910-1970.

jaar vrachtwagene bueeen bedrijfswagens
(circa) (circa) (circa)

1910 40 0 401920 175 0 175
1930 130 110 240
1940 320 70 390
1950 1.320 440 1. 760
1960 5.210 1.120 6.330
1970 9.610 915 10.525

Bronl Kennett, 1978, p.62.

De hoge benzineprijs brengt Scania- Vabis ertoe in 1936 haar eerste diesel motor
te construeren, gevolgd door direct-ingespoten dieselmotoren in 1939. In 1949
worden hiervan voor het eerst grote volumina geproduceerd. In 1951 ontwikkelt
zij samen met Brown Boveri de eerste turboversie. Tevens gaat Scania- Vabis
een samenwerkingsverband aan met British-Leyland op het gebied van motoren-
ontwikkeling. Een samenwerking op busgebied met Mack (U.S.A.) leidt tot een
good ontvangen stadsbus (Kennett, 1978, p.46-47).

In 1950 stijgt de bedrijfswagenafzet tot 1.760 stuks (zie tabel 4.1), waarvan 300
voertuigen worden geexporteerd (Gibbins, 1980, p.12). Scania-Vabis' groeiende
afzet in Zuid-Amerika leidt tot het opzetten van haar eerste lokale assemblage-
eenheid in het Braziliaanse sao Paulo in 1953. Zij bouwt in 1956 deze eenheid
tot een volledige fabriek uit. Ook opent zij een kleine assemblage-eenheid in
Tucuman (Argentinie), van waaruit zij Argentinie en Uruguay bedient (Kennett,
1978, p.62). In Zwolle richt zij in 1964 een assemblage-eenheid op, van waaruit
zij de voormalige zes EG-Ianden voorziet van vrachtwagens. Scania- Vabis voegt
er in 1966 een cabinefabriek in Meppel aan toe (Gibbins, 1980, p.87). Binnen
Zweden zet de ondememing een proces van fabricageherallocatie in. Zo koopt
zij in 1966 'Svenska Karrosseriverkstiiderna' in Katrineholm, waar zij in 1967
de busactiviteit onderbrengt. In 1969 koopt zij ook een ontwikkelingsafdeling en
een gieterij in Sibbhult (SjOstrom, 1984, p.28-29).

De Zweedse overheid en Marcus Wallenberg stichten in 1937 Saab, 'Svenska
Aeroplan AktieBolaget'. Door gevechtsvliegtuigen te ontwikkelen en produceren
anticipeert Saab op de in West-Europa heersende onrust, voorafgaand aan de
tweede wereldoorlog. Na afloop van de oorlog voorziet Saab een daling van de
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vraag naar militair materieeL Daarom legt zij zich toe op de voortbrenging van
civiele vliegtuigen en personenauto's. Gei'ospireerd door DKW-modellen
presenteert Saab in 1947 haar eerste personenwagen: de Saab 92 (European
motor business, August, 1989, p.72 en Bet financieele dagblad, 17 november,
1983).

In 1969 fuseert Scania-Vabis met Saab, resulterend in Saab-Scania AB (Ken-
nett, 1978, p.62). Marcus Wallenberg is, als president-commissaris van beide
ondernemingen (Bet financieele dagblad, 17 november, 1983), de drijvende
kracht achter deze fusie: "Architect van de fusie in 1969 tussen Saab (personen-
auto's, vliegtuigen) en Scania-Vabis (vrachtwagens) was Marcus Wallenberg, tot
1980 voorzitter van de mad van bestuur. Hij ging ervan uit dat de bouw van
personenauto's, vrachtwagens en vliegtuigen aUemaal techoologisch hoogwaar-
dige activiteiten zijo, gericht op de lange termijo, en dat elk van die gebieden
afwisselend te maken krijgt met pieken en dalen. Door de activiteiten te
bundelen zou een sterk geheel ontstaan waarvan de delen elkaar in onguostige
tijden bijstaan" (Brummel man, 15 november, 1989). De groep die dan ontstaat
bestaat uit drie hoofdactiviteiten: Scania, Saab car en Saab Aerospace.

In 1971 komt Scania met de Irakese overheid overeen dat Scania een assembla-
ge-eenheid zal opzetten bij Baghdad om C.K.D.-pakketten ('Completely
Knocked Down') voor trucks en bussen te assembleren. Tot 1975 worden hier
in totaal 5.000 voertuigen geassembleerd. Soortgelijke projecten start Scania in
Portugal (1972), Tanzania (1978) en Australie (1979) (Gibbins, 1980, p.100-
101).

De vrachtwagenactiviteit is in de tweede helft van de zeventiger Saab-Scania's
grootste - in omzet gemeten - activiteit, gevolgd door de personenwagenactivi-
teit (zie tabel 4.2).

De personenwagenproduktie, die voor een aanzienlijk deel naar de V.S. wordt
geexporteerd, begint halverwege de jaren zeventig fors te dalen. Met de
introductie van de '900-serie in 1978 komt hierin een verandering ten goede
(zie tabel 4.3).

De financiele en personele consequenties van Saab-Scania's activiteiten in de
periode 1975-1979 zijn opgenomen in de tabellen 4.4 en 4.5.
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Tabel 4.2. Omzet (X miljoen SB~) Saab-Scania naar activi-
teit 1975-1979.

1975 1976 1977 1978 1979

Scania 3,649 4,610 5,400 6,121 7,534
Saab car 2,626 2,853 3,244 3,653 4,197
Aerospace 858 1,096 1,051 1,114 940
Datasaab 435 429 464 # #
Hordanlatur 173 197 178 172 192
ASJ-Group 159 180 214 203 107
Parca Horra- - 248 245 255 317
hammar Group
Saab JOnk6ping - - - 124 139
total 7,900 9,613 10,796 11,642 13,426

# De betreffende omzet is niet geconsolideerd omdat Saab-
Scania tegen het einde van 1977 50\ van het aandelenka-
pitaal van Datasaab overdraagt aan de Zweedse overheid.

Bronnenl Annual reports Saab-Sc:ania, 1976-1977 en 1979.

Tabel 4.3. Personenwagenproduktie (aantal stuks)
Saab car 1976-1979.

serie 1976 1977 1978 1979

'99/'90 72.819 60.316 45.851 22.443
'900 0 0 17.244 52.478
'96 19.744 14.014 8.951 8.837
'95 3.364 2.168 470 0

totaal 95.927 76.498 72.516 83.758

Brona European motor business, May, 1985, p.45 (bewerktl.

Tabel 4.4. Pinancitile en personele kengetallen Saab-Scania 1975-1979.

1975 1976 1977 1978 1979

8ale8 (X IIln. SE~) 7,900 9,613 10,796 11,642 13,426
a8sets (X IIln. SE~) 7,838 9,316 10,404 10,911 11,489
after tax return on 10.8 8.8 9.0 12.7 19.0
8tookh. equity ('I
employees (no. 1 37,492 41,386 41,105 39,249 39,006

Bronnen I Annual reports Saab-Scania, 1976 -19 77 en 1979.



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 85

Tabel 4.5. Pre-tax return on total assets (t)
Saab-Scania per activiteit 1975-1979.

1975 1976 1977 1978 1979

Scania 14.2 14.5 11.0 12.7 16.8
Saab car 1.2 neg. # # #
Aerospace 20.9 15.3 15.0 10.4 6.7
Datasaab neg. neg. -11.3 - -Hordarmatur 9.3 9.3 -1.8 -3.9 1.1
ASJ-Group 6.2 4.9 4.9 2.0 6.4
Parca HorrahcUl- - 6.6 -1.2 ## ##
IIIAr Group
Saab J6nk6ping - - - 6.9 2.4

# Betreffende cijfers zijn verwerkt in de Scania-cijfers.
## Betreffende cijfers zijn verwerkt in de ASJ-Group-cijfers.
Bronnenl Annual reports Saab-Scania, 1976-1977 en 1979.

4.2. Saab-Scania AB 1980-1989

4.2.1. Kemactiviteiten

4.2.1.1. Divisionele groepering

In 1980 heeft Saab-Seania haar activiteiten ondergebracht in acht 'operating
sectors' (Annual report Saab-Scania, 1980, p.27):

- Scania (bedrijfswagens en motoren)
- Saab car (personenwagens)
- Saab Aerospace (vliegtuigen en ruimtevaart produkten)
- Nordarmatur (voertuigcomponenten)
- Saab Jonkoping (industriele systemen, trainingsappamtuur en militaire

produkten)
- Parca Norrahammar (verwarmingsapparatuur)
- Mikro-Verktyg (mikro-elektronika)
- ASJ (diversen)

De indeling is gebaseerd op een clustering van gelijksoortige produkten. Mede
omdat bepaalde activiteiten priller (afsplitsingen) zijn dan anderen is de bijbeho-
rende omzetverdeling ongelijkmatig van aard (zie tabel 4.6).

In 1982 zet zij de Nordarmatur-activiteit om in een separate ondememing,
genaamd NAP AB. NAP AB, Parca Norrahammar AB en ASJ AB worden
organisatorisch gebundeld tot de 'ASJ-group' (Annual report Saab-Scania,
1982, p.34). Deze groep van activiteiten omvat het ontwikkelen, produceren en
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verkopen van processystemen, warmte- en energiegereiateerde systemen en
remsystemen (Annual report Saab-Scania, 1982, p.22).

Tegen het einde van 1982 vonnt Saab-Scania uit Saab Jonkoping, Mikro-
Verktyg en een gedeelte van de Saab Aerospace-activiteit 'Saab-Scania Combi-
tech' ('combined technologies'). Aldus worden technisch geavanceerde produk-
ten en systemen - ruimtetechnologie, elektronika, produktie-automatisering en
defensiematerieel - organisatorisch gegroepeerd (Annual report Saab-Scania,
1982, p.34).

Met de overname van de CTC-groep van AGA in 1983 creeert zij op 1 januari
1984 op basis van de ASJ-group 'Saab-Scania Enertech'. Hierin concentreert
Saab-Scania aile energiegerelateerde activiteiten (Annual report Saab-Scania,
1983, p.25). In 1988 verkoopt Saab-Scania de Enertech-activiteit aan Trelleborg
(Annual report Saab-Scania, 1988, p.4).

De Scania- en de Saab car-activiteit genereren het merendeel van de omzet (zie
tabel 4.6): gezamenlijk 87% van de concemomzet in 1989. De 'V.AG.-organi-
satie' (,Volkswagenwerk Aktiengesellschaft') realiseert hiervan 13% door de
verkopen in Zweden. Scania is namelijk de importeur van Volkswagen-, Audi-
en Porsche-voertuigen in Zweden (zie bijvoorbeeld Annual report Saab-Scania,
1988, p.24).

Gedurende de periode 1980-1989 daalt het aandeel van de Scania-omzet
(bedrijfswagens) in de concemomzet van 47% naar 40% (zie tabel 4.6). Het
stijgende aandeel in de concemomzet van de Saab car-activiteit, van 28% in
1980 naar 34% in 1989, compenseert deze dating. De stijging van het omzet-
aandeel van Saab-Scania Combitech in 1982 is gedeeltelijk afkomstig van de
Saab Aerospace-activiteit en gedeeltelijk door acquisitie.

4.2.1.2. Resultaten en balans

Tabel 4.7 geeft de winst- en verliesrekening van Saab-Seania over de periode
1980-1989. Deze is opgemaakt conform de Zweedse fiscale wetgeving. Hieruit
blijkt een voortdurende stijging van de 'operating revenue', van 13.989 miljoen
SEK in 1980 tot 44.905 miljoen SEK in 1989. De 'operating expense', als
percentage van de operating revenue, daalt aanvankelijk licht, van 88,9% in
1980 tot 86,6% in 1983, maar stijgt tot 94,2% in 1989. De waarde van de post
,depreciation', als percentage van de operating revenue, varieert tussen 3,1% en
de 3,4% in de periode 1980-1989, maar stijgt naar 4,0% in 1989. De waarde
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van de post 'financial income and expense' stijgt van een negatief saldo in 1980
(-142 miljoen SEK) naar een positief saldo in 1989 (478 miljoen SEK) door de
relatief sterke stijging van de interestbaten. De waarde van de post 'extraordi-
nary income and expense' levert vanaf 1983 een positieve bijdrage aan de
winst. Vanaf 1985 stijgt deze bijdmge sterk door de post 'share of income of
associated companies'. Het 'income before appropriations and taxes', als
percentage van de operating revenue, stijgt van 6,8% in 1980 tot 9,8% in 1983
en 1984, waarna het geleidelijk daalt tot 3,5% in 1989. Binnen de Zweedse
fiscale wetgeving bestaat de mogelijkheid om 'untaxed reserves' te creeren, De
ondememing kan gelden aan de brutowinst onttrekken door 'appropriations' die
zij reserveert voor toekomstige investeringen (untaxed reserves). Hierover heft
de fiscus in het betreffende jaar geen vennootschapsbelasting, maar er resteert
wei een latente belastingclaim. De appropriations, als percentage van de income
before appropriations and taxes, stijgen van 41,0% in 1980 naar 67,1% in 1983.
Daama dalen zij geleidelijk tot 6,0% in 1989. Het resterende 'net income', dat
een stijgende trend weergeeft, is dan ook geen reele afspiegeling van de
behaalde resultaten.

Tabel 4.8 geeft de balans van Saab-Scania in de periode 1980-1989. De post
'cash' neemt in de periode 1980-1989 toe, van 7,3% in 1980 van de totale
activa tot 10,9% in 1989. Tegelijkertijd daalt het procentuele aandeel van (de
waarde van) 'other current assets' van 61,6% in 1980 tot 43,6% van de activa
in 1989. Het aandeel van de waarde van de post 'property, plant, equipment
etcetera' vertoont gedurende de betreffende periode een lichte stijging, van
29,1% van de activa in 1980 tot 33,0% hiervan in 1989. De waarde van de
totale activa stijgt van 12.823 miljoen SEK in 1980 tot 46.527 miljoen SEK in
1989.

De waarde van de korte-termijn-verplichtingen - 'advance payments' en 'other
current liabilities' - als percentage van de passiva, daalt van 44,0% in 1980 naar
41,0% in 1989. De waarde van de lange-termijn-verplichtingen - 'bond loans'
en 'other long term liabilities' - daalt ook, van 20,8% van de passiva in 1980
naar 15,9% in 1989. De post untaxed reserve, die stijgt van 19,6% van de
passiva in 1980 naar 24,3% in 1989, omvat ten dele (circa 50%) lange-termijn-
verplichtingen, vanwege de hierop rustende latente belastingclaim. De waarde
van de post 'stockholders equity' neemt geleidelijk toe, van 15,5% van de
passiva in 1980 tot 18,0% hiervan in 1989. Ook hiertoe kan men een gedeelte
(circa 50%) van de untaxed reserve rekenen.
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De tabellen 4.9 en 4.10 geven het winstgevendheidsverloop weer van Saab-
Scania per activiteit over de periode 1980-1989. Scania realiseert het merendeel
van de groepswinst. Gerelateerd aan de gelnvesteerde activa (zie tabel 4.10)
presteert Scania ook bovengemiddeld. De gewijzigde definitie in 1987 laat een
hogere 'pre-tax return on total assets' zien dan volgens de definitie die in de
daaraan voorafgaande jaren gehanteerd is.

4.2.1.3. Medewerkers

In 1989 zijn gemiddeld 48.708 medewerkers werkzaam bij Saab-Scania
Hiervan werken er 37.943 in Zweden (zie tabel 4.11). Het aandeel van het
aantal medewerkers dat buiten Zweden werkzaam is stijgt van 18,8% in 1980
naar 22,1% in 1989. Deze niet-Zweedse werknemers werken vooral in de
produktielocaties van Scania in Nederland en Brazilie enerzijds en in de
verschillende verkoopvestigingen in de diverse afzetlanden anderzijds.

Er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal medewerkers per activiteit (zie
tabel 4.12) en de omzetaandelen zoals zij vermeld zijn in tabel 4.6. Het stijgen-
de medewerkersaandeel van Saab car, van 26,2% in 1980 naar 35,3% in 1989,
leidt tot een toename in omzetaandeel bij Saab car van 28,2% in 1980 tot
34,2% in 1989. Het dalende medewerkersaandeel van Scania, van 51,5% in
1980 naar 45,8% in 1989, vindt zijn weerslag in het verloop van het omzetaan-
deel, van 58,5% in 1980 naar 52,5% in 1989. Aircraft heeft een relatief hoog
medewerkersaandeel in 1989: 13,3% ten opzichte van een omzetaandeel van
9,0%.

4.2.2. Aircraft en Saab car

4.2.2.1. Aircraft

De verkoop van militaire toestellen (zie tabel 4.13) genereert het merendeel van
de Aircraft-omzet in 1989, te weten 48,0%. Dit percentage fluctueert sterk in de
periode 1980-1989: 73,9% in 1980, 90,7% in 1983 en 48,0% in 1986. Vooral
het onderbrengen van de Combitech-activiteit bij de 'missiles en electronics-
activiteit' in 1982 veroorzaakt het hoge omzetaandeel van Aircraft in 1983. In
januari 1980 besluit de Zweedse overheid om leningen (in totaal 675,0 miljoen
SEK) te verstrekken aan de Zweedse luchtvaartindustrie. Hiermee wil zij haar
steunen bij de transformatie van militaire naar civiele toepassingen (Promt
database: SIP newsletter from Sweden, January 25, 1980, p.I). In februari 1980
kondigt Saab Aerospace een samenwerkingsverband aan met het Amerikaanse
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Fairchild Industries (Promt database: SIP newsletter from Sweden, February 1,
1980, p.4). De samenwerking beeft betrekking op de gezamenlijke ontwikke-
ling, produktie en afzet van een (minimaal) dertigpersoons pendelvliegtuig (de
SF-340).

In maart 1980 maakt de Zweedse overbeid bekend (promt database: SIP
newsletter from Sweden, Marcb 14, 1980, p.2) dat van de totaal beschikbare
lening ter waarde van 675,0 miljoen SEK ongeveer 350,0 miljoen SEK naar
Saab-Scania gaat, voor bet samenwerkiogsproject met Fairchild Industries.

In bet bijzonder de stijgende verkopen van de SF-340 in Zwitserland en in de
V.S. leiden tot een stijgend omzetaandeel (vanaf 1984) dat gerealiseerd wordt
buiten Zweden.

Zoals in tabel 4.14 is te zien, loopt de winstgevendheid in de periode 1980-1989
terug. De pre-tax return on total assets fluctueert: 5,3% in 1980, 9,9% in 1983
en 0,9% in 1986. De stijging tot 9,9% in 1983 bangt samen met bet onder-
brengen van de missiles en electronics-activiteit bij de Combitecb-activiteit in
1982. Het 'operating income after depreciation' daalt eveneens sterk, na een
aanvankelijke stijging in 1983. Vanaf 1986 is zij negatief.

4.2.2.2. Saab car

Saab cars afzet staat vermeld in tabel 4.15. Het totaal aantal afleveringen stijgt
van 66.100 eenheden in 1980 tot 127.200 in 1986, waarna zij daalt tot 109.482
eenheden in 1989. Het afleveraandeel van Zweden daalt in de periode 1980-
1989 terwijl bet afleveraandeel van Noord-Amerika in deze periode stijgt.

Saab cars marktspreiding is tamelijk groot. In tabel 4.16 is te zien met welke
types zij deze markten bewerkt. Haar gericbtbeid met enkele types op de meer
exclusieve marktsegmenten verschaft haar een selectieve maar afhankeJijke
marktpositie.

Saab cars omzet (zie tabel 4.17) verloopt tamelijk lineair met bet afzetverloop
(zie tabel 4.15). Haar omzetaandeel in Zweden, 51,9% in 1980, 25,4% in 1986
en 25,2% in 1988, is boger dan baar afzetaandeel. Afgezien van prijsverschillen
per marktgebied per voertuigserie en valutaire afwijkingen ligt de verklaring
hiervoor in de bandelsfunctie die Saab car vervult voor Lancia personenwagens
(zie bijvoorbeeld Annual report Saab-Scania, 1986, p.14).
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De winstgevendheid van Saab car (zie tabel 4.17) loopt vanaf 1983 - gemeten
in pre-tax return on total assets - sterk terug en is in 1989 zelfs negatief. De
geconsolideerde weergave van de pre-tax return on total assets en het operating
income after depreciation in de periode 1980-1982 verschaft geen duidelijkbeid
over de separate winstgevendheid van de Saab car-activiteit in deze periode.

Het investeringsniveau (zie tabel 4.17) verloopt tot 1984 tamelijk stabiel, in
1984 stijgt het aanzienlijk door investeringen voor de introductie van de Saab
9000-serie en de daarmee samenhangende capaciteitsuitbreiding. In 1987 stijgen
de 'capital expenditures' tot 1.520 miljoen SEK, wat samenhangt met de nieow
op te zetten produktielocatie in Malmo.

4.2.3. Scania

De omzetverdeling per produktgroep staat in tabel 4.18. Saab-Scania rea1iseert
in de periode 1980-1989 een aanzienlijke omzetstijging, van 8.203 miljoen SEK
in 1980 naar 23.557 mln. SEK in 1989. Alhoewel de afzet van bedrijfswagens
het merendeel van de omzet genereert (66% in 1989), speelt ook de 'V.AG.-
aCzet' hierin een voorname rol. De V.AG.-afzet omvat de afzet van de perso-
nenwagenmerken Volkswagen, Audi en Porsche en van MAN-bedrijfswagens in
Zweden via het dealemet van Saab-Scania. Dit creeert weinig toegevoegde
waarde in vergelijking tot de bedrijfswagenafzet.

Figuur 4.1 geeft een oveIZicht van de door Scania toegepaste hoofdcomponen-
ten, zoals zij is verschenen in februari 1987. De in figuur 4.1 afgebeelde
hoofdcomponenten komen voor een groot gedeelte overeen met de boofdcompo-
nenten die begin tachtiger jaren geintroduceerd zijn. Met dien verstande dat het
aantal motorvarianten is gereduceerd van vier naar drie en dat het aantal overige
hoofdcomponenten is uitgebreid. Scania's produktenprogramma is gebaseerd op
een modulaire samenstelling van deze hoofdcomponenten: tt[ ..• ] today, the
component programme consists of a carefully devised system of 'building
blocks'. This system covers the truck programme in its entirety and major
sections of the bus product range as well. It was first launched on the market at
the beginning of 1980" (Sjostrom, 1984, p.20).

Tabel 4.19 geeft een overzicht van Scania's produktenprogramma. Hieruit blijkt
dat Scania in de periode 1980-1987 - tussen 1987-1989 is dit ook het geval -
vier civiele truckranges aanbiedt, twee busranges en Un militaire range. In dit
overzicht is voor de term 'range' aIs uitgangspunt genomen de naam die Scania
aan een deel van haar produktenprogramma toekent. Scania biedt 37 basistypen
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san in 1986, zo blijkt uit tabel 4.20. Ook blijkt hieruit dat zij in dat jaar met 10
basistypen 78% van de produktie realiseert.

Fiquur 4.1. Door Scania in 1987 toegepaste hoofdcomponenten.

Engines Main Components - Scania
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Bronl Main components - Scanio, 1987.

Tabel 4.19. Produktenprogramma Scania 1980-1987# ##.
product range Gross Vehicle Weight category

3.5<-<6.0 6.0s-<9.0 9.0s-<15.0 :tl5.0

G-range G82M

P-range P92H

R-range R92MA

T-range T92M

bus CN112

coach Jt112

military SBA 111 SBAT 1118

# De periode 1980-1987 heeft betrekking op de civiele
tractor- en truckranges. In december 1987 introduceert
Scania de 3-serie.

## De aangegeven voertuigtypes zijn voorbeelden om te
illustreren dat Scania in dat betreffende segment
produkten aanbiedt.

Bron I DAF NY (bewerkt).
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Tabel 4.20. Geaiddelde en totale produktie per cateqorie Scania 1986.
<250 250s - sl.000 >1.000

aantal basistypen 21 6 10
q_id. produktie per type 95 597 1.994
tot ale produktie 1.998 3.582 19.935

Bron I OAF NV (bewerkt: vertalinq).

Uit tabel 4.21 blijkt dat Scania in 1986 in totaai 799 distributiepunten in West-
Europa heeft (zie ook tabel 3.15 in subparagraaf 3.3.4.). Uit tabel 4.21 blijkt
ook dat met name in Nederland, Belgic en Groot-Brittannie sprake is van een
groot aantal geregistreerde Scania-vrachtwagens per distributiepunt.

Tabel 4.21. Oistributiepunten Scania in West-Europa 1986.
land aantal reqistratiea per

distributiepunten distributiepunt
NL 38 50

B 16 58
p 76 25

GB 48 55
0 98 13
N 44 23
S 119 17
r #144 14

OK 53 27
SP 40 18HOV. 123 14

# Bet aantal rtaliaanae distributiepunten is
qebaseerd op een achattinq.

## Onder overiqe zijn de landen Luxemburq, rerland,
OOstenrijk, Portuqal, Griekenland, Spanje en
Zwitserland opqenomen.

~ Bron I DAF NV (bewerkt: vertalinq).

Uit tabel 4.22 blijkt dat, na een aanvankeJijke daling, een stijging optreedt van
het aantal door Scania afgeleverde vrachtwagens: van 24.690 eenheden in 1980
tot 31.718 eenheden in 1989. Het afleveraandeel van Zweden loopt geleidelijk
terug: van 11,0% in 1980 naar 8,6% in 1987. Opvallend is de sterke stijging
van het afleveraandeel van 'Europe exclusive Nordic countries': 34,0% in 1980,
45,0% in 1984 en 56,3% in 1989. Dit gaat gepaard met een dating van het
afleveraandeel van 'Asia', van 18,0% in 1980, 11,0% in 1984 naar 8,0% in
1989. Vooral het wegvallen van de markten in Iran en lrak veroorzaakt dit.

Tabel 4.23 laat zien dat Scania's resultaten in de periode 1980-1989 een stijging
vertonen. Zo stijgt haar pre-tax return on total assets van 15,3% (inclusief Saab
car) in 1980 naar 21,2% (exclusief Saab car) in 1986. Scania's pre-tax return on
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capital employed blijft in de jaren daama boven de 25%. De geconsolideerde
weergave (te zamen met Saab car) van het pre-tax return on total assets en het
operating income after depreciation in de periode 1980-1982 verschaft geen
inzicht in de separate winstgevendheid van de Scania-activiteit in deze periode.

4.3. The scope and the scale of Saab-Scanta

4.3.1. Economies of scope

4.3.1.1. Inleiding

In deze subparagraaf onderzoek ik in hoeverre er binnen Saab-Scania, met name
in de periode 1980-1989, aanwijzingen zijn dat er door de concemvorming in
1969 ook daadwerkelijk economies of scope worden gerealiseerd. In subpara-
graaf 4.3.2. zal ik ingaan op het reduceren van het ondememingsrisico, terwijl
in subparagraaf 4.3.3. de omvang van de activiteiten en van het concern, in
relatie tot haar invloed op de winstgevendheid nader belicht worden. De
informatie uit de paragrafen 4.1. en 4.2. vormt een ingredient voor de subpara-
grafen 4.3.1., 4.3.2. en 4.3.3.

4.3.1.2. Realisatie van technologische economies of scope

In 1951 (zie paragraaf 4.1.) ontwikkelt Scania-Vabis samen met Brown Boveri
een turbomotor voor vrachtwagens. Op basis van de verworven know-how is
Saab-Scania in 1977 in staat geweest als ~n van de eerste deze technologie in
personenwagens toe te passen. Volgens S. Carlqvist (adjunct professor of
combustion engineering technology aan het 'Chalmers Technical Institute' te
Gotenburg): "Saab-Scania was the first to adapt turbo technology to passenger
cars in everyday use. [...] Up to then, however, it had been applied in a diffe-
rent area" (Annual report Saab-Scania, 1981, p.25). Of, in de woorden van
S. Gustafsson (president-directeur van Saab-Scania in 1982): "It was, incidental-
ly, our solid experience with Turbo technology in trucks that inspired us to also
use this technology in our passenger cars" (Annual report Saab-Scania, 1982,
p.2).
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G. Karnsund, president-directeur van Saab-Scania in 1986, verklaart in 1986
(Annual report Saab-Scania, 1986, p.?): "Other assets are the technological
diversification we have in the transport vehicle field and the cross-fertilization
between our various business areas. There are many instances of technological
cooperation within the Group: aerodynamics, ergonomics, electronics, and new
materials, including composites".

Zeals G. Kamsund aangeeft, is de aerodynamica ~n van de gebieden waar
cross-fertilization plaatsvindt. Aerodynamics is gedurende lange tijd vooral
voorbehouden gebleven aan de luchtvaartindustrie. Behter: "New demands on
fuel economy and roadholdings have, however also made aerodynamics an
important factor in the development of land vehicles in recent years [...] When
Saab decided to design a new passenger car at the end of the second world war,
engineers were recruited from the Company's aircraft operations" (Annual
report Saab-Scania, 1984, p.30). Nadien heeft de prijsstijging van energie deze
ontwikkelingen versneld. Zowel voor personenwagens als voor bedrijfswagens
wordt gebruik gemaakt van de know-how en de faciliteiten, bijvoorbeeld
windtunnels, van de Aircraft-activiteit (Annual report Saab-Scania, 1984,
p.30-31). G. Kamsund voegt hier aan toe (European motor business, November,
1987, p.15): "We redesigned the cabs for Scania trucks [...] Thereby we reduced
the drag factor and reduced fuel consumption equivalent to the impact of ten
years of engine development. We have learned a lot about the science of
aerodynamics through our aerospace operations".

Evenals aerodynamica leent de binnen Saab-Scania ontwikkelde elektronika zich
voor bredere toepassing binnen de groep. Zo blijkt: "The control system in the
Gripen [aircraft] is electrical. [...] The same technology that is being used in
aircraft now can contribute to the development of control characteristics in cars,
to increase driving safety. [...] One example is the use of a microprocessor to
control ignition and injection, as a means of reducing fuel consumption and
emissions" (Annual report Saab-Scania, 1988, p.19).

Ben ander gebied voor economies of scope, zoals G. Karnsund aangeeft, is
'nieuwe materialen'. In augustus 1983 (promt database: Aviation week space
technology, August 29, 1983, p.30), krijgt Saab-Scania's Aircraft-activiteit een
order van McDonald Douglas ter waarde van $ 16,0 miljoen voor de levering
van 'fiber spoilers' met composieten voor de DC 9-serie. Het militaire toestel
'Gripen' dat in 1988 zijn 'maiden flight' maakt, bestaat voor circa 30% uit
composieten (Annual report Saab-Scania, 1988, p.19). De eigenschappen van
deze materiaalsoort, grote duurzaamheid en laag gewicht, maken haar ook zeer
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geschikt voor de automobielindustrie, ondanks een hogere kostprijs dan subsritu-
ten. Annual report Saab-Scania (1988, p.19): "Current experiments involve their
use in pressure tanks and laminated springs for trucks". In december 1987 blijkt
evenwel hoezeer toepasbaarheid van 'laminated springs' in bedrijfswagens op
moeilijkheden stuit: "Scania is continuing to research into composite springs,
says Holmelius [hoofd 'chassis engineering' bij Scania] but there are many
problems associated with their introduction. Co-operation with GKN ceased
recently after the UK-based firm ran into more and more difficulties in fitting
composite springs to vehicles above than 3.5 tonnes. Scania has now joined
forces with its aerospace division and formed a small company with the aim of
solving some of the problems. Lateral stiffness, spring wind up, mounting
points, and delamination are some of the problems that have to be faced, and
Holmelius is pessimistic about an early introduction of composite springs"
(English, December 3/9, 1987).

Daarnaast blijkt dat de specifieke apparatuur die Saab-Scania voor de aircraft-
activiteit aanschaft, ook voor de overige activiteiten wordt aangewend: "The
development of modem aircraft is possible only through the use of supercompu-
ters [...] The Cray supercomputer installed in the Saab Aircraft Division in
Linkoping is being used for a number of purposes inside and outside Saab-
Scania. The 'finite element' method, employed for analyses of the durability
and structure of designs, is one example of the use of supercomputer in the
development of both cars and aircraft" (Annual report Saab-Scania, 1988, p.18).

Ook leidt samenwerking op ontwikkelingsgebied tot economies of scope: "Wel-
che Synergie-Effekte in einem solchen Konzem zu erzielen sind, zeigt die
jtmgste Entwicklung bei Saab-Scania: eine voll-computerisierte Ziindanlage. Die
ziindende Idee kam Motortechnikem der Pkw-Division und Combitech-Inge-
nieuren" (Him, September, 1986, p.114).

Eind 1982 ontstaat Combitech (zie subparagraaf 4.2.1.), dat technologieen als
elektronika, computertechnologie, fijnmechanica en optica in zich bergt. Oit is
vooral gebaseerd op de know-how die aanwezig is in de Aerospace-activiteit
(Annual report Saab-Scania, 1982, p.20). "We have also wished to take
advantage of the commercial potential inherent in high-technology 'spin-off'
products that have been developed in the Aerospace division over the course of
years", aldus S. Gustafsson (Annual report Saab-Scania, 1982, p.3). Ben
voorbeeld van spina-off products die commercieel aangewend kunnen worden,
is een dochter van Combitech: Saab Marine Electronics. Annual report Saab-
Scania (1986, p.23): "[...] to apply technologies developed for one purpose to
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another application. The radar technology developed for guiding anti-ship
missiles at low level above the sea surface is being used to develop radar-based
equipment which measures liquid levels - first in tanker vessels and, more
recently, for onshore tanks. Saab Marine Electronics holds a 45-percent share of
the world market for level gauging equipment in newly built tanker vessels".

In tabel 4.6 is te zien dat de omzet van Combitech een aanzienUjke stijging
doormaakt, met name in 1985. De grote afzet van de 'RBS 15 anti-ship missile'
en van 'target material' en 'simulators' is hiervoor verantwoordelijk (Annual
report Saab-Scania, 1985, p.34). Combitechs winstgevendheid (zie de tabellen
4.9 en 4.10) vertoont een navenant verloop. Het income before appropriations
and taxes (zie tabeI4.9) neemt toe van 37 miljoen SEK in 1983 tot 194 miljoen
SEK in 1985, waarna het licht stijgt tot 199 miljoen SEK in 1989. Terwijl haar
pre-tax return on total assets (zie tabel 4.10) in 1983 9,0% bedraagt, stijgt deze
tot 13,1% in 1985 en zelfs tot >25% in 1987. Het aandeel van de omzet in de
defensiesector stijgt echter in de betreffende periode: minimaal 26% in 1983,
minimaal 13% in 1984, 57% in 1985, 54% in 1986, 55% in 1987, 57% in 1988
en nagenoeg 70% in 1989. (Annual reports Saab-Scania, 1983-1989). Saab-
Scania verwezenlijkt een gedeelte van haar omzet binnen de groep: in 1983
15% (Annual report Saab-Scania, 1983, p.21). Combitechs omzet en winst
vertonen een aanzienlijke stijging. Blijkbaar heeft Combitech haar positieve
omzet- en winstgevendheidsontwikkeling overwegend te danken aan ~n grote
afnemer: het Zweedse Ministerie van Defensie. Het commercialiseren van de
hoogwaardige know-how, zoals door S. Gustafsson verwoord is, lijkt hiermee
geen groot succes te zijn.

4.3.1.3. Afstoting van activiteiten

Zoals tabel 4.2 laat zien, beslaan de drie hoofdactiviteiten van Saab-Scania -
Scania, Saab car en Aerospace - in 1975, 90% van de omzet. De overige
activiteiten - de voortbrenging en verkoop van verwarmingsapparatuur, business
computers en dergelijke - zijn niet alle direct gerelateerd aan de hoofdactivitei-
ten. Deze nevenactiviteiten zijn ondergebracht in Datasaab, Nordarmatur, de
ASJ-Group en de Parca Narrahammar Group. De winstgevendheid van deze
nevenactiviteiten, gemeten in pre-tax return on total assets, blijft ruim onder die
van de hoofdactiviteiten (zie tabel 4.5). Zij ligt in 1975 onder het groepsgemid-
delde. Datasaab vertegenwoordigt in 1975 57% van de omzetwaarde van de
nevenactiviteiten. Zij lijdt in de periode 1975-1977 voortdurend verliezen, met
een negatieve pre-tax return on total assets van 23,7% in 1976: een dieptepunt.
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Nota bene: 18,4% van de 435 miljoen SEK omzet in 1975 is binnen de Saab-
Seania-groep gerealiseerd.

In 1977 komt een overeenkomst met de Zweedse overheid tot stand (Annual
report Saab-Scania, 1977, p.42), waarbij Datasaab fuseert met 'Stansaab
elektronik AB'. De nieuwe ondememing, wederom Datasaab geheten, wordt nu
voor 50% eigendom van Saab-Scania en voor 50% eigendom van de Zweedse
overheid. Beide partijen verplichten zich in de periode 1978-1981 - na een
aanvankelijke financiele injectie van enkele honderden miljoenen SEK door
beide partijen - in totaal 430 miljoen SEK te investeren in Datasaab, vooral
voor produktontwikkeling. Vanaf 1978 consolideert Saab-Seania de resultaten
van Datasaab Diet meer. Datasaab realiseert in 1978 een net income van -10
miljoen SEK, en 2 miljoen SEK in 1979 (Annual report Saab-Scania, 1979,
p.21). Volgens een andere bron (promt database: Electronic news, July 7, 1980,
p.57) realiseert zij een verlies van $ 61,8 miljoen in 1978 en een verlies van
$ 50,7 miljoen in 1979. De aanhoudend slechte resuitaten leiden ertoe dat
Saab-Scania haar 50%-aandeel in Datasaab tegen het einde van 1980 verkoopt
aan LM Ericsson (promt database: SIP newsletter from Sweden, December 18,
1980, p.3). Daarnaast verkoopt de ondememing haar niet-geconsolideerde
51%-deelneming in Saab-Univac - betreffende de voortbrenging en verkoop van
onder meer business computers - aan Sperry Corporation (promt database:
Computer talk, October 1, 1980, p.4). Saab-Scania's automatiseringsactiviteit is,
in relatie tot haar markt en tot haar concurrenten, gering in omvang (zie ook
subparagraaf 4.3.3.). Tevens blijkt deze activiteit relatief onbelangrijk (in
omzetaandeel gemeten) te zijn binnen de groep en verschaft zij geen economies
of scope. Haar afstoting door Saab-Scania is dan ook Diet verwonderlijk. De
gezamenlijke poging van Saab-Scania en de Zweedse overheid om Datasaab te
redden, via aanzienlijke financiele injecties, is tevergeefs.

Ben tweede activiteit die ogenschijolijk weinig samenhang vertoont met de
hoofdactiviteiten, is de Enertech-activiteit (zie subparagraaf 4.2.1.). Hierin zijn
alle energiegerelateerde produktmarktcombinaties ondergebracht. Deze relatief
k1eine activiteit (zie tabel 4.6) laat een moeizaam ontwikkelingsverloop zien. In
1984 ondergaat de groep een herstructurering: "Companies were acquired and
sold and some operations were restructured as independent companies [...]
Effective January 1, 1985, energy operations were organized in four groups:
Benetone-Electro Oil AB, the ere-companies, Parca Norrabammar AB and
Euroheat AB" (Annual report Saab-Scania, 1984, p.24). De in 1985 voortduren-
de reorganisatie leidt ertoe dat op 1 januari 1986 de groep in zeven 'business
areas' wordt gesplitst: Residential products, Heat exchangers, Burner technolo-
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gy, Comfort, Flow control, Service and contracting en OEM products (Annual
report Saab-Scanla, 1985, p.24). Echter, in 1986 blijkt: "Operations were
further streamlined during 1986, and the business areas Comfort and Heat
exchangers were sold" (Annual report Saab-Scania, 1986, p.26). In 1987
vermeldt het Annual report Saab-Scania (1987, p.28): "Work to improve
profitability in Saab-Scania Enertech continued, involving rationalization and
restructing measures". Te zamen met de omzet- (zie tabel 4.6) en de winstge-
vendheidsontwikkeling (zie de tabellen 4.9 en 4.10) is het niet verrassend dat in
1988 Saab-Scania baar Enertech-activiteit verkoopt aan de Zweedse onderne-
ming TreUeborg. G. Kamsund (Annual report Saab-Scania, 1988, p.4): "During
1988, however, Enertech was sold, thereby gaining a more appropriate industrial
positioning. The sale of Enertech is to be seen as a step in our concentration on
major activities - automotive, aircraft and associated areas of advanced techno-
logy".

Tabel 4.24 laat het verloop van de winstgevendheid zien in de periode 1980-
1989 per activiteitengroep, waarvan de activiteiten in meer of mindere mate met
elkaar samenhangen. Ik onderscheid drie groepen:

1. De primaire voertuigactiviteiten (groep 1): Scania en Saab car.
2. De activiteiten die primair gebaseerd zijn op lucht- en ruimtevaarttecbnologie

(groep 2) en waarvan de afzet sterk overheidsgebonden is: Aircraft en
Combitech.

3. De resterende activiteit (groep 3): Enertech.

Uit tabel 4.24 blijkt dat de resultaten van groep 1 overwegend boven het
concemgemiddelde liggen. De resultaten van de groepen 2 en 3 liggen meren-
deels onder het concemgemiddelde. In 1988 stoot Saab-Scania de activiteit van
groep 3 (Enertech) af.

4.3.1.4. Exteme afbankelijkbeden

De Saab-Scania-groep maakt deel uit van de invloedssfeer van de Wallenberg-
familie (zie figuur 4.2), geleid door P. Wallenberg: "Maar Peter Wallenberg is
de baas. Hij is zelfs 'mr Big', leider van een imperium groter dan Chrysler of
Philips. Via een ingewikkeld stelsel van stichtingen en houdstermaatschappijen
controleert bij ruim twintig Zweedse bedrijven met vorig jaar een omzet van
circa 85 miljard gulden en een personeelsbestand van zo'n 476.000 mensen.
Samen leveren de Wallenberg-bedrijven een derde van Zwedens Bruto Natio-
naal Produkt en ze vertegenwoordigen bijna de helft van de beurswaarde van
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alle in Stockholm genoteerde fondsen. [... ] Zweden kent zijn sfaren, zijn
invloedsferen, netwerken van bedrijven die elkaar de bal toespelen. Verreweg de
grootste van die combines is de Wallenberg-tsfaren' [...] Over het algemeen
leven die koninkrijkjes in vreedzame coexistentie met elkaar. Ze hebben het
grondgebied verdeeld, onderhouden diplomatieke betrekkingen door elkaar
commissariat en toe te schuiven" (Wittenberg, 12 februari, 1988, p.49-53).

Tabel 4.24. Bedrijfsresultaat-qedeeld-door-de-OIIzet (') per qroep
van activiteiten en qeheel Saab-Scania 1980-1989# #t.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
qroep 1 7,37 6,98 7,89 10,09 10,50 10,23 10,98 10,25 8,75 3,44qroep 2 3,30 2,74 3,81 8,84 8,64 6,00 2,70 1,16 -0,12 3,94qroep 3 1,50 4,70 6,34 5,32 2,20 -0,47 -1,83 -0,23 - -
concern 6,76 6,46 7,40 9,75 9,84 9,12 9,45 8,65 7,58 3,51

# Zoals in de tabellen 4.6, 4.7 en 4.9 is toeqelicht betreffen
niet aIle cijfers het feitelijke income before appropriations
and taxes of de feltelijke operating revenues. De post 'others'
(zle tabel 4.9) is pro forma, qerelateerd aan de OIIzet van de
afzonderlijke activiteiten, verdeeld over de activiteiten voor
een verbeterde verqelijkinqsbasis.

## In de periode 1980-1983 is sprake van een operating income
after depreciation (zie tabel 4.9), om een verqelijkinq
Iloqelijk te _ken is hiervoor, wederom proportioneel aan de
omzet, gecorriqeerd.

Bronnenl de tabellen 4.6, 4.7 en 4.9.

Het ontstaan en de instandhouding van de omvang en invloed van de Wallen-
berg-groep lijkt voor een belangrijk deel te danken aan de Zweedse wet- en
regelgeving: "Wallenberg's power has been made possible only by different
classes of shares with unequal voting rights and by Swedish laws which in
effect bar foreigners from owning the country's biggest companies" (The
economist, June 23, 1990, p.75-76). Benevens: "Moreover, foreign investors in
Sweden cannot own more than 40% of a company's equity and are limited to
20% of shareholders' votes" (The economist, September 1, 1990, p.60).

In feite heeft de Wallenberg-familie veelal 'slechts' rninderheidsdeelnemingen in
de betreffende ondememingen: "In fact, the group is not a conglomerate, but a
loose federation which depends for its strength on the personal influence of the
Wallenbergs and the loyalty of top directors and executives. The 'family'
usually has the largest blocks of votes in its companies, but rarely a majority;
an equity stake of 20% is common. But shares with unequal voting power allow
the group to control many companies with only a handful of shares. In Electro-
lux, Ericsson, SKF and Alfa Laval, a maker of food-processing equipment,
some classes of shares have 1,000 times the voting power of others. As a result,
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the Wallenbergs hold 95% of the votes in Electrolux although they own only
14% of the equity" (The economist, June 23, 1990, p.75-76). Alsmede: "By
concentrating on defending his family's empire, Mr Wallenberg may be
missing, or trying to avoid, the real issue: what is the point of the family
controlling so many different companies? Mr Wallenberg argues that family
control allows the empire's companies to take a long-term view. Nine of the
group's ten biggest holdings have been in the family's control since 1956, and
half of them since 1916 when Investor was formed. Mr Wallenberg talks less
about power than about responsibility: the companies are like children that his
family bas nurtured from infancy" (The economist, June 23, 1990, p.77).

Toch wil de familie baar greep op Saab-Scania verstevigen: "De Zweedse
ondememersfamilie Wallenberg werpt zich op als de redder van de vaderlandse
economie. Deze week bracht het imperium een bod uit op de aandelen van het
auto- en vliegtuigbedrijf Saab-Scania. De Wallenbergs hebben al bijna de helft
van de aandelen van Saab-Scania in banden. Ze willen nu ook de rest kopen om
te voorkomen dat de ondememing in banden komt van buitenlandse investeer-
ders" (De volkskrant, 1 maart, 1991).

Niet iedereen is overtuigd van de goede bedoelingen van de familie Wallenberg,
met name door baar rol in de tweede wereldoorlog: "De ondememersfamilie is
omstreden. Het conglomeraat van de familie kon in de Tweede Wereldoorlog,
onder leiding van de gebaaide bankiers Jacob en Marcus Wallenberg, Oink
worden uitgebreid. In 1989 publiceerden de Nederlandse onderz.oekers Cees
Wiebes en Gerard Aalders een boek over het imperium van de familie: [...] De
twee wetenschappers werkten tien jaar aan hun onderzoek en scbrijven dat de
familie rijk is geworden door collaboratie met de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog. De Wallenbergs zorgden, onder meer via de Enskilda bank, voor
de financiering van de Duitse oorlogsindustrie. Ze verstrekten leningen aan het
door de nazi's beheerste bedrijf Norsk Hydro in Noorwegen, dat zwaar water
leverde voor de proefproduktie van Duitse atoomwapens. Het bedrijf was ook
betrokken bij de aluminiumproduktie voor de Luftwaffe en de verstrekking van
kredieten voor de bouw van Duitse marineboten" (De volkskrant, 1 maart,
1991). Bovendien: "We hebben overtuigend aangetoond dat de Wallenberg-
broers een actieve rol hebben gespeeld in de diverse camouflage-operaties en
dat ze zelfs bereid bleken als heler van Duitse oorlogsbuit op te treden. [...] Oat
de Wallenbergs na de oorlog niet werden gestraft voor hun camouflage-activitei-
ten was vooral te danken aan hun uitstekende contacten zowel binnen het
Amerikaanse en Britse regeringsappamat als binnen het bedrijfsleven" (Aalders
en Wiebes, 1990, p.216-217).
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4.3.2. Reductie van het ondememingsrisico

In subparagraaf 2.4.3. geef ik aan dat de belangrijkste beweegreden om ongere-
lateerd te diversificeren gelegen is in de (lage) correlatie van de cash flows.
Hierdoor wordt het mogelijk het ondememingsrisico te reduceren. De motieven
om dit te doen zijn divers van aard: eigenaren die faillissementskosten willen
voorkomen of de verantwoordelijke managers objectiever willen beoordelen,
medewerkers die hun (loop- )baan veilig willen stellen en managers die persoon-
lijke groeidoelstellingen voorop stellen.
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In deze subparagraaf ga ik in op de vraag in welke mate Saab-Scania, in de
periode 1980-1989, in staat is geweest om baar ondernemingsrisico te reduce-
reno 1.0 zal ik het ondernemingsrisico zoals dat daadwerkelijk is gerealiseerd
bepalen. Tevens zal ik het risico per activiteit afzonderlijk vaststellen. Uiteraard
zal het samengestelde ondernemingsrisico, indien de cash flows van de afzon-
derlijke activiteiten Diet perfect correleren, geringer zijn dan het (gesommeerde)
risico van de afzonderlijke activiteiten. Van belang is echter, om na te gaan in
welke mate sprake is van risicoreductie en in hoeverre de mate van (on-)gerela-
teerd zijn van de activiteiten hiermee samenhangt. Ik zal de variantie van de
winstgevendheid van het concern, op basis van het income before appropriations
and taxes, bepalen (zie tabel 4.7). Ook zal ik de variantie van de winstgevend-
heid van de activiteiten afzonderlijk vaststellen. Hiervoor maak ik gebruik van
het income before appropriations and taxes (zie tabel 4.9).

Zoals in subsubparagraaf 4.2.1.2. is aangegeven staat de Zweedse fiscale wet-
en regelgeving toe dat untaxed reserves gecreeerd worden. Door fondsen aan de
brutowinst te onttrekken (appropriations) kan deze reserve groeien. Het verloop
van het net income in de tijd vormt derhalve geen juiste afspiegeling van de
feitelijke winstgevendheid. Daamaast publiceert Saab-Scania geen informatie
over het net income per activiteit. Daarom zal ik mij in eerste instantie baseren
op het income before appropriations and taxes van het concern en van iedere
activiteit afzonderlijk (zie de tabellen 4.7 en 4.9).

Ben tweede verstoring hangt samen met de (positieve) ontwikkelingen van het
income before appropriations and taxes. Door een verhoging van de activa (zie
tabel 4.8) is een, hieraan gerelateerde, verhoging van het income before appro-
priations and taxes te verwachten. Bijgevolg zal ik, terwille van de vergelijk-
baarheid, in eerste instantie uitgaan van het volgende verhoudingsgetal:

income before appropriations and taxes
Verhoudingsgetal =

operating revenue

Tabel 4.25 geeft de verhoudingsgetallen weer van Saab-Scania over de periode
1980-1989.
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Tabel 4.26 laat zien dat de variantie van de waarden van de verhoudingsgetal-
len, over de periode 1980-1989, voor bet totale concern beduidend lager is dan
van de afzonderlijke activiteiten. Van grote invloed bierop is de tegengestelde
ontwikkeling van de Scania- en de Saab car-activiteit. Scania's verboudingsgetal
vertoont een sterk stijgend verloop, terwijl de Saab car-activiteit een dalende
trend laat zien. Ook blijkt dat de waarde van de variantie van de verboudingsge-
tallen van Saab car relatief boog is. Vooral bet zeer slecbte resultaat van Saab
car in 1989 is bier debet aan. Gezamenlijk vonnen Scania en Saab car 84,7%
van de concernomzet in de periode 1980-1989.

Tabel 4.26. Bewerkte verhouding8getallen en omzetaandelen
Saab-Scania 1980-1989.

rekenkundig variantie van de cazetaandeel
geaiddelde van de verhouding8- in de totale
verhouding8getallen getallen concernomzet

(') 1980-1989 (')
Scania 12,08 13,49 47,90
Saab car 4,21 50,07 36,79
Aircraft 2,17 16,50 9,15
COIIIbitech 9,79 15,57 3,30
Enertech 2,19 8,98 2,86

concern 7,85 3,85 100,00

Bronnenl de tabellen 4.6 en 4.25.

De lage variantie van de waarden van de verboudingsgetallen van bet concern
komt overeen met bet standpunt van de groep: "Het officiele company-stand-
punt is dat de structuur van bet concern juist voor aile divisies goed is omdat de
pieken en de dalen bij de verscbillende activiteiten nooit tegelijk zullen optre-
den. Tijden van zwakte van de een worden gecompenseerd door gunstige
ontwikkelingen bij de ander. Het is de bundeling die de groep in staat stelt op
zeer lange tennijn te blijven bestaan" (Gordijn, 15 oktober, 1989).

4.3.3. Ondernemings- en activiteitenomvang

4.3.3.1. Inleiding

In subparagraaf 2.4.4. beb ik de relatie ondernemingsomvang en winstgevend-
beid nader onderzocbt. Veelal vindt men biertussen een positief verband. Dit
verband verklaart men uit bet optreden van economies of scale, die zicb op
terreinen als inkoop, onderzoek en ontwikkeling, produktie en in de marketing
voonioen. Deze schaaleffecten oiten zicb in lagere kosten per eenbeid produkt -
en we11icht ook in hogere opbrengsten per eenheid produkt - dan in situaties
waamij men op een kleinere scbaal opereert.
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In deze subparagraaf onderzoek ik in hoeverre er aanwijzingen zijn dat er bij
Saab-Scania vanwege de omvang van de afzonderlijke of samengestelde
activiteiten een positieve of een negatieve invloed op de winstgevendheid wordt
uitgeoefend. Volgens de 'Fortune's new global 500', waarin de 500 grootste -
gemeten naar omzet - ondememingen ter wereld zijn opgenomen, neemt Saab-
Scania in 1989 qua grootte in de wereld de 181C positie in, terwijl zij in West-
Europa, volgens dezelfde ranglijst, in 1989 qua grootte de 658 positie inneemt
(Fortune international, July 30, 1990, p.42-72).

4.3.3.2. Automatiseringsactiviteit

In subparagraaf 4.3.1. ben ik ingegaan op Saab-Scania's automatiseringsactivi-
teit: Datasaab (en Saab-Univac). Datasaab blijkt bij voortduring verliesgevend te
zijn (zie tabel 4.5). In 1977 bedraagt haar omzet 464 miljoen SEK, hetgeen
4,3% van de concemomzet vertegenwoordigt. Hiervan zijn 95 miljoen SEK,
20,5% van Datasaabs omzet, leveranties aan bet Saab-Scania-concem. Ook is de
omzet verdeeld over meerdere, elkaar Diet altijd aanvuUende, produktmarktcom-
binaties (zie tabel 4.27). De exportwaarde van Datasaabs omzet bedraagt 282
miljoen SEK in 1977.

Tabel 4.27. Om%et ex .iljoen SEX) Datasaab
naar produktgroep 1976-1977.

1976 1977
business sy.teas 132 144
bank terainal systeaa 108 93military products 62 42training material 27 31
other products 100 154
total 429 464

Bron I Annual report SatIb-Scania, 1977.

Ondanks de fusie met het overheidsbedrijf Stansaab Elektronik AD en de
daarmee gepaard gaande omvangrijke financiele steun van de overheid en Saab-
Scania, blijft Datasaab verliesgevend. In 1980 verkoopt Saab-Scania daarom
haar 50%-aandeel in Datasaab aan LM Ericsson. Uiteindelijk blijkt dat Saab-
Scania's automatiseringsactiviteit Diet succesvol is geweest. Of, zoals A Els-
hult, executive vice-president en finance director van Saab-Scania, het ver-
woordt (Het financieele dagblad, 17 november, 1983): "We invested an awful
lot of money in computers [...] I never thought we could fight with the giants,
we did not have the resources". Blijkbaar zijn de geringe omvang en de
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versnippering van Oatasaabs produktmarktcombinaties de oorzaak van de
aanhoudende verliesgevendheid en de uiteindelijke afstoting door Saab-Scania,

4.3.3.3. Personenwagenactiviteit

Vooral omdat VABIS en Scania op personenwagengebied de concurrentie van
de Amerikaanse massaproducenten op hun eigen thuismarkt niet aankunnen, zijn
zij in 1911 gefuseerd (zie paragraaf 4.1.). De hieruit voortvloeiende schaalver-
groting biedt enig soelaas. In 1924 beeindigt Scania-Vabis a1snog haar perso-
nenwagenactiviteit. In 1969 hervat zij deze, door de fusie met Saab.

De tabellen 4.15 en 4.16 geven aan hoe groot de personenwageoafzet en
-produktie per type van Saab car zijn in de periode 1980-1989. In 1980 levert
zij 66.100 voertuigen af. Dit stijgt tot 127.200 voertuigen in 1986, waarna een
daling optreedt. Zoals tabel 4.16 laat zien is Saab cars assortiment gebaseerd op
drie basismodeUen. Saab car blijkt in de tachtiger jaren lang niet te voldoen aan
de M.E.s. voor personenwagens (zie tabel 3.20 in subsubparagraaf 3.4.2.3.).

Toch zou Saab met een geringer volume dan 500.000 personenwagens per jaar
levensvatbaar kunnen zijn: "[...] with respect to passenger cars, the group
specialises in making high performance cars for an up-market segment" (Euro-
pean motor business, May, 1985, p.40). Nochtans zal ook Saab car hier een
bepaalde M.E.s. dienen te realiseren. European motor business (May, 1985,
p.41): "In the car sector this strategy led the company [Saab-Scania] to abandon
its 96 model range at the end of the 1970's when it became apparent that some
250,000 units would have to be produced annually to ensure a profit in the
small car segment". Oaarnaast: "Saab heeft drie probleemgebieden gedefinieerd:
[...] Op middellange termijn moet het produktievolume omhoog, wat een
agressieve marketingaanpak noodzakelijk maakt en op de lange termijn dient
een partner gevonden te worden omdat het eigen produktievolume [...] te klein
is om de boge ontwikkelingskosten zelf op te brengen" (Gordijn, 15 oktober,
1989).

Saab car probeert voor haar geringe volume langs vier wegen compensatie te
vinden:

1. Door vergroting van de afzet op-eigen-kracht.
2. Door een verdergaande up-market positionering.
3. Door samenwerking met derden.
4. Door componenten bij Scania te laten maken.
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In het navolgende zal ik deze vier punten toelichten.

Ad 1:
Saab cars produktiecapaciteit bedraagt in 1983 circa 102.000 eenheden per jaar.
In december 1983 besluit zij de capaciteit van de lakstraat en de pershal in
Trollhattan - haar belangrijkste personenwagenfabriek - van 75.000 tot 90.000
eenheden per jaar te vergroten. Te zamen met de capaciteitsverruiming in Arlov
en haar fabriek in Uusikaupunki (Finland) bedraagt haar jaarcapaciteit in 1985
120.000 eenheden (promt database: News release, December, 1983, p.l-6 en
Promt database: Motor report international, November 14, 1983, p.6). In
november 1984 wordt bekend dat Saab car $ 45,0 miljoen gaat investeren om
de produktiecapaciteit van haar personenwagens te vergroten tot 150.000 stuks
in 1988 (promt database: Automotive news, November 12, 1984, p.66). In
september 1986 (promt database: International management, September, 1986,
p.30-32) laat Saab car weten dat zij tegen het einde van 1989 haar produktieca-
paciteit zal verhogen tot 180.000 stuks per jaar, wegens de sterk toegenomen
vraag. Zo zet zij een nieuwe personenwagenfabriek in Malmo (promt database:
War~ automotive report, February 17, 1986, p.53).

Tabel 4.15 1aat zien hoe de personenwagenafleveringen van Saab car in de
periode 1980-1989 verlopen. Deze (zie tabel 4.28) blijven achter bij de (geplan-
de) produktiecapaciteit. Zoals in label 4.28 is te zien wordt het omslagpunt in
1987/1988 bereikt, terwijl in 1989 de afzet nog veeder daalt.

Tabel 4.28. Afleveringen en produktiecapaciteit (aantal atuka)
van personenwagens Saab car 1980-1989.

jaer afleveringen #produktiecapaciteit
1980 66.100 95.0001981 74.400 95.0001982 85.000 95.0001983 95.200 102.0001984 102.562 105.0001985 106.600 107.0001986 127.200 135.0001987 127.100 135.0001988 115.043 150.000
1989 109.482 180.000

# De aangegeven produktiecapaciteit is ten dele gebaseerd op
schattingen.

Bronnenl PrOllltdatabasel Automotive news , November 12, 191;14,p.66.
PrOllltdatabase I InternaJionalmtll/Jlgement, September, 1986, p.30-32.
Promt databasel MotorreporlinternaJional, November 14, 1983" p.6.
Promt databasel News release , December, 1983, p.1-6.
tabel 4.15.
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Ad 2:
Saab cars verschuiving naar een positionering in het up-market segment brengt
in mindere mate de noodzaak met zich mee van verdergaande schaalvergroting.
European motor business (May, 1985, p.41): "With labour costs running 30 to
40 per cent higher than elsewhere in Europe and low volume production
facilities, it was decided that resources should instead be concentrated on
moving up to a more exclusive segment of the market [...] The development of
the 900 range, and the turbo models in particular, illustrates this strategy at
work". In mei 1984 introduceert Saab car haar nieuwe range: de 9OOO-serie
(Promt database: Journal of commerce, May 25, 1984, p.23b). Aanvankelijk
overtreft de vraag naar de Saab 9000 de beschikbare produktiecapaciteit (Annual
report Saab-Scania, 1985, p.12). In september 1985 blijkt dat de 9000-serie
voor 1985 uitverkocht is. Teneinde additionele produktiecapaciteit te creeren
haalt Saab car de 'basic 9O-door model' uit produktie (promt database: Wards
automotive report, September 9, 1985, p.282).

Ad 3:
In 1979 sluit Saab car een ontwikkelingsovereenkomst met Lancia. Zij komen
overeen dat zij gezamenlijk een personenwagen zullen ontwikkelen, gebaseerd
op een identiek voertuigconcept. Beide ondememingen gaan voor hun versie
zelf de hoofdcomponenten maken (promt database: Automotive news, August
15, 1983, p.28). In november 1980 kondigt Saab car aan samen met Lancia de
nieuwe motor voor de opvolger van de 9OO-serie te zullen ontwikkelen (promt
database: Automotive news, November 24, 1980, p.20). In augustus 1983 blijkt
dat dit coprodukt weinig gezamenlijke componenten zal bevatten. Wellicht dat
de ovemame van Lancia door Fiat bier debet aan is (promt database: Automo-
tive news, August 15, 1983, p.28).

Ad 4:
Saab cars vierde mogelijkbeid om aanvullende schaalvoordelen te realiseren is
de produktie van componenten bij Scania. Scania's fabrieken in SOdertaIje en
Gothenburg maken respectievelijk de motoren en de versnellingsbakken voor
Saab car (zie bijvoorbeeld Annual report Saab-Scania, 1984, p.9).

Alhoewel Saab car op vier wijzen tracht haar schaalomvang te vergroten, of de
vereiste schaalomvang te verkleinen, slaagt zij bierin Diet geheel. Haar afzetver-
groting blijft sterk achter bij de capaciteitsverruimingen. Het verschuiven naar
een positionering in het up-market segment maakt de gevolgen van haar
afzetreductie niet ongedaan. Haar samenwerking met Lancia leidt tot minder
gezamenlijke componenten dan verwacht. Alleen haar componentenleveranties
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vanuit Scania gaan gestaag door. Zoals in tabel 4.17 is te zien begint haar
winstgevendheid in 1987 dan ook sterk te dalen. Vermoedelijk zijn de werkelij-
ke resultaten van Saab car nog slechter door de wijze waarop de kosten intern
doorberekend worden: "Scania maakt de motoren voor de Saab-auto's en het
afgelopen jaar [1988] werd op de prijs daarvan vijftig h 75 miljoen gulden
cadeau gegeven" (Janse, 12 mei, 1989, p.17). Tevens blijkt (zie de tabellen 4.6
en 4.17) dat de capital expenditures als percentage van de omzet van 2,7% in
1980 stijgen naar 3,7% in 1987.

In september 1989 (NRC handelsblad; 5 september, 1989, p.15) kondigt
G. Karnsund aan dat Saab car en het Amerikaanse Ford onderhandelen over
samenwerking: "Karnsund zei gisteren dat het slecht gaat met de autodivisie [...]
Maar samenwerking met Ford zal het volume van de autodivisie sterk vergroten
waardoor terugkeer naar winstgevendheid sterk wordt vergemakkelijkt". In
oktober 1989 blijkt dat de beoogde samenwerking met Ford atketst. Het
financieele dagblad (23 oktober, 1989): "De besprekingen die Saab de afgelo-
pen maanden met Ford heeft gevoerd met het doel om tot samenwerking te
komen, hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. De onderhandelingen zijn
inmiddels afgebroken". Enkele weken later blijkt Saab car met Fiat in onderhan-
deling te zijn: "Fiat is met Saab in onderhandeling over verdergaande vormen
van samenwerking dan de huidige gezamenlijke technische projecten" (NRC
handelsblad, 3 november, 1989).

Uiteindelijk blijkt in december 1989 dat General Motors (GM) voor een bedrag
van $ 600 miljoen een belang van 50% in Saab car neemt. Er zal een nieuwe
onderneming opgericht worden - Saab Automobile - die voor 50% in handen
van Saab-Scania komt en voor 50% in handen van GM. Beide concerns krijgen
een gelijk aantal bestuurszetels. Benevens: "Saab en GM zullen samenwerken
op het gebied van technische ontwikkeling en Saab gaat in zijn fabrieken in
Zweden en Finland auto's voor GM assembleren [...J Daamaast hebben Saab en
GM besloten een gezamenlijke onderneming op te richten op het gebied van
auto-electronica" (Brummelman, 16 december, 1989, p.17).

4.3.3.4. Vrachtwagenactiviteit

In het begin van deze subparagraaf heb ik aangegeven dat schaaleffecten
samengesteld optreden, qua omvang en in de tijd. Deze effecten treden in
onderscheiden hoedanigheden op en op meerdere niveaus (zie ook de subpara-
grafen 3.3.3. en 3.3.4.), in samenhang met de mate van achterwaartse integratie.
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Zo heeft bijvoorbeeld de keuze voor het al dan Diet zelf gieten van motorblok-
ken invloed op het minimaal vereiste produktievolume.

Zowel binnen de personenwagenbranche als de vrachtwagenbranche is sprake
van schaalvereisten. Tabel 3.12 (subparagraaf 3.3.3.) geeft aan hoe groot de
minimaal benodigde produktievolumina zijn binnen de Westeuropese vrachtwa-
genbranche. Hierin is onderscheid gemaakt naar de hoofdcomponenten cabines,
chassis, essen en motoren en naar de finale assemblage. Tabel 4.22 laat zien dat
Scania in de tachtiger jaren hier Diet aan voldoet.

In het navolgende zal ik aan de hand van vijf overwegingen aangeven waarom
Scania hier niet aan hoeft te voldoen om toch succesvol te kunnen zijn:

1. Ben selectief produktenprogramma.
2. Ben positionering in het up-market segment.
3. Ben modulaire produktopbouw.
4. Ben relatief sterke marktpositie.
5. Ben samenwerkingsovereenkomst met V.AG.

In het navolgende worden de hierboven vermelde vijf punten nader uiteengezet.

Ad 1:
EvenaIs bij Saab car het gevaI is, is vorenstaande volumevaststelling gebaseerd
op enkel kostprijsoverwegingen. Scania richt zich met haar civiele vrachtwagens
op een specifiek marktsegment, namelijk, de vrachtwagencategorie :t15,O ton
G.V.W. (zie tabel 4.19). De in subparagraaf 3.3.3. aangegeven vereiste volumi-
na (M.E.S.) hebben betrekking op een samengestelde voertuigmix van vrachtwa-
gens. Daarom zal de technisch vereiste schaalomvang voor Scania minder groot
hoeven te zijn: "This focus has enabled the [Scania] division to attain consider-
able economies of scale" (Annual report Saab-Scania, 1989, p.21).

Ad 2:
Ben tweede overweging, samenhangend met de voorgaande, is Scania's markt-
positionering. Evenals bij Saab car het gevaI is wit Scania zich positioneren in
het up-market segment. Bos (1989, p.95) is nagegaan hoe hoog de advertentie-
uitgaven per vrachtwagenproducent zijn in West-Europa in 1986 en 1987.
Hieruit blijkt dat Scania in aIle vier de onderzochte landen 'overspending' is in
1986 en 1987. Uit de inhoudelijke beoordeling van de advertenties blijkt:
"Scania heeft een 'kwaIiteitsimago' hoog te houden in de markt. Vanuit deze
optiek is de hoge score op 'kwaliteit' dan ook Diet onverwacht". Figuur 3.9 (zie
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subparagraaf 3.3.2.) geeft een indicatie van onder meer Scania's prijspositie in
Italie en Groot-Brittannie in 1989. Alhoewel het om een momentopname gaat,
duiden deze gegevens erop dat Scania in staat is een 'premium' voor haar goede
image-positie te realiseren.

Ad 3:
Ben derde overweging is te vinden in de modulaire produktopbouw van Scania
(zie figuur 4.1): "Scania has implemented far reaching standardisation of truck
components, resulting in competitive production runs. One of the basic concepts
of its manufacturing programmes since 1980 has been the modularisation of
chassis and cabs, enabling different combinations to be built up with a limited
number of modules [...r' (European motor business, February, 1989, p.98).
Zoals in tabel 4.19 is te zien heeft Scania in 1986 'slechts' vier civiele basis
truckranges. Hierbinnen zijn 37 basisuitvoeringen te onderscheiden (zie tabel
4.20). Met slechts tien basisuitvoeringen produceert Scania in 1986 19.935
voertuigen, of 78% van de totale produktie.

Ad 4:
Ben vierde overweging is gelegen in de relatieve marktpositie die Scania
inneemt. Indien geen van de vrachtwagenproducenten de M.E.S. (zie subpara-
graaf 3.3.3.) realiseert, bepaalt de feitelijke produktieschaal van de producenten
de concurrentiele produktieschaal. Vanwege de afwezigheid van wereldwijde
produktstandaardisatie neem ik de produktie binnen West-Europa als uitgangs-
punt.

In tabel 3.7 (zie subparagraaf 3.3.1.) is weergegeven hoeveel zware vrachtwa-
gens de zeven grootste producenten in de periode 1980-1989 afzetten in West-
Europa (~15,0 ton). Het blijkt dat Scania in de klasse ~15,O ton in de periode
1980-1989 een vijfde positie inneemt. Ook wordt duidelijk dat geen enkele
vrachtwagenproducent in de categorie ~15,0 ton in West-Europa voldoet aan de
M.E.S. (zie subparagraaf 3.3.3.). Zo zet marktleider Daimler-Benz in West-
Europa in 1989 'slechts' 38.738 zware vrachtwagens af (zie tabel 3.7 in
subparagraaf 3.3.1.).

Ad 5:
Scania werkt samen met V.AG. door sinds 1948 V.AG.-personenwagens in
Zweden te verkopen (zie subparagraaf 4.2.3.). Hiermee creeert zij in Zweden
een bredere basis om haar dealer- en service-punten verkoop- en service-volume
te verschaffen, en daarmee rentabiliteit. In tabel 4.21 is aangegeven hoeveel
distributiepunten Scania in 1986 heeft in West-Europa. De ondememing heeft in
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Zweden 119 distributiepunten, of 15% van haar totale aantal distributiepunten io
West-Europa. Uit tabel 4.21 blijkt dat bet aantal geregistreerde voertuigen per
distributiepunt in Zweden laag is (17 stuks). De aanvullende omzet die door
middel van de afzet van V.AG.-voertuigen wordt gerealiseerd is dan ook nuttig.

In tabel 4.9 staat Scania's absolute winstgevendbeid vermeld. Hieruit voIgt dat
Scania van aile concernactiviteiten veruit de grootste winst maakt. Gerelateerd
aan haar activa (zie tabel 4.10) blijkt dat Scania, in de periode 1980-1989,
eveneens beduidend beter presteert dan de overige concernactiviteiten. Naast de
omzet- en afzetstijgiog (zie de tabellen 4.6 en 4.23) in de periode 1980-1989
realiseert Scania tevens een beboorlijke marktaandeelgroei in West-Europa (zie
tabel 3.7 in subparagraaf 3.3.1.). Ik concludeer dat Scania in de periode 1980-
1989 succesvol is.
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s. Fiat SPA

5.1. Historisch ovel"Zicht

In 1898 vindt in Turijn een bijeenkomst plaats van negen zakenlieden en
waanligheidsbekleders afkomstig uit het Italiaanse Piedmont. Onderwerp van
gesprek is de motorvoertuigenindustrie in Europa en de afwezigheid hiervan in
Italie, Hier ontstaat het idee om zelf motorvoertuigen te gaan bouwen. Op 1 juli
1899 laten zij de naam van een nieuwe ondememing registreren: 'Socleta
Anonima Fabbrica Italiana di Automobili' (Kennett, 1980, p.5).

De eerste acht personenwagens construeert zij in 1899, op basis van de reeds
aanwezige know-how en faciliteiten (zie tabel 5.1). Tegelijkertijd begint de
bouw van een nieuwe fabriek in Turijn. Met de opening van de nieuwe fabriek
('the Corso Dante factory') in 1900 heeft de ondememing 150 medewerkers in
dienst. De ondememing floreert: de produktie en verkoop stijgen van 24
personenwagens in 1900 naar 73 personenwagens in 1901 (Kennett, 1980, p.6
en Fiat, 1986, p.54).

Tabel 5.1. Produktie van bedrijfswagens, personenwaqens en
landbouwtractoren (aantal stukSl Piat 1899-1944.

jaar bedrijfswaqens peraonenwaqens landbouwtractoren

1899 0 8 0
1904 0 268 0
1909 U 1.807 0
1914 1.408 3.236 0
1919 10.618 1.973 263
1924 1.083 23.310 140
1929 3.407 42.780 1.085
1934 5.020 31.507 260
1939 2.843 52.978 575
1944 4.476 3.435 124

Bronl Fim, 1986, p.54-55.

Alhoewel de produktie en de afzet van de personenwagens bevredigend verlo-
pen, besluit de ondememingsleiding in 1902 na te gaan in hoeverre er behoefte
bestaat aan een specifiek voertuig om goederen te vervoeren. De Societa
construeert haar eerste vrachtwagen in 1903, geinspireerd door de dan at
bestaande concepten van Scania en Berliet, waarbij de cabine zich boven de
motor bevindt. Tijdens deze periode raakt - op componentindicatie - de naam
'Fabbrica Italiana di Automobili (Torino)' in zwang. In 1906 wordt de officiele
ondememingsnaam 'Fiat' geintroduceerd (Kennett, 1980, p.6-7).
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Gedurende het eerste decennium van haar bestaan begint Fiat te diversificeren.
Naast een eigen luchtvaartmotorenproduktie heeft zij een samenwerking met
'Societa Piedmontese Automobili' (SPA) op het gebied van motoren voor de
luchtvaart: rond 1912 construeert zij haar eerste vliegtuig. Fiats fabriek in New
York produceert trams en de 'Fiat-San Giorgio-scheepswerf' bouwt scheepsmo-
toren in 1910. In 1911 start Fiat met olieraffinage. Ben reeks participaties leidt
tot betrokkenheid in de agrarische industrie, de spoorwegen en de civiele
technologie-ontwikkeling (Kennett, 1980, p.19).

G. Agnelli wordt in 1920 voorzitter van de raad van bestuur van Fiat. Hij teacht
de athankelijkheid van Itali~ te verminderen door vestigingen op te zetten en
samenwerkingsverbanden aan te gaan buiten Italie. De naoorlogse Italiaanse
depressie leidt ertoe dat Fiat in 1923 een meerderheidsaandeel verwerft in de
noodlijdende voertuigproducenten 'Officine Meccaniche' (OM) en SPA (Ken-
nett, 1980, p.21).

In 1922 starten de ingenieurs van Fiats marine diesel-activiteit op last van
G. Agnelli met de ontwikkeling van een dieselmotor voor wegvoertuigen. Nadat
in 1926 de eerste prototypes gereed zijn gekomen, duurt het nog 4 jaar voordat
Fiat haar eerste dieselmotortoepassing in vrachtwagens kan presenteren (Ken-
nett, 1980, p.21-22).

In de periode 1925-1933, wanneer de effecten van de recessie voortduren, weet
Fiat haar produktie op een behoorlijk peil te hand haven. De Italiaanse bezetting
van Ethiopie en Albani~, haar betrokkenheid in de Spaanse burgeroorlog en haar
alliantie met Duitsland leiden tot een scherpe daling van de export. Italie's
betrokkenheid in de tweede wereldoorlog brengt een stijging van Fiats vracht-
wagenproduktie tot circa 11.000 (overwegend militaire) voertuigen met zich
mee in de jaren 1940, 1941 en 1942. Daama daalt zij tot 3.696 eenheden in
1945 (Kennett, 1980, p.33-34 en FiIlI, 1986, p.54-55).

Na aOoop van de tweede wereldoorlog nemen de geproduceerde volumina in de
drie voomoemde categorieen sterk toe (zie tabel 5.2). Fiat weet aan de sterk
toegenomen transportbehoefte te voldoen door een gestandaardiseerd componen-
tenprogramma voor vrachtwagens aan te bieden. Kennett (1980, p.4S): "[...] it
was in fact an eady example of rationalised production in trucks, for they all
had common features, often common components, and all followed the same
basic concept; tough, reliable and simple to maintain. That was the kind of
truck the world needed and Fiat supplied it".
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Tabel 5.2. Produktie van bedrijfswagens, personenwaqens en
landbouwtractoren (aantal stuks) Piat 1949-1969.

jaar bedrijfswaqens personenwagens landbouwtractoren
1949 9.101 70.800 1.8321954 15.283 176.790 14.1481959 18.968 425.000 22.637
19U 42.478 913.690 36.3431969 U.800 1.741.000 50.558

Bronl Fuu, 1986, p.55.

In 1864 sticht C. Magirus in (het Westduitse) Ulm een fabriek voor brandweer-
benodigdheden. Zijn faam vestigt hij in 1872 met de uitvinding van een
schuifladder op een tweewielig onderstel (Transporama, augustus, 1989, p.32).
Na zijn overlijden in 1895 neemt zijn ZOOD, O. Magirus, de leiding over. In
1933 gaat Magirus, naast benzinemotoren, zelf geconstrueerde dieselmotoren in
brandweervoertuigen toepassen. Ben tekort aan voldoende produktiecapaciteit in
1937 maakt het noodzakelijk dieselmotoren te kopen van motorenproducent
'Deutz Dieselmotoren AG' - eigendom van 'Humboldt' - in de randgemeente
Deutz, nabij Keulen. In datzelfde jaar neemt Humboldt het familiebedrijf
Magirus over, waarna Humboldt fuseert met 'Kleckner'. 'bJ ontstaat 'Magirus-
Deutz AG', onderdeel van het 'Kleckner Humboldt Deutz-concem' (KHD)
(Kennett, 1983, p.7 en 20-21).

V66r 1937 ligt de nadruk bij Magirus op de produktie van brandweerwagens,
van 1937 tot en met 1945 ligt de nadruk op de produktie van militaire voertui-
gen. Het einde van de tweede wereldoorlog Iuidt bij Magirus-Deutz een periode
van expansie in, onder meer door het opzetten van assemblage-eenheden in
diverse landen.

In 1970 gaat Magirus-Deutz samenwerken met Saviem, DAF en Volvo in het
'Euro Truck Development Group'-project. Kennett (1983, p.59): "Its object was
to develop designs and techniques for a rationalised range of componentry for
light and medium weight trucks, and produce components by means of which
all four could enjoy the economies of large-scale production". In 1971 bedraagt
de produktie van Magirus-Deutz bijna 20.000 vrachtwagens. Vanwege de
dalende vraag naar vrachtwagens op de Westduitse markt, en specifiek in het
voor Magirus-Deutz m belangrijke bouwsegment, daalt de produktie bij
Magirus-Deutz tot 12.000 vrachtwagens in 1974 (Kennett, 1983, p.21, 22, 23,
58 en 59).

De sterk toegenomen loonkosten, de voorspelde stijging van de prijs van
energie en de Oink gestegen investeringen voor nieuwe voertuigmodellen leiden
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eind zestiger jaren tot: "[...] it was widely suggested that concerns making less
than about 7,500 chassis a year and more than, say, 80,000 a year, would stand
a good chance of survival. The danger area lay in between" (Kennett, 1980,
p.69). Fiats bedrijfswagenproduktie in 1969 - 64.800 eenheden - ligt hiertussen.
In 1974 kondigt de ondememing, die vanaf 1966 door G. Agnelli, kleinzoon
van Fiats mede-oprichter G. Agnelli, wordt geleid, een overeenkomst aan met
KHD die bestaat in het samenvoegen van beider bedrij fswagenactiviteiten. De
Franse bedrijfswagenproducent 'Unic', dat reeds eerder Fiats en OM's in
Frankrijk heeft gedistribueerd, en het Italiaanse 'Lancia' brengen hun bedrijfs-
wagenactiviteiten eveneens onder in de nieuw te vormen groep. De officiele
formatie van de groep vindt plaats in 1975. Haar naam luidt: 'Industrial
Vehicles Corporation' (Iveco). Fiat krijgt 80% van de aandelen van Iveco,
terwijl KHD de resterende 20% ontvangt. De feitelijke leiding komt in handen
van Fiat, in de persoon van oud-OM-topman B. Beccaria De gezamenlijke
produktie van de groep bedraagt 107.700 voertuigen in 1975 (Kennett, 1980,
p.69-70, Baldini, 1980, p.14 en Fiat, 1986, p.55).

Alhoewel in 1975 de bedrijfswagenactiviteiten van Fiat, Magirus-Deutz, Unic
en Lancia samengaan, treedt in dat jaar geen onevenredige produktievergroting
op (zie tabel 5.3). De oorzaak is dat in 1975 de gezamenlijke bedrijfswagenpro-
duktie van Fiat en Lancia binnen de Iveco-groep sterk achteruitgaat (Fiat, 1986,
p.54).

Tabel 5.3. Produktie van bedrijfswagens, personenwagens,
landbouw-tractoren en constructiemachines
(aantal stuks) Piat 1970-1979#.

jaar bedrijf8- personen- landbouw- construct ie-
wagens wagens tractoren _chines

1970 76.000 2.077.000 50.423 8.905
1971 69.300 2.001.900 41.230 5.315
1972 65.500 2.149.900 52.100 5.093
1973 84.900 2.245.400 66.100 5.205
1974 99.700 2.123.700 75.200 11.649
1975 107.700 1.879.500 82.300 11.323
1976 116.500 2.094.000 86.600 8.719
1977 122.600 2.167.100 87.900 9.133
1978 115.100 2.196.200 73.600 9.293
1979 123.900 2.275.000 72.500 9.127

# Inclusief 'licensed caapanies', hetgeen met name de
personenw4gens betreft (zie tabel 5.4).

BrOD. Fiat, 1986, p.55.

De totale omzet van Fiat stijgt in de periode 1976-1979 met 57% (zie ta-
bel 5.5). De personenwagenactiviteiten vertegenwoordigen in de periode 1976-
1979 het grootste deel van de groepsomzet, gevolgd door de bedrijfswagenacti-
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viteiten. Van de groepsomzet in de desbetreffende jaren wordt respectievelijk
16%, 13%, 13% en 13% gegenereerd door leveranties binnen de groep (Baldini,
1980, p.2 en Fiat, 1980, p.20). De activiteiten 'steel', 'components' en 'machine
tools and production systems' brengen respectievelijk 55%, 48% en 62% van
hun omzet voort door leveranties aan de groep in 1979. Voor de overige
activiteiten is dit relatief in (veel) mindere mate het geval (Fiat, 1980, p.20).

Tabel 5.4. Produktie van personenwAgens (x 1.000) onder Piat-
licentie en op basis van deelneaingen 1969-1977#.

1969 1971 1973 1975 1977
Spain (Seat) 222,2 255,6 355,0 332,0 353,0
TUrkey (Toras) 0,0 7,8 24,0 29,7 19,1
Jugoslavia (ZCZ) 68,2 75,6 95,0 120,8 147,5
Poland (PSO-PSH) 20,0 40,0 70,2 157,0 260,0
total 310,4 379,0 544,2 639,5 779,6

# Tevens worden in 1977 in de toenaalige U.S.S.R. (Lada) en in
India (Premier) op basis van Piat-licenties personenwagens
geproduceerd, respectievelijk 696.000 en 14.000 eenheden. In de
geraadpleegde bron worden zij afzonderlijk vermeld.

Bronl Fiat, 1978, p.62-63.

Tabel 5.5. Omzet (x ailjard lire) Piat per activiteit 1976-1979#.
groups 1976 1977 1978 1979
autOlllobiles 4,032 4,809 5,774 7,052
cOllllercial and 2,500 2,888 3,274 3,583
industrial vehicles
agricultural tractors 579 603 775 946
construction machinery 464 589 665 702
steel 1,044 1,240 1,260 1,426
cOlllpOnents 751 964 1,164 1,462
machine tools and 71 166 209 150
production systeas
civil engineering 896 1,141 1,074 995
and land-use
energy 203 160 137 181
rolling stock/railbased 78 150 174 136
transportation systeas
tourism and transport 30 39 56 72
miscellaneous 380 479 527 639
total H 11,028 13,228 15,089 17,344

# Tot 1976 publiceert Piat niet de OIIlzetper activiteit,
maar aIleen de geconsolideerde OIIlzet(Baldini, 1980, p.2).

N De weergegeven cijfers betreffen de OIIlzetinclusief de
interne leveranties (Piat, 1980, p.20).

Bronl Fiat, 1980, p.20.

Het einde van de zeventiger jaren kenmerkt zich door sociale onrust onder de
Fiat-medewerkers (zie ook tabel 5.6): "According to Sig. Agnelli, disruption and
protest in the bitterly fought run-up to the national wage agreement covering
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Italy's 1.5m metalworkers cost Fiat 11m hours of lost labour" (Cornwell,
July 25, 1979). En bovendien: "[...J according to Sig. Vittoria Ghidella, mana-
ging director of the group's car manufacturing subsidiary, Fiat Auto Spa, [...J
As a result of labour unrest, Fiat has lost production of some 200,000 cars so
far this year" (Betts, December 4, 1979).

Tabel 5.6. Aantal medewerkers Piat per activiteit 1976-1979.
groups 1976 1977 1978 1979
autOlllobiles 149,270 151,540 159,411 168,812
commercial and industr. veh. 54,781 60,617 59,289 58,976
agricultural tractors 7,824 8,201 11,925 12,553
construction machinery 11,261 11,918 11,396 11,316
steel 35,891 37,349 31,345 31,099
components 31,271 32,038 35,089 37,189
machine tools and prod. sys. 2,968 4,907 5,432 5,811
civil engin. and land-use 3,597 3,251 3,121 2,264
energy 6,389 6,462 4,782 5,764
rolling stock/railbased 5,259 5,254 6,059 4,362
transportation systems
tourism and transport 4,217 4,117 3,837 3,654
miscellaneous 16,144 16,039 15,972 16,036
total 328,872 3U,693 347,658 357,836

Bronnenl Baldini, 1980, p.41.
Fiat, 1980, p.20-21.

S.2. Fiat SPA 1980-1989

5.2.1. Kernactiviteiten

5.2.1.1. Divisionele groepering

Fiat onderscheidt 11 kernactiviteiten in 1980 (Fiat, 1980, p.9 en verder):

- automobiles (personenwagens)
- commercial and industrial vehicles (bedrijfswagens, speciale voertuigen en

aanverwante componenten)
- agricultural tractors (Iandbouwmachines)
- construction machinery (bouw- en grondverzetmachines)
- steel (metaal)
- components (industriele componenten)
- machine tools and production systems (gereedschappen en produktiesystemen)
- civil engineering and land-use planning (infrastructurele werken,

energiecentrales en irrigatieprojecten)
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- energy (turbines en energie-systemen)
- rolling stock and railbased transportation systems (treinstellen, trams en

containers) - tourism and transport (reisbureaus en transportdiensten)
- miscellaneous (financi~le diensten, telecommunicatie, bio-engineering,

drukkerijen en andere)

Het merendeel van de niet-voertuigactiviteiten is ontstaan vanwege de toelever-
behoefte van de voertuigactiviteiten. In paragraaf 5.1. is aangegeven dat in 1979
de activiteiten steel, components en machine tools and production systems
respectievelijk 55%, 48% en 62% van hun omzet genereren door leveranties aan
de groep. In 1984 bedragen deze percentages respectievelijk 69% - 'metallurgi-
cal products' - 48% en 54% - 'production systems' (Consolidated financial
statements of the Fiat group, 1984, p.21-22 en 25). In 1989 bedragen deze
percentages respectievelijk 72%, 41 %, en 56% (Consolidated financial state-
ments of the Fiat group, 1989, p.26-31). De totale interne leveranties - als
percentage van de groepsomzet - bedragen in de periode 1981-1987 (zie
tabel 5.7) circa 13% per jaar (15% in 1980). Vanaf 1987 is dit minimaal 10%,
echter, zoals uit de toelichting op tabel 5.7 blijkt, is in de jaren 1987, 1988 en
1989 de post 'holding and other companies, eliminations' opgenomen onder de
naam 'intercompany eliminations', waardoor niet duidelijk is hoeveel de interne
leveranties in de betreffende jaren bedragen.

Tabel 5.7 verbeeldt Fiats omzet per hoofdactiviteit in de periode 1980-1989. De
samenstelling van de hoofdactiviteiten in 1980 komt grotendeels overeen met de
in de periode 1976-1979 gehanteerde indeling (zie tabel 5.5). De 'energy-
activiteit' wordt in 1981 gesplitst in 'aviation' en 'thermomechanics' (Reports
of the board of directors and statutory auditors to the shareholders Fiat, 1980,
p.27 en Consolidated financial statements of the Fiat group, 1982, p.29-30). De
post 'holding companies and miscellaneous' wordt in 1981 gedeeltelijk gesplitst
in 'bioengineering', 'publishing' en 'telecommunications' (Reports of the board
of directors and statutory auditors to the shareholders Fiat, 1980, p.28-29 en
Consolidated financial statements of the Fiat group, 1982, p.31-33). Ook
splitsts Fiat de activiteit 'civil engineering and land-use planning', wat de
geraadpleegde bronnen niet nader toelichten.

In oktober 1982 verkoopt Fiat een deel van haar staal-activiteiten - 'Teksid' -
aan 'Finsider'. "The metallurgical products sector continues to produce metal
components (primarily for car manufacturing clients). This makes it possible for
Teksid to concentrate in a field that by tradition and synergy is closer to the
Fiat group" (Consolidated financial statements of the Fiat group, 1982, p.22).
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Het omzetpercentage van de metallurgical products-activiteit dat binnen de Fiat-
groep gerealiseerd wordt, bedraagt 51% in 1981, 70% in 1982 en 71 % in 1983
(Consolidated financial statements of the Fiat group, 1982, p.22 en Consolida-
ted financial statements of the Fiat group, 1983, p.23).

Fiat splitst in 1986 de thermomechanics-activiteit en brengt deze onder bij de
aviation- en bij de components-activiteit (Consolidated financial statements of
the Fiat group, 1986, p.l0). Ook verwerft de onderneming een meerderheids-
aandeel in 'Soia BPO' (chemie en fibers). Zij voegt in 1986 de bioengineering-
activiteit samen met Soia BPO: "[...] so as to extend synergies in the technology
and product fields" (Consolidated financial statements of the Fiat group, 1986,
p.4-5 en 10).

In 1985 verkoopt Fiat 'Ventano Turismo', als onderdeel van de activiteit
'tourism and transport' (Consolidated financial statements of the Fiat group,
1986, p.24). En in 1986 'Sadem' en 'Savda', ook als onderdelen van de
activiteit tourism and transport, (81st operating year - annual report Fiat, 1986,
p.24). In 1987 komt de activiteit tourism and transport niet meer zelfstandig
binnen de Fiat-groep voor (zie tabel 5.7). De geraadpleegde bronnen vermelden
niet in hoeverre de resterende onderdelen van deze activiteit zijn afgestoten, of
elders in de Fiat-groep zijn ondergebracht (Consolidated financial statements of
the Fiat group, 1986-1987).

Fiat verwerft in 1987 de personenwagenproducent Alfa Romeo (Consolidated
financial statements of the Fiat group, 1987, p.ll). Oit verklaart voor een deel
de stijging van de 'automobiles-omzet' in 1987 met 35%, ten opzichte van
1986. Oaamaast voegt zij in hetzelfde jaar de activiteiten 'agricultural tractors'
en 'construction machinery' samen: "{...] into a new company called Fiat
Geotech with the aim of grasping meaningful cost reduction opportunities in the
operating structure and implementing major synergies" (Consolidated financial
statements of the Fiat group, 1987, p.ll).

In 1989 breidt Fiat haar 'civil engineering-activiteit' uit door het verwerven van
een belang van 51% in de bouwonderneming 'Cogefar spa'. Hierdoor stijgt haar
omzet (zie tabel 5.7) in deze activiteit van 802 miljard lire in 1988 naar 1.966
miljard lire in 1989 (Consolidated financial statements of the Fiat group, 1989,
p.33). Tevens neemt Fiat vanaf 1989 haar financiele dienstverlening a1s separate
activiteit in haar verslaglegging op. Oeze activiteit genereert in 1989 een omzet
van 1.977 miljard lire (Consolidated financial statements of the Fiat group,
1989, p.13).
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5.2.1.2. Resultaten en balans

Het eerste geconsolideerde resultaten- en balansoverzicht van de Fiat-groep
verschijnt in 1981. V66r 1981 worden alleen resultaten- en balansoverzichten
van de 'operating companies' en van de 'holding' gepubliceerd: "[...] which has
led to the group presenting consolidated accounts for the first time; the first set,
for the year 1981, was published at the end of September 1982" (European
motor business, January, 1983, p.l).

Uit tabel 5.8 blijkt dat de - niet voor inflatie gecorrigeerde - 'net sales and
revenues' van de Fiat-groep sterk stijgen in de periode 1980-1989. De afstoting
van een gedeelte van de staal-activiteit veroorzaakt mede de geringe stijging van
de waarde van deze post in 1982 (zie ook subsubparagraaf 5.2.1.1.). Onder
andere de acquisitie van Alfa Romeo leidt tot de sterke stijging van de waarde
van de net sales and revenues in 1987 (zie ook subsubparagraaf 5.2.1.1.).

De waarde van de 'purchases', als percentage van de net sales and revenues,
neemt in de periode 1981-1989 licht toe: van 49,5% in 1981 tot 51,2% in 1989.
De 'labor and related costs', als percentage van de net sales and revenues,
blijken in deze periode licht te dalen: van 25,4% in 1981 tot 24,1% in 1989. De
waarde van de 'other operating expenses', als percentage van de net sales and
revenues, stijgt in de bedoelde periode: van 12,2% in 1981, 14,0% in 1983,
13,8% in 1986 tot 15,7% in 1989. De gezamenlijke waarde van de posten
'depreciation and amortization', 'decrease in inventories' en 'capitalized
production cost plant/equipment', als percentage van de net sales and revenues,
blijkt in de genoemde periode sterk te dalen: van 5,3% tot 0,2% in 1989.
Vooral de sterke daling van de waarde van de post decrease in inventories
veroorzaakt dit. De waarde van de resulterende post 'income from operations',
als percentage van de net sales and revenues, blijkt in de periode 1981-1989
aanvankelijk te dalen, waama een stijging optreedt: 7,6% in 1981, 5,9% in
1983, 8,4% in 1986 en 9,3% in 1989.

# ~. • •

De gezamenlijke waarde van de posten 'interest income/expense and foreign
exchange gains', 'equity in earnings of unconsolidated subsidiaries/affiliates',
'other income and expense', 'income taxes', en 'minority interests in net income
of consolidated subsidiaries', als percentage van de net sales and revenues, daalt
tot 1,9% in 1987. Hierna stijgt het tot 2,7% in 1989. In het bijzonder de posten
interest income and expense en income taxes dragen hieraan bij. De waarde van
de resulterende post 'net income', als percentage van de net sales and revenues,
stijgt eveneens sterk: van 0,4% tot 6,6% in 1989.
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Uit tabel 5.9 blijkt dat de - niet voor inflatie gecorrigeerde - balanswaarde van
de Fiat-groep in de periode 1980-1989 toeneemt: van 22.847 miljard lire in
1981 tot 58.732 miljard lire in 1989. Aan de activa-zijde van de balans blijkt
dat de waarde van de post 'current assets', als percentage van de totale balans-
waarde, in de periode 1981-1989 fluctueert: 65,6% in 1981, 61,6% in 1983,
65,4% in 1985, 62,4% in 1987 en 66,8% in 1989. De waarde van de post
'plant, property and equipment', als percentage van de totale balanswaarde,
neemt in de betrokken periode af: van 26,4% in 1981 tot 23,6% in 1989. De
gezamenlijke waarde van de posten 'long-term receivables', 'investments and
securities' en 'intangible assets and deferred charges', als percentage van de
totale activa, stijgt aanvankeUjk sterk: 7,9% in 1981, 9,2% in 1984 en 14,5% in
1986, waarna het daalt tot 9,6% in 1989.

Aan de passiva-zijde van de balans blijkt dat de waarde van de korte-termijn-
verplichtingen - 'current liabilities' - als percentage van de totale balanswaarde,
in de periode 1981-1989 afneemt: van 56,5% tot 48,7% in 1989. De waarde van
de post 'long -term liabilities', als percentage van de totale balanswaarde, neemt
in de periode 1981-1989 eveneens af, van 19,0% in 1981 tot 13,0% in 1989. De
gezamenlijke waarde van de posten 'reserve for employees severance indemni-
ties' en 'minority equity in consolidated subsidiaries', als percentage van de
totale balanswaarde, groeit in de periode 1981-1989 van 8,8% in 1981 naar
11,2% in 1989. De waarde van de post 'stockholders equity', als percentage van
de totale balanswaarde, stijgt eveneens: van 15,7% in 1981 tot 27,2% in 1989.

Het bedrijfsresultaat van de Fiat-groep (zie tabel 5.10) stijgt van 1.535 miljard
lire in 1981 tot 4.837 miljard lire in 1989. De automobiles-activiteit, als
percentage van het 'total' plus de intercompany eliminations, levert hieraan
aanvankelijk een stijgende bijdmge: 20,9% in 1981, 50,2% in 1984, en 61,6%
in 1987, waama het daalt tot 51,2% in 1989. Als percentage van de automo-
biles-omzet (zie tabel 5.7) stijgt zij aanvankelijk eveneens: 3,4% in 1981, 8,3%
in 1984, 9,0% in 1987 en 8,3% in 1989.

Het bedrij fsresultaat van de 'commercial vehicles-activiteit', als percentage van
het total plus de intercompany eliminations, vertoont in de periode 1981-1989
aanvankelijk een dalende maar, later een stijgende bijdmge: 33,3% in 1981,
2,1% in 1984, 9,8% in 1986 en 13,5% in 1989. A1s percentage van de commer-
cial vehicles-omzet (zie tabel 5.7) is eveneens sprake van een aanvankelijke
daling, waarna een stijging optreedt: 9,7% in 1981, 1,0% in 1984, 5,1% in 1986
en 7,6% in 1989.
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Het gezameolijke bedrijfsresultaat van de overige activiteiten - alle activiteiten
met uitzondering van de automobiles- en de commercial vehicles-activiteiten -
als percentage van het total plus de intercompany eliminations, daalt in de
periode 1981-1989, van 45,8% in 1981 tot 35,3% in 1989. A1s percentage van
de gezamenlijke omzet - inclusief de intercompany eliminations - van de
overige activiteiten (zie tabeI5.7) Ouctueert zij: 8,8% in 1981, 10,7% in 1984,
5,9% in 1987 en 7,9% in 1989.

5.2.2. Personenwagen- en vrachtwagenactiviteit

5.2.2.1. Personenwagenactiviteit

De personenwagenactiviteit is, in omzetaandeel gemeten (zie tabel 5.7), Fiats
grootste activiteit in de periode 1980-1989. Deze activiteit is opgebouwd op
basis van de merken Fiat, Autobianchi (vanaf 1968), Lancia (vanaf 1969),
Ferrari - in 1969 neemt Fiat een 50%-belang in Ferrari met een optie op nog
eens 40% van het aandeleokapitaal (European motor business, November, 1988,
p.15) - en Alfa Romeo (vanaf 1987). Bovendien is er sprake van het bouwen
van voertuigen door derden op basis van Fiat-licenties. Nadat Fiat een minder-
heidsaandeel in de Spaanse personenwagenproducent Seat heeft opgebouwd,
gaat het sterk verliesgevende Seat in 1979 akkoord met volledige ovemame
door Fiat, teneinde integratie van de beide ondernemingen te bewerkstelligen
(Graham, June 1, 1979). Zij komen overeen dat Fiat haar minderheidsaandeel
van 41 % za1 verhogen tot 81%, door het aandeel van de Spaanse grootaandeel-
houder, het staatsbedrijf INl, over te nemen (Cornwell, May 20, 1980). Ondanks
de voorgenomen ovemame verkoopt Fiat in mei 1981 haar minderheidsaandeel
in Seat aan de IN!. De overname gaat Diet door. Beide spreken af dat Seat op
basis van Fiat-licenties personenwagens za1 gaan produceren, en dat Fiat een
deel van deze voertuigen via haar distributienetwerk buiten Spanje zal gaan
verkopen (Buxton, May 30, 1981).

In februari 1980 blijkt dat Fiat de voorgenomen overeenk:omst tussen het
staatsbedrijf Alfa Romeo en Nissan, om gezameolijk personenwagens te
assembleren, probeert te verhinderen (Cornwell, February 18, 1980). Nadat de
overeenk:omst tussen Alfa Romeo en Nissan bekrachtigd is, start Fiat gesprek-
ken met Alfa Romeo om tot samenwerking te komen op het gebied van
componenten (Cornwell, July 8, 1981 en Gooding, November 18, 1981). Op
basis van een gezamenlijk opgezette studiegroep blijkt: "The harsh realities of
the marketplace, and the realisation that economies of scale were essential for
the survival and prosperity of both, had triumphed over a long spell of wasteful
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rivalry and duplication" (Cornwell, October 22, 1982). Beide ondernemingen
komen in oktober 1982 overeen: "[...] jointly manufacture and make joint
purchases from third parties of macro-components to be employed in new
upper-range two litre models [...]" (Cornwell, October 22, 1982).

In december 1984 worth bekend dat Fiat in gesprek is met Ford, de aard
hiervan is onbekend (Friedman, December 31, 1984). In maart 1985 is sprake
van intensieve gesprek.k:en en studiegroepen die samengesteld zijn om vormen
van (vergaande) samenwerking te onderzoeken. "Fiat said: 'We are trying to
achieve economies of scale in the European car market, which is going through
a difficult period. It makes sense for us to seek a way of lowering production
costs and this has always been Fiat policy '" (Friedman, March 2, 1985). Dat
Fiat geen samenwerkingsovereenkomst met Ford zal tekenen wordt bekendge-
maakt in mei 1985: "The two companies have been discussing for several
months possible methods of collaboration and even, it has been reported, the
possibility of a merger" (Friedman, May 23, 1985).

Ford en Alfa Romeo geven in mei 1986 een persverklaring uit waaruit blijkt dat
Ford belangstelling heeft voor de Italiaanse personenwagenproducent, en
eventueel een meerderheidsbelang in Alfa Romeo wit verwerven (Friedman,
1988, p.177). Nadat Ford in juli 1986 een overeenkomst bereikt heeft met Alfa
Romeo op tecbnisch terrein, ziet het er naar uit dat ook op financieel terrein
spoedig een overeenkomst kan worden uitgewerkt. Kort daama brengt Fiat een
bod op Alfa Romeo, dat men accepteert. Met ingang van 1 januari 1987 is Alfa
Romeo voUedig eigendom van Fiat (Friedman, 1988, p.183-187).

De totale personenwagenproduktie van Fiat stijgt in de periode 1980-1989 (zie
tabel 5.11) van 1.441.800 personenwagens in 1980 tot 2.245.900 personenwa-
gens in 1989. Ook is duidelijk dat de produktie van de merken Autobiancbi,
Lancia, Ferrari en Alfa Romeo een minderheid vertegenwoordigt: 24,5% van de
totale produktie in 1989. Het overgrote deel van de produktie wordt in Itali~
gerealiseerd: 90,7% in 1989. In totaal produceert Fiat automobiles in 38
produktie-eenheden, waarvan 35 in Italie (European motor business, May, 1989,
p.l04).

Fiats personenwagenafzet is sterk op Italie gericht. 'hJ heeft Fiat in de periode
1985-1988 in Italie een marktaandeel van 52,3% in 1985, oplopend tot 60,3% in
1988 (European motor business, May, 1989, p.l05). Tegelijkertijd stijgt baar
marktaandeel in West-Europa van 12,3% in 1985 tot 14,8% in 1988 (zie
tabel 3.18 in subsubparagraaf 3.4.2.2.).
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Tabel 5.12 laat zien dat bet merendeel van de medewerkers van Fiat automo-
biles in Italie werkzaam is: 87,2% in 1989. In de periode 1981-1985 daalt bet
aantal medewerkers bij Fiat automobiles sterk, van 141.468 in 1981 tot 98.976
in 1986. De produktie per medewerker (zie ook tabel 5.11) stijgt in dezelfde
periode: van 8,8 in 1981 tot 17,2 personenwagens per medewerker in 1986.
Tegelijkertijd daalt bet break-even-point: "Breakeven for tbe Fiat Group bas
been reported at 1.7 mn cars in 1980. By 1988 it had fallen to 1.5 mn" (Euro-
pean motor business, February, 1990, p.8). Een en ander Iijkt samen te bangen
met bet in 1979 aangekondigde investeringsprogramma:"[...] yesterday announ-
ced plans for a $5bn investment programme for its car division designed to
rationalise production [...] tbe five-year programme was designed to split output
of Fiat components between Italy, Spain, Latin America and Poland, so as to
gain tbe greatest economies of scale" (Gooding en Hawtin, September 13,
1979). A1smede: "As noted earlier, tbe group bas invested beavily in tbe
automation of its production facilities and in CIM systems, in eacb case to
improve productivity and facilitate tbe rapid introduction of new models"
(European motor business, May, 1989, p.l04). De sterke stijging van de capital
spending in 1986 betreft grotendeels een aanbetaling voor de overname van
A1fa Romeo in 1987. De 'net financial assets' stijgen eveneens sterk in de
betreffende periode, de geraadpleegde bronnen geven evenwel Diet aan wat
biervan de oorzaak is.

5.2.2.2. Vracbtwagenactiviteit

In paragraaf 5.1. is de totstandkoming van Iveco in 1975 bescbreven. Hierbij
verwerft Fiat een 8O%-belang en KHD een 20%-belang in Iveco. Daamaast
wordt de c1ausule opgenomen dat: "Eitber partner had tbe right to require tbe
otber to buyout tbeir interest after five years and, apparantly to Fiat's surprise,
KHD activated that clausule" (Truck, July, 1983, p.3). Gooding (January 4,
1980): "It maintained yesterday that it [KHD] would concentrate in future on its
three mainstream operations - building engines, making tractors and agricultural
equipment and manufacturing process plant".
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"The Fiat motor group [...] and Rockwell Corporation of the U.S. are in the
preliminary stages of negotiations for a possible joint venture in heavy vehicles
components", blijkt in juli 1979 (Cornwell, July 12, 1979). In juni 1981 voigt:
"Rockwell International Corp. and IVECO BV [...] will establish a joint venture
to build and market Rockwell heavy-truck axles for Europe, North Africa and
the Middle East. [...] Giorgio Manina, IVECO managing director, said [... ]
'IVECO is moving from total integration to deintegration of some major truck
components [...] Our long range strategy ... is to continue to seek other leading
international component suppliers in order to strengthen our penetration of the
truck market worldwide'" (Automotive news, June 22, 1981, p.I6-17). In 1987
stoot Iveco haar belang in de joint venture af: "[ ...] we disposed of our share in
Rockwell evC. Rockwell International now holds all the shares in this compa-
ny. At the same time an important medium-term agreement was signed for the
supply of simple reduction rear axles" (/veco consolidated financial statements,
1986, p.43).

Begin 1983 zet Iveco een tweede samenwerkingsverband op componentgebied
op: "It [Iveco] is to collaborate with Eaton Corporation, the U.S. group, in the
design, manufacture and marketing of medium-duty truck transmissions. Sig.
Manina lays emphasis on the idea that the arrangement fits the Iveco theory
about the future of Europe's truck business. He sees the industry gradually
moving away from its traditional vertical structure [...] to one where they would
instead assemble high-technology components bought in from suppliers who
would be able to cover investment costs by producing in high volume. [... ]
Apart from major savings arising from the sharing of development costs, Iveco
benefits from having access to Eaton's worldwide truck components sales
network" (Gooding, March 2, 1983).

De aanhoudend matige resultaten (zie ook tabel 5.10) leiden ertoe dat G. Garuz-
zo G. Manina als managing director vervangt in mei 1984. Gooding (Septem-
ber 7, 1984): "[...] heralding a significant shift in strategy. He said world truck
demand is not likely to return to the 1979 peak in the foreseeable future and
Iveco must therefore cut costs to bring down the level of output at which it
breaks even". Tevens: "[...] there came a change in direction. Instead of
directing major efforts at building up marketing and increasing sales volume
there began a systematic attack on breakeven levels. Costs were cut across
Iveco's manufacturing operations. [...] Real progress was made in rationalising
the group's operations" (European motor business, November, 1987, p.48).
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In november 1985 wordt bekend: "Fiat was said yesterday to be in an advanced
stage of negotiations for the acquisition of Ford Europe's British truck division"
(Friedman, November 23, 1985). Commercial motor (September 21, 1985):
"Lutz [directievoorzitter van Ford in Europa] sees a 'synergy' between Ford and
Iveco with several areas in which both manufacturers would benefit from joint
ventures of the type being discussed. In the British 3.5 tonne plus market, for
example, one of Europe's biggest, Iveco, is relatively weak while Ford is
hanging on to market leadership". In april 1986 wordt bekend dat Iveco te
zamen met Ford een joint venture zal opzetten: 'Iveco Ford Truck Ltd.'. In deze
joint venture zullen de vrachtwagenactiviteiten van Iveco en Ford in Groot-Brit-
tannie ondergebracht worden. Beide ondememingen ontvangen 48% van het
aandelenkapitaal, de resterende 4% komt in handen van de 'Credit Suisse First
Boston UK Ltd.' (Het financieele dagblad; 17 april, 1986).

Iveco blijkt in september 1990 een aandeel van 60% te verwerven in de
Spaanse vmchtwagenproducent 'Enasa': "Italy's Fiat Spa will pay 1.2 billion
pesetas ($12 million) in cash plus a further P12 billion ($120 million) in new
capital for 60% of Spain's Empresa Nacional de Autocamiones SA [...] Fiat
also said that it has an option to buy INI's 40% stake in Enasa after six years"
(Bray, September 14, 1990).

Tabel 5.13 geeft een overzicht van het produktenprogmmma van Iveco in de
periode 1980-1989. Hieruit blijkt dat Iveco acht civiele ranges aanbiedt, twee
busranges en Un militaire range. De in deze tabel opgenomen 'Cargo-range'
komt voort uit de samenwerking met Ford vanaf 1986. De 'Euro-range' is
afgeleid van de 'Zeta-range' en wordt in de U.S.A verkocht. Iveco biedt tevens
produkten aan beneden de 3,5 ton - bijvoorbeeld in de 'Daily-range' - deze zijn
hier niet in opgenomen. Na de samenvoeging van de diverse vrachtwagenactivi-
teiten in 1975 ontstaat een breed, overlappend produktenprogramma, echter:
"[...] Mr. Garuzzo acted to reduce the number of Iveco's product lines available
from 21 to a core of six model ranges. At the same time the number of engine
groups was reduced by one half to six, and the variety of different truck cabs
was cut from 20 to only four" (European motor business, November, 1987,
p.48).

Uit tabel 5.14 blijkt dat Iveco in 1986 in West-Europa 2.574 steunpunten heeft.
Ook geeft zij het aantal geregistreerde civiele vrachtwagens - exclusief bussen _
per distributiepunt weer. Deze ratio Iijkt laag te zijn, maar ik wijs erop dat de
genoemde steunpunten eveneens voertuigen van <3,5 ton verkopen en dat zij
niet aIle een verkoopfunctie hebben.
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Tabel 5.13. Produktenprogramaa lveco 1980-1989# ##.
product ranqe Gr088 Vehicle Weiqht cateqory (t.)

3.5< - <6.0 6.0s; - <9.0 9.0s; - <15.0 ~15.0
Daily 49.10
Euro Z 110 Z 220 Z 435T
zeta 50.9 79.12 109.14
Club 75.9A 90.13AH 80.13AT
Cargo 0609 1111 2817 C
p-range 120.17H 190.26HT
M-ranqe 115.14 175.24T
T-ranqe 190.26T
bU8 A 40.8 471.12.20
coach Poker 370.5.12.30
military 40.10 WN 75.13 AWN 110.17 AWN 160.23 ANWM

# De betreffende produktlijnen zijn indicatief voor de
produktlijnen die Iveco in de periode 1980-1989 heeft qevoerd,
vat niet veqneeat dat in de onderhaviqe periode
qeaodificeerde voertuiqtypea zijn qelntroduceerd.

## De aanqegeven voertuiqtype8 zijn voorbeelden om te illu8treren
dat Iveco in het bedoelde segment produkten aanbiedt.

Bron I DAF NV (bewerkt).

Ben overzicht van de produktiefaciliteiten van Iveco en hun belangrijkste
activiteiten in 1989 is weergegeven in tabel 5.15. In totaal heeft Iveco achttien
produktiefaciliteiten, waarvan dertien in Italie, drie in West-Duitsland, ~n in
Frankrijk en een in Groot-Bnttannie. Tabel 5.16 verbeeldt de produktie van
vrachtwagens onder Iveco-licentie in de periode 1980-1984. Terwijl tabe15.17
een aantal kengetallen van Iveco in deze periode weergeeft.

5.3. The scope and the scale of Fiat

5.3.1. Economies of scope

5.3.1.1. Inleiding

In deze subparagraaf onderzoek ik in hoeverre er binnen Fiat, vooral in de
periode 1980-1989, al dan niet sprake is van de realisatie van economies of
scope als gevolg van het samenstel van activiteiten waaruit Fiat bestaat. De



144 FIAT SPA

mate waarin Fiat haar ondememingsrisico reduceert, gerelateerd aan haar scala
aan ondememingsactiviteiten, is bet onderwerp van subparagraaf 5.3.2. De
relatie tussen de omvang van Fiats activiteiten en baar winstgevendbeid staat
centraal in subparagraaf 5.3.3. De in de paragrafen 5.1. en 5.2. verwerkte
inforrnatie dient als bron voor elk van de subparagrafen 5.3.1.,5.3.2. en 5.3.3.

Tabel 5.14. Distributiepunten en reqistraties per
distributiepunt Xveco in West-Europa 1986.

land aantal #reqistraties (>3,5 t. )distributiepunten per distributiepunt
HL 51 15B/L 80 8

F 400 16GB 108 97
D 471 16
N 45 21S 32 9X 1.142 15
A 35 14CH 106 3Hov. 104 33

# Xnclusief de voertuiqen die voortkomen uit de
joint venture met Pord.

H Onder overiqe zijn de landen Denemarken, Spanje,
Finland, Xerland, Portuqal en Griekenland opqenomen.

Bronl DAP NY (bewerkt; vertalinq).

Tabel 5.15. Produktiefaciliteiten en hun belanq-
rijkste activiteiten Xveco 1989#.

production _in activity
location
Turin (2x) prod. of medium/heavy trucks
Milano prod. of axles and enqines
Bolzano prod. of military trucks and cabsSuzarra prod. of Daily ranqe
Luzarra prod. of forklift trucks
Bari prod. of forklift trucks
Foqqia prod. of 2.5 1. enqine
Brescia prod. of liqht/medium trucks
Modena prod. of lUXUry coaches
Grottaminardi prod. of coaches
Valla ufita prod. of city and intercity buses
Piacenza prod. of special trucks
Ula (2x) prod. of medium/heavy trucks
Weisweil prod. of fire enqines
Bourbon Lancy prod. of heavy enqines
Lanqley prod. of Carqo-ranqe

# Het overzicht betreft een weerqave van de situatie
in 1989. Afqezien van Xveco's verkoop van haar aandeel
in de joint venture (betreffende de assenfabriek in
Cameri) met Rockwell in 1987 en van de busfabriek in
Fourchambault in 1988, is zij representatief voor de
situatie in vooral de tweede helft van de tachtiqer jaren.

Bron I DAP NY.
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Tabel 5.16. Produktie van vrachtwagens (X 1.000) onder
Iveco-licentie 1980-1984.

1980 1981 1982 1983 1984
Yugoslavia (ZCZ) 2.0 2.8 3.4 3.0 6.7
Yugoslavia (TAM) 5.9 4.4 3.5 1.2 4.2
Egypt 1.4 2.6 2.2 0.4 2.1
(El Rasr Aut. CO·I
Turkey 0.4 0.7 0.6 0.8 0.1
(otObU8 Karoseri)
total 9.7 10.5 9.7 5.4 13.1

Bronl Fial, 1986, p.54.

Fiat diversificeert al in een vroeg stadium van haar bestaan. Zoals uit para-
graaf 5.1. blijkt, bouwt zij in het eerste decennium van haar bestaan luchtvaart-
motoren en construeert zij haar eigen vliegtuig, trams en scheepsmotoren.
Daarnaast begeeft Fiat zich door deelnemingen in minder gerelateerde activitei-
ten.

In de twintiger jaren genereert deze diversificatie de eerste baten. Nadat in 1922
de ingenieurs van Fiats marine dieselactiviteit zijn begonnen met de ontwikke-
ling van een diesel motor voor wegvoertuigen, verschijnen in 1926 hiervan de
eerste prototypes. In 1930 presenteert Fiat haar eerste dieselmotortoepassing in
een vrachtwagen.

5.3.1.2. Atbankelijkbeid en resultaat

Tabel 5.7 toont dat de voertuigactiviteiten, waar Fiat oorspronkelijk mee start;
in de periode 1980-1989 het merendeel van de omzet realiseren. 'ill genereren
de primaire voertuigactiviteiten - automobiles, commercial vehicles, agricultural
tractors en construction machinery - 68,8% van de groepsomzet (exclusief
intercompany eliminations) in 1980, 75,8% in 1984 en 69,2% in 1989. Fiat
vergroot haar relatieve afhankeUjkbeid van de primaire voertuigactiviteiten in
het eerste gedeelte van de periode 1980-1989. Dit ondanks uitbreiding van de
niet-voertuig-gerelateerde-activiteiten: "The sale of the minority participation in
Rinascente is part of the Agnelli family's current policy of concentrating on its
interests in vehicle manufacturing in which it has the greatest experience and
the controlling stake" (Buxton, December 11, 1980).
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In het tweede gedeelte van de tachtiger jaren verandert dit. Zo vertrekt V. Chi-
della, managing director van de personenwagenactiviteiten, in november 1988
wegens zijn afwijkende opvattingen: "In zijn [Chidella's] visie diende Fiat zich
in de eerste plaats met de beschikbare middelen en talenten te richten op bet
uitbouwen van de sterke positie op de thuismarkt naar een positie in Europa en
elders op de wereld-automobielmarkt. [...] Giovanni Agnelli heeft toegelicht dat
Chidella al te zeer een 'autocentrische' visie nastreefde. Agnelli: 'Ik ben echter
de mening toegedaan dat Fiat een industriele houdstermaatschappij moet blijven
en dat het management over al onze activiteiten gevoerd moet worden vanuit de
holding zelf'. [... ] De Agnelli's hebben een verdere verbreding van de Fiat
Groep voor ogen. [...] De Agnelli's hebben het concept van een technologiecon-
cern voor ogen zoals Ernst Reuter dat in de praktijk brengt bij het Westduitse
Daimler-Benz en Pehr Gyllenhammar bij de Zweedse Volvo" (Kuin, 30 novem-
ber, 1988). C. Romiti - managing director van de Fiat-groep - verklaart in 1990
dan ook: "In 1989 the car division's turnover as a percentage of total group
turnover had fallen to 54 per cent [...] It will be still further reduced in 1990 by
the consolidation of the group's insurance companies and as large distribution
companies in the group are consolidated. This percentage should then fall to
around 50 per cent" (European motor business, February, 1990, p.9).

Uit subsubparagraaf 5.2.1.1. blijkt dat Fiat in 1980 11 kernactiviteiten onder-
scheidt. Het merendeel hiervan komt voort uit de toeleverbehoefte van de
voertuigactiviteiten. Zo wordt van de activiteiten steel, components en machine
tools and production systems in 1979 respectievelijk 55%, 48% en 62% van de
omzet binnen de Fiat-groep gegenereerd. Het totale aantal interne leveranties
bedraagt in de periode 1980-1989 circa 13% van de groepsomzet. Bijgevolg is
er sprake van een tamelijk grote wederzijdse aihankelijkheid van een aantal
groepsactiviteiten, maar Diet van alle. Zo kan een scheiding aangebracht worden
tussen de aard van de activiteiten. Ik onderscheid drie groepen (zie ook subsub-
paragraaf 5.2.1.1.):

1. De primaire voertuigactiviteiten (groep 1): automobiles, commercial vehicles,
agricultural tractors en construction machinery.

2. De activiteiten die een overwegend verticale toeleverrelatie met de primaire
voertuigactiviteiten hebben (groep 2) en dus voor een aanzienlijk deel hun
omzet ontlenen aan deze activiteiten: steel, components en machine tools and
production systems.

3. De overige (veelal niet-verwante) activiteiten (groep 3).
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De gezamenlijke omzet van groep 1 bedraagt 68,8% van de groepsomzet
(exclusief intercompany eliminations) in 1980, waarna deze stijgt tot 75,8% in
1984 en daalt tot 69,2% in 1989. Van groep 2 bedraagt de gezamenlijke omzet
17,7% van de groepsomzet in 1980, 15,1% in 1984 en 14,0% in 1989. Terwijl
de gezamenlijke omzet van groep 3 13,6% van de groepsomzet bedraagt in
1980, waarna bet daalt tot 9,1 % in 1984 en stijgt tot 16,8% in 1989. Uit tabel
5.18 blijkt dat de resultaten van deze drie groepen activiteiten uiteenlopen.

Tabel 5.18. Bedrijfareaultaat-gedeeld-door-de-omzet (') per groep van
activiteiten (excl. de intercompany eliminationa) 1981-1989.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
groep 1 6,1 4,6 4,6 6,7 8,1 7,9 7,9 8,1 8,0groep 2 6,1 8,0 7,8 8,3 7,0 7,4 7,5 7,1 6,9#groep 3 14,9 11,2 11,2 11,0 9,5 6,6 6,4 7,9 9,3

Hconcern 6,8 6,2 6,3 7,9 8,9 8,5 7,6 7,9 8,1
# De holding companiea and miacellaneoua zijn hier niet in betrok-

ken, vanwege de aterk afwijkende aard van deze activiteiten. Voor
de berekening van de ratio voor het concern ia hier niet voor ge-
corri geerd, vanwege het feit dat vanaf 1987 geen aeparate cijfera
(zie tabel 5.10) beachikbaar zijn.

H De waarden voor het totale concern wijken af van de waarden zoala
zij in tabel 5.19 worden gegeven, vanwege het feit dat de waarden
in deze tabel excluaief de intercompany eliminationa zijn bepaald.

Bronnenl de tabellen 5.7 en 5.10.

Uit tabel 5.18 blijkt dat de resultaten van groep 1 en 2 niet gebeel parallel
lopen, ondanks de wederzijdse afhankelijkbeid. Groep 2 presteert in de periode
1981-1984 beter dan groep I, terwijl bet in de periode 1985-1989 andersom is.
Uit tabel 5.10 voIgt dat de components-activiteit voor een aanzienlijk deel van
bet bedrijfsresultaat van groep 2 verantwoordelijk is. Een mogelijke verklaring
biervoor is bet feit dat de componentenafzet niet zozeer samenbangt met de
voertuigafzet, als weI met bet bestaande wagenpark in bet betreffende jaar.

Het resultaat van groep 3 onderscbeidt zicb tussen 1981-1985 in positieve zin
van de overige activiteiten. Na een dating tot onder bet groepsgemiddelde in
1986 en 1987, berstelt zij zicb weer. Deze dating hangt onder andere samen (zie
ook tabeI5.10) met bet in 1986/1987 creeren van de nieuwe activiteit Snia
BPD.

Binnen groep 3 treden tamelijk grote verscbillen in resultaat op (zie ook
tabeI5.19). De tourism and transport-activiteit doet bet slecbt - gemeten door
bet bedrijfsresultaat als percentage van de omzet te nemen: 0,0% in 1981, 2,4%
in 1982, 2,1% in 1983, 1,7% in 1984, 1,1% in 1985 en in 1986 (bet laatste jaar
van haar bestaan) 1,4%. Alboewel deze ratio geen volledig beeld geeft, blijkt de
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teleurstellende gang van zaken ook uit de voortdurende herschikking van haar
activiteiten. Reports of the board of directors and statutory auditors to the
shareholders Fiat (1980, p.28): "Our intention of getting out of this area [de
'public transport'-activiteit) materialised in 1980 with the sale of Company and
offices to the public sector". En: "Following the rationalisation and specialisati-
on plans introduced in 1981 [...]" (Annual report Fiat, 1982, p.29). Consolida-
ted financial statements of the Fiat group (1983, p.38): "As part of this sector's
[tourism and transport] restructuring plan, Sgea-Friuli was sold off during the
year. [...] the sale of the Valtur financing company in 1982". Consolidated
financial statements of the Fiat group (1986, p.24): "Since the sale of Ventana
Turismo [...] in late 1985 [...J". Tevens: "Within the framework of the Sector's
restructuring plan Sadem and Savda were sold to private operators on Octo-
ber 30, 1986" (81s1 operating year - annual report Fiat, 1986, p.24).

Ook de thermomechanics-activiteit presteert onder het gemiddelde van groep 3.
Het bedrijfsresultaat-gedeeld-door-de omzet van deze activiteit bedraagt 19,1%
in 1981, 4,9% in 1982, 5,1 % in 1983, 4,9% in 1984 en 2,8% in 1985. In 1986
wordt zij gesplitst en ten dele bij de aviation- en bij de components-activiteit
ondergebracht (zie ook subsubparagraaf 5.2.1.1.). Alhoewel de aviation-activiteit
tot 1986, ten opzichte van het gemiddelde van groep 3, bovengemiddeld
presteert - wederom gemeten door het bedrijfsresultaat a1s percentage van de
omzet te nemen - blijkt zij na de samenvoeging met het gedeelte van de
thermomechanics-activiteit in 1986 Minder goed te presteren: 2,1 % in 1986,
6.5% in 1987, 0,3% in 1988 en 4,2% in 1989.

De activiteit civil engineering presteert aanvankelijk boven het gemiddelde van
groep 3. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedraagt 16,0% in
1981 en 15,7% in 1982, maar valt nadien sterk terug: 8,4% in 1983, 5,0% in
1984, 1,1% in 1985, 2,2% in 1986, 1,6% in 1987, 2,2% in 1988 en 2,2% in
1989.

De resterende activiteiten van groep 3 - publishing, bioengineering (vanaf 1987
Snia BPD), railway equipment and transportation systems en telecommunica-
tions - presteren, ten opzichte van het gemiddelde van groep 3, in de periode
1980-1989 respectievelijk redelijk tot zeer goed.

Ben verklaring voor de goede resultaten van de activiteiten railway equipment
and transportation systems en telecommunications zou bet feit kunnen zijn dat
zij hun omzet voor een aanzienlijk deel bij publieke organen realiseren.
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Uit de beschikbare jaarverslagen wordt niet duidelijk hoe groot het omzetper-
centage is dat de activiteit railway equipment and transportation systems bij
publieke organen realiseert. Toch lijkt dit aanzienlijk te zijn: "Despite the lack
of a formulation, by the Italian railway authority, of a long term development
plan this Sector [railway equipment and transportation systems] is paying
particular attention to the need for renewal in railway transport. Fiat has chosen
to have an interest in this area because it believes that public transportation
constitutes the logical complement to private transportation. [...] In 1982, the
companies in this sector started work on orders assigned by 'Ferrovie dello
Stato' (the Italian State Railways), in the amount of 600 billion lire (at 1981
value), within the framework of their 1981-85 plan" (Consolidated financial
statements of the Fiat group, 1982, p.28). Met een jaaromzet van 163 miljard
lire in 1982 (zie tabel 5.7) lijkt de activiteit railway equipment and transporta-
tion systems een groot deel van haar omzet bij de overheid te realiseren. En
bovendien: "At 31/12/84 the Sector order book [...] stood at L 525 billion lire.
Production was devoted to orders won in earlier years, in particular rolling
stock for the State Railways, the Milan underground and the Turin rapid transit
system [...]" (Consolidated financial statements of the Fiat group, 1984, p.29).
Alsook: "In 1988 operations [van de activiteit rolling stock and railway sys-
tems] concentrated on filling orders for the Italian State Railways and for urban
transport authorities" (Consolidated financial statements of the Fiat group,
1988, p.25).

Voor de activiteit telecommunications lijkt de afzet aan publieke organen ook
een belangrijke rol te spelen: "The Sector [telecommunications] operates in the
field of public, private and military (TLC) telecommunications systems [...]
Activities increased sharply for Sector companies during 1988 both because of a
return to capital spending programmes on the part of public networks [...]"
(Consolidated financial statements of the Fiat group, 1988, p.26). Alsmede:
"[...] further strengthened its position, with a strong stimulus from the invest-
ments of the Italian State Telephone Company" (Consolidated financial state-
ments of the Fiat group, 1989, p.36).

Wellicht dat de slechte resultaten van sommige activiteiten van groep 3 onder
andere veroorzaakt worden doordat het coordineren van aile (ongerelateerde)
activiteiten veel aandacht van de ondememingsleiding vraagt: diseconomies of
scope. "A further challenge will be to improve the performance of the non-core
activities, a number of which currently produce inadequate returns. By any
standards, these activities represent a very broad spread of interests with the
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various problems that this brings. Not least of these problems is effective
managerial control" (European motor business, May, 1989, p.129).

Naast de voornoemde activiteiten kent Fiat onder meer het 'Centro Ricerche
Fiat': "The Centro Ricerche Fiat is mainly responsible for carrying out medium-
long term research and development activities, aimed both at products and at
production processes, in agreement with and for the benefit of the single
operating sectors and of the Group" (Consolidated financial statements 0/ the
Fiat group, 1982, p.35). Met de hier aanwezige know-how voert Fiat specifieke
projecten voor een andere activiteit uit, waarvan de resultaten voor andere
activiteiten aangewend kunnen worden. Bijvoorbeeld: "[...] fuel and diesel
engines with low specific consumption; devices for the electronic control of
gear shifting; methods for forecasting material wear and tear and life span; the
development of particular anti-wear and low friction coatings, and the feasibility
analysis for localized hardening of mechanical components through laser
treatment" (Consolidated financial statements 0/ the Fiat group, 1982, p.35).

5.3.1.3. Externe afhankelijkbeden

Naast de afhankelijkheid van de groepsactiviteiten heeft Fiat - of haar houdster-
maatschappij 'IFI' - direct en indirect belangen in andere ondernemingen.
Figuur 5.1 geeft een indruk van de verwevenheid van Fiat met vooral de
ltaliaanse samenleving: "Er bestaat een spinneweb van met elkaar verweven
industrieen die veel ondernemingen dwingt zich naar de paar mensen aan de top
van de Italiaanse machtspiramide te richten. [...J Gianni AgneUi beheerst een
totaalwaarde van meer dan vijfentwintig miljard dollar aan industriele en
financiele ondernemingen, direct of indirect. Dit betekent dat een kwart van de
gehele Italiaanse effectenmarkt in handen van de Agnelli-dynastie is" (Fried-
man, 1988, p.l08).

Deze spreiding van belangen en activiteiten binnen en buiten Fiat lijkt te leiden
tot economies of scope. Zo staat in subsubparagraaf 5.2.1.1. aangegeven dat Fiat
in 1982 een deel van haar staalactiviteiten - Teksid - aan (de staatsonderneming)
Finsider verkoopt. Friedman (1988, p.164-165): "De prijs die voor Teksid is
betaald, zou vanzelfsprekend algemeen bekend moeten zijn. Maar dat is niet zoo
Het is een geheim. [...J 'Teksid maakte deel uit van een ingewikkelde reeks
overeenkomsten tussen Fiat en de regering in Rome, waarbij werd afgesproken
dat Fiat en het staatsbedrijf Alfa Romeo zouden gaan samenwerken op het
gebied van auto-onderdelen, terwijl de overheid in ruil daarvoor de verliesge-
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vende staalbedrijven van Fiat zou ovememen. Teksid was een ongelooflijk
geschenk van de politici.'"

In subsubparagraaf 5.2.2.1. staat dat Fiat in 1987 de (staats-jonderneming Alfa
Romeo ovemeemt, in tegenstelling tot Ford. Ook hier bestaat onduidelijkheid
over de vraag in hoeverre sprake is van een daadwerkelijk marktconforme
transactie: "In juli 1987 [...] gaf de Europese Commissie in Brussel opdracht de
ornstreden transactie te onderzoeken. De onderzoekers moesten met name
controleren of Fiat inderdaad niet meer dan 400 miljard lire had betaald voor
het gehele autobedrijf, een prijs die veel lager was dan de werkelijke markt-
waarde van Alfa, Zij kregen ook opdracht om beschuldigingen uit te zoeken dat
Fiat tijdens de ovemame een voorkeursbehandeling had gekregen van de
Italiaanse regering. Begin 1988 publiceerde de respectabele Motor Industry
Research Unit (MIRU) vervolgens een rapport waarin werd gesteld dat na
uitvoerige economische analyses moest worden geconcludeerd dat Ford in het
tweegevecht om Alfa eigenlijk meer had geboden dan Fiat" (Friedman, 1988,
p.175).

De Japanse personenwagenimport blijkt aan banden te zijn gelegd: "Tot nu toe
heeft Fiat een uiterst beschermd bestaan geleid. De import van Japanse perso-
nenauto's (met uitzondering van jeeps) is nog steeds gebonden aan een maxi-
mum van slechts 500 per jaar op basis van een bilateraal verdrag uit de jaren
vijftig [...] Bovendien is de Italiaanse regering haar grootste particuliere werkge-
ver sinds de jaren zestig van dienst geweest door het voeren van een uiterst
autovriendelijk beleid. In het hele land werden prachtige autostrade aangelegd
terwijl het openbaar vervoer schromelijk werd verwaarloosd" (Heering, 5 sep-
tember, 1990). En ook: "The Italian Government also indirectly supports its
native automobile industry by taxing the ownership of cars in such a way that
small cars, Fiat's traditional strength, are disproportionately attractive to the
Italian customer'" (State aid to the European motor industry, 1987, p.53).

Volgens Friedman (1989, p.157) stelt G. De Michelis dan ook: "'But, let me tell
you another thing: Fiat has grown powerful in great part as a result of political
help.' So says Gianni De Michelis, Italy's Deputy Prime Minister. [...] 'The
biggest help,' he concludes, 'was the law passed in 1977 which Fiat used from
1981 to 1984 to layoff 100,000 workers and under which most of their wages
were paid by the government.'"
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Een andere mogelijke vorm van overwaarde vloeit voort uit de relatie van de
activiteiten railway equipment and transportation systems en telecommunica-
tions met publieke organen. Uit subsubparagraaf 5.3.1.2. blijkt dat de voor-
noemde activiteiten binnen de activiteiten van groep 3 zeer goede prestaties
realiseren in de periode 1981-1989. Ook Iijken juist zij een groot deeI van hun
omzet bij publieke organen te realiseren.

Ook bij de strijd tussen Volvo, OAF, Daimler-BenzIMAN en Fiat om de
ovemame van de Spaanse vrachtwagenproducent Enasa, doet het verweven-zijn
van Fiat met de Italiaanse staat opgeld: "The [Spaanse] government's final
decision on the Enasa sale was widely believed to have been put off until Italy
agreed to proceed with plans to set up a glass factory in Galicia. It was feared
that the project, approved last week by the Italian government, would be
aborted if Fiat failed to win the bid for Enasa" (Vitzhum, December, 1989).
Alsook: "Mr Aranzadi [de Spaanse minister van industrie] has worked particu-
larly hard to save the project, and last Friday's agreement will also strengthen
his hand in the political argument in Spain over who which company be
allowed to take over the big Spanish truck producer, Enasa, from the Govern-
ment. Mr Aranzadi favours Fiat, which has also offered to build a car plant in
Spain if it is awarded Enasa [...J At one stage the success of Fiat's bid was
being linked to a successful conclusion of negotiations on the SN glass plant
[...J" (Bruce en Wyles, November 22, 1989).

Op die manier wendt Fiat haar concern-scope aan met het doel de ovemame
van Enasa te doen slagen: U[•.•J especially in passenger cars, which may be
important in the future. Interestingly, in this last respect Fiat offered to build a
car plant in Spain [...J" (Auto industry, January, 1990, p.2).

Uiteindelijk verwerft Iveco (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.2.) een meerderheids-
aandeel in Enasa: "The surprise deal also opens the way for the possible
assembly in Spain of Iveco trucks or Fiat cars. Mr Giorgio Garuzzo, Iveco chief
executive, said the Enasa plant in Valladolid would be used to assemble 'Iveco
or other Fiat products in the future'" (Done, September 14, 1990). En: "Het
akkoord tussen INI en PlAT kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor
andere industriele sectoren, iets waarop de Spaanse minister van industrie,
Claudio Aranzadi, donderdagavond laat aI zinspeelde. De kans dat PlAT zaI
besluiten een fabriek voor personenwagens op te zetten in Spanje, wordt na de
ovemame van Enasa een stuk groter. Ook op het gebied van telecommunicatie
is verdere samenwerking te verwachten tussen FIAT -dochter Telettra en
Spaanse bedrijven" (Rijnen, 11 september, 1990).
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5.3.1.4. CoOperatieve betrekkingen

In subparagraaf 2.3.2. staat aangegeven dat, bezien vanuit de transactiekostenbe-
nadering,. cooperatieve ondememingsbetrekkingen beschouwd kunnen worden
als een tussenvorm tussen volledige internalisatie en het marktmechanisme.
Hierbij worden specifieke transactiekosten verminderd, terwijl de co6rdinatie-
kosten die hiermee samenhangen de transactiekostenvermindering Diet te boven
gaan. Ben mogelijke vorm van cooperatieve ondememingsbetrekkingen betreft
de Iicentie. Uit het navolgende blijkt dat Fiat door het verstrekken van Iicenties
in staat is om, door zogenaamde 'package-deals', overige groepsactiviteiten te
stimuleren en derhalve economies of scope te realiseren.

Fiat sluit al in een vroeg stadium van haar bestaan samenwerkingsovereenkom-
sten - veelal Iicentie-overeenkomsten - op personenwagengebied met (onderne-
mingen uit) meer of minder ontwikkelde landen: "Furthermore, Fiat has a
history of cooperation with the East European automotive industry, and some of
its entry level cars are built in Poland" (European motor business, November,
1988, p.14). In 1912 bouwt Fiat de eerste personenwagenfabriek in Rusland.
Nadat in 1934 Polski Fiat met de produktie van Fiat personenwagens is gestart,
voIgt in 1965 een Iicentie-overeenkomst voor personenwagenproduktie in
Warschau. In 1954 sluiten Fiat en Joegoslavie een overeenkomst om personen-
wagens en vrachtwagens in dat land te gaan produceren. Ook gaat Fiat samen-
werkingsverbanden aan met Spanje (Seat) en Turkije (Tofas) (Fiat, 1978,
p.27-28). Tabel 5.4 geeft het aantal personenwagens weer die geproduceerd zijn
op basis van hetzij Fiat-licenties hetzij deelnemingen in de periode 1969-1977.

Naast het verstrekken van Iicenties, om personenwagens - en vrachtwagens (zie
tabel 5.16) - te kunnen produceren, is Fiat vaak betrokken bij het opzetten van
de produktie-installaties: "Whatever the case, the agreement calls for a complete
renovation of the FSO plant in Warsaw on the basis of Fiat technology. [...]
Some of the cars may be exported to the West as payment for Fiat's assistance,
conforming to a pattern which has often been experienced in Bast- West indus-
trial contracts, but Fiat may also receive a certain volume of parts from Poland"
(European motor business, November, 1988, p.33). Benevens: "Fiat heeft in
Moskou een streepje voor op aile andere westerse autoconcerns, omdat de
Sovjets nog steeds zeer te spreken zijn over het akkoord met de Italianen uit
1966. Onder die overeenkomst bouwen de Sovjets de Fiat 124 in licentie.
Bovendien hielpen de Italianen met het ontwerp van een autofabriek voor 650
duizend auto's per jaar" (Greenhouse, 18 augustus, 1990). Fiat streeft dan ook
bewust naar investeringsgebonden technologie-overdracht: "Investments else-
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where are tied to the sale of know-how (e.g. the construction of automobile
plants in Eastern Europe) [...] (Fiat, 1978, p.l0). Bovendien: "The company
aims to export its technology and know-how not only in the field of consumer
goods, but also with regard to investments, thus making a real contribution to
the overall industrial growth of the country in question" (Fiat, 1978, p.32).

Met Libie sluit Iveco een overeenkomst in september 1981: "Libya's first truck
and bus production plant, developed with the help of Iveco [...] will start
production next month [...] As part of the arrangement, Iveco has also agreed to
provide assistance to Ubya's infant automotive component industry by supply-
ing manufacturing technology, personnel training techniques and helping to
organise production" (Financial times, September 24, 1981). In december van
dat jaar blijkt: "Premier Automobiles, one of India's few vehicle makers, has
signed technical co-operation agreements with Iveco and Fiat, Iveco's Italian
parent, to produce cars and trucks near Bombay" (Murthy, December 3, 1981).

In 1985 sluit Iveco een overeenkomst af met China: "[...] the conclusion of the
negotiations with the Nanjing Motor Corporation for the manufacture in China
of Iveco's light S range vehicles. Under the terms of this agreement 60,000
vehicles and 80,000 engines [...] will be produced locally each year after the
restructuring of various existing factories and the building of new ones using
Iveco technology (80th operating year - annual report Fiat, 1985, p.15). Met
'Iveco technology' wordt hier waarschijnlijk 'produktietechnologie van de Fiat-
groep' bedoeld: "[...] in China using technology from the Italian group. [...] Six
existing factories are also to be modernised" (European motor business,
November, 1987, p.67).

5.3.2. Reductie van het ondernemingsrisico

Zoals in subparagraaf 2.4.3. is beschreven, spelen economies of scope en de
hiermee samenhangende transactiebelemmeringen voor unrelated diversification
geen rol van betekenis. Wei is hierbij de mate van reductie van het onderne-
mingsrisico van belang. Deze subparagraaf handelt over de mate waarin sprake
is van reductie van het ondememingsrisico, als gevolg van het samenstel van
Fiats ondememingsactiviteiten. Ik onderzoek de grootte van de winstgevend-
heidsvariantie van het Fiat-concern en haar afzonderlijke activiteiten in de
periode 1981-1989.

Zoals Fiat zelf al aangeeft hecht zij waarde aan de reductie van het ondeme-
mingsrisico: "In the diversified sectors of Fiat, the relatively satisfactory order
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book situation allows us to rule out the risk of poor performance [...J The varied
picture gives a good overall cyclic balance, which is one of the results we were
entitled to expect from the policy of diversification we have followed up to
now" (Reports of the board of directors and statutory auditors to shareholders
Fiat, 1977, p.85). En: "Diversification has been developed mainly from opportu-
nities already existing within the Fiat group [...] This solution has proved
functional in reducing and distributing industrial risks" (Reports of the board of
directors and statutory auditors to shareholders Fiat, 1978, p.5).

Aan het voor het concern moeilijke einde van de zeventiger en het begin van de
tachtiger jaren, blijkt de waarde van de spreiding der activiteiten: "Certainly, the
much criticised diversification h~ played its part in helping Fiat through its
troubles. The losses on the car side. L230bn [...] in 1979 and 1980 combined,
were made less unpalabtable by profits in other sectors-and 1981 's improvement
owes much to the upturn in the fortunes of Iveco, as well as the sustained
profitability of components and other sectors" (Cornwell, March 18, 1982).

Conform de methodiek die ik in subparagraaf 4.3.2. heb gevolgd, verbeelden de
tabellen 5.19 en 5.20 de (bewerkte) verboudingsgetallen en de omzetaandelen
per activiteit van Fiat over de periode 1981-1989. Uit tabel 5.20 blijkt dat de
variantie van de waarden van de verhoudingsgetallen voor het totale concern
beduidend lager is dan voor de meeste afzonderlijke activiteiten. Tabel 5.19 laat
zien dat het tegengestelde verloop van de verhoudingsgetallen van automobiles
en commercial vehicles dit gegeven voor een aanmeckelijk deel veroorzaakt,
Fiats, in omzetaandeel gemeten, grootste activiteiten - automobiles, commercial
vehicles en agricultural tractors - vertonen tamelijk lage waarden van de
varianties van de verhoudingsgetallen. De andere (kleinere) activiteiten tonen
overwegend tamelijk hoge waarden van de varianties van de verhoudingsgetal-
len.

5.3.3. Ondememings- en activiteitenomvang

5.3.3.1. Ondememingsomvang

Zoals in subsubparagraaf 5.3.1.1. is aangegeven staat in deze subparagraaf de
relatie tussen de omvang van Fiats activiteiten en haar winstgevendheid cen-
traal. In subparagraaf 2.4.4. (zie ook paragraaf 3.3.) heb ik de relatie tussen de
ondememingsomvang en de winstgevendheid onderzocht. Hieruit blijkt dat het
opereren op een relatief grote schaal economies of scale met zich mee kan
brengen, voortkomend uit het optreden van samengestelde schaaleffecten.
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Fiat opereert op zeer grote schaal. Tabel 5.7 laat zien dat zij in 1989 een omzet
van 52,0 biljoen lire realiseert, waarmee zij tot e6n van de grootste concerns
van West-Europa behoort. Zoals blijkt uit 'Fortune's new global SOO', waarin de
- gemeten in omzet - 500 grootste industriele ondernemingen ter wereld zijn
opgenomen, neemt FIat wereldwijd qua grootte een 15e positie in in 1989. In
West-Europa neemt Fiat volgens dezelfde ranglijst qua grootte een 5e positie in
in 1989 (Fortune international, July 30, 1990, p.42-72).

Desondanks tmcht Fiat haar omvang verder te vergroten: "It is on the internatio-
nal scene that we must seek those economies of scale that can be considered
adequate for the dimensions already achieved by Italian industry. It is there that
we shall be offered the chance to acquire advanced technologies and substantial
market shares for new and existing products" (80th operating year - annual
report Fiat, 1985, p.7). Ben wijze waarop zij dit wit realiseren is door middel
van samenwerkingsverbanden: "[...] the creation of a company jointly owned by
Fiat (65%) and Matra (35%) to operate in engine fuel feed systems and on-
board instrumentation. The new company will be one of the biggest in Europe,
of a size to achieve significant economies of scale and invest in substantial new
research and development programs" (Consolidated financial statements of the
Fiat group, 1986, p.4).

In april 1990 blijkt hoever Fiats ambities reiken: "Fiat of Italy and Ford of the
US [...] have begun negotiations on combining their world-wide farm machinery
and heavy truck operations" (Done en Garnett, April 7, 1990). In augustus 1990
voIgt: "Het Italiaanse autoconcern Fiat heeft de divisie landbouwmachines van
het Amerikaanse autoconcern Ford overgenomen. De twee autobedrijven hebben
besloten hun aetiviteiten te bundelen in een joint venture, die voor tachtig
procent in handen komt van FIat. Hiermee krijgt het Italiaanse autoconcern Fiat
een entree op de Amerikaanse tractormarkt en wordt het een van de grootste
fabrikanten voor landbouwmachines ter wereld" (Leijendekker, 1 augustus,
1990).

Niet lang hierna voIgt de deelname in Enasa: "Coming six weeks after an
accord between FIat and Ford Motor Co. of the U.S. to merge their tractor, farm
and industrial-equipment businesses into a new company 80% owned by Fiat,
the accord marks a new advance in Fiat's strategy of internationalization" (Bray,
September 14, 1990).
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Tabel 5.20. 8ewerkte verboudingsgetallen en omzetaandelen Piat 1980-1989.
rekenkundig ge- variantie van omzetaandeelaiddelde van de de verbou- in de totaleverboudingsge- dingsgetallen concernomzettallen 1980-1989

(t> (t>
automobiles 7.23 5.97 48.31comaercial vebicles 5.84 7.09 17.14#agricultural tractors 6.36 8.32 6.09construction aacbinery 4.70 10.72 1.92metallurgical products 7.68 10.69 3.71components 7.56 1.29 9.76production systems 7.73 13.31 1.96civil engineering 6.05 35.99 2.23railway equipment/ 16.24 13.65 0.60transportation systems
aviation 7.73 22.32 1.37tbenaomecbanics 7.37 44.00 0.35telecommunications 18.22 18.70 1.73bioengineering 20.26 6.74 0.15publisbing 7.00 10.69 0.68tour is. and transport 1.44 0.73 0.45Snia BPD 7.11 2.31 2.19financial services 8.45 - 0.60##bolding company - - 0.78and aiscellaneous
concern 7.77 1.37 100.00

# Vanaf 1987 wordt de omzet van de activiteit construction aacbinery
saaengevoegd met de activiteit agricultural tractors.

## De omzet van de activiteit energy in 1980 is bij 'bolding company and
aiscellaneous' gevoegd.

Bronnenl de tabellen 5.7, 5.10 en 5.19.

Niet alleen de diversiteit van activiteiten, maar ook de omvang van de Fiat-
groep brengt voordelen met zich mee. Zo staat in subsubparagraaf 5.2.1.2.
vermeld dat de waarde van de purchases, aIs percentage van de waarde van de
net sales and revenues, in de periode 1981-1989 slechts in geringe mate
toeneemt. Het blijkt echter dat de waarde van de plant, property and equipment
(zie tabel 5.9) aIs percentage van de waarde van de net sales and revenues (zie
tabel 5.8) in de periode 1982-1989 daalt. In 1981 bedraagt zij 29,8%, waarna zij
stijgt tot 37,2% in 1982. Dit wordt veroorzaakt door de herwaardering van de
post plant property and equipment in 1982: "During 1982 the majority of plant,
property and equipment located in Italy has been revalued [ ] The total amount
of the monetary revaluation of Lire 1,554,264 million [ ]" (Consolidated
financial statements of the Fiat group, 1982, p.52). Vanaf 1982 daalt zij, van
36,5% in 1983 tot 27,5% in 1989. Ook blijkt dat de waarde van de labor and
related costs als percentage van de waarde van de net sales and revenues een
lichte daling vertoont in de periode 1981-1989 (zie subsubparagraaf 5.2.1.2.).
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Blijkbaar treedt geen substitutie van arbeid voor kapitaal op in de periode
1982-1989 en lijkt sprake te zijn van verminderde integratie, of van een
toename van de efficiency in de onderhavige periode. Uiteraard kunnen beide
effecten samen optreden. Indien de mate van integratie inderdaad afneemt, zou
de waarde van de purchases, als percentage van de net sales and revenues
sneller moeten stijgen dan nu het geval is. Dat dit niet gebeurt kan in dat geval
verklaard worden uit het behalen van gunstiger inkoopcondities door het grotere
inkoopvolume dat gerealiseerd wordt. Uit tabel 5.8 blijkt dat de waarde van de
purchases stijgt van 11.037 miljard lire in 1982 naar 25.792 miljard lire in
1989, wat gepaard gaat met een stijging van de personenwagenproduktie van
1,3 miljoen in 1982 tot 2,2 miljoen in 1989 (zie tabel 5.11).

Fiats grote gepercipieerde (markt- )macht blijkt ook tegenkrachten in de samen-
leving op te roepen: "The West German Cartel Office has effectively killed a
proposed co-operation agreement between Fiat of Italy and Daimler-Benz of
West Germany for the manufacture of a new heavy automatic gear-box for
urban buses [...]" (Gooding, May 9, 1979). Bovendien: "Although certain groups
in Italy oppose such further widening of the Fiat industrial empire, the group
clearly has the financial resources both to expand car and truck operations and
to diversify further" (European motor business, May, 1989, p.127-128).

Iveco's deelname in Enasa vindt plaats kort voordat de wetgeving over de
EG-fusiecontrole gaat gelden: "Pikant is dat over een week (21 september) de
EG-fusiecontrole van kracht wordt, die van toepassing zou zijn op de overeen-
komst tussen Fiat en Enasa Op grond van die nieuwe regeling zou Fiat vooraf
toestemming moeten hebben van de Europese Commissie. Of Brussel er nu nog
aan te pas kan komen is onduidelijk" (De volkskrant, 14 september, 1990).
Echter: "Iveco's acquisition of a majority stake in the Spanish truck-maker
Enasa is likely to be the first European merger to be examined under new Ee
rules. These come into force next Friday and give the Commission sole power
to veto big Community mergers. Although the deal was announced last Thurs-
day, Commission officials said it would be caught by the rules so long as the
shares changed hands after September 21" (Kellaway, September 17, 1990).

Zo roept ook Fiats voomemen in oktober 1987 om in de t.v.-markt te penetreren
weerstand op: "The Italian business empire [Fiat] yesterday announced an
agreement that is likely to see it moving into the television market. The move
could, however, run into political or legislative obstacles. Advance word of it in
recent weeks has already sent a tremor through the Rome political establishment
which is concerned about Fiat having too much power in the print media [...]
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The political concern in Rome however appears to focus on Fiat being able to
get control of news broadcasting" (Friedman, October 2, 1987). Benevens: "It is
the Agnelli group's growing influence within the media that has given rise to
most concern. The group controls 24% of Italy's national daily newspaper sales:
it owns La stampa, a Turin-based daily, and effectively controls Italy's biggest
publishing group, Rizzoli, which owns Carriere della sera, Italy's most famous
newspaper. Coincidentally, there is generally less criticism of Fiat in these
newspapers, and also in II sole 24 ore, the Financial times look-alike, which is
owned by Confindustria, the employers' confederation. Mr Agnelli used to be
its chairman, and Mr Cesare Romiti, Fiat's managing director, was once tipped
to become its next" (The economist, February 27, 1988, p.27).

G. Agnelli is het met het voorgaande Diet eens: "His [G. Agnelli] statement pits
Italy's largest and most influential private company against a range of political
and industrial opinion which favours legislation to preserve competition and
curb industrial concentration. [...] Mr Agnelli argued that large Italian compa-
nies were a much smaller part of the national economy than in many other
countries and needed to be larger and more numerous in the 19908. He said the
European Community's competition laws were adequate to regulate the Italian
situation. The Fiat chief more than once revealed his belief that the campaign in
favour of competition laws was a politically inspired attack on his group. [... ]
Fiat's 1986 turnover of $19.67bn was only 4 per cent of national gross domestic
product, while the three publicly owned industrial groups, IRI, EN! and Efim,
jointly accounted for 10 per cent. 'This concentration does not seem to excite
similar anxieties,' he added. [...] Freedom of the press was not threatened, he
argued, by such a pattern of ownership. On the contrary, the press could not be
considered 'truly free' when it was controlled by 'political power' which, he
claimed, really feared competition from the private sector" (Wyles, January 21,
1988).

5.3.3.2. Personenwagens

Binnen de Fiat-groep nemen de personenwagenactiviteiten in de periode 1980-
1989 qua omzetaandeel de eerste plaats in (zie tabel 5.7). Zo bedraagt haar
omzetaandeel - exclusief intercompany eliminations - 40,1 % in 1980, tegenover
49,7% in 1989. In absolute termen beloopt haar omzet 8,3 biljoen lire in 1980
en 28,4 biljoen lire in 1989. Gerelateerd aan de produktievolumina van de
overige Westeuropese producenten vertoont Fiats personenwagenactiviteit
eveneens een behoorlijke omvang. Zo blijkt uit tabel 3.17 (zie subsubparagraaf
3.4.2.1.) dat Fiat 1.532.000 personenwagens produceert in 1978, waannee zij in
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omvang de derde personenwagenproducent van West-Europa is. In hoeverre is
en blijft dit aantal voldoende?

In subsubparagraaf 3.4.2.1. is aangehaald dat de voorzitter van de raad van
bestuur van Fiat, G. AgneUi, een jaarproduktie van twee miljoen personenwa-
gens per jaar minimaal noodzakelijk acht. Dit valt samen met het spreiden van
de vaste kosten van gereedschappen, machines, prototypen en dergelijke. De
hiennee samenhangende Minimum Efficient Size staat venneld in tabel 3.20
(zie subsubparagraaf 3.4.2.3.).

Feitelijk heeft noch Fiat - noch een andere Westeuropese personenwagenprodu-
cent - in 1978 minstens 2 miljoen personenwagens geproduceerd. Fiat consta-
teert: "Fiat's basic problem, according to Sig. Vittoria Ghidella, managing
director of the group's car manufacturing subsidiary, Fiat auto Spa, is that it
cannot make automobiles profitably in Turin at present mainly because it cannot
produce the volume required" (Betts, December 4, 1979). Zoals ook blijkt uit de
Reports of the board of directors and statutory auditors to shareholders Fiat
(1978, p.5-6): "An examination of the laws of productivity and a comparison of
the structure of the Italian and the European automobile industries with those of
the American sector seems to suggest the existence of economies of scale which
cannot yet be achieved in Europe - not so much in the final assembly field as in
the manufacture of mechanical components. It is our feeling that this is the
direction to take in rationalizing the European car industry; and the incorpora-
tion of Sofim (a joint venture for the manufacture of high-speed diesel engines),
together with the strengthening of our component production activities interna-
tionally, gives the measure of our commitment here".

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Fiat (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.1.)
vonnen van (vergaande) samenwerking onderzoekt: "'We are trying to achieve
economies of scale in the European car market, which is going through a
difficult period. It makes sense for us to seek a way of lowering production
costs and this has always been Fiat policy'" (Friedman, March 2, 1985). Fiat
ondemeemt in de tachtiger jaren om dit te bereiken meerdere pogingen (zie ook
subsubparagraaf 5.2.2.1.). Als een participatie in het Spaanse Seat niet uitmondt
in een volledige ovemame, zet zij een samenwerkingsverband met Alfa Romeo
op. Na tevergeefs intensieve gesprekken met Ford te hebben gevoerd teneinde
vergaande samenwerking te bereiken, neemt Fiat in 1987 Alfa Romeo volledig
over.
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Uit tabel 3.18 (zie subsubparagraaf 3.4.2.2.) blijkt dat Fiats personenwagenafzet
stijgt van een vierde plaats in 1980 naar een tweede plaats in 1989 in West-
Europa. Een groot gedeelte van Fiats personenwagenafzet is geconcentreerd op
de ltaliaanse markt (zie subsubparagraaf 5.2.2.1.).

Ondanks Fiats omvang is haar rentabiliteit van het eigen vermogen in de
periode 1975-1978 relatief matig (Baldini, 1980, p.64). Zoals in paragraaf 5.1.
staat aangegeven, heerst in deze periode sociale onrust, die gepaard gaat met
stakingen en dergeUjke. De tegenvallende resultaten zijn hier waarschijnlijk
debet aan.

Zoals in subsubparagraaf 5.2.1.2. staat beschreven, verbeteren de resultaten van
Fiats personenwagenactiviteit in de tachtiger jaren sterk. Tabel 5.21 laat zien dat
de personenwagenactiviteit een stijgende bijdrage levert aan het totale bedrijfs-
resuitaat, als percentage van het total plus de intercompany eliminations (zie
tabel 5.10). A1s percentage van de automobiles-omzet neemt zij eveneens toe.
Zo blijken Fiats prestaties in de tachtiger jaren, te zamen met een - ten dele
door exteme groei veroorzaakt - stijgend marktaandeel, sterk te verbeteren.

Tabel 5.21. Bedrijfaresultaat van de personenwaqenactiviteit als per-
centaqe van het bedrijfsresultaat van de Piat-qroep (*)
en ala percentaqe van de personenwaqenomzet (**) 1981-1989.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
* 20,9 27,9 37,9 50,2 48,6 55,5 61,6 55,5 51,2
** 3,4 3,8 5,0 8,3 9,2 9,6 9,0 8,4 8,3

Bronnenl de tabellen 5.10 en 5.19.

5.3.3.3. Vrachtwagens

De (gepercipieerde) schaalvereisten (zie paragraaf 5.1.) bewerkstelligen de
totstandkoming van Iveco in 1975. De gezamenlijke produktie van de Iveco-
groep bedraagt in dat jaar 107.700 voertuigen (Kennett, 1980, p.69-70, en Fiat,
1986, p.55). Ook blijkt Iveco meer dan 200.000 motoren per jaar te produceren
(zie tabel 5.17), waardoor zij een gunstige potentiele kostenpositie voor motoren
realiseert (zie ook tabel 3.11 in subparagraaf 3.3.3.).

Tabel 5.5 geeft de omzet per activiteit van Fiat in de periode 1976-1979 weer.
De bedrijfswagenactiviteiten vertegenwoordigen in 1976 23%, in 1977 22%, in
1978 22% en in 1979 21% van de groepsomzet. De totale omzet van de
bedrijfswagenactiviteit bedraagt 3,6 biljoen lire in 1979. In de periode 1980-
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1989 nemen de bedrijfswagenactiviteiten qua omzetaandeel een tweede plaats
in, na de personenwagenactiviteiten (zie tabel 5.7). Zo bedraagt baar omzetaan-
deel - exclusief intercompany eliminations - 19,7% in 1980, terwijl dit 14,3% in
1989 bedraagt. In absolute termen bedraagt baar omzet 4,1 biljoen lire in 1980
en 8,2 biljoen lire in 1989. Gerelateerd aan het aantal geregistreerde trucks and
tractors in de Westeuropese vrachtwagenmarkt ~,O t. (zie tabel 3.6 in subpara-
graaf 3.3.1.), is Iveco in grootte de tweede aanbieder in de periode 1980-1989.

Ook binnen de vrachtwagenactiviteit vergroot Fiat door samenwerkingsverban-
den baar omvang. Zoals in subsubparagraaf 5.2.2.2. staat vermeld, zetten Iveco
en Rockwell International Corporation in 1981 een joint venture op op het
gebied van assen (Automotive news, June 22, 1981, p.I6-17). In 1987 stoot
Iveco haar belang in de joint venture af (Jveco consolidated financial state-
ments, 1986, p.43). Daarnaast zet de ondememing in 1983 een tweede samen-
werkingsverband, op het gebied van transmissies, met Eaton Corporation op
(Gooding, March 2, 1983).

In april 1986 wordt bekendgemaakt (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.2.) dat Iveco
te zamen met Ford een joint venture zal opzetten: 'Iveco Ford Truck Ltd.' (Het
financieele dagblad, 17 april, 1986). Den Engelsen (2 mei, 1986, p.14): "Voor
Iveco betekent de samenwerking met Ford dus in Un klap een geweldig
verkoopapparaat in Engeland. Want aile Engelse Ford Truck-dealers zullen nu
naast de zwaardere Transit en de Cargo die Iveco-typen gaan verkopen die niet
overlappen met de Ford-modellen. En dan blijken de twee programma's elkaar
verrassend goed aan te vullen [...]".

In december 1989 gaat Iveco een samenwerkingsverband aan met het Japanse
Nissan Diesel: "IVECO [...] is joining forces with Nissan Diesel, one of the
leading Japanese truck makers, to develop a new range of medium-sized diesel
engines. The deal is the first important co-operation project between European
and Japanese truck makers. Mr. lsamu Kawai, president of Nissan Diesel, [...]
said the joint development programme was aimed at cutting lead times, as well
as at reducing costs and risks" (Wyles en Done, December 21, 1989).

Figuur 5.2 is een samengesteld overzicht van een drietal prestatie-indicatoren
van Iveco in de periode 1978-1989. Met behulp van de linkerschaal kan Iveco's
marktaandeel van vrachtwagens il:9,O ton in West-Europa worden afgelezen,
Hetzelfde geldt voor de ratio nettowinst-gedeeld-door-de-omzet. Met behulp van
de rechterschaal kan de produktiviteit worden waargenomen, gedefinieerd als
'het aantal verkochte bedrij fswagens per medewerker'.



166 FIAT SPA

Piquur 5.2.

PERFORMANCE IVECO
(1978-1989)

Profitability Imarketahare. Productivity.20r,--------------------------------------,,4

- Markatahar. "9.0 t.

-+- Sale./employe."
- N.t Incomelnet aeles

Bronnenl European market registratiOtl data, 1987.
Iveco consolidoled /illllllCiaJ statements, 1985, p. 40.
Iveco consolidated /illllllCiaJ statements, 1989, p. 42•
tabel 3.6 in 8ubparagraaf 3.3.1.

Iveco's marktaandeel daalt in de periode 1978-1989 aanvankelijk vrij sterk: van
15,4% in 1978 tot 12,0% in 1984. Hiema begint het zich weer te herstellen:
12,2% in 1985, 16,3% in 1987 en 16,2% in 1989 (inclusief Ford vanaf 1986).
De waarde van de produktiviteitsindicator neemt tot het jaar 1984 enigszins toe:
van 2,2 in 1978, 2,4 in 1981, tot 2,5 in 1984. Daama stijgt het snel: 2,9 in
1985, 3,3 in 1987 en 3,4% in 1989. De winstgevendheidsindicator doet het tot
1984 eveneens slecht tot matig: -3,7% in 1978, 0,5% in 1981 en -4,8% in 1984.
Hierna voigt een toename: 1,3% in 1985, 4,2% in 1987 en 4,8% in 1989.

Figuur 5.2 toont dat tot 1984 sprake is van matige tot slechte resultaten op aile
drie de indicatoren. Vanaf 1984 verbeteren Iveco's resultaten echter sterk.
Hiervoor geef ik vijf verklaringen:

1. Het samenvoegen van de vier aanbieders - Fiat, Magirus, Lancia, Unic (zie
paragraaf 5.1.) - in 1975, leidt aanvankelijk tot integratieproblemen en het
verliezen van afnemers wegens 'customer loyalty'.

2. De merknaam Iveco is tot 1975 onbekend (zie paragraaf 5.1.) en heeft tijd
nodig om marktacceptatie te verwerven, ondanks dat de naam Iveco
veelvuldig in combinatie met het oorspronkeUjke 'Iandmerk' gevoerd wordt.
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3. Vanaf 1978 tot en met 1984 daalt de Westeuropese markt voor vracbtwageos
~,O ton in omvang, na 1984 groeit bij sterk (zie tabel 3.6 in
subparagraaf 3.3.1.).

4. Zoals in subsubparagraaf 5.2.2.2. staat bescbreven, treedt in 1984 Iveco's
nieuwe managing director aan, G. Garuzzo, die tracbt bet 'break-even-point'
te verlagen.

5. In 1986 sluiten Iveco en Ford een samenwerkingsverband, wat Iveco een
additionele 'tbuismarkt' verschaft (zie subsubparagraaf 5.2.2.2.).

De totstandkoming van Iveco in 1975 (zie paragraaf 5.1.), en de daarmee
gepaard gaande schaalvergroting, blijkt op de langere termijn succesvol te zijn.
De volgende schaaleffecten bebben bieraan bijgedragen:

1. Het gerationaliseerde produkten- en componentenprogramma, dat onder meer
leidt tot relatief lagere onderzoeks- en ontwikkelingskosten per eeoheid
produkt (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.2.).

2. De mogelijke relatieve daling van de inkoopkosten van de Fiat-groep a1s
gevolg van een groter inkoopvolume (zie ook subsubparagraaf 5.3.3.1.).

3. Het gerationaliseerde produktie-apparaat, dat leidt tot onder meer een lager
break-even-point, een bogere produktiviteit en relatief lagere produktiekosten
per eeoheid produkt (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.2. en figuur 5.2).

4. Zowel de totstandkoming van Iveco, a1s de samenwerking van Iveco met
Ford leiden tot een voUediger produktenprogramma en een betere benutting
van bet distributiesysteem (zie ook tabel 5.14).
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6. Daimler-Benz AG

6.1. Inleiding tot de tachtiger jaren

Na zijn opleiding tot mechanicus start G. Daimler in 1857 met een studie aan
het Polytechnisch Instituut van Stuttgart, waar zijn interesse voor de toepassing
van benzine wordt gewekt. Na de beeindiging van zijn studie wijdt hij zich aan
de constructie van stoomlocomotieven. Hiema is hij werkzaam bij enkele
industriele ondememingen. Daar tracht hij meermalen zijn superieuren te
interesseren voor de ontwikkeling van een door vloeibare brandstof aangedreven
motor. Nadat hij als directeur Ontwikkeling en Fabricage bij 'Deutz Gasmoto-
renfabrik' geen mogelijkheid heeft gezien om zijn ideeen te realiseren, start hij
samen met W. Maybach een eigen werkplaats. Hier werken zij aan de ontwik-
keling van motoren voor de toepassing in voertuigen. Dit leidt tot de vervaardi-
ging van de eerste Daimler-motoren in 1883. In 1885 passen zij deze voor het
eerst toe in een motorfiets. G. Daimler construeert in 1886 zijn eerste door
motorkracht aangedreven vaartuig (Nitske, 1955, p.I-9).

De eerste vrachtwagen ter wereld verschijnt in 1896, afkomstig van de 'Daim-
ler-Motoren-Gesellschaft'. Nadat in 1900 G. Daimler gestorven is, komt in 1901
de eerste Mercedes-personenwagen uit, vemoemd naar de dochter van de
initiatiefnemer E. Jelinek. In 1902 meldt de Daimler-Motoren-Gesellschaft de
driepuntige ster aan als merksymbool en wordt Daimlers zoon, P. Daimler,
directeur (In aller Welt, 1986, p.I8-30 en Gibbins, 1982, p.9).

In 1864 sluit K. Benz zijn studie aan de Polytechnische Universiteit met goed
gevolg af en gaat werken in de 'Karlsruhe Maschinenbaugesellschaft'. Nadat hij
bij andere ondememingen gewerkt heeft, start hij met een compagnon een eigen
ondememing: 'Karl Benz & August Ritter Mechanische Werkstatte'. Nadat zijn
partner de ondememing heeft verlaten, zet K. Benz zijn motorenontwikkeling
voort, wat leidt tot een tweetaktmotor in 1879. In 1886 vraagt hij patent aan
voor een driewielige motorwagen als 'voertuig met gasmotoraandrijving'. Zijn
eerste vrachtwagen produceert K. Benz in 1898 (Nitske, 1955, p.15-19 en In
aller Welt, 1986, p.I8-30).

In 1925 bedraagt de gezameniijke produktie van de beide automobielfabrieken,
'Benz & Cie' en Daimler-Motoren-Gesellschaft, 3.666 personenwagens. Zij
fuseren in 1926, onder druk van de crisis, tot 'Daimler-Benz AG' (In aller Welt,
1986, p.18-30).
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In 1960 bedraagt de gezamenlijke produktie van de twee belangrijkste vrachtwa-
genfabrieken van Daimler-Benz in het Westduitse Mannheim en Gaggenau 130
vrachtwagens per werkdag. Terwijl hiermee de produktiecapaciteit nagenoeg
volledig is benut, start de ondememing met de bouw van een nieuwe fabriek in
Worth. In 1962 neemt Daimler-Benz een fabriek in Diisseldorf over van 'Auto-
Union'. Nadat in 1965 de fabriek in Worth in gebruik genomen is, neemt
Daimler-Benz de vrachtwagenactiviteit van de 'Rheinstahl-groep' over, inclusief
de 'Henschel' - en 'Hanomag' -merknamen (Gibbins, 1982, p.39-40).

In de zeventiger jaren (zie tabel 6.1) stijgt de omzet van Daimler-Benz van
11.675 miljoen OM in 1970 tot 27.367 miljoen OM in 1979. In 1970 realiseert
zij 55,4% hiervan in West-Duitsland, tegen 47,3% in 1979 in West-Duitsland;
de groei komt overwegend uit het buitenland.

6.2. The scope and the scale of Daimler-Bens

6.2.1. Economies of scope

6.2.1.1. Verbreding van de ondememingsbasis

Het doel van deze paragraaf is (zie ook de subparagrafen 4.3.1. en 5.3.1.) om na
te gaan in hoeverre de in hoofdstuk 2 aangegeven verklaringsgrondslagen de
omvang en samenstelling van het activiteitenpakket (zie ook de subparagrafen
2.4.3. en 2.4.4.) bevestigen. In deze subparagraaf onderzoek ik in welke mate er
binnen Daimler-Benz, vooral in de periode 1980-1989, al dan niet sprake is van
totstandkoming van additionele waarde als gevolg van het samenstel van
activiteiten waaruit Daimler-Benz bestaat. In subparagraaf 6.2.2. bestudeer ik de
mate waarin Daimler-Benz haar ondememingsrisico reduceert, in samenhang
met haar verscheidenheid aan ondememingsactiviteiten. In subparagraaf 6.2.3.
staat de relatie tussen de omvang van Daimler-Benz' activiteiten en haar
winstgevendheid centraal.

Uit paragraaf 6.1. wordt duidelijk dat Daimler-Benz zich in de periode tot 1980
concentreert op de produktie en verkoop van personenwagens en bedrijfswa-
gens, vooral in West-Duitsland (zie ook tabel 6.1). In het navolgende ga ik in
op de verbreding van de ondememingsbasis in de tachtiger jaren.
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In oktober 1978 neemt Daimler-Benz de Noordamerikaanse ondememing
'Euclid' over. Financial times (October 31, 1978): "Euclid is a leading producer
of off-highway dump trucks and the suggestion was that Daimler-Benz could
use it as the basis for a full-scale move into construction equipment. However,
there appears to be no such intention on the part of the top management in
Stuttgart; even if there were, past experience would suggest a slow and cautious
move into the new market, rather than a sudden dash. The acquisition is
important partly because it gives Daimler-Benz its first experience of manufac-
turing in the Ll.S; and partly because it does represent a diversification into a
different, though related market".

In oktober 1979 laat de president-directeur van Daimler-Benz, J. Zahn, weten:
"'We have had two principles to guide us. First to be strong in the very large
commercial vehicle market. The other is to be a specialist in making high-
quality cars. [...J Thus, the firm has concentrated on these two markets, with no
diversification. For the time being we are not going into non-automotive
product areas [...J''' (Irvin, October 15, 1979).

De voorzitter van de raad van bestuur van Daimler-Benz, G. Prinz, constateert
in april 1981 dat er al sprake is van een zekere vorm van diversificatie (Behr,
April 27, 1981, p.28): "If you take diversification to mean working in several
fields, then we are diversified to a very great extent with our car and commer-
cial vehicle activities. I might add that the commercial vehicle sector in itself is
highly diversified, in that it includes vehicles for a wide range of different
purposes and requirements. It is far more diversified than the car sector. To
mention only two examples: Our buses and our Unimogs, and these two ranges
in tum are greatly diversified. [...J In my view, it would be utterly wrong, and
contrary to sound corporate policy, to become engaged in new fields and, in so
doing, to neglect the traditional ones. [...J It should, however, in some way or
other be related to what we are doing today". In 1983 voegt hij hieraan toe:
'''Our policy is to generate growth from our own resources. We don't like big
acquisitions. And when we do take a company over we stick to our own field.
It is dangerous to acquire a company in a business of which you know very
little'" (Gooding, November 9, 1983).

Het in 1978 overgenomen Euclid wordt in 1984 verkocht aan 'Clark Equipment
Company': "Daimler-Benz says that the disposal of Euclid leaves it free to
concentrate on its traditional sphere of activity, the car and commercial vehicle
business; in the field of commercial vehicles, Freightliner will be an important
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factor in Daimler-Benz's growth-oriented strategy in the USA. 'says D-B"
(Truck & bus builder, January, 1984).

E. Reuter, lid van de raad van bestuur van Daimler-Benz, legt in 1984 de basis
voor de verdere verbreding van de activiteiten van Daimler-Benz. Der Spiegel
(nr.43, 1985, p.I40-141): "[...] im August 1984, legte er [E. Reuter] dem
Daimler- Vorstand ein sogenanntes Positionspapier zur 'Verbreiterung der
Untemehmensbasis' vor. Reuter wamte darin davor, daB in nicht allzu femer
Zukunft aueh fiir Mercedes die allerbesten Geschafte vorbei sein konnten. Der
Automarkt werde zunehmend gesattigt, und da bei den Lastwagen, die etwa 40
Prozent des Umsatzes ausmaehten, im Inland sogar schon Geld verloren gehe,
sei die Ausschau nach anderen Geschaften geboten. Reuter hatte gleich noeh
aufgeschrieben, woran zu denken sei, wenn das Untemehmen andere Firmen
kaufe. Sie soil ten

• aus der Industrie, nicht aus Dienstleistungsbereiehen stammen;
• im High- Tech-Bereich tatlg sein, mit guten Gewinn- und Waehstums-

Chancen;
• moglichst aueh zur Verbesserung der Autoproduktion zu gebrauchen sein;
• nicht zu groB und gut verdaubar sein und in ihrer Untemehmenskultur zu

Daimler passen, also moglichst aus Suddeutschland und nicht aus dem
Ausland kommen.

Zweimal zog sieh der Daimler- Vorstand in Klausur zuriick, urn tiber das Reuter-
Papier zu beraten. Dann gaben die obersten Mercedes-Manager, oboe einen
forrnliehen Beschlu6 zu fassen, grunes Licht filr die Suehe naeh Kaufobjekten".
Zo blijkt in februari 1985 dat Daimler-Benz haar 50%-aandeel in 'Motoren- und
Turbinen-Union' (MTU) tot 100% gaat uitbreiden: "Die Daimler-Benz AG,
Stuttgart, beabsichtigt, von der MAN Maschinenfabrik Augsburg Niimberg AG,
Augsburg, deren Anteil von 50 Prozent an der MTU [...] zu erwerben. [...] Mit
diesem Erwerb, so heiSt es in Stuttgart, vollziehe Daimler-Benz eine sinnvolle
Erganzung der bisherigen Arbeitsgebiete im Fahrzeug- und Motorenbau und
einen konsequenten Schritt zur angestrebten Verbreiterung der Untemehmensba-
sis in Richtung auf neue anspruchsvolle Technologien" (FAZ, 23 Februar, 1985,
p.16).

In april 1985 neemt Daimler-Benz een belang van 65,5% in het Westduitse
lucht- en ruimtevaartconcem 'Domier': "Under the final agreement reached last
week, Daimler-Benz will have a 65.5 per cent stake in Dornier, Claudius
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Dornier 20 per cent, Silvius, one of his brothers, 10.5 per cent and the state
government of Baden-Wurttemberg 4 per cent" (Davies, May 22, 1985).

De voorzitter van de mad van bestuur van Daimler-Benz, W. Breitschwerdt,
onderstreept in juni 1985 het belang van de ondernemingsverbreding: "Die
Daimler-Benz AG will nach ihrer Mehrheitsbeteiligung an Dornier und der
vollstandigen Obemahme der MTIJ Motoren- und Turbinen-Union auch kiinftig
vorrangig hochwertige Automobile produzieren und nicht etwa zur Holding
eines Mischkonzerns werden. [...J Die neuen Engagements nannte er die
folgerichtige Weiterentwicklung einer auf behutsame Diversifikation gerichteten
Unternehmenspolitik. 'Unser Ziel ist es, die aussichtsreichen Wachstumsfelder
wie Elektronik, Informationstechnik, Raumfahrt sowie neue Technologien und
Werkstoffe besonders zu fordern', sagte der Daimler-Benz-Chef. Der Vorsto8 in
Bereiche der modernen Spitzentechnologien sei bis zu einem gewissen Grade
zwingend, wenn inan im Automobilbau fiihrend bleiben wolle" (VDI Nachrich-
ten, 7 JUDi, 1985, p.10).

Daimler-Benz verwerft in oktober 1985 een belang in het Westduitse 'AEG':
"[ .•. J toen Daimler-Benz de hand wist te leggen op een kwart van de aandelen
in de Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft (AEG). Dit op twee na grootste
elektronicaconcern van de Bondsrepubliek had moeilijke jaren achter de rug.
[...] In de afgelopen jaren heeft het autoconcern zijn aandeel in AEG kunnen
uitbreiden tot tachtig procent" (Vink, 3 maart, 1989, p.35).

Niet lang na de ovemame van AEG stelt W. Niefer, vice-voorzitter van de mad
van bestuur van Daimler-Benz: "Die Erweiterung des Geschaftsfeldes auf
Branchen wie die Elektrotechnik, die Luft- und Raumfahrt und neue Werkstoff-
technologien hat dem Konzern Zugang zu interessanten und - davon bin ich
uberzeugt - auch profitablen Markten erschlossen. In erster Unie aber haben wir
damit dem traditionellen Automobilbereich aile Wachstumschancen der Zukunft
gesichert. Systemfiihrer im Automobilbau konnen wir nur bleiben, wenn wir
tiber den direkten Zugang zu den Zukunftstechnologien, die das Automobil und
den Automobilbau von morgen bestimmen, verfiigen. Heute liegt der wertnm8i-
ge Anteil der Elektronik an einem Automobil est bei ca. 5 Prozent. Schon in 10
Jahren wird er bei tiber 20 Prozent liegen! Und dann wird es darauf ankommen,
wer tiber das Know-how in diesen sensiblen Bereichen verfugt und mit diesen
Basistechnologien umgehen kann" (In aller Welt, 1989, p.6).

Na langdurige onderhandelingen neemt Daimler-Benz in september 1989 het
Westduitse lucht- en ruimtevaartconcem 'MBB' over: "De Duitse regering is
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onder voorwaarden akkoord gegaan met de ovememing van bet lucht- en
ruimtevaartbedrijf MBB door Daimler-Benz" (Het financleele dagb/ad, 9 sep-
tember, 1989).

In maart 1990 kondigen Daimler-Benz en Mitsubishi aan mogelijkbeden tot
samenwerking te onderzoeken: "Na gebeim overleg in Singapore maakten de
beide bedrijven [Daimler-Benz en Mitsubishi] vorige maand bekend dat zij een
verregaande vorm van samenwerking beogen die zicb zou uitstrekken tot de
auto-industrie, elektronica, dienstverlening en lucht- en ruimtevaart" (Trouw,
20 april, 1990).

Figuur 6.1 laat zien boe de ondememing met ingang van 1 januari 1990 _
exclusief MBB - is gestructureerd. Tabel 6.2 geeft een overzicbt van de
ontwikkeling van bet personeelsbestand, de personenwagenafzet en de bedrijfs-
wagenproduktie van Daimler-Benz in de periode 1980-1989. Tabel 6.3 verbeeldt
de omzetontwikkeling van de activiteiten van Daimler-Benz in de periode 1980-
1989.

Piquur 6.1.

I Daimler-Benz I

I I I I
Mercedes-Benz Deutsche Aero- Al!lG D.B. ZnterServicesU_atzl 56,3 space. u.satZi u..atzl 12,3 LeistungsvolumenMrd. Mark 7,8 Mrd. Mark Mrd. Mark 3,8 Mrd. Mark

Bronl Wilhela, Mei, 1990, p.38 (bewerkt).

6.2.1.2. Realisatie van tecbnologiscbe economies of scope

Zoals ik in subsubpamgraaf 6.2.1.1. beb beschreven, geeft E. Reuter onder meer
de realisatie van tecbnologiscbe economies of scope als redenom de groepsacti-
viteiten te verbreden. In deze subsubparagraaf zal ik nagaan in boeverre
Daimler-Benz dat daadwerkelijk reallseert.
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De president-directeur van Daimler-Benz in 1988, E. Reuter, meent dat de
synergie-effecten van bet technologieconcem op de langere termijn zichtbaar
zullen worden: "Voordat het er concreet, helder en ook in geld uitkomt duurt
het zeker nog vele jaren. Er worden regelmatig projecten gezamenlijk gedaan.
Kijk bijvoorbeeld naar voertuigelectronica, waar we van plan zijn de synergie-
effecten uit te buiten. De ontwikkeling van een auto duurt ook nu nog vijf tot
zes jaar. [...] De concipiering van de nieuwe uit de synergie voortkomende
electronica komt pas in de volgende generatie auto's en wordt dan pas zicht-
baar. Dat geldt ook voor de Aerospace, de research die samen op veel gebieden
wordt gedaan. (Gordijn en Kuin, 2 juni, 1988). En: "Ben nieuw onderzoekscen-
trum van AEG in Ulm werd ingericht ten behoeve van de hele Daimler-Benz
groep. Na de oprichting van een 'structuur- en synergiecommissie' zijn verschil-
lende concrete samenwerkingsprojecten tussen Daimler-Benz en de nieuwe
aanwinsten van start gegaan. 1.0 worden de krachten gebundeld om te komen
tot de ontwikkeling van nieuwe communicatiesystemen in het verkeer, altema-
tieve vormen van energiegebruik in vervoersmiddelen en nieuwe materialen. De
meeste van deze synergieprojecten hebben een looptijd van vijf tot tien jaar
[...]" (Vinle, 3 maart, 1989, p.35).

Toch zijn er tijdens de looptijd van deze langdurige projecten aanwijzingen dat
Daimler-Benz daadwerkelijk technologische economies of scope realiseert.
Davies (July 31, 1985): "In research, Daimler-Benz hopes benefits could flow
from one part of the group to another. For example, executives point to the
possible use of heat-resistant ceramic materials for engines. Research co-
ordination here might have implications for both aero-engine and vehicle engine
business [...] Executives point out that military engine work, such as the
Tornado engine project, produces spin-off technological benefits in the civil
engine area".

Om economies of scope te kunnen realiseren, defmieert Daimler-Benz een
aantal specifieke projecten: "The first project was the most obvious: a very
large, eight-year programme called 'Traffonic', for the introduction of electro-
nics into all aspects of automotive transport, including all aspects of automotive
transport, including public traffic communication and control systems [...] with
the division of labour between Daimler, AEG, Dornier and MTU agreed in fine
detail for each. Significantly, the calculations take account of an estimated
reduction of 30 per cent in total man-hours from what would have been
required if the partners bad been collaborating as independant companies, with
overlapping efforts on various parts of the programme. [...] Roughly the same
pattern has been followed for the five other technology 'synergy projects' which
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are already under way. One of the biggest of these is a programme to develop
the group's strengths in a number of links in the 'energy chain' [...J This brings
together, for instance, Daimler's expertise in hydrogen-powered vehicles, ABG's
in power station and solar cell technology, MTU's in industrial motors and gas
turbines, and Dornier's in nuclear-powered high-temperature fuel cells and
electrolysis systems for converting fuel directly into electricity" (Lorenz,
April 22, 1988, p.16).

Het jaarverslag over 1988 vermeldt: "Im Synergieprogramm (SYNWERK)
baben wir 1988 alle Konzemaktivitaten auf den Gebieten neuer Werkstofftech-
nologien erfa6t und ein Konzept zur Konzentration der Werkstoffentwicklungen
in sog. 'Centers of Competence' erarbeitet. Die inzwischen eingeleitete konzem-
weite Zusammenarbeit auf den Gebieten Kunststoffe, Keramik, faserverstarkte
Kohlenstoffe, neue metallische Werkstoffe, Oberflachentechnik und Funktions-
werkstoffe hat ein umfangreiches Bundel moglicher Nutzungen aufgezeigt"
(Daimler-Benz das Geschdftsjahr, 1988, p.47).

Ben ander voorbeeld is toepassing van kunststoffen. Truck (January, 1990,
p.54): "[...J the plastic section. This is the area which interests most of the
engineers at Worth more than any others. Research is shared between the car
and truck division, and any progress made could have implications for future
production, automation, weight and cost". Tevens: "Ben voorbeeld van synergie
noemt het concern de fabrieksautomatisering. De ervaring die het concern door
de onderlinge samenwerking daarmee opdoet, komt de klanten ten goede, terwijl
Daimler-Benz zelf ook aanbieder en gebruiker ervan is" (Het financieele
dagblad, 18 mei, 1988).

H. Werner, verantwoordeljjk voor de bedrijfswagenactiviteit van Daimler-Benz,
constateert daarentegen dat de realisatie van technologische economies of scope
beperkt is: "Oat Daimler-Benz via spin-off-effecten wei degeUjk indirect van
deze bedragen [overheidssteun ter waarde van 5 miljard OM voor Daimler-Benz
voor de ovemame van MBB] profiteert, ontkent Werner. Het gaat in de ruimte-
vaart om ingewikkelde koolstofverbindingen, keramiek en dergelijke en daaraan
heb je weinig in het normale dagelijkse vrachtwagenbedrijf. Ook in gesprekken
met Karnsund, president-directeur van Saab-Scania, en met Ostling, president
van de Scania-divisie, heeft Werner nooit iets beluisterd van positieve effecten
van het aerospacebedrijf op de vrachtwagendivisie terwijl ook daar van een
sterk concernverband sprake is. 'Ik heb met ze erover gesproken maar uit hun
betogen is mij nooit zo duidelijk geworden waar het grote geheim zou liggen. '"
(Gordijn en van der Vaart, 17 januari, 1990). Aangezien H. Werner met deze
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uitspraak ook refereert aan de opmerking van A van der Padt, de toenmalige
president-directeur van DAF NY, die beweert dat Daimler-Benz subsidie
ontvangt van de Westduitse overheid in de vorm van 5 miljard DM bij de
overname van MBB, lijkt deze stellingname Diet zonder enig eigenbelang.

H. Werner is niet de enige die deze mening aanhangt (Wilhelm, Mei, 1990,
p.38 en 42): "Und handfeste Synergien zwischen AEG und Mercedes oder Dasa
und dem Autogeschaft konnen nur Optimisten entdecken. [...] Dabei hatte
McKinsey nach dem Kauf der zweiten MTU-HaIfte den Daimler-Oberen eine
Analyse uber die hohe Kunst der Diversifikation vorgelegt. Tenor der Studie:
Ubemahmen gelingen nur bei artverwandten Geschaften und intakten Firmen.
Fehlschlage und schlechte Renditen seien die Regel. Doch der gute Rat wurde
in den Wind geschlagen. [...] A1s irrig erweist sich vor allem die Annahme,
Raumfahrttechnologien - wie die Abstandswamung - lie8en sich oboe weiteres
aufs Auto libertragen. Da sind ganz andere Forscher und Entwickler am Werk
[...] 'Autos und Aerospace passen nicht zusammen', erklart denn auch Albert
D. Wheelon, Ex-Chef des Riistungskonzerns Hughes Aircraft, den General
Motors 1985 fiir flinf Milliarden Dollar schluckte und der heute nur noch 3,5
Milliarden wert is. Die GM-Manager, so spotten Finanzanalysten, hatten den
gleichen Know-how-Zuwachs erreicht, wenn sie 100 Ingenieure angeheuert
batten. So denken auch Ford und Chrysler. Sie stollen ihre Luft- und Raum-
fahrtdivisions wieder ab". En bovendien: "While outsiders concede such
synergies may exist, many doubt that acquisitions are needed to capture them.
'If all you want is a glas of milk, why buy the cows?' says a top manager of
another German automotive group" (De Jonquieres en Fisher, March 15, 1991).

De ervaringen van de Amerikaanse onderneming 'Rockwell International' zijn
in dit verband Diet bemoedigend: "Zwei Schliisselerfahrungen hat Rockwell auf
dem Weg zum diversifizierten Technologiekonzern gemacht [...] Vor allem fiir
Daimler-Benz dtirfte auch die zweite Rockwell-Erkenntnis von Interesse sein:
'Das Aerospace-Geschaft muS sich allein rechnen', warnt Chairman Beall.
Denn: 'Potentielle Synergien mit anderen Aktivitaten sind selten und rechtferti-
gen das Engagement in der Luft- und Raumfahrt nicht'" (Linden, September,
1990, p.131 en 134).

De centrale R&D-organisatie in Ulm - die als onderdeel van de concernin-
tegratie is opgezet - functioneert niet goed, zodat Daimler-Benz weer tot
decentralisatie overgaat: "Selbst Gutachter der Unternehmensberatung McKinsey
monieren mittlerweile das 'kontraproduktiv-kalte Betriebsklima'. Komplette
Mannschaften forschen stur an einer Aufgabe nebeneinanderher. Der fehlende
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Teamgeist unter den uber 2000 Mitarbeitem in den Forschungslabors spaltet den
Brain-Trust in viele, tumorartig wachsende Zellen. In einem 'Diskussionspapier'
balt McKinsey eine 'breite Nutzung' des Technologiepotentials 'gegenwartig
kaum flir moglich'. Fur jahrlich 380 Millionen Mark - etwa zwei Jahresetats
einer Universitat - arbeitet der Forschungsapparat wenig effizient. Der selbster-
nannte Technologiekonzern, der die 'neue Daimler-Benz AG' sein will, kraokt
kaum zwei Jahre nach seiner Grtindung an der zentralen Forschung. [...] Das
Ergebnis stellt das Urkonzept auf den Kopf: Anstatt die Macht zentral auszu-
uben, wird das Ressort Forschung und Technik (FI) nun dezentralisiert und
allen Untemehmensbereichen zur Verfugung gestellt" (ViehOver, 9 November,
1990, p.170).

6.2.1.3. Realisatie van niet-technologische economies of scope

De tegenvallende resultaten van de bedrijfswagenactiviteit leiden er in 1985 toe
dat medewerkers van de bedrijfswagenactiviteit de arbeidsplaatsen in de
goedlopende personenwagenactiviteit van Daimler-Benz gaan vervuUen: "Der
Stuttgarter Automobilhersteller Daimler-Benz will seine Verlustbringende Lkw-
Sparte urn bis zu 20 Prozent verkleinem. Der im Daimler- Vorstand fUr die
Produktion zustandige Werner Niefer hat bereits 'einige sehr gute Ideen', wie
die Schrumpfkur moglfchst ohne Abbau von ArbeitspUitzen zu schaff en ist. So
sollen das Omnibus-Werk in Mannheim und das Lkw-Werk in Worth bei
Karlsruhe kiinftig verstarkt in die erfolgreiche Pkw-Produktion einbezogen
werden. In Mannheim werden bereits Textilien fUr die Innenausstattung von
Pkw und Teile fiir Pkw-Dieselmotoren hergestellt. In Worth sollen demnachst
Pkw-Kunststoffteile gepre6t werden. Spater solI das Werk Worth auch den
derzeit noch in Gaggenau gebauten Unimog tibemehmen. Schlie6lich will
Niefer auch Arbeiter aus Lkw- Werken fiir das in Bau befindliche zentrale
Ersatzteillager und flir das Kunststoffteile-Werk auf der Rheininsel Grtin nahe
Speyer abziehen. FUr Gnin sind 1500 Arbeitsplatze vorgesehen" (Der Spiegel,
1 April, 1985, p.126). En: "Om de onderbezetting in de vrachtwagenfabrieken
tegen te gaan heeft de ondememing besloten in deze fabrieken ook onderdelen
voor personenwagens te bouwen. Dat heeft ertoe geleid dat nu 15% van de
produktie van deze fabrieken bestemd is voor de personenwagens. Dat leidt tot
een betere bezettingsgraad in de vrachtwagenfabrieken, die met een gemiddelde
bezetting van 80% draaien" (Het financieele dagblad; 21 mel, 1987). In 1988
blijkt dat ook het omgekeerde voorkomt: "Wurden friiher Beschaftigte aus den
schlechtausgelasteten Lkw- und Omnibuswerken in die Pkw-Fabriken versetzt,
so ist es nun umgekehrt" (Der Spiegel, 1 August, 1988, p.30).
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Ben tweede voorbeeld van niet-technologische economies of scope betreft de
aanvankeUjke overname van de noodlijdende Spaanse vrachtwagenproducent
Enasa in 1989 door MAN en Daimler-Benz (zie ook subsubparagmaf 5.3.1.3.).
Deze wordt overgenomen na hevige strijd met Fiat, OAF en Volvo, mede door
het concern 'achter' de bedrijfswagens: "However, it is understood that INI [de
Spaanse eigenaar van Bnasa] was quite keen that both MAN and Mercedes-
Benz should be involved with Enasa. Although MAN is well known to Enasa
through previous collaboration INI wanted Enasa to have another partner 'with
the highest possible reputation', a profile of respectability and a worldwide
reputation. Mercedes has that worldwide expertise in both passenger cars and
vehicle parts as well as in commercial vehicles. In contrast, MAN is a highly
specialised company with limited scope in worldwide activities. It cannot offer
the same level of expertise as Mercedes-Benz, especially in passenger cars,
which may be important in the future" (Auto industry, January, 1990, p.2).

Bij de overname van Enasa spelen meer overwegingen een rol: "Daimler-Benz
has agreed to set up an investment office in Madrid intended to attract industrial
investment into northern Spain" (Truck, January, 1990, p.16). Alsmede: "Indus-
try Ministry officials said that thanks to MAN and Daimler-Benz, 20 German
companies had expressed interest in investing in Galicia, the region in north-
western Spain hard hit by the slump in the shipbuilding industry. The govern-
ment's final decision on the Enasa sale was widely believed to have been put
off until Italy agreed to proceed with plans to set up a glass factory in Galicia
It was feared that the project, approved last week by the Italian government,
would be aborted if Fiat failed to win the bid for Enasa" (Vitzhum, December,
1989). Wellicht dat de onzekere toekomst van de Spaanse vliegtuigfabrikant
CASA ook meeweegt: "Het ministerie van Aranzadi [de Spaanse minister van
industrie] anaIyseert momenteel 'zonder haast' de toekomst van CASA, de
Spaanse fabrikant van vliegtuigen, onderdeel van staats holding INI en partici-
pant met 4% in het Airbus-project. Men studeert momenteel op de mogelijkheid
dat het Duitse MBB haar participatie in CASA van 11 tot 25% verhoogt"
(Rijnen, 11 oktober, 1989).

Nadien, als gebleken is dat de ovemame van Enasa door Daimler-Benz en
MAN niet doorgaat: "De Duitse regering beloofde Spanje gouden bergen toen
het erom ging Enasa in de wacht te slepen en uit handen van Fiat te houden,
maar houdt zich nu op de vlakte" (Het financieele dagblad, 4 juli, 1990,p.4).
Bovendien: "De Spaanse autoriteiten eisen echter, dat Duitsland zijn 'verplich-
tingen' nakomt. Het was immers de politieke Duitse druk die de balans vorig
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jaar in het voordeel van het bod van MAN-Daimler deed doorslaan" (Rijnen,
9 juli, 1990).

Daimler-Benz Iijkt baat te hebben bij haar politieke relaties: "Vice-bestuursvoor-
zitter Werner Niefer wordt verdacht van belastingontduiking. De officier van
justitie in Stuttgart bevestigde gisteren dat de Duitse Fiod vorige week woens-
dag de burelen van de Mercedes-chef heeft doorzocht. [...J Verder is besloten
dat Niefer - binnen het concern verantwoordelijk voor de autodivisie - zal
worden vervolgd in verband met een verkeersongeval vorig jaar in Rome.
Niefer wordt ervan beschuldigd onder invloed en zonder geldig rijbewijs met
een autobus een ernstig ongeluk te hebben veroorzaakt in de Italiaanse hoofd-
stad. Deze affaire lekte al eerder uit in verband met de val van lothar Spath,
minister-president van de deelstaat Baden- Wiirttemberg. Het bestuurslid van
Daimler-Benz genoot speciale bescherming van Spath, zo luidt de verdenking.
Ben parlementaire commissie van de deelstaat zoekt onder meer uit in hoeverre
Mercedes door Spath is bevoordeeld" (Beusekamp, 27 februari, 1991).

Ben bijkomend voordeel betreft de compensabele verliezen die na de ovemame
alsnog gebruikt kunnen worden, zoals in het geval van AEG: "Daimler needs
95% of AEG's shares if, under West German law, it is to take full advantage of
the DM3 billion-or-so of tax losses that AEG has built up in the past few years.
[ ... J Daimler (if it wanted to) has three years in which to buy the remainder of
the shares and use AEG's tax losses. Daimler has a keen interest in those losses
since it pays more tax than any other West German company [...J" (The ec01U)-

mist, January 25, 1986, p.72).

6.2.1.4. Negatieve gevolgen van de concernverbreding

De concernverbreding blijkt - naast de positieve gevolgen - ook diseconomies of
scope met zich mee: "But how far Bonn's faith in Daimler's ability to reinvi-
gorate MBB is justified is debatable. Doubts centre not on the quality of Daim-
ler's management, but on how many challenges it can take on at once. The
company is still struggling to absorb three acquisitions it made in 1985 [...J"
(Financial times, September 11, 1989). En ook: "Daarbij komt dat het concern-
management nauwelijks meer tijd heeft gekregen om adem te halen. Het
opkopen van ondernemingen, inclusief heftige achterhoedegevechten met grote
prive-aandeelhouders, zoals bij Dornier, alsmede de politieke touwtrekkerij in
het geval van het lucht- en ruimtevaartconcern MBB, hebben veel van de
krachten van het Daimler-bestuur gevergd. Veel kracht heeft ook de nog altijd
niet voltooide grootscheepse herstructurering gekost. Gelijktijdig begon ook nog
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de Mercedes-automobielsector, wat betreft omzet en de winst het sterkste
onderdeel van het bedrijf, te wankelen" (Herter, 10 maart, 1990). En: "Na jaren
van voorspoed zakt de autoverkoop nu vrij sterk in. Volgens de jongste cijfers
verkoopt Daimler dit jaar 33.000 auto's minder. Daar komt bij dat op de eigen,
onaantastbaar geachte Westduitse markt, Mercedes nu zichtbaar verliest aan
concurrent BMW. Dat vraagt natuurlijk om grote aandacht van het management
maar dat houdt zich nu vooral bezig met vliegtuigen en raketten" (Trouw,
1 november, 1988).

Ook zal het veel tijd en energie kosten om de cultuurverschillen binnen de
diverse activiteiten van Daimler-Benz te integreren: "Und was niitzen schone
Strategien und Planungssysteme was vielversprechende Know-how-Potentiale
und dicke Finanzpolster, wenn es nicht gelingt, artfremde Kulturen miteinander
zu versohnen? [...] ganz andere Kundengruppen und Produktzyklen. Zwischen
den Merkenartiklern von AEG und den Raumfahrtexperten von MBB klaffen
Welten, die auf Kommando nicht iiberbriickt werden konne», Die Realitat:
MBB und Dornier waren bis vor kurzem erklartermalsen noch feindliche
Briider" (Wilhelm, Mei, 1990, p.50).

Het coordineren van de veelsoortige produktmarktcombinaties vergroot de
organisatorische complexiteit: "[...] the acquisition of the diversified and broadly
based AEG company has confronted Daimler-Benz with a complex web of
international competitors. It has also complicated the groups organisational
structure and presented a difficult balancing act between decentralised indepen-
dent units and group coordination. Formally, AEG, Domier and MfU operate
as independent divisions along with the group's truck and car operations under
the guidance of a board of twelve directors. The principal coordinating mecha-
nism below board level is a structure and synergy committee composed of key
board members. This, in tum, is supported by a technology sub-committee. Both
the committee and sub-committee have given rise to a web of cross-company
working groups for individual projects" (European motor business, May, 1988,
p.59-76).

Het realiseren van synergie blijkt daarom niet eenvoudig: "Last summer, after
many months of angry infighting, Daimler's R&D chief, board member Rudolf
Hornig, quietly dropped from sight in a management reshuffle. His successor
proceeded to announce new priorities more closely geared to the wider objec-
tives of diversification. 'Mistakes were made,' Reuter concedes. 'Some people
thought you could centralize research and development. We've learned that co-
ordination is the better solution. I've never believed in strict and definite
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organization structures. A successful organization has to be a living entity, with
the capacity to learn from its mistakes'" (Brown, December, 1990, p.74).

Het integreren van de diverse activiteiten in DASA leidt aanvankeJijk tot povere
resultaten: "Zwar prasentiert die Dasa in ihrer ersten Bilanz ein Konzemergeb-
Dis von 46 Millionen Mark. Das Plus aber verdanken Schrempp [voorzitter van
de raad van bestuur van DASA in 1990] und seine Mannen vor allem Zinsein-
nahmen (185 Millionen Mark) aus Daimler-Geldern fUr die Kapitalausstattung.
Die Stuttgarter Konzemmutter batte friihzeitig Milliarden fUr die DASA-
Beteiligungen iiberwiesen. [...] So flog Domier 1989 einen Betriebsverlust von
180 Millionen Mark ein [...] Bei jedem ihrer Regionalflieger vom Typ Do 228
setzen die Miinchner 700 000 Mark zu. [...] Auch die Telefunken Systemtechnik
Gmbh (TST) [...] bereitet Schrempp wenig Freude. Bilanzverlust 1989: 125
Millionen Mark. Die jiingste Neuerwerbung MBB, konnte 1989 zwar einen
Vorsteuergewinn von 160 Millionen Mark verbuchen, den Vereinnahmten
allerdings noch die Alteigentiimer. In diesem Jahr, wo die Tornado-Auftrage im
wesentlichen abgearbeitet sind, prophezeien Insider ein schreckliches Erwachen.
Bleibt MTU. Ausgerechnet der konventionelle Dieselmotoren- und Triebwerks-
bauer erweist sich als Schrempps verUiBlichste Stiitze. 1m vergangenen Jahr
erwirtschafteten die Bayern einen Vorsteuergewinn von 200 Millionen [Mark]
[...]" (Manager Magazin, Juni, 1990, p.1l-12).

Ook sommige afnemers zetten zich af tegen Daimler-Benz' activiteitenver-
breding: "Tot nu toe was Heinz Monitor uit Neuss altijd een trouwe klant
geweest, maar in de toekomst zal hij geen Mercedes meer aanscbaffen. 'Ik heb
er geen behoefte aan een wapenconcem en de fabricage van massavernietigings-
middelen en moordwerktuigen te financieren, en daarmee aan doden medeschul-
dig te worden', schreef bij het Westduitse weekblad Der Spiegel. 'Daimler-
Benz? Nein danke!' Het was maar een van de vele negatieve reacties die de
autofabrikant uit Stuttgart het afgelopen jaar te verduren kreeg" (Vink, 3 maart,
1989, p.33).

Niet alleen afnemers, maar ook sommige medewerkers lijken ontevreden met de
gang van zaken: "De managers. bij Mercedes Benz, het centrum van de auto fa-
bricage van Daimler, zijn bepaald niet gelukkig dat de winst die zij maken
wordt gebruikt voor het aanvullen van de verliezen van MBB en AEG. De
trotse ingenieurs van Mercedes Benz vinden het niet aantrekkelijk dat zij over
~n kam worden geschoren met bedrijven die van alles - van wasmachines tot
wapens - maken. Die wrevel begint langzamerhand zijn tol te eisen van het
bedrijf. 'In werden de kantoren van Mercedes bezocht door opsporingsambtena-
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reno Die kwamen op grond van anonieme tips onderzoeken of Daimler illegaal
vervoermiddelen voor wapens aan Irak had geleverd en of een hoge manager
belasting had ontdoken. [...] Maar wat de topmensen het meeste zorgen baart is
dat de tips z6 gedetailleerd waren dat ze alleen maar afkomstig kunnen zijn van
iemand die zelf hoog in de hierarchie van het bedrijf zit. Wellicht een indicatie
dat de onvrede over de strategie van Reuter zich aan bet uitbreiden is" (Else-
vier, 25 mei, 1991).

6.2.2. Reductie van het ondememingsrisico

In deze subparagraaf onderzoek ik in welke mate sprake is van risicoreductie
binnen het Daimler-Benz-concern als gevolg van de diversiteit van de ondeme-
mingsactiviteiten. In tegenstelling tot de ondememingen Saab-Scania (zie ook
subparagraaf 4.3.2.) en Fiat (zie ook subparagraaf 5.3.2.) publiceert Daimler-
Benz geen separate resultaten per activiteit. Derhalve kan ik geen gebruik
maken van de in de subparagrafen 4.3.2. en 5.3.2. gestipuleerde verhoudingsge-
tallen, om te bepalen in hoeverre een verband bestaat tussen risicoreductie en de
spreiding van de activiteiten.

Daimler-Benz kan na de tweede wereldoorlog geleidelijk groeien, ondanks
perioden van ongunstige omstandigheden: "In fact, this is what Zahn [president-
directeur van Daimler-Benz in 1979] is most proud of about his career at
Daimler-Benz - that he was able to maintain production and thus employment
even during a business downturn which affected other manufacturers. [...]
Daimler-Benz production has almost matched a trend line upwards from the end
of World War II while overall German auto output fell sharply in 1966-67 and
again in 1974-75 and American production has been even more cyclical, rising
and falling every few years" (Irvin, October 15, 1979).

Daimler-Benz' personenwagenactiviteit lijkt, ook vanwege haar positionering in
het luxe segment van de markt, ongevoeliger voor conjuncturele omstandighe-
den dan sommige andere personenwagenaanbieders: "The difference between
Daimler and GM, however, is that Daimler is much less vulnerable to swings in
demand for cars. When, in the early 19808, American motor manufacturers sled
alarmingly into the red, Daimler drove onwards. This was only partly because
Daimler's sales of luxury cars are less susceptible to swings in consumer
spending. It also stems from Daimler's philosophy of gradual growth. The
company has long had a policy of making only as many cars as it reckons it
can sell during a recession. The result is pent-up demand for its cars and long
lags in delivery. [...] Daimler was among the few carmakers not to suffer at the
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beginning of 1985 when West German lawmakers dithered over changes in the
law over the emission of exhaust fumes. For months Germans stopped buying
cars for fear of purchasing one that would fall foul of the yet-to-be-decided law,
and so deny them tax perks allowed for cleaner types of cars. Daimler was able
to shrug off the effect of falling sales partly because it produces diesel-powered
cars (which throw out fewer fumes); partly also because most Mercedes-Benz
drivers are rich enough not to worry about losing tax perks" (The economist,
January 25, 1986, p.72-73).

Een ander risicoreducerend effect blijkt uit subsubparagraaf 6.2.1.3.: Daimler-
Benz kan althans een gedeelte van haar medewerkers naar behoefte of in de
personenwagen- of in de bedrijfswagenactiviteit inzetten. "In the past Daimler-
Benz has successfully balanced fluctuating demand in the cars and trucks
sectors by switching resources between the two operations" (European motor
business, May, 1988, p.68).

Daarom tonen de tabellen 6.1 en 6.3 dat de omzet van Daimler-Benz tamelijk
gelijkmatig stijgt van 11,7 miljard DM in 1970 tot 43,5 miIjard DM in 1984.
Daarna neemt zij vanwege acquisities versneld toe tot 52,4 miljard OM in 1985
en tot 65,5 miljard DM in 1986. In 1989 bedraagt haar omzet 76,4 miljard DM.
De nettowinst stijgt in de periode 1970-1984 ook tamelijk gelijkmatig (zie
tabel 6.4). Vanaf 1985 stabiliseert zij zich. Tabel 6.5 geeft een overzicht van het
verloop van het bedrijfsresultaat en van de verhoudingsgetallen - het bedrijfsre-
sultaat-gedeeld-door-de-omzet - van de Daimler-Benz-groep in de periode 1980-
1989. Beide dalen vanaf 1985. De waarde van de variantie van de verhoudings-
getallen van de Daimler-Benz-groep in de periode 1980-1989 bedraagt 3,61.

De daling van het bedrijfsresultaat en de verhoudingsgetallen vanaf 1985 lijkt
niet alleen samen te hangen met de voomoemde acquisities: "In 1986 and 1987
the company was pestered with unfavorable reports on quality problems,
questions concerning the validity of the acquisitions, competitive attacks,
management disputes, and unfair competition charges relating to the set-up of a
new plant. Now that the company has settled the disputes, taken care of the
quality problems, and put a new management in place, it has to prove whether
it can continue on its successful path of the past" (Bottenbruch, March 30,
1988, p.11). Toch zorgt ook in 1989 de personenwagenactiviteit voor nagenoeg
de gehele winst: "Denn trotz Trouble im eigenen Beritt faIut die Pkw-Sparte das
Konzembetriebsergebnis [in 1989] zu beinahe 100 Prozent ein" (Wilhelm, Mei,
1990, p.38).
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Tabel 6.4. Hettowin.t (x ailj08n DM) Daimler-Benz 1970-1989#.
jaar nettowinat jaar nettowinat

(X aln. OM) (X mIn. OM)
1970 246 1980 ## 711
1971 207 1981 826
1972 215 1982 921
1973 277 1983 988
1974 269 1984 1.104
1975 310 1985 1.682
1976 392 1986 1.761
1911 445 1981 1.782
1978 474 1988 1.702
1979 540 1989 ### 6.809

# In de periode 1970-1979 betreft het Daimler-Benz AG, nadien
de Datmler-Benz-qr08p.

## Sa aftrek van bijzondere baten, afkomatiq uit de opheffinq
van de over voorqaande jaren opqebouwde reaervea van
Daimler-Benz ter waarde van 391 ailj08n OM.

#II Weqena afwijkende waarderinqaqrondalagen ia de nettowinat over
1989 onvergelijkbaar met de nettowinat van de voorqaande jaren.

Bronnen: Daimler-Benz annual report, 1989, p. 11 en 99.
Daimler-Benz Geschiiftsbericht, 1981, p.O.
tabel 6.1.

Tabel 6.5. Bedrijfareaultaat en verhoudinqa-
qetallen Daimler-Benz 1980-1989.

jaar bedrijfareau1taat verhoudlnga-
(X mIn. OM) qetallen (t)

1980 2.826 9,10
1981 3.915 10,84
1982 4.215 10,99
1983 4.298 10,14
1984 4.115 9,60
1985 6.015 11,59
1986 5.880 8,98
1981 5.291 1,85
1988 5.191 1,01
1989 4.388 5,14

Bronnen: Daimler-BenzAG annual report, 1985, p.124.
Daimler-Benz annual report, 1983, p. 92.
Daimler-Benz annual report, 1986 , p. 86 •
Daimler-Benz QlllfUalreport, 1989, p.ll.
Daimler-Benz business year, 1981, p.81.
Daimler-Benz das Geschiiftsjahr, 1988, p. 67.
Daimler-Benz Geschiiftsbericht, 1981, p. 96.
Daimler-Benz Geschiiftsbericht, 1982, p.l02.
Daimler-Benz Geschiiftsbericht, 1984, p. 96.
tabel 6.3.

Zoals in subsubparagraaf 6.2.1.1. is beschreven, speeJt de afhankelijkbeid van
de bijna verzadigde voertuigmarkt een rol bij de keuze om te gaan diversifice-
ren: "Daarmee is preeies aangegeven waarom bet concern [Daimler-Benz] op
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overnamepad is gegaan. De athankelijkheid van een bedrijfstak, vooral ~n
waarin sprake is van structurele overcapaciteit, is te groot. Dus dan maar de
overstap wagen naar andere, liefst aanpalende industrieen" (Trouw, 1 november,
1988).

De vraag lijkt gerechtvaardigd of Daimler-Benz' betreden van de inzakkende
Westeuropese defensiemarkt niet leidt tot een vergroting in plaats van een
verldeining van het ondernemingsrisico: "Daimler-Benz [...] gaat zijn produktie-
kosten verlagen en wellicht personeel ontslaan 'om niet aile vaste arbeidsplaat-
sen' in gevaar te brengen. [...] Verlaging van de kosten is noodzakeJijk om een
vermindering van de orders voor de defensie-tak van het concern op te vangen;
aldus Reuter. Die ordervermindering is rechtstreeks het gevolg van de ontwape-
ning in Oost en West. Reuter verdedigde de overname door zijn concern van
Messerschmitt-Bdlkow-Blohm (MBB), de grootste wapenproducent van de
BondsrepubJiek. De overname was niet bedoeld om geld te verdienen met de
ooit crisisbestendige defensiesector, maar om gebruik te maken van de commer-
dele mogelijkbeden van MBB" (De volkskrant, 5 juli, 1990).

6.2.3. Ondernemings- en activiteitenomvang

6.2.3.1. Ondernemingsomvang

In deze subparagraaf ga ik in op de relatie tussen de omvang van Daimler-Benz
en de mate van haar winstgevendheid. Uit subparagraaf 2.4.4. wordt duidelijk
dat het opereren op een relatief grote schaal per saldo voordelen met zich mee
kan brengen, voortkomend uit het optreden van samengestelde schaaleffecten.

Eveoals bij Fiat het geval is (zie ook subsubparagraaf 5.3.3.1.) opereert Daim-
ler-Benz op zeer grote schaal. Tabel 6.3 laat zien dat Daimler-Benz in 1989 een
omzet van OM 76,4 miljard realiseert. Hiermee neemt zij in de 'Fortune's new
global 500', waarin - gemeten naar omzet - 's werelds 500 grootste industriele
ondernemingen zijn opgenomen, in 1989 qua grootte een 13e positie in. Binnen
West-Europa neemt zij hiermee in 1989, volgens dezeifde ranglijst, een 4e

positie in (Fortune international, July 30, 1990, p.42-72).

Alhoewel de beweegredenen om het concern te verbreden - en daarmee te
vergroten - niet direct Daimler-Benz' omvang betreffen (zie ook subsubpara-
graaf 6.2.1.1.), stijgt haar omzet als gevolg van de concernverbreding: van OM
43,5 miljard in 1984 naar OM 76,4 miljard in 1989 (zie tabeI6.3). Uit het
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navolgende blijkt dat deze vergroting van de ondememingsomvang veel
oppositie ontmoet.

Ben van de eerste die publiekelijk zijn misnoegen kenbaar maakt is het West-
duitse weekblad Der Spiegel (nr.43, 1985, p.137): "D~ gro8e Fressen hat
begonnen, und kein anderes Untemehmen kan Brokken wie Dornier oder AEG
so gut verdauen wie Daimler-Benz. Da werden Fragen nach Markt und Macht
schon kaum noch gestellt. D~ Bundeskartellamt wird sich einzelne Bereiche
des Zusammenschlusses, etwa die Nachrichtentechnik, vomehmen und auf
Gefahren fiir den Wettbewerb untersuchen. Letzlich wird auch die Berliner
BehOrde den Aufkauf billigen - der Wettbewerb gilt ja weltweit".

Het Westduitse kartelbureau gaat Diet zonder meer accoord met de voorgestelde
overname van AEG: "The cartel office's message to Daimler and AEG was a
preliminary warning, delivered a month before its final ruling is due. Daimler
executives will now have to rearrange the deal to satisfy the cartel office. This
may involve the sale of minority holdings in other West German firms - though
as these include firms as large as Metallgesellschaft, the effects could be far
reaching. [...] Two things are probably worrying the cartel office. One is a fear
that increased use of AEG products by the expanding Daimler group, together
with the financial backing that AEG would get through merging with such a
cash-rich company, would give it an unhealthily dominant position in some
parts of the vehicle- and aerospace-components business" (The economist,
February 1, 1986).

Het voomemen van Daimler-Benz om het lucht- en ruimtevaartconcem MBB
over te nemen is eveneens controversieel: "Aanleiding tot de heftige protesten is
het voomemen van Daimler-Benz om Duitslands grootste lucht- en ruimtevaart-
ondememing Messerschmitt-BOlkow-Blohm (MBB) over te nemen. [...] Met
MBB zal Daimler-Benz ongeveer een derde deel van het voor defensiematerieel
bestemde overheidsbudget opstrijken; een aandeel dat in de jaren negentig kan
oplopen tot zo'n zestig procent. Het is dan ook Diet verwonderlijk dat deze
'grootste fusie uit de Duitse geschiedenis' in de BondsrepubUek veel commotie
teweeg heeft gebracht. Tegenstanders vragen zich bezorgd af of het ministerie
van Defensie na de overname van MBB wei opgewassen zal zijn tegen de
wapengigant Daimler-Benz. Ontwikkelt het autoconcern, dat nu al de grootste
industriele ondememing van de Bondsrepubliek is en na de fusie ongeveer
380 000 werknemers zal tellen, zich langzamerhand niet tot een staat binnen de
staat? [...] Het groene licht voor de PAH 2 en de Jager 90 verschafte tegenstan-
ders van de fusie tussen Daimler-Benz en MBB nog de nodige ammunitie. De



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 189

critici beweerden dat beide militaire projecten deel uitmaakten van het voor-
waardenpakket dat Reuter in Bonn op tafel gelegd bad. Ofschoon deze theorie
van een 'geheime bruidsscbat' Diet door de onderbandelingspartners is beves-
tigd, is het duideUjk dat beide mammoetopdrachten de overname van MBB
zeker vergemakkelijkt hebben. De critici concludeerden dat Bonn al vergaande
concessies deed aan Daimler-Benz en kostbare projecten accepteerde nog
voordat de fusie met MBB rond was. [...] Maar ook voor Reuter geldt dat zijn
onderneming in de toekomst de regering in Bonn onder druk zal zetten om
bepaalde militaire opdrachten te accepteren of exportvergunningen te verlenen
voor militair materieel" (Vink, 3 maart, 1989, p.33, 41 en 43).

Volgens H. Werner is er geen sprake van dat Daimler-Benz zich ontwikkelt tot
een staat binnen de staat: "[...] de gedachte dat Daimler-Benz een staat binnen
de staat dreigt te worden, verwerpt hij met volle kracht. Bovendien: over welke
staat praten we eigenlijk1 De Bondsrepubliek of moet voor een Europees, in
feite wereldwijd werkend concern als Daimler-Benz Diet eerder Europa als
referentiekader worden genoemd, als er sprake is van 'de Staat'" (Gordijn en
van der Vaart, 17 januari, 1990)1 In aansluiting hierop zegt H. Herrbausen,
voorzitter van de raad van commissarissen van Daimler-Benz in 1988: Wir
mussen nur in einer europalschen oder weltwirtschaftlichen Struktur die pluralen
Machtpotentiale sehen, die sich im Wirtscbaftsleben alle gegenseitig begrenzen,
weil sie standig miteinander konkurrleren. [...] Ich babe manchmal Probleme
mit der Begriindung, die Monopolkommission und Kartelamt oftmals vorbring-
en. Beide denken in Dimensionen, die wir - und das war der Inhalt dessen, was
ich eingangs sagte - langst hinter uns gelassen baben" (Der Spiegel, 1 August,
1988, p.39).

Desondanks keurt het Westduitse kartelbureau de overname van MBB at: "The
West German Cartel Office disclosed yesterday that it ruled against the planned
merger between Daimler-Benz and Messerschmidt-BOlkow-Blohm (MBB)
because it would create or strengthen 'market-dominating positions' in the arms,
aerospace and truck industries" (Colitt, April 25, 1989).

Hierbij speelt de angst voor de mogelijkheid dat Daimler-Benz politieke invloed
verwerft een rol van betekenis: "'Economic power can become political power,'
Mr Held [directeur van het kartelbureau] remarked, even if Daimler-Benz, West
Germany's largest company, said it did not intend to exert political influence.
He said that with 60,000 of West Germany's 68,000 defence industry employ-
ees working for Daimler-Benz and MBB, politicians could be told that a
contract was needed in order to maintain employment" (Colitt, April 25, 1989).
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Ook buiten West-Duitsland wordt de beoogde overname van MBB kritisch
gevolgd: "De Europese Commissie heeft zich akkoord verklaard met de steun
van DM 4 mrd die de Westduitse regeriog verstrekt om Daimler-Benz een
meerderheidsbelang in het vliegtuigconcem MBB te laten nemen" (Het finan-
cieele dagblad, 10 maart, 1989). En ook: "[...] en hebben de Amerikanen voor
Pasen reeds om een onderzoek van de geplande fusie [tussen Daimler-Benz en
MBB] wegens eventuele overtredingen van de GAIT-reglementen gevraagd"
(Herter, 1 april, 1989).

De Westduitse minister van economische zaken accepteert uiteindelijk, onder
voorwaarden, de voorgenomen fusie tussen Daimler-Benz en MBB (zie subsub-
paragraaf 6.2.1.1.): "Minister van economische zaken H. Haussmann maakte
vrijdag in Bonn bekend dat hij de economische voordelen van de fusie groter
acht dan de nadelen die ontstaan doordat de concurrentieverhoudingen worden
verstoord. [...] Om de concurrentiebeperkende gevolgen van de overname zoveel
mogelijk te beperken heeft Haussmann besloten dat DaimlerlMBB binnen twee
jaar zijn activiteiten op het gebied van de marinetechniek moet verkopen.
Daarnaast zal het 12,5%-belang van MBB in de tankfabrikant Krauss-Maffei
binnen eeo jaar moeteo worden verkocht. Daimler en MBB zulleo verder
afstand moeteo doen van hun firma's die actief zijn op adviseringsgebied in de
defensiesector. Ook zullen de topmanagers van de beide bedrijven hun commis-
sariaten moeten opgeven bij bedrijven die een 'aanzienlijke' rol spelen in de
defensietechnologie" (Het financieele dagblad, 9 september, 1989).

Ook de voorgenomen samenwerking tussen Daimler-Benz en Mitsubishi (zie
subsubparagraaf 6.2.1.1.) stuit op bezwaren: "Die aankondiging [het voomemen
van Daimler-Benz en Mitsubishi om tot samenwerking te komen] liet een lichte
siddering na in de zakenwereld. Mitsubishi is het grootste industriele conglome-
raat ter wereld met een omzet van 400 miljard gulden, Daimler-Benz is West-
Duitslands grootste tndustriele ondememing met een omzet van een kleine
honderd miljard. [...] Politieke bezwaren blokkeren een innig samengaan tussen
de industriele giganten Mitsubisbi uit Japan en Daimler-Benz uit West-Duits-
land. Gisteren maakte een woordvoerder van Mitsubishi bekend dat de samen-
werking voorlopig slechts een gezamenlijk onderzoek op het gebied van lucht-
en ruimtevaart zal inhouden" (Trouw, 20 april, 1990).

Misscbien dat ook bier de angst voor het verwerven van politieke invloed een
rol heeft gespeeld: "Reuter says the tie-up [met Mitsubishi] is not just a
German-Japanese axis, but forms part of a 'triad' of strategic alliances that
includes European and American partners. An important objective is to create 'a
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networking and an interdependence of common business interests allover the
world'. Once that objective has been achieved, 'no politician will ever be able
to disrupt it if he doesn't wish to risk his own viability" (Brown, December,
1990, p.76).

De omvang van Daimler-Benz lijkt ook intern tot diseconomies of scale te
leiden (zie ook subparagraaf 3.3.5.): "'Ein Daimler-Benz-Jahr dauert mindestens
zwei Sonnenjahre', wird intern gespottelt. Wie sehr der hierarchische Bauch,
gespickt mit Abstimmungsprozeduren fUr Bagatellfalle wie fur Mil1ionenprojek-
te, den Forscheralltag Uihmt, balt ein frustrierter Manager aus dem Forschung-
und Technikbereich per Protokoll fest. Material- und Gerlitebestellungen dauern
'teilweise schon bis zu acht Monate'. Der Gang durch die Daimler-Institutionen
beanspruche ihn 'etwa ein Mannjahr'. Zuerst musse eine Flut von Ruckfragen
beantwortet, anschlie8end biirokratisch nachgeforscht werden. Die Folge: Am
Ende verteuern Preiserhohungen die verzogerte Lieferung" (Viehover, 9 Novem-
ber, 1990, p.170).

6.2.3.2. Personenwagenactiviteit

In de periode 1980-1982 is de personenwagenactiviteit de - naar omzet gemeten
- op ~n na grootste activiteit van Daimler-Benz. In de periode 1983-1989 is de
personenwagenactiviteit haar grootste activiteit. Haar omzetaandeel bedraagt
45,4% in 1980, terwijl dit 43,1 % in 1989 is. In absolute zin bedraagt haar
omzet in 1980 OM 14,1 miljard en in 1989 OM 32,9 miljard. Gerelateerd aan
de overige Westeuropese aanbieders van personenwagens (zie tabel 3.17 in
subsubparagraaf 3.4.2.1.) neemt Daimler-Benz qua omvang van de Westeurope-
se personenwagenproduktie in de periode 1975-1978 een ge positie in. In
absolute termen stijgt haar produktie in de voornoemde periode van 350.000
eenheden in 1975 tot 404.000 eenheden in 1978. In de periode 1980-1989 bezet
Daimler-Benz op de Westeuropese markt voor personenwagens qua grootte -
gemeten in het aantal geregistreerde personenwagens - de ge positie. In absolute
termen zijn van Daimler-Benz in 1980 in West-Europa 341.000 personenwagens
geregistreerd, terwijl dat er in 1989 435.000 zijn (zie tabel 3.18 in subsubpara-
graaf 3.4.2.2.).

Zo voldoet Daimler-Benz niet aan een minimale jaarJijkse produktie van twee
miljoen personenwagens (zie de subsubparagrafen 3.4.2.1. en 5.3.3.2.). Daimler-
Benz' personenwagenactiviteit lijkt toch zeer winstgevend te zijn in de jaren
1980-1989, ondanks de niet verstrekte winstgevendheidsheidscijfers per activi-
teit: "Das Verhaltnis Gewinn zu Umsatz [van Daimler-Benz], die sogenannte
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Umsatzrendite, Iiegt damit bei drei Prozent - ein Spitzenresultat in der Auto-
branche. Dieses Ergebnis wird fast allein mit den Personenwagen eingefahren.
Die Sparte Nutzfahrzeuge, mit immerhin 42 Prozent am Umsatz beteiligt, tragt
nur wenig zum Gewinn bei [...]" (Der Spiegel, 9 September, 1985, p.44). En:
"Van de totale winst van het concern is het leeuwedeel afkomstig van de
automobielactiviteiten, vooral de personenwagens" (Bet financieele dagblad;
18 mei, 1988). Benevens: "Car operations are the most profitable in the world -
Although group results are not broken down, Daimler-Benz's car operations are
widely believed to have been the most profitable in the world in recent years"
(European motor business, May, 1988, p.60). E. Reuter meent dan ook: "[...] so
ist es richtig, daB nur der Pkw-Bereich einen Ergebnisbeitrag leistet. Unsere
Mittelfristplanung zeigt aber sehr zuversichtlich, daB der Beitrag des Pkw-
Geschafts weit weniger als 90 Prozent sein wird - nicht, weil es rucklaufig ist,
sondern weil die anderen Bereiche sehr stark ansteigen" (Wilhelm, Mei, 1990.
p.36).

E. Reuter meent daarom dat schaalgrootte niet doorslaggevend is om succesvol
te zijn in de personenwagenbranche: '"~AI een jaar of twintig geleden voorspelde
Giovanni Agnelli, dat er over tien jaar nog maar drie auto-industrieen in Europa
zouden bestaan. Die prognose is niet uitgekomen. De gedachte aan grensover-
scbrijdende fusies van reusachtige industrieen, die van grote nationale betekenis
zijn, is volgens mij een syndroom, het syndroom van de Europese ziekte.'
Reuter gelooft niet dat er in de toekomst dergelijke monsterhuwelijken zullen
komen. Grootschaligbeid vindt hij geen voorwaarde voor succes. [...] 'De
verhouding tussen produktie-aantallen en rendement speelt nu eigeolijk aileen
nog maar een rol bij de ontwikkelingskosten. Die wil ik beslist niet onderschat-
ten. Vroeger vond men dat een produktie van Minder dan ~n miljoen auto's
van een bepaald type per jaar niet lonend was. Die dimensie is verdwenen. Nu
gaat het minder om de economy of scale dan om een op wens van de afnemer
tot stand gekomen breed assortiment van verschillende modellen en types It,

(Stoop, 21 september, 1985, p.55).

Het voomoemde komt ook tot uiting in de produktiviteit van Daimler-Benz'
personenwagenactiviteit: "Terwijl in de auto-industrie bonderdduizenden banen
verloren zijn gegaan, is het aantal arbeidsplaatsen in de fabrieken van Mercedes
personenauto's de afgelopen jaren juist met enkele duizenden toegenomen. [...]
Maar er is nog een belangrijke en tegelijkertijd zeer opvallende reden voor de
bouw van de nieuwe fabriek. Want waar de meeste fabrikanten proberen te
overleven door bet aantal benodigde arbeiders per auto steeds verder te vermin-
deren, voigt Daimler-Benz juist de omgekeerde koers. In de fabrieken in
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Bremen en Sindelfingen (bij Stuttgart) kost het maken van een personenauto
steeds meer tijd, mankracht en ruimte. Ondanks rationalisering en automatise-
ring is de produktieduur van een Mercedes personenauto sinds 1984 jaarlijks
met gemiddeld vijf procent gestegen, Dat laatste is het logische uitvloeisel van
Daimler-Benz's filosofie dat kwantitatieve groei mooi is, maar dat de toekomst
van het concern in de eerste plaats dient te zijn gebaseerd op kwalitatieve groei"
(NRC handelsblad, 10 december, 1987).

Toch probeert Daimler-Benz haar inkoop en produktie zoveel mogelijk te
concentreren: "Despite its growing exports, Daimler still makes all its cars in
West Germany and, so far, has no plans to set up plants abroad. One reason is
that, in contrast to most volume carmakers, Daimler gets 90% of its parts and
components from its own country" (The economist, January 25, 1986, p.73). En:
Daimler-Benz blijft in West-Duitsland haar personenwagens produceren: "There
is no indication that foreign car production will begin or that joint ventures with
other car manufacturers will be entered into. This is slightly surprising, as
worldwide production facilities give flexibility in terms of labour and compo-
nents, and, perhaps most important of all, can provide some protection against
currency fluctuations" (European motor business, November, 1987, p.46).
Alsmede: "The small Mercedes is also produced at Sindelfingen, but the two
plants retain economies of scale by producing various key components and
exchanging them: Bremen supplies doors, bonnets and body platforms, while
Sindelfingen makes all front ends, roofs, boot lids and car sides" (Gooding,
October 5, 1984).

Evenals bij Saab-Scania het geval is, wendt Daimler-Benz sommige fabrieken -
Berlin-Marienfelde, Hamburg, Bad Homburg, Mannheim, Worth en DUsseldorf -
aan voor zowel de personenwagenproduktie als voor de bedrijfswagenproduktie
(zie figuur 6.2), met de hieruit voortvloeiende wederzijdse (schaal-)voordelen
(zie ook subsubparagraaf 6.2.1.3.).

Het voorgaande bewijst dat Daimler-Benz' personenwagenproduktie in West-
Duitsland geconcentreerd is en dat zij overwegend gebruik maakt van Westduit-
se toeleveranciers. Tabel 6.6 toont dat Daimler-Benz in de periode 1982-1986
haar afzet voor nagenoeg 50% in West-Duitsland realiseert. Hieruit blijkt ook
dat sprake is van een sterke stijging van het totaal aantal verkopen. Uit tabel
3.18 (zie subsubparagraaf 3.4.2.2.) komt naar voren dat het marktaandeel van
Daimler-Benz op de Westeuropese personenwagenmarkt stabiel bUjft: 3,41% in
1980, 3,29% in 1984 en 3,23% in 1989. Dus lijkt Daimler-Benz te profiteren
van een groeiende Westeuropese marktomvang.
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Piguur 6.2. Locaties, activiteiten en primaire produkten personenwagen-
en bedrijfswagenfabrieken Daimler-Benz in West-Duitsland.

location activity/principal products
sindelfingen body , assembly plant; central parts depot
untertUrkheim produc. of engines, axles , gearboxes; foundry/forgeBremen body , assembly plant
Berlin- production of recondite car engines' c.v.Marienfelde engines; manufact. of parts for car' c.v. engines;

prod. of small aS8eJDblies
HaJDburg manufacture of chassis parts , 8mall assemble of

cars , commercial vehicles
Bad HOIIIburg production of engine timing parts for cars' c.v.
Mannheim production of c.v. and industrial engine8; body ,

ass. plant for buses; foundry; fabric prod. for carsW6rth truck a8S. incL cab manu fact •; prod. of parts for
cars' c.v.; central spare parts depot for c.v.

Gaggenau body , assembly plant for unimog , MB-trac; prod. ofgearboxes , planetary axles
DUsseldorf body , assembly plant for cars , 8mall bU8es;

manufacture of steering 8Y8tem8 for cars' c.v.
lta88el production of axles

Bronl European motor business, May, 1988, p.64 en 67 (bewerkt).

Uit subparagraaf 6.2.2. wordt duidelijk dat Daimler-Benz een zeer goede positie
inneemt in het luxe segment van de marla, dat veel minder gevoelig is voor
conjuncturele schommelingen dan andere (volumegeorienteerde) aanbieders (zie
ook figuur 6.3): "Daimler-Kunden mussen lange auf ihr Auto warten. Zwei bis
drei Monate sind es bei dem 19Oer, fiber ein halbes Jahr bei den neuen 200em
bis 300em und bei den Gro8en der S-Klasse. Der Preis, so scheint es, spielt
keine Rolle. Der billigste Mercedes, der 190, kostet mit einigen Extras mindes-
tens 30 000 Mark; ein ordentlich ausgestatteter Mittelklasse-Mercedes fangt bei
40 000 Mark an; von der S-Klasse wird kaum ein Auto unter 50000 Mark
verkauft" (Der Spiegel, 9 September, 1985, p.44). En: "With its [Daimler-Benz]
excellent success record, top brand name recognition and substantial financial
resources, the stock should be regarded as a core holding in a European
portfolio" (Equity research special study Daimler-Benz AG, January, 1989, p.1).

Tabel 6.6. Verkopen van personenwagens (aantal stuks)
naar besteaming Daimler-Benz 1982-1986.

1982 1983 1984 1985 1986
dOlllestic 225,217 237,560 225,286 265,578 294,649
exports 225,977 238,179 251,268 278,157 296,225
total 451,194 475,739 476,554 543,735 590,874

Bronl European motor business, lIoveJDber, 1987, p.38.
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Piquur 6.3.
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Bronl Diekhof, September, 1981, p.se.

Daimler-Benz is met haar personenwagenactiviteit in de periode 1980-1989 zeer
succesvol, ondanks de relatief geringe aantallen die zij afzet. Mogelijk dragen
de volgende factoren hieraan bij:

1. Daimler-Benz' positionering in een segment van de personenwagenmarkt dat
minder conjunctuur-gevoelig is dan de overige segmenten en dat door een
geringe prijselasticiteit van de vraag wordt gekenmerkt (zie ook
subparagraaf 6.2.2.).

2. De uitstekende reputatie die zij in het voomoemde segment heeft opgebouwd,
waardoor zij in staat is om:
2a. continu meer dan gemiddelde prijzen te realiseren;
2b. een ordervoorraad op te bouwen waardoor zij een stabiele, hoge

bezettingsgraad van het machinepark kan realiseren.
3. De sterk groeiende omvang van de Westeuropese personenwagenmarkt (zie

tabel 3.18 in subsubparagraaf 3.4.2.2.).
4. Vanwege Daimler-Benz' concentratie op West-Duitsland - qua inkoop,

produktie en in mindere mate qua afzet - is zij in staat om:
4a. haar 'made in Germany-identiteit' hoog te houden;
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4b. een relatief groot verkoopaandeel bij een beperkt aantal toeleveranciers te
realiseren;

4c. valuta-risico's te minimaliseren;
4d. Iogistieke complicaties te beperken.

5. Daimler-Benz produceert in haar fabrieken in Berlin-Marienfelde, Hamburg,
Bad Homburg, Mannheim, Worth en Diisseldorf zowel voor de
personenwagens als voor de bedrijfswagens. Dit stelt haar in staat om
schaalvoordelen te realiseren alsmede om een tlexibele inzet van haar
medewerkers te bewerkstelligen (zie ook subsubparagraaf 6.2.1.3.).

6.2.3.3. Vrachtwagenactiviteit

Tabel 6.3 verbeeldt de omzet per activiteit van Daimler-Benz in de periode
1980-1989. Het omzetaandeel van haar bedrijfswagenactiviteit blijkt te dalen
van 50,9% in 1980 naar 30,7% in 1989. In absolute termen stijgt haar omzet
van DM 15,8 miljard in 1980 naar DM 23,5 miljard in 1989. In de periode
1980-1982 neemt zij qua omzetaandeel een I" positie in, nadien, in de periode
1983-1989, een 2e positie. Gerelateerd aan het aantal geregistreerde trucks en
tractors in de Westeuropese vrachtwagenmarkt 0!9,Ot. (zie tabel 3.6 in subpara-
graaf 3.3.1.) neemt Daimler-Benz in de periode 1980-1989 de Ie positie in.
Wereldwijd is zij eveneens marktleider (zie tabel 3.3 in subparagraaf 3.2.2.).

Ondanks deze dominante Westeuropese en wereldwijde aanwezigheid lijkt
Daimler-Benz met haar bedrijfswagenactiviteit in de periode 1980-1989 slechte
resultaten te behalen: "Die Sparte Nutzfahrzeuge, mit immerhin 42 Prozent am
Umsatz beteiligt, tragt nur wenig zum Gewinn bei [...]" (Der Spiegel, 9 Septem-
ber, 1985, p.44). En: "Um die Verluste der Lkw-Sparte, jahrlich einige hundert
Millionen Mark [...] Inzwischen zeigen sich iiberdies erste Erfolge, die Verluste
der Lkw-Sparte haben sich deutlich verringert" (Der Spiegel, or.41, 1989,
p.145). En ook: "Der Ex-Conti-Mann [H. Werner] hat im Nutzfahrzeuggescbaft
[van Daimler-Benz] rigoros autgeraumt und die einst desolaten Ertrage enorm
verbessert. Zwar steckte das Betriebsergebnis in seiner Sparte auch 1989 noch
im Minus (350 Millionen), vor einigen Jahren jedoch war der Verlust noch
dreimal so hoch" (Wilhelm, Mei, 1990, p.52). Te zamen met de in 1988
doorgevoerde organisatorische scheiding tussen de personen- en bedrijfswagen-
activiteit lijkt een kentering in de slechte resultaten van de bedrijfswagenactivi-
teit te zijn bewerkstelligd: "Insiders say that a new divisional structure at
Mercedes-Benz, which two years ago split cars and commercials into two
seperate divisions, has given new impetus to the truck side of the company and
its analysis of worldwide possibilities" (Semple, November 6, 1990).
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Daimler-Benz voert in de tachtiger jaren voor haar vrachtwagenactiviteit een
andere strategie dan voor haar personenwagenactiviteit. Zo is zij voor wat
betreft haar vrachtwagenactiviteit gericht op wereldwijde aanwezigheid - qua
inkoop, produktie en afzet - al dan Diet te realiseren door middel van samenwer-
king. H. Werner: "'Mercedes-Benz doesn't make cars for the mass market,
where trucks, of course, with our market share, are made for a wider sale'"
(Bennett, October, 1988, p.68). Ook constateert H. Werner: '''De concentratie-
tendens in de vrachtwagenindustrie zalleiden tot het ontstaan van 'Gravitations-
zentren', ondernemingen die in een samenwerkingsverband centraal staan en die
een leidende rol spelen.' [...] Het staat voor Werner vast dat er nog geen eind is
gekomen aan het proces van samenwerking. Het steeds internationaler opereren-
de vrachtverkeer heeft een uitgebreid Europees en dus duur servicenet nodig en
de ontwikkelingskosten zijn voor de indivlduele ondememingen nauwelijks
meer op te brengen, zelfs Diet voor Mercedes-Benz" (Gordijn, 2 februari, 1990).
Alsmede: "According to Mr Helmut Werner [...] 'by the end of the 1990s we
will have three supranational strategic alliances in Europe, each with one major
company at its core'" (Done, November 6, 1990).

Zo breidt Daimler-Benz in augustus 1980 haar belang in de Spaanse bedrijfswa-
genproducent 'Mevosa' uit: "Daimler-Benz is to raise its interest in Mevosa, the
Spanish light vehicle manufacturer, to a controlling stake and will invest up to
$70m in the company" (Graham, August 27, 1980).

In april 1983 voigt Daimler-Benz' ovemame van de kleine Zwitserse bedrijfs-
wagenproducent 'Saurer'. Zij doopt Saurer om tot 'NA W' en gaat in het
Zwitserse Arbon per jaar 1.500 tot 1.700 'speciale' bedrijfswagens produceren
(Der NA W behauptet sich, Januar, 1990).

Zoals in subsubparagraaf 6.2.1.3. staat vermeld wit Daimler-Benz, te zamen met
MAN, de Spaanse vrachtwagenproducent Enasa overnemen. Aanvankelijk slaagt
zij hierin, mede vanwege haar schaalomvang: 'T...] IN! wanted Enasa to have
another partner 'with the highest possible reputation', a profile of respectability
and a worldwide reputation. Mercedes has that worldwide expertise in both
passenger cars and vehicle parts as well as in commercial vehicles" (Auto
industry, January, 1990, p.2). Het Westduitse kartelbureau en de EG-autoriteiten
accepteren de voorgenomen ovemame door Daimler-Benz en MAN Diet in deze
vorm (Rijnen, 9 juli, 1990). Nadat MAN heeft laten weten geen interesse meer
te hebben, geeft Daimler-Benz aan haar voomemen desnoods alleen door te
willen zetten (NRC handelsblad; 1 augustus, 1990).
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Het doorzettingsvennogen van Daimler-Benz lijkt samen te hangen met haar
wens om de nieuwe standaarden te zetten met betrekking tot de M.E.S. voor
produktie: "Mercedes confirmed it will shortly move some final assembly of its
LN2 middleweight truck range out of its giant truck works at Worth, West
Germany, and into one of the Pegaso I= Enasa] factories. [...] The move will
allow Mercedes to steam ahead further with a radical and expensive investment
in automation of truck assembly at Worth, where all its three European truck
ranges above six tonnes are assembled. Removal of middleweight LN2 assem-
bly will allow Mercedes to concentrate on building volumes which are needed
to justify investment in automation for the lightweight and heavy truck ranges
sold outside Spain. At present, Worth is running flat-out on two shifts and
producing around 360 trucks a day. But it needs close to 200 a day of each
range to justify planned further automation of assembly" (Truck, January, 1990,
p.16).

En bovendien: Worth is the biggest and one of the newest truck factories in
Europe. [...] This year, Worth will build nearly 90,000 trucks. [...] Extensive
automation was not practical in truck assembly, according to the conventional
wisdom of the industry as it existed even two years ago. Mercedes is in the
process, it seems, of trying to turn that accepted idea on its head. The effects
could be far reaching. Many assemblers, including those thought to be quite
sizeable, were protected because manual assembly meant production costs were
pretty uniform. Next time the market dives, that may not be the case. Put
simply, Mercedes aims to do sub-assembly work and to assemble trucks by
robots, and it needs to gain higher volumes and higher market shares across
Europe to justify the investment. If it succeeds in that attempt, it will be able to
build trucks cheaper than competitors. The result will be that other assembly
lines in Europe will close. This, it seems, is one of the realities of truck
production in the future. Mercedes is thinking along these lines, and it can't be
the only manufacturer with that view of the next decade" (Truck, January, 1990,
p.53-54).

AIsmede: "The Daimler-Benz factory at Worth in West Germany manufactures
vehicle cabs and complete vehicles in volumes that exceed 100,000 units a year.
The investment of 300 million pound sterling that this facility represents
brought car production assembly techniques to heavy vehicle construction and
assembly. For instance, the vehicle cabs are designed on a unitary principle in
which the same basic parts can be built into a variety of final forms. This
reduced the number of parts by 50 per cent and cut manufacturing man-hours to
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the same extent. Daimler-Benz's potential cost advantage over Europe's major
medium-sized firms could be around 15-20 per cent" (Rhys, 1984, p.31).

Naast Daimler-Benz' dominante aanwezigheid in West-Europa, is zij actief in
Noord- en Zuid-Amerika. Zo wordt in februari 1979 bekend dat Daimler-Benz
in de U.S.A vrachtwagens gaat assembleren: "[ ] the $6.6 million plant will be
located in Hampton, Va., on a 45.3 acre site. [ ] the first year production rate
would be 4000 units, though the plant could assemble 10,000 units if the
demand arose. At present, Mercedes-Benz trucks sold in the U.S. are built at the
company's facilities in Brazil" (Taylor, February, 1979). Niet lang hierna wil
Daimler-Benz starten met de bouw van een tweede fabriek in de U.S.A: "[... ]
the firm is planning another truck-assembly factory in the southern part of the
U.S. which will be able to build 3,000 more trucks a year" (Irvin, March 24,
1980, p.8).

In maart 1981 neemt Daimler-Benz het Noordamerikaanse Freightliner over
(Handelsblatt, 7/8 Man, 1981): "Die Daimler-Benz AG, Stuttgart, und die
Consolidated Freightways Inc., San Francisco/USA, haben eine grundsatzliche
Einigung tiber den Erwerb von Freightliner durch Daimler-Benz erzielt. [...J Der
Aufsichtsrat der Daimler-Benz AG hat diesem Vorhaben zugestimmt, und es
soli in Kurze zur Unterzeichnung eines Untemehmensvertrags kommen".
Tevens: "Included in the package are four truck manufacturing plants, three in
the U.S. and one in Canada. Three truck parts manufacturing plants and some
minor subsidiaries, including Consolidated Metco, which makes light metal
castings and structural foam plastics used mainly in the electronics industry at
five locations. [...] and will gain access to Freightways' network of 210 North
American dealers and the right to continue to act as sole U.S. distributor of
Volvo trucks" (Hargreaves en Done, March 6, 1981).

Ook in Azie wenst Daimler-Benz haar vrachtwagenactiviteit te ontplooien. Zo
onderzoekt Daimler-Benz de mogeJijkbeden tot samenwerking met Mitsubishi
op vrachtwagengebied: "Mercedes-Benz wil in samenwerking met Mitsubishi
zijn vrachtwagens op de Japanse markt verkopen. Mercedes heeft Mitsubishi
voorgesteld om de Duitse vmchtwagens in Japan te gaan assembleren. Als
Mitsubishi daarmee akkoord gaat slaagt Mercedes-Benz er als eerste niet-
Japanse ondememing in om in Japan vrachtwagens te verkopen. Mercedes-Benz
heeft nog meer plannen voor samenwerking met Mitsubishi op het gebied van
vrachtwagens. Beide ondememingen studeren op een voorstel om samen een
fabriek voor lichte bedrijfswagens te bouwen in Oost-Duitsland. Ook een
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projekt om in de buurt van Moskou personenwagens te gaan bouwen is volop in
studie" (De volkskrant, 25 mei, 1990).

Een van haar overwegingen om op wereldschaal aanwezig te zijn is de standaar-
disatie van componenten: "Daimler-Benz's strategy for its truck operations calls
for improved standardisation of components worldwide. The company is aiming
to be able to combine parts from Brazil with components from West Germany
and the USA and in this way flexibility will be assured and some safeguards
from exchange fluctuations assured" (European motor business, May, 1988,
p.74-75). Daimler-Benz wil dan ook voor haar fabriek in Hampton gebruik
maken van Braziliaanse - waar zij ook een vrachtwagenfabriek heeft - en
Westduitse componenten: "Though the trucks initially will be assembled with
imported components, company officials said U.S. components will be phased
into the operation. Mercedes-Benz claims it is looking to a mix of 70% Brazil-
ian, 20% U.S. and 10% German parts in the future" (Taylor, February, 1979,
p.44).

In 1985 begint Daimler-Benz met de realisatie van de gewenste produktstan-
daardisatie: "Economising through common parts sourcing has already paid off
well for Mercedes-Benz of North America who have released the new LPS 525
which features a German-made cab, engine and steering, as well as a chassis,
transmission and axle made in Brazil. It is an open secret that certain upcoming
Freightliner class eight trucks will also be fitted with engines and axles from
Germany" (Kacher, September, 1985).

1.0 blijkt io JUDi 1989: "Bestond bij Mercedes oorsprookelijk het plan om een
'wereldauto' te makeo, nu wil Mercedes een middenklasse truck bouwen die
bestaat uit relatief goedkope ooderdelen, die wereldwijd zijo te produceren. De
Braziliaanse Mercedesfabriek tekende voor het ontwerp. Het resultaat mag er
zijn; een Ecovan met torpedo front, waaraan het indieo oodig eeovoudig sleute-
len is. [...] Mercedes realiseert zich dat het onmogelijk is Un truck te bouwen
die op aile markten van deze wereld met succes kan worden verkocht. Toch is
het zo, dat de (omvangrijke) Derde-Wereldlanden (waar Brazilie feitelijk niet bij
hoort) kunnen worden bediend met ~n en hetzelfde truckchassis. Mercedes
maakte daarom gebruik van de ruime Braziliaanse faciliteiten om een Dieuw
truckmodel te ontwerpen dat in aanmerking komt voor export naar de Afrikaan-
se markten (al dan Diet als bouwpakket) en naar Australis. Markten met
verschilleode interesses, waarop Mercedes handig inspeelt door de gewenste
onderdeleo op goedkope plaatsen te produceren, ze vervolgens dicht bij de
plaats van verkoop sameo te brengen en ten slotte te assembleren. [...] Het



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 201

spreekt voor zich dat deze landen nog lang niet toe zijn aan elektro-pneumatisch
schakelen, geavanceerde luchtvering en dergelijke" (Autonwbiel management,
juni, 1989, p.l7).

Daimler-Benz' grootschalige aanwezigheid in de bedrijfswagenbranche leidt ook
(zie subsubparagraaf 6.2.3.1.) tot veel weerstand. Zoals in subsubparagraaf
5.3.3.1. is vermeld, vindt een voorgenomen samenwerking tussen Daimler-Benz
en Fiat geen doorgang: "The West German Cartel Office has effectively killed a
proposed co-operation agreement between Fiat of Italy and Daimler-Benz of
West Germany for the manufacture of a new heavy automatic gear-box for
urban buses [...J" (Gooding, May 9, 1979).

Ook op een ander terrein roept de omvang van Daimler-Benz weerstand op. Zo
blijkt in 1983 dat de reeds lang bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen
Daimler-Benz en Man niet geintensiveerd mag worden: "Eine engere Zusam-
menarbeit wiirde am Einspruch des Bundeskartellamts scheitem. Eine Ausglie-
derung des MAN-Nutzfahrzeugbereichs und Einbringung in eine gemeinsame
Tochter ist schon deshalb nicht moglich, well dieser Bereich ein starkes
Ubergewicht von 50 % am Geschaftsvolumen der MAN einschlie6lich GHH-
Sterkrade hat" (Handelsblau; 13 Juni, 1983). Nadien blijkt de samenwerkings-
overeenkomst beeindigd te moeten worden: "The Cartel Office also forced the
ending of the long-standing joint axle manufacturing venture between Daimler-
Benz and MAN" (pearce, 1988, p.28).

In mei 1990 accepteert het Westduitse kartelbureau de ovemame van Baasa
vooralsnog niet: "MAN en Daimler hebben nu tot 2 juli [1990] de tijd gekregen
om aan de bezwaren van het kartelbureau tegemoet te komen. [...J De twee
Westduitse producenten zijn overeengekomen dat MAN verantwoordelijk wordt
voor de sector vanaf 7,5 ton en Daimler-Benz voor de kleinere vrachtwagens.
Juist dat voomemen is bij het kartelbureau verkeerd gevallen" (NRC handels-
blad; 30 mei, 1990).

Ook de EG-commissie gaat niet accoord met de voorgenomen ovemame van
Enasa: "Europees commissaris Leon Brittan onderschreef het stand punt van het
Duitse orgaan [het Westduitse kartelbureau J. Hij stelde de Spaanse minister van
industrie, Claudio Aranzadi, en de twee Duitse bedrijven voor, Enasa op te
delen in twee ondememingen: ~n voor lichte vrachtwagens, over te nemen
door Daimler, een voor zware vrachtwagens, voor MAN. Noch het INI, noch
MAN, noch Daimler-Benz voelen echter veel voor het opdelen van Enasa. [...J
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Ben akkoord met het Bundeskartellamt en met Brussel lijkt echter nog ver weg"
(Het financieele dagblad, 4 juli, 1990, p.4).

Daimler-Benz is in de periode 1980-1989 met haar vmchtwagenactiviteit :l:9,O
ton marktleider in West-Europa en ook in de wereld. Desondanks lijkt zij
gedurende deze periode - en wei speciaal tot 1988 - verliesgevend te zijn. Zij
verhoogt wei haar Westeuropese marktaandeel :l:9,O ton (zie tabel 3.6 in
subparagmaf 3.3.2.) in deze periode.

Daimler-Benz heeft in de tachtiger jaren hoge prioriteit toegekend aan behoud
of uitbreiding van marktaandeel en wereldwijde aanwezigheid, met de nodige
oppositie van dien. Dit is voomlsnog Diet gepaard gegaan met concentmtie van
produktiefaciliteiten of met noemenswaardige produkt- en componentstandaardi-
satie, alhoewel hiervoor wei de eerste schreden zijn gezet. Op die manier heeft
zij haar potentiele schaalvoorsprong nog Diet kunnen benutten. Daimler-Benz
Iijkt zich echter in de gunstige uitgangspositie te bevinden om dit in de negenti-
ger jaren alsnog te kunnen doen.



VERKENNING VAN ONDERNEMINGSGRENZEN 203

7. Volvo AD

7.1. Inleiding tot de tachtiger jaren

De naam Volvo - Latijn voor 'ik rol' - verschijnt rond 1890 als merknaam voor
kogellagers en vindt onder meer haar toepassing in de Westeuropese personen-
wageoindustrie. Nadat 'Svenska Kullagerfabriken' (SKF) deze kogellagerspro-
ducent heeft overgenomen, verdwijnt de merknaam Volvo tijdelijk (Kennett,
1979, p.5).

De Zweed A Gabrielsson, die in het begin van de twintiger jaren onder andere
verkoopmanager van SKF is, krijgt in 1924 het idee om personenwagens te
gaan vervaardigen. In 1926 ontwikkelt hij samen met ingeoieur G. Larson het
eerste prototype. Nadat zij in Lundby, nabij Gothenburg, een geschikte werk-
plaats hebben gevonden, weten zij Zweedse investeerders te interesseren hun
plannen te financieren. Na moeizame onderhandelingen nemen zij van SKF de
merknaam Volvo over, waama de oieuwe ondememing de naam 'Aktiebolaget
Volvo' krijgt (Kennett, 1979, p.5-6).

De eerste 'produktie-personenwagen' verschijnt bij Volvo in april 1927. Tot
augustus 1929 bouwt zij 996 voertuigen, Hiervan voert zij er 70 uit als lichte
bedrijfswagens ten behoove van de Zweedse telefoonmaatschappij. Daarnaast
verkoopt zij 27 chassis aan derden om er bedrijfswagens van te laten maken.
Met de hiermee opgedane know-how wordt een specifiek voor goederentrans-
port geschikt voertuig ontwikkeld. In februari 1928 verschijnt de eerste 'echte'
vrachtwagen (Kennett, 1979, p.6).

In het begin van de dertiger jaren reduceert de concurrentie van de Amerikaanse
producenten - met name van Chevrolet - Volvo's personenwagenafzet tot 631
voertuigen in 1933. Het uitbrengen van oieuwe vrachtwagentypes leidt tot een
stijging van de afzet tot meer dan 1.700 vrachtwagens in 1933. Tegelijkertijd
start Volvo met de produktie van buschassis (Kennett, 1979, p.17-18).

Gedurende de tweede wereldoorlog ondervindt de ontwikkeling van civiele
voertuigen aanzienlijke vertraging en legt Volvo de nadruk op de voortbrenging
van militaire voertuigen. Nadat rond 1940 bijna iedere Westeuropese vrachtwa-
genproducent dieselmotoren aanbiedt, slaagt de ondememing er pas in 1944 in
haar eerste dieselmotor voor bussen te produceren. In 1946 voigt de produktie
van dieselmotoren voor trucks. In de vijftiger jaren vervangt Volvo de benzine-
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motoren in baar vrachtwagens defmitief door dieselmotoren (Kennett, 1979,
p.29-30).

In 1960 produceert Volvo 11.013 vrachtwagenchassis, die zij voor een aanzien-
Iijk deel exporteert, ook naar Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. In
het midden van de zestiger jaren bouwt Volvo assemblage-eenheden in Peru en
Maleisie. Zij vervaardigt in 1970 16.260 vrachtwagenchassis, terwijl dat er in
1975 meer dan 25.000 zijn. Hiervan komt circa 60 procent uit baar fabriek in
Lundby, terwijl het overige uit fabrieken in Belgie, Iran, Groot-Brittannie, Peru,
Australie en Maleisie afkomstig is (Kennett, 1979, p.31, 51 en 52).

Nadat het Volvo-management in het midden van de zeventiger jaren, ook door
de sterk gestegen ontwikkelingskosten, de omvang van Volvo's personenwagen-
activiteit a1s te gering heeft aangemerkt, verwerft het in 1975 de meerderheid in
de personenwagenactiviteit van OAF. De Zweedse overheid ervaart dit Diet aIs
afdoende en tracht Volvo en Saab-Seania over te halen samen te gaan. In het
vootjaar van 1978 verklaart de president-directeur van Volvo, P. Gyllenhammar,
dat er voorlopig geen samenwerking zaI zijn met Saab-Scania. Weldra laat bij
weten dat onderhandelingen met de Noorse overheid plaatsvinden om tot
vergroting en verbreding van de ondememingsbasis te komen (Hill, January,
1977, p.48 en Kennett, 1979, p.69-70).

7.2. The scope and the scale of Volvo

7.2.1. Economies of scope

7.2.1.1. Verbreding en versmaUing van de ondememingsbasis

Het doel van deze paragraaf is (zie ook de subparagrafen 4.3.1., 5.3.1. en 6.2.1.)
te onderzoeken in hoeverre de in hoofdstuk 2 aangegeven verklaringsgrondsla-
gen voor de omvang en samenstelling van het activiteitenpakket (zie ook de
subparagrafen 2.4.3. en 2.4.4.) bevestigd worden. In deze subparagraaf zal ik
nagaan in welke mate er binnen Volvo, vooral in de periode 1980-1989, al dan
Diet sprake is van totstandkoming van additionele waarde aIs gevolg van het
samenstel van activiteiten waaruit Volvo bestaat, In subparagraaf 7.2.2. behan-
del ik de mate waarin Volvo haar ondememingsrisico reduceert, in samenhang
met haar verscheidenheid aan ondememingsactiviteiten. In subparagraaf 7.2.3.
staat de relatie tussen de omvang van Volvo's activiteiten en haar winstgevend-
heid centraal.
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Zoals tabel 7.1 aangeeft, realiseert Volvo 78% van haar omzet in 1970 middels
de personenwagen- en bedrijfswagenactiviteit. In 1979 bedraagt dit 82%.
Alhoewel de overige groepsactiviteiten in omzet toenemen, stabiliseert hun
gezamenlijke omzetaandeel. De grootste van deze overige groepsactiviteiten is
de 'construction equipment and fann forest machinery-activiteit' met een
omzetaandeel van 10% in 1979.

Zoals ik heb aangestipt in paragraaf 7.1., wil Gyllenhammar in januari 1979 een
alliantie aangaan met de Noorse overheid, omwille van een verbreding van de
ondernemingsbasis: "This time Gyllenhammar has made a deal on a grander
scale than ever. Barring an unexpected last-minute upset, Volvo, No. 17 among
the world's automakers (1978 sales: $4.3 billion) and something of a Swedish
institution, will be transformed into a binational-and fascinatingly diversified-
corporation. The Norwegian government will become the company's largest
single stockholder, with at least 20 percent of the shares. In return for this
stock, Volvo will get oil exploration rights in the North Sea. The idea is that,
by marrying Swedish expertise to Norwegian energy resources, Volvo will
enormously expand its horizons into oil drilling and ultimately into seabed
mining. [...] The Norwegian government and private Norwegian investors will
provide Volvo with $221 million in new capital. With this money, the Swedish
and Norwegian branches of the new company will cooperate in Project Car,
Gyllenhammar's plan to produce a leightweight auto with radically new
engineering in the mid-1980's" (Tinnin, February 12, 1979, p.lIO).

De voorgenomen Noorse participatie in Volvo leidt niet tot succes: "Twice in
the past four years Volvo has rushed into attempts to find cash for its car
investment and diversification for its dangerously one-sided business. Twice it
has been disappointed-first by Saab's white-collar unions who vetoed a merger
[zie subparagraaf 7.2.3.], then by Volvo's own shareholders over a proposal to
sell 40% of the company to Norway in return for a stake in North Sea oil" (The
economist, November 22, 1980).

Nadat de Noorse overheid de voorgenomen participatie heeft afgeketst, over-
weegt Gyllenhammar in december 1980 een fusie met de olie- en handelsmaat-
schappij Beijerinvest. Ook hier neemt de energie-activiteit een centrale plaats in:
"Volvo's proposed merger with Beijerinvest, a very different Swedish company,
is the triumph of hope over experience. [...] Beijerinvest was a tiny coal trading
company when its boss, Mr Anders Wall, joined in the mid-I960s. It built up
its trading activities in foods [...] drink [...] property; and light engineering.
Among its 60 subsidiaries, it has one unmistakable winner, Scandinavian
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Trading Company (STC), one of the sharpest oil-trading firms around. Last year
70% of Beijerinvest's total sales ($3.5 billion) and nearly 80% of profits
($I00m) came from STC [...] STC is certainly the main attraction for Volvo. Its
boss, Mr Pehr Gyllenhammar, sees his firm's salvation in the energy business.
This conviction underlay the attempt to do a deal with Norway, based on
providing Volvo jobs there in return for crude. [...] But, aside from some small
Texas interests, STC has no oil of its own. It is not clear why Volvo paid a
hefty premium for the whole of Beijerinvest when it could have picked up the
oil-trading expertise that lies behind its profits simply by hiring the right
people" (The economist, November 22, 1980). Benevens: "Wall's company,
with its energy investments, meshes nicely with Gyllenhammar's strategic
thinking about Volvo's future. In two years, Volvo has spent some $100 million
on energy projects, including offshore exploration along the Norwegian coast.
But millions more will have to be invested before the first profits come in"
(Tinnin, December 29, 1980, p.54).

Na de ovemame van Beijerinvest komt in 1982 een aanvullende ovemame in de
energiesector: "[...] in 1981 Volvo acquired Beijerinvest. Volvo expanded the
energy sector in 1982 through the acquisition of shares in Hamilton Group, an
oil company active in the U.S. and the U.K." (Bottenbruch, July 6, 1987, p.ll).

In 1983 voigt opnieuw, na separatie van de voedselactiviteit, aanvullende
deelname in de energiesector: "In 1983 Volvo decided to retain the food
businesses obtained through the acquisition of Beijerinvest and established them
as a seperate sector under the name Provendor. The company also expanded its
stake in the energy field through the purchase of a 20% interest in Saga, a
Norwegian petroleum company" (Bottenbruch, July 6, 1987, p.ll).

Tabel 7.2 laat zien dat het omzetaandeel van de handels- en energie-activiteit
van Volvo stijgt van 30% in 1981 naar 46% in 1983, na de ovemame van
Beijerinvest en de Hamilton-group. Daama verbreedt Volvo haar ondememings-
basis door deelnarne aan andere activiteiten: "Volvo [...] has acquired a further
6.8 per cent stake in Cardo, the diversified Swedish investment company with
interests in sugar, seeds and biotechnology, increasing its holding to 21.5 per
cent [...]" (Done, June 9, 1984).
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Een bod op de overige aandelen voIgt de deelname in Cardo, waarmee Volvo
onder meer beoogt haar voedselactiviteit uit te breiden: "Volvo [...] yesterday
suffered an important setback in its SKr 3.27bn ($43Om) bid for Cardo, the
investment group with industrial interests in sugar, seeds and plant genetics,
when the Cardo board recommended rejection of the offer. [...] Volvo already
holds 21.5 per cent of the Cardo equity [...] Volvo said it planned to merge
Cardo's industrial activities with Provendor, its wholly owned food subsidiary
creating a new division with combined sales of more than Skr 8bn at the time
of the original bid" (Done, January 16, 1986). Uiteindelijk vindt de ovemame
van Cardo doorgang: "Volvo [...] said yesterday that it had gained control of
more than 90 per cent of the shares in Cardo [...]" (Financial times, Februa-
ry 20, 1986).

Tevens vergroot Volvo hiermee haar activiteit op het terrein van de biotechnolo-
gie: "The deal takes Volvo further into the biotechnology sector through the
advanced plant-breeding activities of Hilleshog as well as the small Cardo
subsidiary AC Biotechnics, which specialises in production technology for
speciality chemicals and waste-water treatment" (Financial times, February 20,
1986).

Daama krijgt de voorgenomen inpassing in de Volvo-organisatie zijn beslag: "In
1986 Volvo acquired Cardo and Hilleshog companies, which included the
Swedish sugar monopoly, Sockerbolaget. Volvo spun off Cardo's investment
portfolio as Investment AB Cardo and integrated Cardo's operations with
Provendor. Other acquisitions included Sonesson and AB Nils Dacke, Leo and
Gambro, subsidiaries of Sonesson" (Bottenbruch, July 6, 1987, p.13).

AIs sluitstuk van de ondememingsverbreding voigt in januari 1986 de voorgeno-
men fusie met Fermenta: "Anfang Januar [1986] hatte Volvo sich iiberraschend
als Teilnehmer einer groBen Fusion in der schwedischen Pharma- und Bioche-
miebranche gemeldet: Fermenta will sich bei Pharmacia (mit gro8er Volvo-
Beteiligung) und Sonesson mit Leo einkaufen" (Handelsblau; 28 Januar, 1986,
p.16).

Volvo is van plan te gaan samenwerken met het biotechnologieconcem Fermen-
ta: "Fermenta, the fast growing Swedish biotechnology and fine chemicals
group, is negotiating the takeover of Volvo's interests in the pharmaceuticals
industry in a series of deals that might be worth between SKr 2bn ($263m) and
SKr 3bn. [...] which would leave Volvo as the second largest shareholder in the
company after Mr Refaat EI-Sayed, chief executive and majority shareholder in
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Fermenta. The acquisitions might be the first stage in a radical restructuring of
the Swedish pharmaceuticals and biotechnology sectors, with Fennenta assu-
ming a key role with backing from Volvo [...]" (Done, January 14, 1986).
Tevens: "As a result of the deal with Fermenta, Volvo has made clear that it
plans to concentrate its biotechnology interests in the Fermenta group" (Done,
January 16, 1986).

Echter: "Met de in het begin van dit jaar [1986] geplande participatie in
Zwedens grootste fannaceutisch bedrijf Fermenta, heeft Volvo President
Gyllenhammar echter niet veel geluk gehad. Aan die besprekingen kwam plots
en onverwacht een nogal spectaculair einde nadat was gebleken dat de Egypte-
naar EI-Sayed, eigenaar van Fermenta, niet de doctorstitel bezat op dewelke hij
zich een bliksemcarriere in de Zweedse fannaceutische industrie had opge-
bouwd [...]" (Financieel economische tijd, 28 mei, 1986). Daarna blijkt: "Volvo
admitted yesterday that it had agreed to act as guarantor for part of the personal
debts accumulated by Mr Refaat EI-Sayed during the collapse of the ambitious
co-operation pact planned between Volvo and Fermenta [...]" (Done, March 12,
1986).

Na de deceptie van de voorgenomen samenwerking met Fermenta, lijkt Volvo
de versmalling van haar ondememingsbasis in te zetten met het afstoten en
herschikken van diverse activiteiten. Zo voIgt aanvankelijk een herschikking van
activiteiten: "Volvo [...] is to sell the engineering activities of its newly acquired
Sonessons subsidiary to Investment AB Cardo in a deal worth up to SKr Ibn
($140m). [...J The operations to be taken over by Investment AB Cardo include
Sab Nife, the manufacturer of railway equipment, Crawford Door, the maker of
industrial doors and wall systems, Scanpump which makes industrial and marine
pumps, and a 25 per cent stake in Fluidcarbon, the developer of coal slurry
systems. [...] The disposal of the engineering operations means that Volvo
retains control of the Leo/Ferrosan pharmaceuticals operations, the main aim of
the Sonessons acquisition, as well as Gambro, the maker of kidney, dialysis
equipment" (Done, June 28, 1986).

Niet lang hierna stoot Volvo diverse activiteiten af: "Most of the industrial
operations of Sonesson and Dacke were later sold, and the holding in Leo was
given to Pharmacia in exchange for Pharmacia shares" (Bottenbruch, July 6,
1987, p.13). Terwijl: "Volvo is to sell Nils Dacke, which is part of Sonessons, a
Volvo subsidiary, for SKr 494m. [...J A consortium led by AB Industrivaerden,
an investment company, is to acquire Dacke" (Financial times, July 8, 1986).
Alsmede: "The company has also completed the divestiture of several 1088-
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making operations in the steel and mining industry" (Bottenbruch, July 6, 1987,
p.9).

Volvo trekt zich ook geleidelijk terug uit de energie-activiteit (zie ook tabel
7.2): "Darin spiegelt sich ein planma8iger Riickzug aus dem Olhandel dUIChdie
Tochter src [...]wider" (Handelsblatt, 28 Januar, 1986, p.16). En: "Volvo has
also finalized its costly acquisition moves [...] Volvo has withdrawn from active
participation in the energy business and reduced its exposure with respect to
strategic holdings in Hamilton and Saga Oil" (Bottenbruch, July 6, 1987, p.9).

Bovendien doet Volvo in 1989 haar belangen in de farmacie en de voedselin-
dustrie grotendeels van de hand: "In the biggest business deal in Swedish
history, Volvo exchanged its troublesome interests in pharmaceuticals and food
for co-ownership of the state holding company Procordia. [...] Pharmacia, the '
Volvo-controlled Swedish pharmaceutical company, and Volvo's food division,
Provendor, are being merged into Procordia. Meanwhile, Procordia and Volvo
are making a joint bid for outstanding shares in Pharmacia, in which Volvo now
controls 46 per cent of the voting rights and 29 per cent of equity. [...] Volvo
has spent the last few years looking for a way to restructure its non-core
businesses, which it began to acquire in the 1970s" (Burton, December 14,
1989).

Het voorgaande illustreert dat Volvo in het begin van de tachtiger jaren een
programma ter verbreding van de ondememingsbasis inzet, dat zij in de tweede
helft van de tachtiger jaren weer grotendeels ongedaan maakt. Tabel 7.2 laat
zien dat in 1980 de personenwagen- en bedrijfswagenactiviteit gezamenlijk 81%
van de omzet voor hun rekening nemen. In 1983 bedraagt dit 39%, in 1986
66%, terwijl dit in 1989 79% bedraagt. Tabel 7.3 geeft het verloop van het
personeelsbestand, de personenwagenafzet en de bedrijfswagenproduktie van
Volvo in de periode 1980-1989.

7.2.1.2. Realisatie van economies of scope

In deze subsubparagraaf zal ik nagaan in hoeverre de verscheidenheid aan
concernactiviteiten van Volvo in de periode 1980-1989 leidt tot economies of
scope.

Er zijn weinig aanwijzingen dat de Volvo-groep tecbnologische economies of
scope realiseert. Een voorbeeld dat wei die richting uitgaat, is een uitspraak van
Pehr Gyllenhammar: "Wir arbeiten zurzeit auch an der Gasturbine als Antriebs-
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quelle des Lastwagens aber auch des Personenwagens" (Bahnmilller, 211uni,
1979, p.45).

GyUenhammar Jijkt de moeilijkheden van technologie-overdracht te onderken-
nen: "Transfer of technology is tougher than it at first seems. For example, we
have been traditionally in aerospace, both in jet engines and rockets. We have
had endless discussions between our aerospace and auto units about how to
transfer technology on combustion techniques, controls and new materials. The
environments are entirely different. Aerospace is a very exclusive type of
business with very few units, whereas automotive is a mass market involving a
complex product. So the approaches in product development and production are
entirely different. That doesn't mean they cannot benefit from an exchange, but
its tougher than meets the eye" (Hamilton, December 30, 1985, p.18).

De herschikking en afstoting van een aantal activiteiten in de tweede helft van
de tachtiger jaren vormen een indicatie voor de problematische inpassing van de
nieuwe activiteiten in de Volvo-groep: "De entree in de oliewereld ging met
schokken gepaard en wekte bij de internationale beleggers de indruk dat het
concern aan diversificatie van de activiteiten nog niet toe was. Aanvankelijk
werden grote verliezen geleden in de energiesector. Het bedrijf miste de kennis
om die sector te leiden, zo geeft Volvo nu toe. Tekenend is het verhaal van de
Volvo-handelaar die op een dag met een olietransactie 200 miljoen gulden
verspeelde" (Kamp, 20 augustus, 1985). En ook: "Hoewel haar afdeling «Ener-
gy and trading» verleden jaar met 21,5 mrd Zkr. 24,8% van de totale omzet
(86,2 mrd Zkr.) realiseerde, werd door deze afdeling opnieuw een operationeel
verlies van 146 miljoen Zkr. geleden, meer dan 22 miljoen Zkr. die verleden
jaar werden verloren maar toch aanzienlijk minder dan de rampzalige verliezen
van 1,17 mrd Zkr. die Volvo twee jaar geleden op haar energie-activiteiten had
moeten boeken. [...] In de Food-afdeling werd verleden jaar op een omzet van
5,4 mrd Zkr. of iets meer dan 4,5% van de totale Volvo omzet, een operationele
winst van 167 miljoen Zkr. geboekt of 3,1% van de omzet in die afdeling"
(Financieel economische tijd, 28 mei, 1986).

De integratie van de oliehandelsmaatschappij STC in de Volvo-organisatie
verloopt eveneens problematisch: "His [Gyllenhammar's] handling of the
heavily loss-making oil trading subsidiary, Scandinavian Trading Company, has
come in for serious criticism-STC losses and provisions cost Volvo more than
SKr Ibn [...J last year and Volvo had to pump in SKr 760m in new capital to
keep it afloat" (Done, April 9, 1984). Alsmede: "Die STC entwickelte sich zum
FaS ohne Boden. Der Olpreisverfall und windige Geschafte von STCHandiern
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in den USA verscblangen Millionen. Firmenkenner schatzten, daB Volvo das
STCDesaster ein bis 1,5 Milliarden Kronen [...J gekostet hat. Vom oi wollte
Gyllenhammar dennoch nicht lassen. Mutig stockte er im Herbst 1984 den
Volvo-Antell an der amerikanischen Hamilton Oil Corp. auf knapp 50 Prozent
auf. Volvo beteiligte sieh mit 20 Prozent an Norwegens einziger privater
Olgesellschaft, der Saga Petroleum. Das Pech beim al blieb Volvo und Gyllen-
hammar jedoch treu. Der Kurs der Hamilton-Aktie sackte nach unten. Und Saga
Petroleum steht vor einem Schuldenberg und mitten in Ubemahmeverhandlung-
en mit dem Industriekonglomerat Norsk Hydro. Volvo spielt die Millianlenver-
luste im Olgescbaft herunter: 'Vor 1990 hat bei uns keiner mit Gewinnen in
diesem Bereieh gerechnet' (Him, September, 1986, p.l11 en 114).

Volvo ontplooit in de tachtiger jaren een brede schake ring aan activiteiten met
een wisselende mate van succes (zie ook tabel 7.4). Deze activiteiten kunnen in
drie groepen onderverdeeld worden, uitgaande van de mate van verwantschap.
Ik onderscheid de volgende drie groepen:

1. De primaire voertuigaetiviteiten (groep 1): 'cars', 'trucks' en 'buses'.
2. De activiteiten die gerelateerd zijn aan de activiteiten van groep 1 (groep 2):

'construction equipment', 'marine and industrial engines' en 'aerospace'.
3. De activiteiten die Diet of nauwelijks verwant zijn aan de eerste twee groepen

(groep 3): 'industrial equipment', 'energy and trading', 'food' en 'other
operations' .

Tabel 7.2 toont dat de gezamenlijke omzet van groep 1 81,2% van de groeps-
omzet uitmaakt in 1980, waama dit daalt tot 53,8% in 1984. Het neemt weer
toe tot 78,6% in 1989. Groep 2 vertegenwoordigt 16,9% van de omzet in 1980,
7,2% in 1984 en 5,6% in 1989. Terwijl groep 3 een aandeel in de groepsomzet
heeft van 1,9% in 1980, waarna het sterk stijgt tot 39,0% in 1984, om daama
weer te daten tot 15,8% in 1989.

De resultaten van de groepen 1 en 2 verlopen, zoals tabel 7.5 laat zien, tamelijk
parallel, zij het dat de resultaten van groep 1 sterker fluctueren dan de resultaten
van groep 2.
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'label 7.5. Bedrijfsresultaat-gedeeld-door-de-oezet (') per groep van
activiteiten en geheel Volvo 1980-1989.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
groep 1 4,2 7,9 10,2 13,5 14,9 13,5 12,2 10,4 10,0 6,2groep 2 6,3 9,4 9,9 10,3 10,8 14,0 10,7 10,3 10,1 8,9groep 3 -14,2 1,2 0,7 -1,6 0,3 1,0 0,2 2,7 2,5 4,2

#concern 4,2 5,1 5,0 5,0 8,9 9,2 8,6 7,9 7,9 6,1
# De waarden voor het concern wijken af van de waarden z04ls zij in

tabel 7.7 zijn weergegeven. Dit komt ODdat in tabel 7.5 bet 'income
froa operations' gecorrigeerd is voor 'additional income and expenses'
en voor 'discontinued operations' aa vergelijking aoqelijk te aaken.

Bronnen. de tabellen 7.2 en 7.4.

Het resultaat van groep 3 wijkt in de gebele periode sterk negatief af van de
resultaten van de groepen 1 en 2. De bandelsaard van deze activiteiten verklaart
dit gedeeltelijk. Tabel 7.4 laat zien dat de grootste activiteit van groep 3 - de
energy- en trading-activiteit - in 1981, in de periode 1983-1985 en in 1988
verliezen oplevert. Otber operations voert in de periode 1980-1984 en in 1986
eveneens tot verliezen. De food-aetiviteit leidt weI bij voortduring tot positieve,
zij bet relatief bescbeiden, resultaten. De gegevens in tabel 7.6 bevestigen de
indruk dat bet resultaat van groep 3 in de periode 1980-1989 slechter is dan de
resultaten van de overige groepen.

'label 7.6. Return on capital (') by operating sector Volvo 1980-1989.
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

cars -2 9 21 >25 >25 >25 >25 >25 >25 11trucks # 18 17 15 5 18 13 13 24 >25 >25buses - 9 10 5 17 8 12 23 >25 16constr. equipa. - 5 6 7 7 - - - - -ILIlrine/industr. 9 10 14 >25 >25 >25 14 18 16 7engines
aerospace N12 16 12 10 14 18 17 14 17 17indust. equipa. - 14 12 10 - - - - - -energy/trading - 6 4 neg. 0 neg. - - - -food - 11 9 11 9 10 0 8 2 7other operat. - - - - - - - - - -

# Betreft 'coaaercial vehicles'.
N Betreft 'aircraft engines, etc.'.
Bronnen. Volvo annual report, 1982, p. 10.

Volvo annual report, 1985, p.8.
Volvo annual report, 1989, p.36.

De slechte resultaten van een aantal activiteiten in groep 3 bebben heftige
kritiek tot gevolg: "Sten Wikander, Chef eines groOen Aktienfonds und promi-
nentester Kritiker des Diversifizierungskurses von Volvo, erklart: 'Ein guter
Anleger kauft Volvo-Aktien nicht wegen der von Volvo betriebenen Risiko-
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streuung. Wenn wir 01 oder Lebensmittel im Portfolio haben wollen, kaufen wir
direkt die Aktien der einschlagigen Firmen.' Wikanders Rat: Volvo solie sich
dort engagieren, wo rur den Transportmittelhersteller Synergie-Effekte zu
erwarten seien, zum Beispiel im angrenzenden Maschinenbau oder im High-
Tech-Bereich. Lokalrivale Saab-Scania mache das und fahre damit besser [•..J"
(Him, September, 1986, p.l17).

Het afstoten van diverse ongerelateerde activiteiten in de tweede helft van de
tachtiger jaren brengt daarom bij een aantal betrokkenen opluchting teweeg:
"Volvo [...] is selling its lossmaking oil trading operations covered by its
subsidiary, Scandinavian Trading Company, to AB Interfinans, a Swedish
finance corporation. [...] 'This sale will come as a relief to Volvo. The oil side
of the company has been a disaster from the beginning,' said Mr Mikael
Sjowall, an analyst at Kleinwort Benson, the UK merchant bank, yesterday. 'It
comes as no surprise,' added Mr Gunnar Andersson of Svenska Handelsbanken.
'The oil business was contributing nothing to the company's performance.'
Observers of Volvo believe that the retreat of the company from risky oil
ventures will enable everybody to concentrate more single-mindedly on the core
operations of Scandinavia's biggest company" (Taylor, April 13, 1989, p.22).

Tevens: "Other good news is that Volvo seems to have finished its diversifica-
tion effort. Over the past few years Volvo expanded its operations into several
non-transport-related fields. The long-term goal was to make the company less
vulnerable to economic swings that tend to affect the cyclical transportation
sector. Reactions to the diversification efforts have been mixed, because many
of the acquisitions seemed costly and never contributed meaningful earnings to
the group. We believe that in 1987 we will see contributions from the food and
trading operations offsetting some of the downturn in the other divisions. We do
not expect significant restructurings or acquisitions involving high costs this
year. The only major divestiture in 1987 is Morgardshammar, a loss-making
subsidiary in the steel business. The completion of this divestiture is another
plus for the Volvo group" (Bottenbruch, July 6, 1987, p.14).

Het samenvoegen van Provendor en Phannacia in Procordia in 1989 maakt dat
het Volvo-management haar aandacht weer op de personenwagen- en bedrijfs-
wagenactiviteit kan richten: "The SKr23.8bn ($3.75bn) arrangement [de integra-
tie van Procordia] amounts to a confession by Volvo that its decade-old attempt
to diversify away from its core business areas of cars, trucks and arospace on its
own has not been successful. [...] The deal will allow the Volvo management to
concentrate its attention on cars and trucks at a time when their sales are
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weakening and the company's profits are heading for a fall. [... ] (Burton,
December 14, 1989).

7.2.2. Reductie van het ondememingsrisico

Ook in deze subparagraaf (zie ook de subparagrafen 4.3.2., 5.3.2. en 6.2.2.)
onderzoek ik in hoeverre Volvo's verscheidenheid aan ondememingsactiviteiten
reductie van het ondememingsrisico ten gevolge heeft. Ik maak gebruik van de
verhoudingsgetallen zoals zij ook zijn bepaald in de subparagrafen 4.3.2. en
5.3.2.

Volvo's verbreding van de ondememingsbasis in het begin van de tachtiger
jaren lijkt niet zozeer ingegeven te zijn door de behoefte aan economies of
scope (zie ook subsubparagraaf 7.2.1.1.), maar door de wens het ondernemings-
risico te reduceren: "Zoals Volvo heeft geen enkel ander autokonstrukteur zich
sinds de tweede oliecrisis in 1979 ingespannen om zich door diversifikatie in
minder konjunktuurgebonden activiteiten te beveiligen tegen de gevolgen van de
marktschommelingen van een weI sterk konjunktuurafhankelijke auto-industrie.
Bij stijgende olieprijzen daalt de automobielverkoop redeneerde men bij Volvo,
en vandaar de talrijke en constante pogingen om onder andere in de energiesek-
tor te diversifieren" (Financieel economische tijdschrift, 28 mei, 1986).

De overweging hierbij is dat de energiesector anti-cyclisch verloopt met de
voertuigsector: "Geschockt von der ersten Olkrise 1973, machte er sich Sorgen
und Gedanken urn die Zukunft des zyk.lischen Autogeschiifts. [...] Die GOtebor-
ger Strategen entschieden sich fiir Energie. Ihre theoretisch logische Begrun-
dung: Wenn 01 und damit Benzin teuer sind, sackt der Autoverkauf ab - und
urngekehrt. Ekman [lid van de raad van bestuur van Volvo en verantwoordelijk
voor strategische planning]: 'Das Energiegeschaft verUiuft antizyklisch zum
Pkw-Geschiift' (Him, September, 1986, p.lll). Alsmede: "The diversification
was based on the premise that it would protect Volvo against cyclical down-
turns in motor vehicle sales" (Burton, December 14, 1989).

Onder andere haar verwachte gelijkmatige risicoprofiel lijkt een rol te spelen bij
de beslissing deel te nemen in de levensmiddelensector: "'Eine gut geleitete
Lebensmittelfirma zeichnet sich durch stabilen Ertrag und Umsatz aus. Da gibt
es keine Zyklen'" (Him, September, 1986, p.1l4). En: "Beijerinvest's holdings
in other high-growth industries, notably food processing and mining, could also
help lessen Volvo's present dependence on the ever more competitive world
vehicle market" (Tinnin, December 29, 1980, p.54). Evenals: ''The increasing
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importance to profits of the Food and Finance Divisions are likely to have the
effect of reducing the perceived cyclicality of earnings - justifying on its own
some re-rating of the shares" (fora, February 19, 1987, p.1).

Gyllenhammar meent daarom dat het risicoprofiel van de onderneming over-
waarde vertegenwoordigt: "Mr Gyllenbammar acknowledges that the company
is undervalued, but he believes it deserves a much higher price-earnings ratio
than that of a pure auto-maker because Volvo is more diverse, with food,
financial and stock portfolio operations" (Taylor, January 16, 1989).

Overeenkomstig de methodiek die ik in de subparagrafen 4.3.2. en 5.3.2. heb
gevolgd, geven de tabellen 7.7 en 7.8 de (bewerkte) verhoudingsgetallen en de
omzetaandelen per activiteit van Volvo over de periode 1980-1989. Tabel 7.8
laat zien dat de variantie van de waarden van de verhoudingsgetallen voor het
totale concern beduidend lager is dan voor de meeste van de afzonderlijke
activiteiten. Uit tabel 7.7 vloeit voort dat dit voomamelijk veroorzaakt wordt
door het tegengestelde verloop van de verhoudingsgetallen van cars en trucks.
Dit in samenhang met de lage waarde van de variantie van de energy and
trading-activiteit. De waarde van de variantie van de activiteiten cars en trucks
afzonderlijk blijkt tamelijk hoog te zijn, evenals die van other operations.

7.2.3. Ondememings- en activiteitenomvang

7.2.3.1. Bundeling van krachten

In deze subparagraaf behandel ik de relatie tussen de omvang van Volvo en de
mate van haar winstgevendheid. Uit subparagraaf 2.4.4. blijkt dat het opereren
op een relatief grote schaal per saldo voordelen met zich mee kan brengen,
voortkomend uit het optreden van samengestelde schaaleffecten.

Volvo opereert op grote schaal. Tabel 7.2 laat zien dat Volvo in 1989 een
omzet van SEK 91,0 miljard realiseert. Hiermee neemt zij volgens de 'Fortune's
new global 500' in 1989 qua grootte een 7fr positie in. In deze lijst zijn -
gemeten naar omzet - de 500 grootste industriele ondernemingen van de wereld
opgenomen. Binnen West-Europa neemt Volvo hiermee, volgens dezelfde
ranglijst, een 28e positie in in 1989 (Fortune international, July 30, 1990,
p.42-72).
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Tabel 7.8. Bewerkte verboudingsgetallen en ODzetaandelen Volvo 1980-1989.
rekenkundiq qe- variantie van ODzetaandee1 in de
aiddelde van de de verbou- de totale concern-
verb. qetallen dinqsqetallen ODzet 1980-1989

(t) (t)

cars 10.88 46.33 37.27
trucks 8.93 10.81 19.32
buses 7.35 8.40 2.27
constr. equipment 5.99 1.48 1.56
marine/industr. enq. 10.59 13.98 2.58
aerospace 13.48 13.78 1.79
industrial equipment 7.64 1.50 loll
enerqy and tradinq -0.42 0.81 23.43
food 3.21 2.78 7.36
other operations -0.38 85.80 3.30
total 5.99 2.56 100.00

Bronnena de tabellen 7.2 en 7.7.

Alhoewel de beweegredenen om het concern te verbreden - en daarmee te
vergroten - niet direct Volvo's omvang betreffen (zie ook subsubparagraaf
7.2.1.1.), stijgt haar omzet (zie tabel 7.2) van SEK 23,8 miljard in 1980 naar
SEK 99,5 miljard in 1983. Hierna daalt zij - in samenhang met de versmalling
van de ondernemingsbasis - tot SEK 91,0 miljard in 1989.

Ondanks Volvo's niet geringe omvang is zij, volgens haar president-directeur, in
verhouding tot haar concurrenten nog steeds te klein: "The Norwegian arrange-
ment is the keystone in Gyllenharomar's strategy to tum Volvo into a bigger
and more competitive automaker. The company has been producing only about
260,000 autos and 25,000 trucks per year. Despite its deserved reputation for
safety-first engineering and reliabilty, the company's share of auto markets at
home and abroad is precariously thin. That, in tum, means a shortage of funds
for advertising, high overhead costs for stocking spare parts and fulfilling
warranty obligations, and worst of all, great difficulty in finding-and keeping-
dealers. Even in Sweden, where Volvo is the front-runner, it has snared only
about a quarter of the market. In Norway, where it ranks second, it has only 8.6
percent. In the big European markets, its penetration is minuscule: 1.8 percent
in Britain, 1 percent in West Germany, and .03 percent in France and Italy. [... ]
Gyllenharomar has been searching several years for ways to expand Volvo's
sales. In 1973, he decided to reach for more of the U.S. auto market by building
a plant at Chesapeake, Maryland. But the oil crisis forced production cutbacks
in Sweden, leaving Gyllenhammar with excess capacity at home. So he post-
poned completion of the U.S. plant" (Tinnin, February 12, 1979, p.ll0-111).
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Ben fusie met Beijerinvest geeft Volvo dan ook in ~n keer de omvang die zij
wenst: "By Swedish standards, the merger that Volvo boss Pehr Gyllenbammar
is proposing is gigantic. It would unite Volvo, Sweden's largest industrial
corporation, with Beijerinvest [...], the country's largest trading company.
Together, they would have annual revenues of $9 billion, almost as much as the
next three Swedish industrial corporations combined. Even by global standards,
Investment AB Volvo Beijer would be impressive. With one leap, Volvo, now
ranked 65th on Fortune's list of the 500 largest industrial corporations abroad,
would land among the foremost 30" (Tinnin, December 29, 1980, p.53).

Na het afstoten van de meerendeels verliesgevende nieuwe activiteiten in de
tweede helft van de tachtiger jaren wordt in 1989 bekend dat Volvo bespreking-
en voert met Renault: "Het komt Diet tot een nauwe samenwerking tussen
Volvo in Zweden en Renault in Frankrijk. [...] Samenwerking op deelgebieden
blijft mogelijk [...]" (Hel financieele dagblad, 7 december, 1989).

In maart 1990 blijkt dat Volvo en Renault alsnog vergaand gaan samenwerken:
"Volvo en Renault hebben besloten tot nauwe samenwerking op het gebied van
produktontwikkeling, aankoop van onderdelen en componenten en produktie.
[...] Met de samenwerking beogen de twee ondememingen op de genoemde
gebieden kosten te besparen. Volgens de heer Gyllenbammar is dit 'het belang-
rijkste motief", maar hij zei ook dat het zowel voor Volvo als voor Renault een
zaak was van 'opeten of opgegeten worden" (Transport & truck management,
maart, 1990, p.7). Verder stelt Gyllenbammar: "Together, Volvo and Renault
will be one of the world's largest industrial groups in the heavy-truck field.
Europe's largest bus manufacturer, and one of the world's major car manufactu-
rers. [...J The discussions with Renault lasted slightly more than a year. The
result is an approach that offers opportunities to achieve substantial gains from
industrial coordination-amounting in Volvo's case to two billion kronor a year
in the future [...]''' (Information on the alliance between Volw and Renault,
April, 1990, p.2).

De volgende vormen van samenwerking zijn aan de orde: "De samenwerking
zal vooral gestalte krijgen in gezamenlijke programma's voor de ontwikkeling
van produkten, al zullen bestaande samenwerkingen Diet op losse schroeven
worden gezet. [...] Naast de samenwerking op het gebied van produktontwikke-
ling wordt er ook gedacht aan gezamenlijke inkoopactiviteiten. Tenslotte zullen
investeringsprogramma's op elkaar worden afgestemd om onnodige doublures te
voorkomen en zo industriele krachtverspilling te voorkomen" (Wegvervoer,
5 maart, 1990, p.5).
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In figuur 7.1 is te zien hoe Volvo en Renault deelnemen in elkaar: "Under the
preliminary agreement announced two weeks ago Renault and Volvo are to take
stakes of 45 per cent in each other's truck operations. At the same time Renault
will take a stake of 25 per cent in Volvo's car operations and 10 per cent in the
Volvo parent company. Volvo will take a stake of 20 per cent in the Renault
parent company, which includes the French group's car operations, with an
option to increase this later to 25 per cent" (Done, March 6, 1990). En: "Re-
nault and Volvo will be prevented from selling their cross-holdings in each
other for at least 10 years, Mr Raymond Levy, Renault chairman and chief
executive, said yesterday. There would be a series of clauses in the agreement
to discourage either partner from seeking to dissolve the ambitious alliance, he
said" (Done, March 6, 1990).

Piquur 7.1.

:.ES ~CHANC£S DE ?\RT:C:PAT:OII
~NTRE ~£~AvLT ;: ·/OlVO

AS 'IOLVO

VOLVO CAR

RENAULT '1.1.

::) En option ===:::::>- .._-.-.

Brona RAJ actueel , 28 februari, 1990.
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Toch duurt het nog enige jaren voordat de samenwerking tot volle wasdom
komt: "The chairman of AB Volvo said it could take the Swedish auto maker
'four to five' years for the fruits of its alliance with France's state-owned
Renault to show up in the form of higher profits. Pehr Gyllenhammar [...] said
that while cost-cutting measures could be implemented almost immediately,
significant payoffs from the alliance will take much longer. [...] The two auto
makers announced last month an agreement in which they will take stakes in
each other and work jointly in the future in such areas as research, product
development, purchasing and marketing. The accord aims to achieve economies
of scale and to extend the reach of both companies [...J" (plott, March 6, 1990).

Maar op de korte termijn zijn aI behoorlijke besparingen te realiseren: "De
samenwerking tussen Volvo in Zweden en Renault in Frankrijk levert Volvo op
korte termijn jaarlijkse besparingen op ter grootte van Zkr 800 mIn (f 240 mIn)
en op langere termijn, als de effecten van de samenwerking volledig doorwer-
ken Zkr 2 mrd (f 600 mIn). [...] Indien de samenwerking al in 1989 effectief
was geweest zou Volvo's winst voor belastingen ruim Zkr 300 mIn hoger zijn
geweest, zo heeft Volvo becijferd. De geraamde besparing van Zkr 2 mrd is
gelijk verdeeld over de personenwagen- en bedrijfswagensectoren. Aan de
bedrijfswagenkant kan in de sfeer van R&D en inkoop van onderdelen op de
kosten zes tot acht procent bespaard worden. Bij de personenwagens wordt de
jaarUjkse kostenbesparing op vijf procent geschat tegen het eind van de jaren
negentig. Volgens Volvo zijn er ook op korte termijn aanzienlijke kostenbespa-
ringen te bereiken maar daarop werd verder niet ingegaan" (Het financieele
dagblad; 11 april, 1990).

7.2.3.2. Invloeden van buitenaf

De verbreding en versmalling van Volvo's ondernemingsbasis zijn niet aileen
van belang voor de direct betrokkenen, maar raken in feite de gehele Zweedse
samenleving. Zo is de attitude van de Zweedse overheid jegens de ovemame
van Beijerinvest van belang voor het welslagen van deze overname: "The major
barrier Gyllenhammar must worry about now is the attitude of the Swedish
regime of Prime Minister Thorbjorn Falldin toward the proposed merger. [...] 'I
can understand that Volvo wants to strengthen its position,' says FaIldin, 'but
such concentrations of economic power pose a certain danger.' [...J The
government's attitude is crucial, since it has the power to grant a tax exclusion
for long-term capital gains earned by shareholders through the merger. But it
will grant that exclusion only if it decides that the new merged company will
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result in an improvement in the structure and efficiency of Swedish industry"
(Tinnin, December 29, 1980, p.55).

Ook profiteert Volvo van de betrokkenheid vande Zweedse overheid: "De
export naar Zweden, dat geen lid is van de Europese Gemeenschap, werd vorig
jaar 'vrijwillig' door Nissan verkleind. Uit angst dat het land opnieuw een
importrestrictie zou afkondigen, beperkte Nissan zijn marktaandeel tot 5,7
procent. De Zweedse regering zette de Japanners onder druk omdat ze bang was
dat de positie van Volvo en Saab in gevaar zou komen" (De volkskrant,
120ktober, 1989). En ook: "Der stark exportabhangige Konzem (Exportquote:
82 Prozent) profitierte von zwei Kronen-Abwertungen, von denen eine mit 16
Prozent drastisch ausfiel. Schlie8lich sind Finanzminister Kjell-Olaf Feldt und
Gyllenhammar gute Freunde" (Him, September, 1986, p.lll).

De positie van Zweden tegenover de ontwikkelingen in de Europese Gemeen-
schap brengt Volvo ertoe zich te beraden over haar concurrentiepositie: "Volvo
[...] is making emergency plans to move large parts of its production to the
European Community (EC) if Sweden is discriminated against in future Ee
rules [...] Veckans Affaerer, the business magazine, said Volvo expected
Sweden to be treated as a full Ee member by the mid-I990s, but the company
also was drawing up a parallel emergency plan if Swedish companies are not
allowed to compete with Ee companies on equal terms" (Financial times,
April 6, 1989).

Ook in de U.S.A. kan de voorgenomen samenwerking tussen Volvo en Re-
nault - door hun wederzijdse participaties in 'Volvo White' en 'Mack' - tot
reacties uit de omgeving leiden: "He [Capron, president-directeur van Renault
trucks] did not foresee the agreement leading to any rapprochement between
Mack, Renault's U.S. partner, and Volvo GM, particularly considering U.S.
antitrust legislation. Such a combination would comer more than 25% of heavy-
truck sales, dominating the marketplace" (Lindstrand, April, 1990, p.14).

De geplande samenwerking tussen Volvo en Renault verkrijgt in september
1990 de goedkeuring van de Zweedse overheid: "De Zweedse regering beeft
gisteren haar fiat gegeven aan de samenwerking tussen de autoconcerns Volvo
en Renault. Daarmee is de weg geeffend voor de totstandkoming van een van
de grootste autoconcerns ter wereld. Volvo heeft de regering beloofd tot en met
1993 drie miljard kroon (918 miljoen) te investeren in Zweden. Volvo sprak de
verwachting uit dat de transactie in januari 1991 definitief rond zal zijn.
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Daarv66r moeten de Europese Commissie en de Franse regering het licht nog
op groen zetten" (Het Eindhovens dagblad, 28 september, 1990).

Het onderzoek van de Europese Commissie spitst zich toe op de vmchtwagenac-
tiviteiten: "Bruxelles devmit laisser I'automobile tranquille, mais s'attaquer aux
poids lourds. La Commission europeenne, qui va examiner de pres I'accord
entre Renault et Volvo, redoute en effet que l'association entre les deux groupes
ne soit de nature 1kfausser les regles de la concurrence dans Ie CEE. [...] En
principe, le secteur automobile ne pose pas de problemes, Renault detient certes
un peu plus de 10% du marche europeen, mais Volvo ne pese que 2% environ,
de sorte que les deux entreprises ne constituent pas une menace veritable pour
leurs concurrents. En revanche, it n'en va pas de meme pour les camions. Avec
queIque 10% chacun du marche europeen, Renault et Volvo associes coiffent
automatiquement le numero un actuel [...]" (Le figaro, Fevrier 28, 1990). En:
"De samenwerkingsovereenkomst tussen Volvo en Renault zet de Europese
Kommissie aan het werk. Bij haar onderzoek naar mogelijke konkurrentiever-
valsing legt de Kommissie zich volgens EO-bronnen vooral toe op de markt van
de vmchtwagens en bussen" (De standaard; 27 februari, 1990).

In november 1990 gaat de Europese Commissie toch akkoord met de voorgeno-
men samenwerking: "De Europese Commissie zal geen dam opwerpen tegen de
strategische alliantie tussen Renault en Volvo [...]" (Het financieele dagblad;
8 november, 1990).

7.2.3.3. Personenwagenactiviteit

Uit tabel 7.2 voIgt dat de personenwagenactiviteit zowel in het jaar 1980 als in
de periode 1984-1989 - in omzet gemeten - Volvo's grootste activiteit is. In de
periode 1981-1983 is zij de op ~n na grootste activiteit. Haar omzetaandeel
bedraagt 50,3% in 1980, 26,4% in 1983 en 47,2% in 1989. In absolute termen
is haar omzet SEK 12,0 miljard in 1980, SEK 26,3 miljard in 1983 en SEK
42,9 miljard in 1989. In verbouding tot de overige Westeuropese aanbieders van
personenwagens (zie tabel 3.17 in subsubparagraaf 3.4.2.1.) neemt Volvo qua
omvang van de Westeuropese personenwagenproduktie in de jaren 1975 en
1976 een 10" positie in, in 1977 een 11" en in 1978 een 12·. In absolute zin
daalt baar produktie van 286.000 eenheden in 1975 naar 146.000 eenheden in
1978. In de periode 1980-1989 neemt Volvo op de Westeuropese markt voor
personenwagens qua grootte - gemeten in het aantal geregistreerde personenwa-
gens - een 12· en een 13· positie in. In absolute termen zijn van Volvo in 1980
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187.000 personenwagens in West-Europa geregistreerd, terwijl dat er 266.000
zijn in 1989 (zie tabel 3.18 in subsubparagraaf 3.4.2.2.).

Volvo voldoet derhalve niet aan een minimale jaarlijkse produktie van twee
miljoen personenwagens (zie de subsubparagrafen 3.4.2.1. en 5.3.3.2.). In de
zeventiger jaren meent menigeen dan ook dat Volvo's personenwagenactiviteit
er somber voorstaat, te meer daar .Volvo met meer problemen te kampen heeft:
"The motor industry was ready to write off Volvo as a car producer in the mid-
19705. Volvo Car Corporation was suffering all the usual European ills-low
productivity, high costs and poor quality. [...] Many analysts maintained that, in
any case, Volvo's output was too low for it to survive. In those days only
producers of 1m cars or more a year were expected to stay in the business"
(Gooding, June 6, 1984). AIsmede: "In the mid 19705, Volvo Car Corporation
was suffering from the European malaise [...] The aftermath of a major world
oil crisis raised doubts about the future demand for large cars, and ruling levels
of automation suggested that, in any case, only producers of one million cars or
over would survive into the 1980s" (European motor business, May, 1985,
p.70).

Zoals in paragraaf 7.1. is beschreven, ervaart ook Volvo zelf haar personenwa-
genactiviteit in het begin van de zeventiger jaren als te beperkt. Nadat zij in
1973 een minderheidsaandeel van 33% in OAF's personenwagenactiviteit heeft
verworven, neemt zij in 1975 een belang van nog eens 42% in OAF's personen-
wagenactiviteit en verkrijgt daarmee de meerderheid van de aandelen. De
vroegere staatsondememing OSM heeft dan de overige 25% in haar bezit.
Volvo vergroot hiermee niet alleen haar schaal, maar breidt ook haar voertuig-
range naar 'beneden' uit: "Next Gyllenhammar tried to lift sales by broadening
Volvo's auto line, which consisted almost entirely of staid sedans in the upper-
medium and high-priced brackets. To do so, he bought a one-third interest in
OAF [...]" (Tinnin, February 12, 1979, p.111). En: "True, when it acquired OAF
Cars, Volvo inherited, somewhat to its embarassment, the small OAF 66 with
its Variomatic transmission, worked by 'rubber bands'. By tarting it up, Volvo
thus entered the small car market [...]" (Hill, January, 1977, p.48). In 1982
neemt de Nederlandse overheid, in ruil voor additionele kredieten, een beJang
van 70% in Volvo Car BV: "In the same year [1982] the Dutch Government
acquired a majority holding in Volvo Car B.V., reducing Volvo's original stake
to 30%" (Bottenbruch, July 6, 1987, p.ll).

Ondanks deze schaalverruiming in 1975, blijft de onzekerheid over de omvang
van Volvo's personenwagenactiviteit voortbestaan: "Waar haalt Volvo aIs
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relatieve dwerg onder de autoproducenten de financiele adem vandaan om de
technologische revolutie te volgen die de geprononceerde eisen van energie,
efficiency en milieu thans de intemationale automobielindustrie opleggen en die
zelfs de grootste producenten in ademnood brengt?" (pot, 8 september, 1979,
p.l71).

In 1979 gaat Volvo samenwerken met Renault: "Then he [Gyllenbammar]
teamed up in a joint engineering arrangement with Renault. As part of the deal,
he spun off Volvo's automaking division into a new subsidiary, the Volvo Car
Corp., in which Renault has a 10% interest" (Tinnin, December 29, 1980, p.55).
Benevens: "In 1979 Volvo and Renault, the French automobile producer,
reached an agreement concerning cooperation in research, design and product
development. As part of the agreement, Renault became a minority shareholder
in Volvo Car Corporation" (Bottenbruch, July 6, 1987, p.ll). Naderhand koopt
Volvo dit minderheidsbelang weer terug: "Um wieder ganz Herr im eigenen
Hause zu werden, hat Volvo Ende 1985 von Renault eine Minderheitsbeteili-
gung an der Pkw-Sparte von 9,4% zuriickgekauft" (Handelsblatt, 28 Januar,
1986, p.16).

De overname van Beijerinvest in 1981 Iijkt tevens een poging om de financiele
basis van de personenwagenactiviteit van Volvo te ondersteunen, ook gezien de
slechte financiele resultaten van de personenwagenactiviteit in de zeventiger
jaren: "The Beijerinvest deal will not in itself solve Volvo's car problems. It
expects to use Beijerinvest's spare cash to finance the new car models it
desperately needs. [...] The merger has one big plus: simply by diluting Volvo's
dependence on its car division (which has had a profit margin of 3% or below
in each of the past six years and is losing money in 1980) it will ease some of
the company's problems" (The economist, November 22, 1980).

De verslechterde resultaten van de personenwagenactiviteit aan het einde van de
tachtiger jaren zijn waaISchijnlijk onder andere de aanleiding om een partner te
gaan zoeken: "Los daarvan voelt Volvo de noodzaak om, zeker op het gebied
van personenwagens, aansluiting te vinden bij een partner om te komen tot
schaalvergroting" (Het financieele dagblad, 7 december, 1989). Zoals Gyllen-
hammar stelt: "In Sweden, the trend of costs is negative and the productivity is
low. Product development costs are rising steeply and the cost of developing a
new car model, including drive train, is now estimated at 15 billion kronor"
(Information on the alliance between Volvo and Renault, April, 1990, p.l).
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Uiteindelijk sluiten Volvo en Renault een overeenkomst (zie ook subsubpara-
graaf 7.2.3.1.), waarbij zij een aantal gebieden voor samenwerking aangeven:
"De merknamen Renault en Volvo blijven bestaan, de samenwerking wordt
gezocht in gezamenlijke research, inkoop en dergelijke. Het voordeel moet
vooral komen uit opvoering van de schaalgrootte" (Gordijn, 19 mei, 1990).
Benevens: "Ook kunnen beide merken profiteren van elkaars steunpunten in de
markt: Renault is traditioneel sterk vertegenwoordigd in Zuid-Europa (met name
Frankrijk en Spanje), terwijl het service-netwerk van Volvo zich concentreert in
noordelijke regionen" (Vos, 9 november, 1990, p.ll).

Aansluitend geeft Volvo in 1990 te kennen het gehele aandelenkapitaal van
Volvo Car BV over te willen nemen: "Volvo [...J is in talks to buy all or part of
the Dutch Government's 70 per cent stake in Volvo Car BV, their jointly-
owned company. The talks are linked to Volvo's decision to expand output
outside Sweden as a way of avoiding high production costs. BV's plant, at Born
in the Netherlands, could in theory serve as the future site for the assembly of
Mitsubishi cars if Volvo concludes an agreement with the Japanese group about
production co-operation within the European Community" (Burton, May 17,
1990). De reden: "Als argument noemde Gyllenhammar de verscherpte interna-
tionale concurrentieverhoudingen op de automarkt, die het noodzakelijk maken
om tot integratie te komen tussen Volvo-Zweden en het gelieerde, maar vrij
zelfstandig opererende Nederlandse bedrijf" (Bet financieele dagblad, 8 oktober,
1990).

Figuur 7.2 laat zien in hoeverre de ranges van de twee personenwagenactivitei-
ten van Volvo en Renault elkaar aanvullen.

Piquur 7.2.

VoIYos and Renault passenger car programs
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Bronl InformaiiOll 011 1M aJIiana between Vol\lO and RetuJUl/, April, 1990, p.14.
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Ondanks de moeizame situatie in 1990 heeft Volvo voor de negentiger jaren
ambitieuze plannen voor haar personenwagenactiviteit: "Volvo is aiming to
increase its worldwide car sales by about 25 per cent to 500,000 by 1995-96,
Mr Roger Holtback, president of Volvo Car, the group's car subsidiary, said
yesterday. [...] Yesterday it unveiled its new 960/940 prestige executive car
range, aimed at moving the company further up-market in the battle with
specialist producers such as BMW and Mercedes-Benz, and in the competition
with the executive car ranges of the European volume car makers - Peugeot,
Ford, General Motors (Opel/Vauxhall), Fiat, VOlkswagen (Audi) and Renault"
(Done, August 21, 1990).

Ook blijkt Volvo, te zamen met Renault, belangstelling te hebben voor de
Tsjechische ondememing Skoda: "Auch nach dem Staatsbesuch des franzO-
sischen Prasidenten Francois Mitterand in der Tschechoslowakei, der von
Renault-Chef Levy und dem Volvo-Prasidenten GyIIenhammar begleitet wurde,
wiirde die Mehrheit beim tschechoslowakischen Autoproduzenten Skoda zu
einer engen Kooperation mit dem Volkswagen-Konzem neigen [...]" (Handels-
blatt, 29/30 September, 1990).

Tabel 7.6 laat zien dat Volvo's personenwagenactiviteit in de periode 1980-
1989 - ondanks haar beperkte schaal - per saldo goede resultaten boekt, vooral
in de peri ode 1983-1988, met een 'return on capital' van >25%. Uit tabel 7.7
volgt een soortgelijk beeld, met een bedrijfsresultaat-gedeeld-door-de-omzet van
>11% in de periode 1983-1987. Het rekenkundig gemiddelde van de verhou-
dingsgetallen over de periode 1980-1989 is met 10,79 het op Un na hoogste
van de groep (zie tabel 7.8).

Een verklaring voor de goede resultaten van Volvo's personenwagenactiviteit
geeft de president-directeur van Volvo Car, R. Holtback: "We have a big
portion, of course, of executive cars but I think that we have a very specific and
clear niche since we are the upscale family car producer. We have very clear
safety virtues incorporated in our vehicles and our strong quality and safety
image is aimed, very much, at the upscale family segment. The executive car
segment is, of course, very important with the 760, the upscale 740 cars and the
reliable 240. We are strong in that segment in most markets and we have put a
lot of effort in our field sales operations - and we will invest more - to pene-
trate those very important segments" (European motor business, August, 1989,
p.8).
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Afhankelijk van de wijze waarop de markt wonlt gedefinieerd, varieert Volvo's
marktaandeel in de personenwagenactiviteit: "Volvo Cars holds a 1 per cent
share of the worldwide market for passenger cars, and 10 per cent of the
executive 200nOO series sector. It remains particularly strong in the market for
station wagons, holding 53 per cent of this US medium sector" (European
motor business, May, 1985, p.78). R. HoJtback stelt dan ook: "It [Volvo's
marktaandeel] will not change very much because 2 per cent [marktaandeel in
West-Europa] is good enough for Volvo to live well. [...J We go for 2-2.5 per
cent of the European market and we think that is what we should have in the
coming five years as well" (European motor business, August, 1989, p.9).

Ben tweede mogelijke verkJaring hangt samen met de ontwikkeling van de
Westeuropese markt voor personenwagens. Tabel 3.18 (zie subsubparagraaf
3.4.2.2.) toont dat de Westeuropese markt voor personenwagens groeit van 9,99
miljoen eenheden in 1980 naar 13,48 miljoen eenheden in 1989. Hoewel
Volvo's marktaandeel hierin slechts licht stijgt - 1,87% in 1980, 2,36% in 1984
en 1,98% in 1989 - neemt haar absolute Westeuropese afzet gestaag toe:
187.000 eenheden in 1980, 238.000 eenheden in 1984 en 266.000 in 1989.

Ben derde verkJaring voor de goede prestaties van de personenwagenactiviteit is
Volvo's positie op de Amerikaanse markt, in combinatie met de koers van de
Amerikaanse dollar ten opzichte van de Zweedse kroon: "'We make profits in
all the markets in which our cars are sold,' boasts Mr Roger Holtback, president
of the Volvo Car Corporation. But he admits that the company's success in the
US, coupled with the strength of the dollar, has been mainly responsible for
Volvo becoming one of the world's best-performing car groups, with an annual
40 per cent return on capital and a 20 per cent profit margin for the past three
or four years" (Gooding, March 18, 1986). AJsmede: "A continuing fall in the
dollar would put car margins under pressure once again" (European motor
business, May, 1985, p.99).

Uit tabel 7.9 blijkt dan ook dat Volvo de personenwagenomzet die zij in de
USA realiseert, in de tachtiger jaren sterk opvoert. AJs percentage van de totale
personenwagenomzet (zie ook tabel 7.2) stijgt zij van 22,8% in 1980 tot 45,7%
in 1985, waarna zij daalt van 39,2% in 1987 tot 38,6% in 1989. Onder andere
de introductie van de 700-serle in 1983 bewerksteJligt deze aanvankeJijke
stijging: "The greatest year on year increase was recorded in 1983 with the
advent of 700 models and successful results in export markets [...J" (European
motor business, May, 1985, p.78). De belangrijkste reden voor de aanvankeUjk
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sterke stijging Iijkt de wisselkoersverbouding tussen de Amerikaanse dollar en
de Zweedse kroon in de periode 1980-1985 te zijn (zie tabel 7.10).

Uit het voorgaande komt Volvo in de tachtiger jaren naar voren als een reJatief
kleine personenwagenaanbieder. Tach realiseert zij in het grootste deel van deze
periode goede resultaten. Hiervoor geef ik de volgende verklaringen:

1. Volvo's markt betreft niet zozeer de totale personenwagenmarkt, als weI een
hoogwaardig segment hiervan. Hierin bedraagt haar wereldwijde marktaan-
deel circa 10% in 1985, in plaats van circa 1% in het volumesegment in
1985.

2. De voortgaande groei van de Westeuropese markt verschaft Volvo de
mogelijkheid om - bij een licht stijgend marktaandeel - een significant
stijgende output te realiseren.

3. Volvo is in staat haar export naar de U.S.A. - met name in de eerste helft
van de tachtiger jaren - sterk op te voeren, onder andere door een voor deze
export gunstige ontwikkeling in de wisselkoersverhouding tussen de
Amerikaanse dollar en de Zweedse kroon (zie tabel 7.10).

7.2.3.4. Vrachtwagenactiviteit

Tabel 7.2 verbeeldt Volvo's omzet per activiteit in de periode 1980-1989. De
truckactiviteit bezet zowel in 1980 als in de periode 1986-1989 binnen de groep
qua omzetaandeel een 2e positie. In de overige jaren is het een 3e positie. Haar
omzetaandeel daalt van 27,6% in 1980 naar 11,6% in 1983. Hierna neemt het
weer toe tot 20,2% in 1986 en 27,3% in 1989. In absolute termen stijgt haar
omzet van SEK 6,6 miljard in 1980, SEK 11,6 miljard in 1983 en SEK 17,0
miljard in 1986 naar SEK 24,9 miljard in 1989. Oerelateerd aan de Westeurope-
se vrachtwagenmarkt :l:9,O t. (zie tabel 3.6 in subparagraaf 3.3.1.) in de periode
1980-1989 neemt Volvo een 3e en een 4e positie in. Wereldwijd neemt zij, in
combinatie met White en OM (zie label 3.3 in subparagraaf 3.2.2.), eveneens
een vooraanstaande positie in.

Volvo koestert met haar vrachtwagenactiviteit in het begin van de tachtiger
jaren ambitieuze plannen. Zo stelt Gyllenhammar: 'At the beginning of the
Eighties, Volvo Trucks set a new goal: 10 become one of the world's leading
makers of heavy trucks. New markets, the United States and Latin America,
were captured. Volvo Trucks grew rapidly in the European market' (Information
on the alliance between Volvo and Renault, April, 1990, p.l),
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Hierin past Volvo's interesse voor Saab-Seania in 1977: "More eager than ever
for a merger partner, Gyllenhammar in early 1977 approached his smaller
Swedish rival, Saab-Scania (1977 sales: $2.8 billion). He was not attracted by
Saab autos, only 77,500 of which were sold last year. But he was very inte-
rested in adding Scania's trucks to Volvo's highly successful truck, bus, and
earthmoving-equipment division. A union of the two would have created a big
money-maker for Volvo. The merger also could have opened new sources of
money in Sweden to Volvo, because Saab-Scania is part of the vast industrial
empire put together by Marcus Wallenberg, Sweden's most powerful financier"
(Tinnin. February 12, 1979, p.l11).

Om de grootse voomemens te realiseren moet Volvo haar positie op de Ameri-
kaanse markt versterken. Nadat Daimler-Benz in 1981 Freightliner, dat tot dan
toe Volvo's distribueert (zie subsubparagraaf 6.2.3.3.) heeft overgenomen, zoekt
Volvo een ander distributiekanaal: "In order to stay in the American market
Volvo sought another partner, but in fact set up the Volvo White Corporation
after buying what he [T. Berggren, president-directeur van Volvo-White] termed
'certain assets' of the bankrupt White Motor Corporation. These included the
Autocar name range and plant at Ogden, Utah, and the White name range and
plant at New River Valley, Dublin, Virginia. Volvo also got parts and service
business and facilities and a national dealer network of 250 dealers. The action
taken by Volvo not only ensured survival but made the company profitable by
1984. Levels of sales and market share increased dramatically. From a White-
IAutocar production of 5,067 in 1982 the level was pushed up to 12,622 in
1986 and a market share of 10.1 per cent (more than double the 1981 level) and
12,315 (8.2 per cent) in 1987" (Truck & bus builder, November, 1988, p.8).
Alsook: "Volvo's increasing presence in the US market comes despite wide-
spread predictions that the Volvo White enterprise it set up in 1981 would fail.
Instead, Volvo White became profitable in 1984, with a market share rising
from 4.9 per cent in 1981 to 10.1 per cent in 1986" (Griffiths, January 10,
1989).

De achterliggende gedachte bij deze grootschalige operaties is dat Volvo (op
termijn) van wereldwijde component- en produktstandaardisatie kan profiteren:
"Volvo's strategy, based on the manufacture of its own key components for
trucks, has been successful. But with the intense competition hitting profit
margins, it is important that the company continues to push up its production
levels if the full economies of scale for this components strategy are to be
realised. It was partly with this in mind that Volvo entered the US market via
White Truck - Volvo components are now being phased in on White models -
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and expansion in other overseas markets is under way" (European motor
business, May, 1985, p.96). En: "Volvo denkt dat het de Amerikanen uiteinde-
lijk zover kan krijgen, dat ze vrachtwagens kopen die geheel uit Volvo-onderde-
len bestaan" (Kapstein en Weiner, 5 mei, 1989, p.21).

'll> ontwikkelt Volvo voor meerdere markten tegeIijk een nieuwe serie torpedo-
trucks: "Vertrekkend van de bij ons bekende Volvo N-serie torpedovrachtauto's,
maar dan weI de Braziliaanse versie, ontwikkelde Volvo een nieuwe serie
torpedotrucks voor Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Deze serie zal
in Europa niet worden verkocht. [...] Om het vervangen van een beschadigd
spatbord toch mogelijk te maken zonder de hele motorkap te moeten vervangen,
zijn bepaalde snijIijnen verwerkt in het ontwerp. De koplampen zijn afkomstig
van de Volvo 240 personenauto. [...] De NL-trucks zullen uitsluitend in Brazilie
worden gebouwd. Het is daarentegen niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen,
zoals het nieuwe instrumentenbord bijvoorbeeld, later toch hun weg vinden naar
de Europese uitvoeringen" (Transporama, april, 1989, p.26).

Volvo tracht de componenten die zij in West-Europa gebruikt, ook in de V.S.
toe te passen: "[...] White's parent company Volvo, whose N12 bonneted
heavies were introduced in the US last year, have no integral-sleeper to compete
with the Scania T1l2. The Volvo cab shell, dating back to the 1960s, is too
narrow for a sleeper conversion. The best that Volvo White can do is sell a
bonneted White tractor with integral-sleeper cab, powered by Volvo's own
aftercooled 325bhp 12litre engine. Only 200 Whites are being fitted with Volvo
engines initially. They are being placed with selected customers to evaluate
their behaviour and performance in traditional American chassis. [...] Volvo-
White engineers admit that the installation needs further refinement. On the first
few models built, subjective in-cab noise levels are higher than with the
Cummins or Caterpillar engines fitted as standard in the White chassis" (Truck,
August, 1985).

In augustus 1986 gaan Volvo en General Motors (een deel van) hun vrachtwa-
genactiviteiten in de U.S.A bundelen: "In a move which will send shock waves
through the industry world-wide, GM effectively is handing over its North
American heavy truck operations to Volvo of Sweden. [...] 'This marks a new
sta~e in the restructuring of the global heavy truck industry,' says Mr John
Lawson, head of the automotive forecasting team at DRI Europe, the consultan-
cy group. 'So far we have had many negotiations and a number of attempted
mergers between companies whose future is in some doubt. But this is the kind
of co-operative venture that many smaller companies fear the most - a co-
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operation from strength between two of the giants whose long-term future
seems assured.' [...] Volvo, already third-largest of the world's heavy truck
producers [...] has shown aggressive determination to remain among the long-
term survivors in the global heavy truck industry. [...] Mr Sten Langenius,
president of Volvo Truck Corporation, insists his group has to be represented in
the North American heavy truck market, which is about the same size as that in
Western Europe. He says the company needs the volume to cover the cost of its
commitment to vertical integration. Volvo believes the best way to produce
heavy trucks is for the manufacturer to provide all the key elements in the
driveline - engine, gearbox, axles. 'There is no wayan integrated producer can
be viable without a presence both in the US and Europe to spread the develop-
ment costs over bigger volumes of output,' he argues. Those costs are accelera-
ting. Volvo Truck spent SKr 800m [...] in 1983 on research and development,
SKr 958m in 1984 and SKr 1.1bn last year. Mr Langenius estimates the bill
will rise by another SKr 50m to Skr 75m this year" (Gooding, August 18,
1986).

Met deze samenwerking geeft Volvo verder uitvoering aan haar voornemen om
wereldwijd een goede marktpositie in het zware segment van de vrachtwagen-
markt te verwerven: "By strengthening Volvo's base in North America, the deal
with GM should put the Swedish group in a better position to cope with the
competition in the heavy truck markets of Western Europe and the developing
world. But it will take time. [...] To a great extent this is because in the US
Volvo is not trying to force its integrated driveline philosophy on unreceptive
customers. White Trucks and the Autocar vehicles which Volvo-White also
produces in the US are still sold with engines, transmissions and axles from
independent suppliers-as is the case with the vast majority of US heavy trucks.
However, some White trucks with Volvo engines installed are already operating
on trial in some big US fleets and although it is seen as a long-term project, all
future White trucks will be designed to incorporate key Volvo components"
(Gooding, August 18, 1986).

Om de componentstandaardisatie te realiseren, stimuleert Volvo het gebruik van
standaardcomponenten: ''The company also bas launched a quick-response
service center to ensure fleet owners it can provide an ordered part within 48
hours. This, in part, is designed to encourage the use of AB Volvo components,
the company admits. In 1989 only 2.5% of heavy trucks ordered were Volvo-
powered. 'We want to see a healthy growth,' Mr. Berggren tells a news
conference in the nation's capital" (Davies, March, 1990, p.l11). En: "In
addition, Volvo GM is marketing both Class 8 and slightly smaller Class 7
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Volvo FE7 and FE6 trucks imported from Sweden but which, like all the other
Volvo GM trucks, now carry a WhiteGMC badge" (Griffiths, January 10,
1989).

Niet alleen stroomlijnt Volvo haar produkten, maar ook haar dealerorganisatie:
"Voor de joint-venture waren er ongeveer 340 GM-dealers en 200 Volvo White-
dealers. De selektie om WbiteGMC dealer te worden was uitermate streng, wat
een groot aantal verdeelpunten liet wegvallen en mogelijkheden opende voor
nieuwe dealers. Het nieuwe, gestroomlijnde netwerk telt momenteel 200 dealers
en zal tot circa 240 worden uitgebreid. Van deze dealers zijn er 140 exclusief
WhiteGMC-dealers, de andere vertegenwoordigen daarnaast nog Un of meerde-
re andere merken. Het servicenetwerk telt nog eens 60 bijkomende servicepun-
ten" (Transporama, december, 1988, p.46).

De samenwerking tussen Volvo en GM lijkt aanvankelijk succesvol: "A factory
sales target of 20,555 trucks generating 1.2 bn US dollars is likely to be
achieved by Volvo-GM Heavy Truck Corporation. In fact, after close on a year
of operations, Volvo-GM is on target with most of the objectives established
when the company was formed on January 1, 1988. The company was, of
course, formed as a result of the signing of a joint venture agreement between
AB Volvo of Sweden and General Motors Corporation of the USA on Decem-
ber 11, 1986 with Volvo taking a 76 per cent stake and GM 24 per cent, with
the option to increase this to 35 per cent if so desired at some time in the
future" (Truck & bus builder, November, 1988, p.8).

Nadat Volvo een onmiskenbare aanwezigheid op het Amerikaanse continent
heeft gerealiseerd, probeert zij in Japan te penetreren: "Volvo Truck Corporation
overlegt met Isuzu Motors over de mogelijkheid om in Japan zware vrachtwa-
gens te verkopen. Er is in eerste instantie afgesproken om samen een haalbaar-
heidsstudie te doen" (RAJ actueel, 24 augustus, 1988). En: "In a joint statement,
Sten Langenius, president of Volvo Truck Corporation and Kazoo Tobiyama,
president of Isuzu, said: 'A co-operation will benefit both companies. It will
strengthen Isuzu's product offering in Japan and will give Volvo access to the
important Japanese truck market' (Truck & bus builder, July, 1988).

Ook in West-Europa tracht Volvo haar positie te versterken door het Spaanse
Enasa over te nemen (tevergeefs). Een andere poging is een mogelijke samen-
werking met RVI: "Volvo trucks, the world's second biggest global manufactu-
rer of heavy trucks, is holding talks which may lead to co-operation agreements
this autumn with Enasa, the state-owned Spanish truck company, and Renault
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Vehicules Industrielles (RVJ), the French truck subsidiary of the state-owned
Renault group. If the talks prove succesful, the outcome could be the creation of
the world's largest heavy truck business. This would also solve Volvo's
problem of excess capacity. [...] He [Po Gyllenhammar] said that Volvo was
entering a 'new phase of growth with new ambitions' and added that he
believed the company 'could be twice as big by 1995'" (Taylor, August 11,
1989).

Volvo's truckactiviteit is in de tachtiger jaren redeUjk winstgevend. 'ZIJ bUjkt
een rekenkundig gemiddelde van de verhoudingsgetallen (zie tabel 7.1) van de
truckactiviteit van 8,93 in de periode 1980-1989 een 4e positie te betekenen
binnen de groep. In 1980 bedraagt de waarde van de ratio bedrijfsresultaat-
gedeeld-door-de-omzet voor Volvo's truckactiviteit 13,73 (inclusief de busacti-
viteit), waarna zij daalt tot 11,01 in 1982. Na een scherpe daling tot 3,39 klimt
zij op tot 11,62 in 1988. In 1989 bedraagt zij 9,16 (zie tabel 7.8). Ook bet
return on capital van deze activiteit is tamelijk gunstig (zie tabel 7.6): van 18%
in 1980 (inclusief de busactiviteit) dalend naar 15% in 1982. Na een scherpe
daling tot 5% in 1983 voigt een stijging tot >25% in 1988 en 1989.

'ZIJ is Volvo's truckactiviteit in de periode 1980-1989 tamelijk omvangrijk en
behoorlijk succesvol. Dit Iijkt te stroken met het uitgangspunt dat er een positief
verband bestaat tussen de omvang van de activiteit enerzijds en de mate van
succes anderzijds. Ook investeert Volvo in de negentiger jaren omdat zij door
wereldwijde aanwezigheid tracht haar schaalpotentieel te benutten.
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8. Scope en scale in de Westeuropese vrachtwagenbranche

8.1. D1versiftcatie

8.1.1. Inleiding

Hoofdstuk 1 geeft de beweegredenen, de probleemstelling, de structuur en de
verantwoording van dit onderzoek.

Hoofdstuk 2 geeft de elementaire processen van waaruit het ontstaan van de
ondememing, haar vormen en haar vervormingen binnen de omgeving begrepen
kunnen worden. De rode draad wordt hierbij gevormd door de ondememings-
grenzen en haar verschuivingen. Dit heb ik gedaan op basis van drie componen-
ten: de ondememing, relaties tussen ondememingen en de afstemming tussen de
ondememing en haar omgeving.

In hoofdstuk 3 ga ik in op de vrachtwagenbranche in West-Europa, in het
bijzonder op haar historie, haar marktordening, haar marktverhoudingen en de
activiteitenspreiding van de Westeuropese vmchtwagenproducenten.

De hoofdstukken 4 tot en met 7 geven achtereenvolgens de ontwikkeling van de
ondememingen Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo. Hier ben ik, na een
historisch overzicht, hoofdzakelijk ingegaan op de ontwikkelingen in de jaren
tachtig van de desbetreffende ondememing, of een deel hiervan. In dit kader
heb ik aandacht besteed aan 'economies of scope', 'reductie van het onderne-
mingsrisico' en 'economies of scale'.

Dit hoofdstuk vonnt de synthese van de probleemstelling die ik in hoofdstuk 1
heb gefonnuleerd, de theorie uit hoofdstuk 2, de bescbrijving van de vrachtwa-
genbranche in hoofdstuk 3 en de cases uit de hoofdstukken 4 tot en met 7. In
deze pamgraaf ga ik in op de implicaties van de diversificatiestmtegie terwijl ik
in paragraaf 8.2. de relatie tussen de expansiestmtegie en haar resultaat onder-
zoek.

Subparagraaf 8.1.2. handelt over de in de theorie gefonnuleerde en de in de
praktijk voorkomende motieven voor diversificatie. De daadwerkelijke realisatie
van additionele waarde, in relatie tot het hoofdmotief voor gerelateerde diversi-
fieatie, vonnt het onderwerp van subpamgraaf 8.1.3. In subparagraaf 8.1.4. ga ik
in op de nadelen van diversifieatie en expansie: 'diseconomies of scope en
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scale'. Subparagmaf 8.1.5. ten slotte handelt over de reductie van het ondeme-
mingsrisico aIs hoofdmotief voor ongerelateerde diversificatie.

8.1.2. Motieven voor diversificatie

Tabel 8.1 geeft een overzicht van de belangrijkste motieven om te diversifice-
reo. De linkerzijde van de tabel geeft een overzicht van de in subparagraaf
2.4.3. besproken verklaringen voor vormen van diversificatie en hun represen-
tanten. In de bovenzijde van de tabel zijn de in de hoofdstukken 4 tot en met 7
besproken ondememingen opgenomen. In de tabel is per ondememing weerge-
geven wanneer sprake is geweest van een vorm van diversificatie en wat
hiervoor (mede) de aanleiding was, zoals is aangegeven door de desbetreffende
ondememing.

Vit tabel 8.1 voigt dat de belangrijkste reden om gerelateerd te diversificeren -
gemeten naar het aantal aanwijzingen - de te verwachten economies of scope
betreft. Het bJijkt dat dit motief in nagenoeg aile onderzochte gevaIlen samen-
vaIt met de aanwezigheid van dominante managers of eigenaren.

Het motief 'ambities en capaciteiten van managers' Iijkt een belangrijke rol te
spelen in gevaI van diversificatie. A1hoewel zowel Caves als Donaldson en
Lorsch aan managers refereren (zie subparagraaf 2.4.3.) heb ik deze categorie
verruimd tot managers en (mede-)eigenaren. Immers, het blijkt dat in aile vier
de onderzochte ondememingen sprake is van perioden waarin frequent sprake is
van al dan niet gerelateerde diversificatie, die met name geinitieerd wordt door
een dominante manager of (mede- )eigenaar. In de onderzocbte ondememingen
Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo waren dit respectievelijk M. Wallen-
berg (mede-eigenaar), G. Agnelli (mede-eigenaar), E. Reuter (manager) en
P. GyUenhammar (manager).

Het motief 'reductie van bet ondememingsrisico' speelt eveneens een rol van
betekenis om te gaan diversificeren en hangt inderdaad sterk samen met
ongerelateerde diversificatie. Dit komt nadrukkelijk naar voren bij de onderne-
mingen Saab-Scania, Fiat en Volvo.

Het motief 'marktteruggang van bet boofdprodukt' wordt zowel bij Saab-Scania
als bij Daimler-Benz expliciet genoemd aIs reden om te diversificeren.
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Ik heb bij de onderz.ochte ondememingen geen aanwijzingen gevonden dat
'transactiekosten in vermogensmarkten' en 'beheersing van bet agency-pro-
bleem' redenen waren om te diversificeren.

Het motief 'fiscale overwegingen' wordt door Daimler-Benz expliciet genoemd
als medereden om te gaan diversificeren.

8.1.3. Economies of scope

Uit subparagraaf 8.1.2. voigt dat het realiseren van economies of scope, bet
meest gesignaleerde motief is voor gerelateerde diversificatie. In deze subpara-
graaf ga ik voor de vier onderzochte ondememingen na op welke terreinen
economies of scope gerealiseerd zijn en wat voor 800rt economies of scope het
betreft.

Uit subparagraaf 2.4.3. voigt dat Teece en Douma te zamen 4 hoofdvormen van
economies of scope onderkennen:

1. Know-how.
2. Gespecialiseerde en ondeelbare fysieke activa.
3. Brand-name capital.
4. Organizational capital.

Tabel 8.2 laat zien in hoeverre binnen de vier onderzochte ondememingen
sprake is van deze vier hoofdvormen, met name in de tachtiger jaren. De tabel
is samengesteld op basis van de aanwijzingen voor economies of scope zoals zij
zijn verwerkt in de hoofdstukken 4 tot en met 7. Hieruit blijkt dat bij elk van de
vier ondememingen sprake is van het in meer of mindere mate realiseren van
economies of scope. Tevens lijkt er een verband te bestaan tussen de mate van
verwantschap en de mate van economies of scope. Zo realiseert het tamelijk
ongerelateerde Volvo in de tachtiger jaren slechts in geringe mate economies of
scope, terwijl de in grotere mate gerelateerd gediversificeerde ondememing
Daimler-Benz (vanaf 1985) in de onderz.ochte periode veel meer aanwijzingen
voor economies of scope oplevert.

Uit tabel 8.2 blijkt ook dat de overdracht van know-how binnen de ondeme-
mingen Saab-Scania, Fiat en Daimler-Benz de belangrijkste - gemeten naar het
aantal aanwijzingen - vorm van economies of scope is in de tachtiger jaren. Bij
Volvo is hiervan in geringe mate sprake.
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Gespecialiseerde en ondeelbare fysieke activa als vorm van economies of scope
nemen qua frequentie in de onderzochte periode een goede tweede plaats in. Zij
worden bij Saab-Scania en Daimler-Benz en in mindere mate bij Volvo gereali-
seerd. Bij Fiat is hiervan in het geheel geen sprake.

Brand-name capital komt als vorm van economies of scope bij de vier onder-
zochte ondernemingen in de onderzochte periode in beperkte mate naar voren.
Bij Daimler-Benz is hier ~nmaal expliciet sprake van, namelijk op het moment
dat zij een hod op Enasa uitbrengt en de betreffende eigenaren, mede vanwege
de wereldwijde reputatie van Daimler-Benz, dit bod prefereren boven dat van
anderen.

Organizational capital als vorm van economies of scope komt, op basis van de
beschikbare data, in de periode 1980-1989 aileen bij Daimler-Benz voor.

Uit de data in de hoofdstukken 4 tot en met 7 blijkt dat naast de geeigende
vormen van economies of scope, zoals bier hoven beschreven, ook andere
vormen hiervan kunnen optreden. Hierin zijn twee hoofdcategorieen te onder-
scheiden: conceminvloed en concern-scope.

Onder conceminvloed versta ik dat de desbetreffende onderneming additionele
waarde kan verwezenlijken omdat zij, met name in relatie tot overheden, extra
voordelen kan behalen als gevolg van de spreiding van haar activiteiten. Dit
veelal in combinatie met hun omvang. Onder concern-scope versta ik dat de
desbetreffende ondememing in staat is aanvullende waarde te realiseren in
transacties met andere partijen omdat zij een combinatie van produkten en
diensten kan aanbieden. Deze categorieen hebben gemeen dat de te realiseren
additionele waarde een uitvloeisel is van de wijze waarop de onderneming zich
verhoudt tot andere partijen.

Tabel 8.3 geeft een overzicht van de aanwijzmgen voor de realisatie van
additionele waarde in samenhang met de categorieen conceminvloed en con-
cern-scope, zoals zij bij de vier onderzochte ondernemingen in de tachtiger
jaren zijn aangetroffen. Hieruit blijkt dat indicaties voor de categorie concemin-
vloed met name bij Fiat voorkomen. Bij Daimler-Benz en Volvo zijn deze ook
te onderkennen, zij het dat deze minder doorzichtig zijn. Ook bij Saab-Scania
zijn enkele aanwijzingen voorhanden dat waarde toegevoegd wordt als gevolg
van het aanwenden van de concerninvloed.
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Aanwijzingen voor de categorie concern-scope komen oak voor, en wei bij Fiat.
Fiat verwerft bepaalde orders in Oost-Europa omdat zij in staat is om zowel de
know-how te leveren om bepaalde produkten te maken als om de produktie-
installaties te leveren. Op basis van de gegevens die mij ter bescbikking staan
blijkt niet dat de concern-scope bij Saab-Scania, Daimler-Benz en Volvo een
grate rol speelt in de onderzochte periode.

8.1.4. Diseconomies of scope en scale

AIhoewei in de geraadpleegde theorie in beperkte mate (zie bijvoorbeeld
Buhner, 1987, p.27) aandacht wordt besteed aan diseconomies of scope en
scale, treden zij weI degelijk op. Deze nadelen zijn zowel een functie van de
concern-scope als van de concern-scale. Het blijkt dat de combinatie van groot
en gediversificeerd zijn er veelal voor zorgt dat nadelen kunnen optreden. 'll>
blijkt uit de beschikbare data van de vier onderzochte ondernemingen dat het
toevoegen van 'vreemde' activiteiten in een aantal gevallen leidt tot coordinatie-
problemen binnen de onderneming. Zij treden op omdat de nieuwe activiteiten
veelal onbekende produktmarktcombinaties betreffen die oak qua omvang
kunnen afwijken van de oorspronkelijke activiteiten. Dit kan zich uiten in
bureaucratie, al dan Diet in combinatie met traag genomen of verkeerde beslis-
singen.

Zeals Coase aangeeft zullen ondernemingen ontstaan wanneer de marginale
interne coordinatiekosten lager zijn dan de marginale transactiekosten (zie
subparagraaf 2.2.1.). Dit impliceert dat het grensviak van de onderneming
bepaald wordt door het punt waar de hoogte van de marginale interne coordina-
tiekosten gelijk is aan de hoogte van de marginaIe transactiekosten.

Tabel 8.4 laat zien dat zowel bij Daimler-Benz als bij Volvo sprake is van een
groot aantal signalen dat het coordineren van de ondernemingsactiviteiten Diet
vlekkeloos verloopt, Bij Daimler-Benz hangt dit samen met de relatief omvang-
rijke acquisities op tamelijk onbekend zij het gerelateerd terrein, die zich vanaf
1985 voordoen. Bij Volvo hangt dit samen met het opnemen, en later weer
afstoten, van tamelijk omvangrijke en ongerelateerde activiteiten. Bij Saab-
Scania en Fiat treden ook co6rdinatieproblemen op, zij het in mindere mate en
op kleinere schaal.
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De tweede categorie nadelen komt eveneens voort uit de scope en de scale van
de onderneming. Het betreft de nadelen die voortkomen uit de relatie met
andere partijen, dit in tegenstelling tot de hierboven genoemde categorie die een
overwegend intern karakter heeft. Deze categorie kenmerkt zicb doordat een
groep, of groepen, uit de samenleving moeite hebben met de constellatie en
relatieve omvang van activiteiten die optreden als gevolg van de verbreding van
de onderneming. In zekere zin vonnt deze categorie de tegenbanger van de
categorie concerninvloed in tabel 8.3.

De categorie 'maatschappelijke onvrede' vertoont een grillig beeld. Het blijkt
dat met name Daimler-Benz te maken beeft met sterke maatschappelijke
oppositie als gevolg van haar (voorgenomen) acquisities. Hierin speelt de
concernomvang een belangrijke rot. Ook Fiat ondervindt sterke maatschappelij-
ke weerstand jegens baar dominante maatschappelijke positie, als gevolg van
haar sterk uiteenlopende belangen in met name de Italiaanse samenleving,
Volvo heeft aanvankelijk Diet veel gei'nstitutionaliseerde oppositie ondervonden
jegens haar activiteitenverbreding. De ovemame van Beijerinvest en de voorge-
nomen participatie in Renault hebben echter wei geleid tot een toetsing van de
wenselijkheid daarvan door de Zweedse en Franse overheid, alsmede door de
Europese Commissie. Er lijkJ minder maatschappelijke onvrede te bestaan zowel
met Saab-Scania's maatschappelijke positie als met die van de Wallenberg-
famille. Wellicht dat dit samenhangt met het feit dat zij, veel meer dan bijvoor-
beeld Agnelli bij Fiat, op de achtergrond blijft.

8.1.5. Activiteitenspreiding en financiele prestaties

Het is voorstelbaar dat de activiteiten die in een later stadium aan de onderne-
ming zijn toegevoegd - en veelal kleiner van omvang zijn - aanvankelijk
slechter presteren dan de traditionele ondememingsactiviteiten. Immers, de
ondernemingscultuur en de centrale ondernemingsleiding zijn primair gericht op
de traditionele activiteiten. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de coordinatiepro-
blemen met name optreden in relatie tot nieuwe, veelal kleinere activiteiten.

De tabellen 8.5, 8.6 en 8.7 geven een overzicht van de financiele prestaties van
groepen verwante activiteiten bij Saab-Scania, Fiat en Volvo in de periode
1980-1989 (zie respectievelijk de subsubparagrafen 4.3.1.3., 5.3.1.2. en 7.2.1.2.).
Daar Daimler-Benz geen separate resultaten van haar activiteiten publiceert (zie
subparagraaf 6.2.2.) is het onmogelijk een resultaatoverzicht per groep van
activiteiten te geven. Uit subsubparagraaf 6.2.1.4. blijkt dat de traditionele
activiteiten van Daimler-Benz - personen- en bedrijfswagens - bet beter doen
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dan de nieuwe activiteiten, met name de personenwagens. Tevens blijkt dat de
groepswinst vanaf 1985 (wanneer de acquisities aanvangen) stagneert en dat bet
bedrijfsresultaat in absolute termen stijgt van OM 2.826 miljoen in 1980 naar
OM 6.075 miljoen in 1985, waama het daalt tot OM 5.197 miljoen in 1989 (zie
subparagraaf 6.2.2.). A1s percentage van de groepsomzet stijgt bet van 9,10% in
1980 tot 11,59% in 1985, waama bet daalt tot 5,74% in 1989.

Tabel 8.5. Bedrijfsresultaat-qedeeld-door-de-omzet I'> per qroep van
activiteiten en qeheel Saab-Scania 1980-1989#.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
qroep 1 7,4 7,0 7,9 10,1 10,5 10,2 11,0 10,3 8,8 3,4qroep 2 3,3 2,7 3,8 8,8 8,6 6,0 2,7 1,2 -0,1 3,9qroep 3 1,5 4,7 6,3 5,3 2,2 -0,5 -1,8 -0,2 - -
concern 6,8 6,5 7,4 9,8 9,8 9,1 9,5 8,7 7,6 3,5

# Zie voor de gehanteerde definities de geraadpleegde bron.
Bron. tabel 4.24 in subsubparaqraaf 4.3.1.3.
Tabe1 8.6. Bedrijfsresu1taat-gedeeld-door-de-omzet I'> per qroep

van activiteiten (exclusief de intercompany e1iainations)
en qeheel Piat 1981-1989#.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
qroep 1 6,1 4,6 4,6 6,7 8,1 7,9 7,9 8,1 8,0qroep 2 6,1 8,0 7,8 8,3 7,0 7,4 7,5 7,1 6,9qroep 3 14,9 11,2 11,2 11,0 9,5 6,6 6,4 7,9 9,3

N qroep 4 13,1 10,3 8,5 7,1 6,2 3,0 5,2 5,1 5,9
concern 6,8 6,2 6,3 7,9 8,9 8,5 7,6 7,9 8,1

# Zie voor de gehanteerde definities de qeraadpleeqde bron.
N Groep 4 betreft qroep 3 exclusief de activiteiten 'railway

equipment and transportation systea.' en 'teleca.munications'.
Bron. tabel 5.18 in subsubparagraaf 5.3.1.2.
Tabe1 8.7. Bedrijfsresultaat-qedeeld-door-de-omzet I') per qroep van

activiteiten en geheel Volvo 1980-1989#.
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

groep 1 4,2 7,9 10,2 13,5 14,9 13,5 12,2 10,4 10,0 6,2
groep 2 6,3 9,4 9,9 10,3 10,8 14,0 10,7 10,3 10,1 8,9
qroep 3 -14,2 1,2 0,7 -1,6 0,3 1,0 0,2 2,7 2,5 4,2
concern 4,2 5,1 5,0 5,0 8,9 9,2 8,6 7,9 7,9 6,1

# Zie voor de gehanteerde definities de geraadpleegde bron.
Bron: tabel 7.5 in subsubparagraaf 7.2.1.2.

Tabel 8.5 laat zien dat de resultaten van Saab-Scania in de periode 1980-1989
van de primaire voertuigactiviteiten (groep 1) overwegend hoven het concernge-
middelde Jiggen. De resultaten van de activiteiten die lucht- en ruimtevaarttecb-
nologie gemeen hebben (groep 2) - alsmede voor een belangrijk deel de
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overbeid als afnemer bebben - liggen overwegend onder bet concemgemiddelde
in de onderzocbte periode. De resultaten van de resterende (niet-verwante)
activiteit (groep 3) liggen in de onderzocbte periode beduidend onder bet
concemgemiddelde, alvorens zij (Enertecb) in 1988 wordt afgestoten.

Tabel 8.6 laat zien dat de resultaten van de primaire voertuigactiviteiten van
Fiat (groep 1) in bet begin van de taebtiger jaren onder bet concemgemiddelde
liggen, terwijl zij nadien nagenoeg overeenkomen met bet concemgemiddelde.
De resultaten van de activiteiten die een overwegend verticale toeleverrelatie
met de aetiviteiten van groep 1 bebben (groep 2) vertonen een stabielere
winstgevendbeid in de tijd en liggen aanvankelijk boven bet concemgemiddelde,
waama zij iets onder bet concemgemiddelde komen te liggen. Het winstgevend-
beidpatroon van groep 2 verloopt niet parallel met dat van groep 1. Ben
mogelijke verklaring biervoor is dat bet verloop van de 'components'-afzet, die
een aanzieolijk deel van groep 2 uitmaakt, eerder een funetie is van bet bestaan-
de voertuigpark dan van de afzet die in een bepaald jaar wordt gerealiseerd. De
resultaten van de overige (veelal niet-verwante) activiteiten (groep 3) liggen
aanvankelijk ver boven bet concemgemiddelde, waama zij terugvallen tot
nagenoeg bet niveau van bet concemgemiddelde. Dit patroon vertoont geen
overeenkomst met dat van de overige twee groepen. De resultaten van groep 4
liggen in de periode 1981-1983 boven bet concemgemiddelde, daama eronder.
Groep 4 is gelijk aan groep 3, exclusief de activiteiten die een groot deel van
bun omzet bij publieke organen realiseren (zie subsubparagraaf 5.3.1.2.):
railway equipment and transportation systems en telecommunications.

Tabel 8.7 laat zien dat de winstgevendbeid van Volvo's primaire voertuigactivi-
teiten (groep 1) boger is dan die van bet concemgemiddelde. De winstgevend-
beid van de activiteiten die gerelateerd zijn aan groep 1 (groep 2) ligt eveneens
boven bet coneemgemiddelde en verloopt tamelijk parallel met de resultaten van
groep 1. De resultaten van groep 3 (de niet-verwante activiteiten) wijken sterk
negatief af van bet concemgemiddelde en bun verloop vertoont geen gelijkenis
met dat van de overige twee groepen. Men moet bedenken dat de bandelsaard
van een deel van de activiteiten in groep 3 een drukkend effect beeft op de
uitkomsten, als gevolg van de gehanteerde meetwijze, in vergelijking tot de
winstgevendbeid van de groepen 1 en 2.

Het verloop van de financiele prestaties van groepen van activiteiten van de vier
onderzocbte ondememingen in de periode 1980-1989 lijkt aan te sluiten bij bet
volgende uitgangspunt: naarmate een groep van activiteiten minder (bestuurlij-
ke) samenhang vertoont en uiteenloopt qua grootte, wordt de coordinatie van
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activiteiten moeilijker. Dit kan zelfs leiden tot een negatieve invloed op de
financiele prestaties.

8.1.6. Activiteitenspreiding op concernniveau

Voor wat de vier onderzochte ondernemingen betreft is in de periode 1980-1989
sprake van een uiteenlopende mate van activiteitenspreiding. Ult subsubpara-
graaf 8.1.3. blijkt dat additionele waarde in verschillende hoedanigheden kan
voorkomen. Zo blijken economies of scope de belangrijkste vorm - gemeten
naar het aantal aanwijzingen - te zijn. Toch treedt dit ook op als er hoegeoaamd
geen sprake is van interne samenhang; deze is dan extern gelegen.

Op basis van de gevonden vormen van samenhang onderscheid ik vier catego-
rieen van activiteiten (zie tabel 8.8), namelijk: 'personenwagens', 'bedrijfswa-
gens', 'industrieel' en de categorie 'overige'. De categorie industrieel behelst
die activiteiten die met elkaar gemeen hebben dat zij de voortbrenging van
produkten voor de industriele markt betreffen, exclusief bedrijfswagens. De
categorie overige is een restcategorie, veelal omvat zij consumentenprodukten
en diensten. De mate van diversificatie bepaal ik op basis van een tweetal
criteria:

1. De mate waarin een onderneming haar omzet gelijkmatiger over de vier
categorieen verdeeld heeft.

2. De mate waarin een onderneming haar omzet realiseert in categorieen die een
relatief geringe samenhang met elkaar vertonen.

Het bovenstaande impliceert dat naarmate een onderneming haar omzet gelijk-
matiger over de vier categorieen verdeeld heeft en naarmate zij meer omzet
behaald heeft in categorieen die een geringe samenhang vertonen, zij een
grotere mate van diverslflcatie vertoont.

Met betrekking tot de mate van samenhang tussen de verschillende categorieen
veronderstel ik dat categorie 1 (personenwagens) een grotere samenhang heeft
met categorie 2 (bedrijfswagens) dan met categorie 3 (industrtele produkten) en
de minste samenhang heeft met categorie 4 (overige produkten en diensten).
Tevens veronderstel ik dat categorie 2 de grootste samenhang heeft met
categorie 1 en de minste samenhang heeft met categorie 4, terwijl categorie 3
een tussenpositie inneemt. Zo heeft categorie 3 de grootste samenhang met de
categorieen 1 en 2 en de minste samenhang met categorie 4. Categorie 4 heeft
met geen enkele categorie veel samenhang.
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Tabel 8.8 laat onder meer zien dat Saab-Scania en Daimler-Benz in de periode
1980-1989 hun gehele omzet in de eerste drie categorieen behalen. Fiat blijkt in
de onderhavige periode 95,15% van haar omzet te realiseren in de eerste drie
categorieen, Voor Volvo bedraagt de vergelijkbare waarde 65,91% van de
omzet.

Tabel 8.8. Aandeel in de concernomzet ('I per categorie activiteiten
Saab-Scania, Piat, Daimler-Benz en Volvo 1980-1989.

per8onenwagen8 bedrij fBwaqen8' indu8trieel overige
Saab-Scania 36,79 47,90 15,31 0
Piat 48,31 17,14 29,72 4,85
Daimler-Benz 47 ,50 36,83 15,67 0
Volvo 37,27 21,59 7,04 34,09

, Dit i8 inclu8ief bU88en.
Bronnenl tabel 4.26 in 8ubparaqraaf 4.3.2.

tabel 5.20 in 8ubparagraaf 5.3.2.
tabel 6.3 in 8ub8ubparaqraaf 6.2.1.1.
tabel 7.8 in 8ubparagraaf 7.2.2.

Een wijze om de mate van diversificatie aan te geveo is door middel van de
Herfindahl-index:

Waarbij:
H = de mate van diversificatie;
A = het omzetaandeel van de activiteiten 1 tot eo met 4 uitgedrukt in eeo

fraetie van 1.

De figureo 8.1 tot en met 8.4 lateo de ontwikkeliog zieo van de Herfindahl-
index en de verhoudingsgetalleo van de vier ooderzochte oodememiogen in de
periode 1980-1989. Hieruit komt geen eeoduidig positief verband oaar voreo.
Zo lijkt bij Saab-Scania en Volvo eerder sprake te zijo van eeo negatief verband
terwijl bij Fiat eo met name bij Daimler-Benz io bepaalde mate sprake is van
een positieve samenhang.

Het feit dat het verooderstelde positieve verband tussen de Herfmdahl-index eo
de verhoudingsgetalleo in de figureo 8.1 tot eo met 8.4 Diet eeoduidig bevestigd
wordt, komt mijns inziens doordat de beide indicatoren de te ooderzoekeo
relatie Diet voldoende isolereo. In het navolgeode zal ik drie soorten verstoreode
factoren aangeven.
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Piquur 8.1.
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Bronnen. tabel ••, in aubaubparagraaf ••2.1.1. en
tabel ••25 in aubparagraaf ••3.2.

Piquur 8.2.
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Bronnen. tabel 5.7 in aubaubparagraaf 5.2.1.1. en
tabel 5.19 in aubparagraaf 5.3.2.
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Piguur 8.3.
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Piguur 8.4.
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Ten eerste zal er veelal sprake zijn van een tijdsveIScbil tussen het optreden van
een wijziging in de Herfindahl-index en het effect hiervan op de ondememings-
resultaten. Zo gaat bijvoorbeeld de in figuur 8.1 getoonde daling van het
verhoudingsgetal van Saab-Scania - als gevolg van de grote verliezen van Saab
car (zie subsubparagraaf 4.3.3.3.) - in 1988 en 1989 vooraf aan de afstoting van
Saab car in 1990.

Ten tweede komt in de Herfindahl-index de mate van verwantschap die tussen
de activiteiten bestaat Diet tot uitdrukking. Zo blijkt het afstoten door Volvo van
een deel van de relatief grote, verliesgevende en ongerelateerde 'energy and
trading-activiteit' in 1984 (zie tabel 7.2 in subsubparagraaf 7.2.1.1. en tabel 7.4
in subsubparagraaf 7.2.1.2.) te leiden tot een sterke verbetering van de resulta-
ten, maar ook tot een daling van de Herfindahl-index (zie figuur 8.4).

Ten derde zijn er meer invloeden die een rol spelen bij de totstandkoming van
het ondememingsresultaat dan de mate van activiteitenspreiding. Zo zal een
afname van de marktvraag naar bepaalde produkten wei een negatieve invloed
hebben op de ondememingsresultaten maar zal niet per se leiden tot een
evenredige wijziging in de Herfindahl-index.

Het samengestelde verloop van de H-index en de verhoudingsgetallen van aIle
vier de onderzochte ondememingen (zie figuur 8.5) geeft ook geen eenduidig
positief verband tussen de beide variabelen. Althans Diet over de gehele
onderzochte periode.

Tabel 8.9 geeft een totaaloverzicht van het rekenkundig gemiddelde van de
verhoudingsgetallen en de Herfindahl-index van de vier onderzochte ondeme-
mingen in de periode 1980-1989. Op basis van deze gegevens stel ik vast dat
van de vier onderzochte ondememingen Saab-Scania en Daimler-Benz het minst
vergaand gediversificeerd zijn en dat Volvo het meest vergaand gediversificeerd
is in de periode 1980-1989, Fiat neemt bier een tussenpositie in.

Tabel 8.9 indiceert dat naarmate een ondememing verdergaand gediversificeerd
is zij minder goede resultaten behaalt. Zo blijken de minst vergaand gediversifi-
ceerde ondememingen Saab-Scania en met name Daimler-Benz de beste
resultaten te behalen, gevolgd door Fiat en Volvo. Dit strookt wei met de
hypothese dat een gebrek aan samenhang een negatieve invloed op de ondeme-
mingsprestaties heeft.
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Uiteraard kleven ook bier bepaalde nadelen aan de hierboven gebanteerde
vergelijkingsmaatstaf. 'ZI.> zal bijvoorbeeld het verscbil in achterwaartse integra-
tie tussen de ene of de andere activiteit de onderlinge vergelijkbaarheid van de
gevonden waarden van de verhoudingsgetallen bemoeilijken.

Piguur 8.5.

Samengestelde H-index
en verhoudingsgeta"en
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o 0
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- H-index -+- Verhoudingagetallen

Bronnen. Amra relais , 4 juli, 1990
tabel 4.8. in aubaubparaqraaf 4.2.1.2.
tabel 5.10 in aubaubparaqraaf 5.2.1.2.
tabel 6.5 in aubparaqraaf 6.2.2.
tabel 7.4 in aubaubparagraaf 7.2.1.2.
tabel 8.11

Tabel 8.9. Rekenkundiq qeaiddelde van de verhoudinqaqetallen en
Berfindahl-index Saab-Scania, Piat, Da~er-Benz en
Volvo 1980-1989#.

Saab- Piat Daia1er- Volvo
Scania Benz

rekenkundiq qeaiddelde van
de verhoudingaqetallen 7,85 7,77 9,25 5,99
Berfindahl-index 0,39 0,35 0,39 0,31

# De verhoudinqaqetallen zijn niet zonder meer vergelijkbaar
vanwege gerinqe afwijkinqen in de qehanteerde definitiea.

Bronnen. tabel 4.26 in 8ubparaqraaf 4.3.2.
tabel 5.20 in aubparaqraaf 5.3.2.
tabel 6.5 in aubparaqraaf 6.2.2.
tabel 7.8 in aubparaqraaf 7.2.2.
tabel 8.8
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8.1.7. Reductie van het ondernemingsrisico

Uit subparagraaf 8.1.2. blijkt dat ~n van de boofdmotieven voor diversificatie
de reductie van bet ondernemingsrisico is. Dit valt met name samen met
ongerelateerde diversificatie. In deze subsubparagraaf ga ik na in boeverre
daadwerkelijk sprake is van reductie van bet ondernemingsrisico als gevolg van
de spreiding van de activiteiten. Ik maak gebruik van de in de subparagrafen
4.3.2., 5.3.2., 6.2.2. en 7.2.2. verwerkte data

Indien de mate van reductie van ~et ondernemingsrisico samenvalt met de mate
waarin het concern zijn activiteiten gespreid heeft, dan zou dit betekenen dat
boe gespreider de activiteiten van een concern zijn des te meer zijn risico
gereduceerd wordt.

Tabel 8.10 geeft een overzicbt van de mate van risicoreductie die door iedere
categorie (zie subparagraaf 8.1.6.) aan bet risicoprofiel van de overige catego-
rieen wordt toegevoegd. Uit bet samengestelde risicoprofiel, van de categorieen
1+2+3+4, blijkt dat de veronderstelde samenbang tussen de mate van diversifi-
catie en de reductie van het ondernemingsrisico niet zonder meer opgaat. Het is
opvallend dat de varianties van bet ondernemingsresultaat van Saab-Scania, Fiat
en Volvo zeer laag zijn, in vergelijking met de varianties van de verboudingsge-
tall en van de afzonderlijke activiteiten. Hiervoor verwijs ik naar de tabellen
4.27 (zie subparagraaf 4.3.2.), 5.23 (zie subparagraaf 5.3.2.) en 7.7 (zie subpara-
graaf 7.2.2.). De variantie van het resultaat van Daimler-Benz ligt iets boger dan
dat van de overige drie ondernemingen. Dit wordt met name veroorzaakt door
de minder goede resultaten van Daimler-Benz vanaf 1986, vanwege de overna-
mes van MTU, AEG, Dornier en MBB (zie subparagraaf 6.2.2.).

Uit tabel 8.10 blijkt verder dat door bet samenvoegen van de resultaten van de
gerelateerde categorieen 1 en 2 reeds een sterke reductie van het ondernemings-
risico optreedt, met name bij Saab-Scania en Volvo. De toevoeging van de
resultaten van de categorieen 3 en 4 hieraan beeft een beperkt risico reducerend
effect, alboewel bij Volvo hierdoor wei een beboorlijke reductie plaatsvindt.
Verder valt het op dat Fiat een tamelijk gelijkmatig risicoprofiel heeft. Dit
boudt wellicbt verband met de schaalomvang van haar personenwagenactiviteit,
in combinatie met het marktsegment dat zij bewerkt (zie subparngraaf 8.2.4.).
Het vorenstaande Jijkt aan te sluiten bij de bevindingen van Bettis en Hall
(1982) die concluderen dat ongerelateerde diversificatie niet zonder meer leidt
tot een reductie van bet ondememingsrisico (zie subparagraaf 2.4.3).
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Tabel 8.10. De variantie van de verhoudingsgetallen voor
ver8chillende combinatie8 van activiteiten Saab-Scania,
Piat, Daimler-Benz en Volvo 1980-1989.

categorie categorie categorie categorie
1 1+2 1+2+3 1+2+3+4

Saab-scania 50,07 5,35 3,85 3,85
Piat 5,97 2,94 1,03 1,37
Daimler-Benz - - 3,61 3,61
Volvo 46,33 11,53 9,73 2,56

Bronnenl tabel 4.24 in 8ub8ubparaqraaf 4.3.1.3.
tabel 4.26 in aubparaqraaf 4.3.2.
tabel 5.7 in 8ub8ubparagraaf 5.2.1.1.
tabel 5.10 in aubaubparaqraaf 5.2.1.2.
tabel 5.20 in aubparaqraaf 5.3.2.
tabel 6.S in aubparaqraaf 6.2.2.
tabel 7.2 in aubsubparagraaf 7.2.1.1.
tabel 7.4 in Sub8ubparaqraaf 7.2.1.2.
tabel 7.8 in aubparaqraaf 7.2.2.

8.2. Expansie

8.2.1. Inleiding

In deze paragraaf ga ik in op de relatie tussen de omvang van (delen van) de
ondememing en haar prestaties. In subparagraaf 2.4.4. geef ik aan dat er veelal
een positieve relatie bestaat tussen expansie (omvang) en resultaat (zie bijvoor-
beeld Buzzell en Gale, 1987). Oil hangt samen met schaalvoordelen die
optreden in inkoop, onderzoek en ontwikkeling, produktie en marketing.

Woo en Cooper (1982) concluderen dat onder specifieke omstandigheden het
veronderstelde positieve verband tussen schaalomvang en resultaat Diet optreedt.
Bloom en Kotler (1975) menen dat de positieve relatie tussen marktaandeel en
winstgeveodheid Diet onbeperkt is. 'ZJ) betogen zij dat zeer grote ondernemingeo
zich blootstelleo aan zogenaamde zichtbaarheidsrisico's. Schwalbach (1991)
stelt vast dat er tot een marktaandeel van circa 65% sprake is van eeo positief
verband tussen marktaandeel en winstgevendheid, hierna Diet meer. Wahlroos
stelt dat er naast economies of scale ook sprake is van risicoreductie als gevolg
van grootschalige multi-plant operaties.

In de subparagrafen 8.1.3. en 8.1.4. ben ik al ingegaan op voor- en nadelen die
samenbangen met zowel de omvang als de spreiding van de oodememingsacti-
viteiten. Omdat deze een gecombineerd karakter hebben heb ik ze in die
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betreffende subparagrafen aangehaald. In bet navolgende zal ik in bet bijzonder
ingaan op specifieke voor- en nadelen van de schaalomvang en beweegredenen
om tot aanpassing van de schaalomvang te komen.

8.2.2. Concemomvang

Alvorens in te gaan op de relatie tussen de omvang van (delen van) de onder-
zocbte ondememing en bun prestaties, zal ik eerst proberen vast te stellen op
welke wijze de omvang vastgesteld moet worden en boe dit gemeten dient te
worden.

Uit de boofdstukken 4 tot en met 7 blijkt dat de vier onderzocbte onderneming-
en - Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo - aile op grote schaal opereren.
Een van de wijzen waarop dit weergegeven kan worden is aan de hand van de
'Fortune's new global 500', waarin de 500 grootste - gemeten naar omzet -
Industriele ondememingen ter wereld in 1989 zijn opgenomen. Uit deze ranglijst
blijkt dat Saab-Scania de 181e positie inneemt, Fiat de 15e, Daimler-Benz de 13e

en Volvo de 70e positie (Fortune international, July 30, 1990, p.42-72).

Wanneer we louter naar de Westeuropese ondememingen op deze lijst kijkeo,
blijkt Saab-Scania in 1989 qua grootte de 65c positie in te nemen, Fiat de 5e,

Daimler-Benz de 4e en Volvo de 28c positie (Fortune international, July 30,
1990, p.42-72).

Tabel 8.11 laat zien boeveel de absolute, Diet voor inflatie gecorrigeerde,
omzetontwikkeling bedraagt van de vier ondememingen in de periode 1980-
1989. Zo stijgt de omzet van Saab-Scania van 2,4 miljard ECU in 1980 naar 6,3
miljard ECU in 1989. Die van Fiat stijgt van 15,3 miljard ECU naar 34,4
miljard ECU in 1989. Die van Daimler-Benz stijgt van 12,3 miljard ECU naar
37,0 miljard ECU in 1989. Terwijl die van Volvo oploopt van 4,1 miljard ECU
in 1980 tot 12,8 miljard ECU in 1989.

De rangorde in grootte van de vier ondememingen blijkt, overeenkomstig de
relatieve posities op de 'Fortune's new global 500', nagenoeg gedurende de
gebele periode 1980-1989 stabiel te blijven. Alleen in 1980 en 1981 blijkt Fiat
meer omzet te genereren dan Daimler-Benz.

Ben belemmering bij deze wijze van vergeUjking is dat biermee iets wordt
gezegd over de relatieve grootte van de ondememingen op basis van ~n
indicator. Ben tweede indicator betreft bet aantal medewerkers. Tabel 8.12 laat
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het verloop van het aantal medewerkers van de vier ondememingen in de
periode 1980-1989 zien.

Tabel 8.12 laat zien dat het verloop van het aantal medewerkers in de periode
1980-1989 een redelijke afspiegeling vonnt van het omzetverloop in tabel 8.11.
De sterke stijging van Volvo's omzet in de periode 1980-1983 gaat Diet gepaard
met een evenredige stijging van het aantal medewerkers. Dit hangt sterk samen
met de handelsaard van de nieuwe activiteiten (zie ook tabel 8.8 in subsubpara-
graaf 8.1.). Tevens blijkt dat het aantal medewerkers van Daimler-Benz pas
vanaf 1985 dat van Fiat overtreft.

Naast de indicatoren omzet en medewerkers is het mogelijk om diverse alterna-
tieve indicatoren te ontwikkelen. Ben complicatie die zich hierbij voordoet is de
relatieve onvergelijkbaarheid van de betreffende conglomeraten. Van belang is
dat een indicator wordt geconstrueerd die samenhangt met het doel waarover
een uitspraak moet worden gedaan. In dit verband lijkt het hanteren van de
indicator omzet onvoldoende. Immers, de in tabel 8.3 gegeven scope- en scale-
effecten blijken samen te hangen met omvang in de maatschappelijke context.
Hierbij spelen werkgelegenbeid, economisch belang en gepercipieerde maat-
schappelijke en politieke invloed een grote rol. In dit verband doet zich zelfs de
vraag voor in hoeverre het Diet beter is de rol van de groep 'achter' de onderne-
ming te onderzoeken.

1.0 blijkt bijvoorbeeld de groep achter Saab-Scania, onder leiding van P. Wal-
lenberg, grote invloed uit te oefenen op de Zweedse samenleving: "Maar Peter
Wallenberg is de baas. Hij 'is zelfs 'mr Big', leider van een imperium groter dan
Chrysler of Philips. Via een ingewikkeld stelsel van stichtingen en houdster-
maatschappijen controleert hij ruim twintig Zweedse bedrijven met vorig jaar
een omzet van circa 85 miljard gulden en een personeelsbestand van zo'n
476.000 mensen. Samen leveren de Wallenberg-bedrijven een derde van
Zwedens Bruto Nationaal Produkt en ze vertegenwoordigen bijna de helft van
de beurswaarde van alle in Stockholm genoteerde fondsen. [...] Zweden kent
zijn sfaren, zijn invloedssferen, netwerken van bedrijven die elkaar de bal
toespelen. Verreweg de grootste van die combines is de Wallenberg-'sfaren' [...]
Over het a1gemeen leven die koDinkrijkjes in vreedzame coexistentie met elkaar.
Ze hebben het grondgebied verdeeld, onderhouden diplomatieke betrekkingen
door elkaar commissariaten toe te schuiven" (Wittenberg, 12 februari, 1988,
p.49-53).
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Ook bij Fiat (zie subsubparagraaf 5.3.1.3.) blijkt sprue te zijn van een groep
'achter' het concern: "Gianni Agnelli beheerst een totaalwaarde van meer dan
vijfentwintig miljard dollar aan industriele en financiele ondernemingen, direct
of indirect. Dit betekent dat een kwart van de gehele ltaliaanse effectenmarkt in
handen van de Agnelli-dyoastie is" (Friedman, 1988, p.108). Benevens: "It is
the Agnelli group's growing influence within the media that has given rise to
most concern. The group controls 24% of Italy's national daily newspaper sales:
it owns La stampa, a Turin-based daily, and effectively controls Italy's biggest
publishing group, Rizzoli, which owns Corriere della sera, Italy's most famous
newspaper. Coincidentally, there is generally less criticism of Fiat in these
newspapers, and also in II sole 24 ore, the Financial times look-alike, which is
owned by Confindustria, the employers' confederation. Mr AgneUi used to be
its chairman, and Mr Cesare Romiti, Fiat's managing director, was once tipped
to become its next" (The economist, February 27, 1988, p.27).

Bij Daimler-Benz en Volvo lijkt in mindere mate sprue te zijn van een groep
achter het concern. Alhoewel bij Daimler-Benz de invloed van de Deutsche
Bank als grootaandeelhouder onrniskenbaar aanwezig is. Terwijl Volvo evenals
Saab-Scania deel uitmaakt van Un van de Zweedse, zij het kieinere, sfaren.

Aldus blijkt dat athaokelijk van de gehanteerde maatstaf om de concemomvang
vast te stellen sprake is van een uiteenlopende rangorde. In dit verband is het
zelfs van belang om, teneinde de concemomvang vast te stellen, de relatieve
omvang van de relevante maatschappelijke omgeving vast te stellen. Voor het
doel van dit onderzoek is het afdoende te constateren dat alle vier de onder-
zochte ondernemingen in de periode 1980-1989 van grote omvang zijn en dat
zij in staat zijn om aanzienlijke invloed uit te oefenen op hun omgeving.

8.2.3. Economies of scale in concernverband

Uit de hoofdstukken 4 tot en met 7 (zie ook subparagraaf 8.2.2.) blijkt dat alle
vier de onderzochte ondernemingen hun activiteitenschaal uitbreiden in de
tachtiger jaren. Deze expansie wordt gerealiseerd door 'interne' groei alsmede
door overnames, aaogevuld met samenwerkingsverbanden en deelnames. Tevens
worden activiteiten afgestoten of worden activiteiten omgezet in deelnames, te
zamen met anderen.

Tabel 8.13 geeft een overzicht van de aanmerkelijke schaalgerelateerde expan-
sie- en inkrimpingsactiviteiten die de vier betrokken ondernemingen in de
periode 1980-1989 ondememen. Hieruit blijkt dat bij Saab-Scania, Fiat en
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Daimler-Benz sprake is van zowel expansie- als van inkrimpingsactiviteiten in
de periode 1980-1989. Bij Volvo is aileen sprake van schaa1gerelateerde
expansie-activiteiten. Veel van deze expansie- en inkrimpingsactiviteiten houden
verband met specifieke schaalvereisten.

Tabel 8.13. Schaalgerelateerde expansie en inkrimping 8aab-Scania,
Fiat, Daimler-Benz en Volvo 1980-1989.
Saab-Scania Fiat Daialer-Benz Volvo

expansie -Lancia -Rockwell -Mevosa -Beijerinvest
-eTC -Eaton -Preightliner -Renault
-Fairchild -eogefar -RV:I

:Industries -Ford trucks -White
-Hatra -General
-Alfa ROIIIeo Motors
-Enasa
-Pard agric.
-Nissan Diesel

inkrimping -Datasaab -Teksid -MAN
-Saab-Univac -tour is. and
-Saab car transport

-Rockwell
Bronnenl de hoofdstukken « tot en met 7.

Bij Saab-Scania is sprake van Un aanmerkeJijke overname en van deelname aan
twee samenwerkingsverbanden in de tachtiger jaren. Met de overname van de
erCgroep in 1983 worden de energiegerelateerde activiteiten versterkt,
resulterend in de vorming van de Enertech-divisie: "The Enertech group is
obtaining greater resources for product development and the benefits of large-
scale operations can be achieved in manufacturing. Parca's and ere's sales
organizations also complement each other" (Annual report Saab-Scania, 1983,
p.25). Tevens beginnen Saab-Scania en Lancia in het begin van de tachtiger
jaren samen aan het ontwikkelen van een personenwagen en wordt in 1980 een
samenwerkingsverband met Fairchild Industries gesloten om gezamenlijk een
nieuw vliegtuig te ontwikkelen.

Saab-Scania blijkt in 1980 ook activiteiten af te stoten die niet aan de schaalver-
eisten voldoen: Datasaab en Saab-Univac. Executive vice-president en finance
director A. Elshult van Saab-Scania stelt dan ook (zie subsubparagraaf 4.3.3.2.):
"We invested an awful lot of money in computers [...] I never thought we could
fight with the giants, we did not have the resources" (Het financieele dagblad;
17 november, 1983, p.16). 50% Van Saab car wordt na oplopende verliezen,
mede als gevolg van een te k1eine schaal, in 1989 verkocht aan General Motors.
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Bij Fiat blijkt in grotere mate sprake te zijn van ovemames en deelname aan
samenwerkingsverbanden. Zo realiseert Fiat in de onderhavige periode twee
overnames van aanmerkelijke omvang (Cogefar en Alfa Romeo) ter versterking
van haar bestaande activiteiten en neemt zij deel in zeven activiteiten, veelal
vanwege schaalvereisten of schaalambities. De samenwerking met Matra is bier
een voorbeeld van (zie subsubparagraaf 5.3.3.1.): "[...] the creation of a compa-
ny jointly owned by Fiat (65%) and Matra (35%) to operate in engine fuel feed
systems and on-board instrumentation. The new company will be one of the
biggest in Europe, of a size to acbieve significant economies of scale and invest
in substantial new research and development programs" (Consolidated financial
statement of the Fiat group, 1986, p.4).

Tevens stoot Fiat in 1982 het verliesgevende Teksid af aan de Italiaanse
overheid en ontdoet zij zich in de daarop volgende jaren, na diverse reorganisa-
ties, van de kleinschalige tourism- and transportactiviteit. In 1987 stoot Fiat
haar belang in de joint venture met Rockwell af.

Daimler-Benz vergroot haar aandeel in de Spaanse bestelwagenproducent
Mevosa in 1980 en breidt haar bedrijfswagenactiviteit in de USA uit door
middel van de overname van vrachtwagenproducent Freightliner in 1981. Dit
sluit aan bij haar wens tot wereldwijde componentstandaardisatie: "Daimler-
Benz's strategy for its truck operations calls for improved standardisation of
components worldwide. The company is aiming to be able to combine parts
from Brazil with components from West Germany and the USA" (European
motor business, May, 1988, p.74-75). Alsmede (zie subsubparagraaf 6.2.3.3.):
"Economising through common parts sourcing has already paid off well for
Mercedes-Benz of North America who have released the new LPS 525 which
features a German-made cab, engine and steering, as well as a chassis, transmis-
sion and axle made in Brazil. It is an open secret that certain upcoming Freight-
liner class eight trucks will also be fitted with engines and axles from Germa-
ny" (Kacher, September, 1985).

De samenwerking van Daimler-Benz met MAN dient op last van het Westduitse
kartelbureau beeindigd te worden.

Volvo neemt in het begin van de tachtiger jaren Beijerinvest en White over,
terwijl zij in de tweede helft van de jaren tachtig participeert in Renault, RVI en
General Motors. Hiermee geeft zij uitvoering aan haar schaalambitie: "At the
beginning of the Eighties, Volvo Trucks set a new goal: to become one of the
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world's leading makers of heavy trucks" (Information on the alliance between
Volvo and Renault, April, 1990, p.l).

Met betrekking tot Renault stelt Volvo (zie subsubparagraaf 7.2.3.1.): "De
samenwerking tussen Volvo in Zweden en Renault in Frankrijk levert op korte
termijn jaarlijkse besparingen op ter grootte van Zkr 800 min (f 240 mln) en op
langere termijn, als de effecten van de samenwerking volledig doorwerken Zkr
2 mrd (f 600 min)" (Het financieele dagblad; 11 april, 1990).

Aile vier de onderzochte ondememingen blijken expansie- en/of inkrimpingsac-
tiviteiten van enige omvang te ondememen in de periode 1980-1989. Ben
aanmerkelijk aantal hiervan houdt verband met de opvatting van de betrokkenen
dat de bestaande activiteit op een te beperkte schaal wordt uitgeoefend. Het
blijkt moeilijk om aan te tonen in hoeverre de expansie-activiteiten ook tot
additioneel resultaat leiden. Het lijkt er wei op dat een aanmerkelijk deel van de
inkrimpingsactiviteiten (mede) het gevolg is van een te kleine schaal. Tevens
valt op dat in geen van de onderzochte gevallen activiteiten worden afgestoten
om een Ideinere schaalomvang te realiseren. De expansie-activiteiten zijn
gericht op vergroting van de schaalomvang terwijl de inkrimpingsactiviteiten
worden ondemomen omdat vergroting van de schaalomvang niet gerealiseerd
kan worden.

8.2.4. Economies of scale en de personenwagenactiviteit

8.2.4.1. Onderscheid in schaalomvang

De personenwagenactiviteiten van de vier onderzochte ondememingen kunnen
in de periode 1980-1989 tot de grootste activiteiten - gemeten in omzetaandeel -
van deze ondememingen gerekend worden. Zo blijkt uit tabel 8.8 dat bij Fiat en
Daimler-Benz de personenwagenactiviteiten respectievelijk 48,32% en 47,50%
van de concemomzet in de periode 1980-1989 voor hun rekening nemen. Bij
Volvo is dit 37,27% en bij Saab-Scania bedraagt dit 36,79%. Hiermee is de
personenwagenactiviteit bij Fiat, Daimler-Benz en Volvo de grootste activiteit
van het concern, terwijl bij Saab-Scania de personenwagenactiviteit qua grootte
de tweede plaats inneemt.

Tabel 8.14 geeft een overzicht van de absolute omzetontwikkeling van de
personenwagenactiviteiten van de vier onderzochte ondememingen in de periode
1980-1989. Hieruit blijkt dat Fiat in 1989 de grootste personenwagenomzet
realiseert, 18.824 miljoen ECU. Gevolgd door Daimler-Benz met 15.897
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miljoen ECU, Volvo met 6.055 miljoen ECU waama Saab-Scania voigt met
2.164 miljoen ECU.

Tabel 8.15 laat zien hoe groot de personenwagenafzet is van deze vier ondeme-
mingen in de periode 1980-1989. Hieruit blijkt dat Saab-Scania met een afzet
van 109.500 personenwagens in 1989 de kleinste aanbieder is, terwijl Fiat in dat
jaar met een afzet van 2.284.200 personenwagens de grootste aanbieder is.
Daimler-Benz en Volvo zetten respectievelijk 548.600 en 405.600 personenwa-
gens af in 1989.

Tabel 3.18 (zie subsubparagraaf 3.4.2.2.) laat zien hoe groot de personenwagen-
afzet per aanbieder is op de Westeuropese markt in de periode 1980-1989.
Tevens laat zij zien dat de totale Westeuropese markt een behoorlijke groei
doormaakt, van 9,99 miljoen eenheden in 1980 naar 13,48 miljoen eenheden in
1989.

Het verloop van het marktaandeel van de vier onderzochte aanbieders in West-
Europa in de periode 1980-1989 is weergegeven in tabel 8.16. Hieruit blijkt dat
Saab-Scania's marktaandeel zich tamelijk stabiel ontwikkelt. Fiat's marktaandeel
verloopt ook tamelijk stabiel, maar stijgt door de overname van Alfa Romeo
naar 14,8% in 1989. Het marktaandeel van Daimler-Benz tluctueert in de
onderhavige periode tussen de 3,2% en 3,8%, eindigend op 3,2% in 1989. Het
marktaandeel van Volvo stijgt van 1,9% in 1980 naar 2,4% in 1984 waama het
afkalft tot 2,0% in 1989. AIle onderzochte aanbieders profiteren van de groei
die de Westeuropese personenwagenmarkt doormaakt in de periode 1980-1989.

Uit de tabellen 8.14, 8.15 en 8.16 blijkt dat de schaalomvang van de vier
personenwagenproducenten sterk uiteenloopt. De vraag doet zich voor in
hoeverre sprake is van voor- en nadelen die samenhangen met deze schaalom-
vang.

In subsubparagraaf 3.4.2.3. staat vermeld dat de M.E.S. voor personenwagen-
produktie 500.000 eenheden per jaar bedraagt. Indien sprake is van meerdere
basismodellen zal de ondememingsgerelateerde M.E.S. hoger zijn (Maxcy,
1981, p.200). Alsmede: "[...] and ruling levels of automation suggested that, in
any case, only producers of one million cars or over would survive into the
1980s" (European motor business, May, 1985, p.70).
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Tabel 8.16. Marktaandelen (t) personenwaqens in West-Europa saab-
Scania, Fiat, Dalaler-Benz en Volvo 1980-1989.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981 1988 1989
Saah-Scania 0,5 0,6 0,6 - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Fiat 11,2 12,1 11,1 - 12,6 12,3 12,6 12,1 14,8 14,8
Dalaler-Benz 3,4 3,4 3,3 - 3,3 3,8 3,8 3,5 3,4 3,2
Volvo 1,9 1,9 2,0 - 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0

Brona tabel 3.18 in 8ubsubparaqraaf 3.4.2.2.

Op basis van de heersende opvattingen omtrent de minimaal vereiste schaalom-
vang dicht men Volvo in de zeventiger jaren geen bestaansrecht meer toe (zie
subsubparagraaf 7.2.3.3.): "The motor industry was ready to write off Volvo as
a car producer in the mid-l97Os. [...] In those days only producers of 1m cars
or more a year were expected to stay in the business" (Gooding, June 6, 1984).

De voorzitter van de raad van bestuur van Fiat, G. Agnelli, stelt in 1969 (zie
ook subsubparagraaf 3.4.2.1.) dat een jaarlijkse produktie van minimaal twee
miljoen personenwagens essentieel is om als personenwagenfabrikant te kunnen
overleven (Financial times, December 6, 1969, in: Maxcy, 1981, p.195). Nadien
krijgt hij bijval (zie ook subsubparagraaf 3.4.2.1.) van D. Peterson, executive
vice president van Ford (Financial times, July 30, 1979, in: Maxcy, 1981,
p.195).

De voorzitter van de raad van bestuur van Daimler-Benz - E. Reuter - is het
Diet eens met G. Agnelli. Reuter geeft aan (zie ook subsubparagraaf 6.2.3.2.) dat
niet zozeer de economy of scale van belang is, als weI het tegemoet komen aan
de wensen van de klant voor wat betreft het aanbieden van een breed assorti-
ment van modellen en types (Stoop, 21 september, 1985, p.55).

De opvattingen over de optimale schaalomvang lopen uiteen. Het lijkt erop dat
de aanhangers van een grote schaalomvang met name oog hebben voor de
produktiegerelateerde optimale schaalomvang en de daarmee samenhangende
kostenvoordelen. De tegenstanders hiervan wijzen op de afnemersbehoefte aan
exclusiviteit die veelal samenhangt met een kleinere schaalomvang en die kan
leiden tot hogere prijzen.

Tabel 8.17 geeft een overzicht van de financiele resultaten, op basis van de
verhoudingsgetallen bedrijfsresultaat-gedeeld-door-de-omzet in de periode
1980-1989, van de personenwagenactiviteiten van Saab-Scania, Fiat, Daimler-
Benz en Volvo. Het bedrijfsresultaat van de personenwagenactiviteit van
Daimler-Benz is Diet gepubliceerd. Het is zeer waarschijnlijk (zie subsubpara-
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graaf 6.2.3.2.), dat de waarde van het rekenkundig gemiddelde van de verbou-
dingsgetallen van de personenwagenactiviteit van Daimler-Benz beduidend
boger is dan die van bet concemgemiddelde, dat 9,25 bedraagt.

Tabel 8.17 bevestigt dat de veronderstelde positieve relatie tussen schaalomvang
en resultaat Diet zonder meer opgaat. Immers, alleen op basis van de rangorde
in het gerealiseerde afzetvolume (zie tabel 8.15) in de periode 1980-1989 zou
Fiat veruit de beste resultaten dienen te behalen.

8.2.4.2. De 'optimale' schaalomvang

Het verschil tussen de rangorde in grootte enerzijds en de financiele prestaties
van de personenwagenactiviteiten anderzijds, zou veroorzaakt kunnen worden
doordat de onderzochte ondememingen in verschillende marktsegmenten actief
zijn. Vergelijken we namelijk tabel 8.14 met tabe18.15 dan blijkt dat de
gemiddelde verkoopprijs per auto - berekend als de omzet-gedeeld-door-de-afzet
- aanzienlijke verschillen tussen Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo
oplevert. Zo bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 1989 voor Saab-Scania
19.763 ECU, voor Fiat 8.241 ECU, voor Daimler-Benz 28.977 ECU terwijl die
voor Volvo 14.929 ECU bedraagt. Uiteraard zijn deze waarden Diet gebeel
vergelijkbaar en vormen zij slecbts een benadering voor de verkoopprijs van de
personenwagens. Zo is bijvoorbeeld de onderdelenornzet ook veelal in de teller
begrepen. Toch geeft zij een indicatie van de onderlinge prijsverboudingen en
geeft bet een indruk van het segment van de markt waarin de betreffende
aanbieder actief is.

Tabel 8.17. Rekenkundig geaiddelde van de verhouding8qetallen
per80nenwagenactiviteiten Saab-scania, Piat, Dataler-
Benz en Volvo 1980-1989#.

Saab- Piat DaiJaler- Volvo
Scania Benz

rekenkundig gemiddelde van
de verhouding8getallen 4,21 7,23 >9,25 10,88

# De verhouding8getallen zijn niet zonder maer vergelijkbaar
vanweqe afwijkingen in de gehanteerde definitie8.

Bronnenl tabel 4.26 in 8ubparaqraaf 4.3.2.
tabel 5.20 in 8ubparagraaf 5.3.2.
tabel 7.8 in 8ubparagraaf 7.2.2.
tabel 8.9

Het voorgaande wordt bevestigd door het relaas van Saab-Scania, Fiat, Daimler-
Benz en Volvo.
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Zo richt Saab-Scania zich op een specifiek marktsegment (zie ook subsubpara-
graaf 4.3.3.3.): "[...] with respect to passenger cars, the group specialises in
making high performance cars for an up-market segment" (European motor
business, May, 1985, p.4O). En (European motor business, May, 1985, p.41):
"In the car sector this strategy led the company [Saab-Scania] to abandon its 96
model range at the end of the 1970's when it became apparent that some
250,000 units would have to be produced annually to ensure a profit in the
small car segment".

Fiat onderkent het bestaan van verschillende marktsegmenten en wil de overna-
me van Alfa Romeo gebruiken om aansluiting te zoeken bij een 'hoger' gelegen
marktsegment. Zo stelt C. Romiti, 'managing director' van Fiat, ten tijde van de
overname van Alfa Romeo: "Our aim is to create a company specialising in
high performance prestige cars with the sporty, aggressive characteristics of
Alfa and the luxurious comfort of Lancia, a company which can put itself and
Fiat at the top of the European car market" (Financial times, October 27, 1986,
in: State aid to the European motor industry, 1987, p.59).

Daimler-Benz blijkt een zeer goede positie in te nemen in het luxe segment van
de markt, dat veel minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen dan
andere (volume-georienteerde) aanbieders (zie ook subsubparagraaf 6.2.3.2.):
"Daimler-Kundert mussen lange auf ihr Auto warten. Zwei bis drei Monate sind
es bei dem 19Oer, iiber ein halbes Jahr bei den neuen 200em bis 300em und bei
den Grosen der S-Klasse. Der Preis, so scheint es, spielt keine Rolle. Der
billigste Mercedes, der 190, kostet mit einigen Extras mindestens 30 ()()()Mark;
ein ordentlich ausgestatteter Mittelklasse-Mercedes fangt bei 40 000 Mark an;
von der S-Klasse wird kaum ein Auto unter 50 ()()() Mark verkauft" (Der
Spiegel, 9 September, 1985, p.44). En: "With its [Daimler-Benz] excellent
success record, top brand name recognition and substantial financial resources,
the stock should be regarded as a core holding in a European portfolio" (Equity
research special study Daimler-Benz AG, January, 1989, p.1).

De president-directeur van Volvo Car, R. Holtback, verklaart de goede resulta-
ten van Volvo's personenwagenactiviteit (zie ook subsubparagraaf 7.2.33.) uit
haar toonaangevende aanwezigheid in het 'upscale family car segment', naast
haar goede positie in het 'executive car segment'. (European motor business,
August, 1989, p.8). Volvo's ambities in deze richting lijken te worden bevestigd
door de introductie van nieuwe modellen. Zo wordt in augustus 1990 haar
'960/940 prestige executive car range' geintroduceerd, waarmee zij haar
hoogwaardige imago verder wil versterken (Done, August 21, 1990).
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Het lijkt van belang dat de betreffende ondememingen, om een lage kostprijs te
kunnen realiseren, een zo groot mogelijke schaalomvang realiseren enerzijds en
anderzijds in de ogen van de klant een zo exclusief mogelijke positie innemen,
hetgeen veelal gepaard gaat met kleine series. Blijkbaar kent iedere produkt-
marktcombinatie haar eigen minimale schaalomvang. Derhalve dient de betref-
fende aanbieder de karakteristiek van zijn produktmarktcombinatie zo goed
mogelijk te kennen teneinde hiervoor de juiste schaalomvang te vinden; indien
dit niet lukt dient hij een andere produktmarktcombinatie te gaan bewerken.

Tabel 8.18 laat zien wat de vier onderzochte ondememingen in de periode
1980-1989 aan activiteiten ondememen ter verbetering van hun schaalpositie en
ter wijziging van 'hun' produktmarktcombinatie. Met het eerste bedoel ik die
activiteiten die benodigd zijn om tegemoet te komen aan de schaalkarakteristiek
van de te bewerken produktmarktcombinatie. Met het tweede bedoel ik die
activiteiten die moeten leiden tot een verschuiving van de ondememingsactivi-
teit naar een andere produktmarktcombinatie, waardoor de schaalvereisten
kunnen wijzigen.

Saab-Scania (zie ook subsubparagraaf 4.3.3.3.) tracht haar zwakke schaalpositie
te verbeteren door personenwagencomponenten bij Scania te laten maken, door
een samenwerkingsverband met Lancia aan te gaan en door haar produktiecapa-
citeit fors uit te breiden. Tevens probeert zij zich te onttrekken aan de schaal-
vereisten van haar produktmarktcombinatie door de 9OOO-serie te introduceren
en door verdergaand te penetreren op de Amerikaanse markt. Wanneer tegen het
einde van de tachtiger jaren de groei van de Westeuropese personenwagenmarkt
afzwakt, de ontwikkeling van de wisselkoersverhouding tussen de Amerikaanse
dollar en de Zweedse kroon tegenvalt en de introductie van de 9000-serie niet
het verwachte succes oplevert, wordt de kwetsbaarheid van Saab zichtbaar. Het
tegelijkertijd beschikbaar komen van de nieuwe fabriek in Malmo leidt tot grote
(onderbezettings-)verliezen, uitmondend in een participatie van 50% in Saab
door General Motors.

Fiat (zie ook subsubparagraaf 5.2.2.1.) onderkent de noodzaak van de zich
ontwikkelende schaalvereisten en gaat, mede door de arbeidsonrust in het begin
van de tach tiger jaren in Itatie, gebruik maken van de beschikbare produktie-
technologie door intensief te gaan automatiseren. De voorgenomen ovemame
van Seat in 1981 loopt stuk wegens financiele problemen bij Fiat. In 1985 voigt
een poging om vergaand samen te gaan werken met Ford (mislukt). In 1987
voigt de ovemame van Alfa Romeo waarmee Fiat haar aanwezigheid in bet up-
market segment vergroot. Tevens gaat zij samenwerkingsverbanden aan (Sofim
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en Saab) en verstrekt zij behalve aan Seat licenties aan Polen, Joegoslavie en
andere landen. Fiat blijkt in de tachtiger jaren tamelijk good te presteren, mede
door de ontwikkeling van baar schaalpositie in verhouding tot de ontwikkeling
van baar produktmarktcombinatie.

Daimler-Benz (zie ook subsubparagraaf 6.2.3.2.) beeft jareolang gebouwd aan
baar positie als boogwaardige Duitse personenwagenproducent. Hierdoor kon zij
haar imago van degelijkbeid en exclusiviteit behouden alsmede haar bezettings-
graad gelijke tred laten houden met de groeiende vraag, gesteund door de grote
Westduitse tbuismarkt. Tevens verwerft zij zicb hierdoor een stevige positie in
bet duurdere segment van de markt, gekenmerkt door een relatief gerioge
prijselasticiteit van de vraag, Dit combineert zij indien nodig met de inzet van
bedrijfswagenmedewerkers en de gemeenschappelijke produktie van componen-
ten met de bedrijfswagenactiviteit. Door de introductie van de succesvolle 190-
serie is zij zelfs in staat om het segment 'onder' baar bestaande doelgroep aan
te spreken, zonder baar 'oude' doelgroep te verliezen. Tevens wijzigt zij baar
produktmarktcombinatie door in Japan te penetreren. Alhoewel aan bet einde
van de tachtiger jaren bet groeiende milieubewustzijn de vraag naar dieselwa-
gens afremt, lijkt Daimler-Benz voor baar hoogwaardige produktmarktcombina-
tie een afdoende schaalgrootte te hebben. Zij boekt dan ook zeer goode resulta-
ten.

Volvo (zie subsubparagraaf 7.2.3.3.) blijkt in staat om met haar personenwagen-
activiteit tot bet einde van de tachtiger jaren goode resultaten te realiseren. Dit
lijkt mede te zijn bewerkstelligd door de groei van de Westeuropese markt, de
niche-positie die zij inneemt en de gunstige wisselkoersverbouding tussen de
Amerikaanse dollar en de Zweedse kroon. Tocb voorziet P. Gyllenhammar dat,
wanneer deze gunstige ontwikkelingen afzwakken, de relatief hoge Zweedse
arbeidskosten te zamen met haar relatief beperkte schaalomvang zal leiden tot
problemen. Na een participatie in Renault in 1990 geeft Volvo te kennen bet
Nederlandse Volvo Car BV gebeel te willen ovememen om hier eventueel
samen met Mitsubishi personenwagens te gaan maken.

Het lijkt erop dat Volvo beseft dat haar relatief beperkte scbaalomvang Diet
tegemoet komt aan de zicb ontwikkelende scbaalvereisten van baar produkt-
marktcombinatie, ondanks de introductie van de 960/940-serie en de inmiddels
voortgeschreden penetratie op de Amerikaanse markt. Derhalve lijkt baar
participatie in Renault een goed uitgangspunt voor de schaalvereisten van de
jaren negentig.
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Concluderend stel ik vast dat de door diverse betrokkenen aangegeven noodza-
kelijke schaalomvang van 1 A 2 miljoen eenheden per jaar (M.E.S.) een onvolle-
dige weergave van de werkelijkheid is. Deze omvang heeft betrekking op een
door produktietechnische criteria bepaalde minimale omvang die primair
kostengeorienteerd is.

In deze optiek gaat men voorbij aan de opbrengstenzijde van de ondememing.
Uit het voorgaande blijkt immers dat het wei degelijk mogelijk is om op basis
van een geringe schaalomvang goede resultaten te behalen. Dit kan bereikt
worden door doelgroepen te bedienen die bereid zijn relatief hoge prijzen te
betalen voor 'exclusieve' personenwagens. Exclusiviteit heeft op haar beurt
veelal een drukkend effect op de schaalomvang.

In dit onderzoek analyseer ik de relatie tussen schaalomvang en resultaat op het
niveau van de ondememing en van de activiteit. Om verwarring te voorkomen
zal ik in voorkomende gevallen de term 'Minimal Survival Scale' (M.S.S.)
hanteren, in plaats van 'Minimal Efficient Scale' (M.E.S.). De M.S.S. indiceert
derhalve de minimaal vereiste schaalomvang die noodzakelijk is om blijvend
een concurrentiele rentabiliteit te kunnen realiseren. Hierin zijn zowel kosten-
als opbrengstgerelateerde factoren begrepen. De M.E.S. daarentegen indiceert de
noodzakelijke schaalomvang overwegend op basis van technische vereisten en
beperkt zich daannee tot kostengerelateerde factoren.

De M.S.S. is niet statisch maar verschuift in de tijd, onder meer onder invloed
van de stand van de produktietechnologie, de beschikbare know-how, het
heersende mededingingsregime, de schaalomvang van de overige aanbieders en
de lengte van de produktlevenscyclus.

Figuur 8.6 geeft een overzicht van de schaalposities die de personenwagenacti-
viteiten van de vier onderzochte ondernemingen in de periode 1980-1989
innemen. Voor de waardering ten opzichte van de verticale as is gebruik
gemaakt van de afzetcijfers per onderneming. Voor de waardering ten opzichte
van de horizontale as is gebruik gemaakt van de produktmarktcombinaties die
de verschillende ondememingen innemen, gebaseerd op de omzet per verkocht
voertuig (zie de tabellen 8.14 en 8.15). Tevens zijn in figuur 8.6 de diverse
waarden voor de M.E.S. opgenomen zoals ze door G. Agnelli, D. Peterson,
K. Gooding, de European motor business en door G. Maxcy in subsubparagraaf
8.2.4.1. zijn verwoord. Eveneens opgenomen is het verloop van de M.S.S.-
waarden in 1980 en 1989 aan de hand' van het in deze subsubparagraaf gevolg-
de betoog. Het verloop van deze curves is daannee indicatief van aard.
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8.2.5. Economies of scale en de vrachtwagenactiviteit

8.2.5.1. De schaalparadox

De bedrijfswagenactiviteiten van de vier onderzochte ondememingen kunnen in
de periode 1980-1989 eveneens tot de grootste - gemeten naar omzetaandeel -
ondememingsactiviteiten gerekend worden. Zo blijkt uit tabel 8.8 dat bij Saab-
Scania en Daimler-Benz de bedrijfswagenactiviteiten respectievelijk 47,90% en
36,83% van de concemomzet voor hun rekening nemen in de periode 1980-
1989. Bij Volvo bedraagt dit 21,59% en bij Fiat is dit 17,14%.

Tabel 8.19 geeft een overzicht van de absolute omzetontwikkeling van de
bedrijfswagenactiviteiten van de vier onderzochte ondememingen in de periode
1980-1989. Hieruit blijkt dat Daimler-Benz in 1989 de grootste bedrijfswagen-
omzet realiseert, 8.919 miljoen ECU, gevolgd door Fiat met 5.403 miljoen
ECU, Volvo met 3.504 miljoen ECU en Saab-Scania met 3.322 miljoen ECU.

Tabel 8.20 laat zien hoe groot de bedrijfswagenafzet (of -produktie) is van deze
vier ondememingen in de periode 1980-1989. Hieruit blijkt dat de voomoemde
rangorde gehandhaafd blijft. Zo zetten Saab-Scania en Fiat respectievelijk
32.000 en 136.000 bedrijfswagens af in 1989 en produceren Daimler-Benz en
Volvo respectievelijk 261.000 en 66.000 bedrijfswagens in 1989.

Tabel 3.6. (zie subparagraaf 3.3.1.) geeft weer hoe groot de vrachtwagenafzet
(~9,0 ton GVW) is van de vier onderzochte ondememingen in West-Europa in
de periode 1980-1989. Tabe18.21 geeft een overzicht van de ontwikkeling van
het Westeuropese marktaandeel (~9,0 ton GVW) in de desbetreffende periode
van de vier onderzochte ondememingen. Hieruit blijkt dat Daimler-Benz
gedurende de periode 1980-1989 de grootste van de vier vrachtwagenaanbieders
is in West-Europa, uitkomend op 20,6% marktaandeel in 1989. Uit tabel 3.6.
(zie subparagraaf 3.3.1.) blijkt dat zij marktleider is in West-Europa (~9,0 ton
GVW) in de periode 1980-1989. Fiat neemt in West-Europa een tweede positie
in (~9,0 ton GVW), resulterend in 16,2% marktaandeel in 1989. Volvo neemt in
dit marktsegment een derde positie in, uitkomend op 13,0% marktaandeel in
1989, terwijl Saab-Scania hierin een vierde positie inneemt, resulterend in 9,4%
marktaandcel in 1989.
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Tabel 8.21. Harktaandelen (') vracbtwaqens (~9,0 ton GVW) in
West-Europa qebaseerd op reqistraties Saab-Scania,
Fiat, Daialer-Benz en Volvo 1980-1989.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Saab-Scania 6,5 7,0 7,8 7,5 9,0 9,8 9,8 9,9 8,9 9,4
Fiat 14,1 16,2 13,8 13,6 12,0 12,1 15,4 16,3 16,6 16,2
Daillller-Benz 19,4 19,4 19,6 22,6 20,6 21,5 20,9 21,1 20,2 20,6
Volvo 10,0 10,3 11,5 11,5 12,3 12,3 13,2 13,2 12,7 13,0

Bronl tabel 3.6. in subparaqraaf 3.3.1.

Uit het voorafgaande blijkt dat sprake is van een sterk uiteenlopende schaalom-
vang met betrekking tot de bedrijfswagenactiviteiten van de onderzochte
ondememingen. Hieruit blijkt niet in hoeverre sprake is van voor- en nadelen
die samenhangen met de schaalomvang.

Uit de subparagrafen 3.3.3. en 3.3.4. blijkt dat schaalvereisten in de Westeuro-
pese vrachtwagenbranche in uiteenlopende hoedanigheden optreden. Hierbij
maak ik een onderscheid in produktietechnische schaalvereisten en in marktge-
relateerde schaalvereisten.

Voor wat betreft de produktietechnische schaalvereisten (zie subparagraaf 3.3.3.)
blijkt dat de overwegend vaste R&D-kosten circa 4 ~ 5% van de omzet bedra-
gen (zie ook de tabellen 3.9 en 3.10). In de fabricage is ook sprake van het
optreden van schaaleffecten (zie ook de tabellen 3.11 tot en met 3.14): "Scale
clearly pays. Moreover it pays to a degree which is broadly consistent with the
estimated unit cost degression of 16% as volume rises from 20,000 to over
100,000 units a year [...J" (Muller en Owen, June 10-12, 1981).

Voor wat betreft de marktgerelateerde schaalvereisten (zie subparagraaf 3.3.4.)
bestaat de wenselijkheid van het hebben van een uitgebreide dealerorganisatie.
Dit betekent dat een grote vrachtwagenproducent minimaal circa 800 steunpun-
ten in West-Europa zou moeten hebben (zie ook tabel 3.15 en figuur 3.11 in
subparagraaf 3.3.4.). Tevens blijkt dat de opkomst van intemationaal opererende
transportvloten met zich meebrengt dat zij hun groeiende 'buying power'
aanwenden bij de aanschaf van transportmiddelen (zie ook de figuren 3.12 en
3.13 in subparagraaf 3.3.4.). Maar ook voor de vrachtwagenproducent geldt dat
zijn onderhandelingspotentieel jegens zijn toeleveranciers en afnemers verbetert
indien zijn omvang toeneemt.

Tabel 8.22 geeft de financiele resultaten - betreffende de verhoudingsgetallen
bedrijfsresultaat-gedeeld~oor~e-omzet in de periode 1980-1989 - van de
bedrijfswagenactiviteiten van Saab-Scania, Fiat, Daimler-Benz en Volvo. Het
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bedrijfsresultaat van de bedrijfswagenactiviteit van Daimler-Benz is niet
gepubliceerd. Het is zeer waarschijnlijk (zie subsubparagraaf 6.2.3.2.) dat de
waarde van het rekenkundig gemiddelde van de verhoudingsgetallen van de
bedrijfswagenactiviteit van Daimler-Benz beduidend lager is dan die van het
concemgemiddelde, dat 9,25 bedraagt.

Tabel 8.22. Rekenkundig gemiddelde van de verhouding8getallen
bedrijfBwagenactiviteiten Saab-Scania, Piat, Daialer-
Benz en Volvo 1980-1989#.

Saab- Fiat Daialer- Volvo
Scania Benz

rekenkundig gemiddelde van
van de verhoudingBgegetallen 12,08 5,84 <9,25 8,93

# De verhouding8getallen zijn niet zonder maer vergelijkbaar
vanwege afwijkingen in de gehanteerde definitie8.

Bronnenl tabel 4.26 in Bubparagraaf 4.3.2.
tabel 5.20 in 8ubparagraaf 5.3.2.
tabel 7.8 in Bubparagraaf 7.2.2.
tabel 8.9

Uit de tabellen 8.19, 8.20 en 8.21 voigt dat sprake is van een aanzienlijk
verschil in respectievelijk omzet, afzet en marktaandeel tussen de vier onder-
zochte ondememingen. Tevens blijkt dat er zowel sprake is van produktietechni-
sche als van marktgerelateerde schaalvereisten. De resultaten in tabel 8.22 laten
zien dat juist de kleinere bedrijfswagenproducenten betere financiele resultaten
behalen dan de grotere bedrijfswagenproducenten. Uitgaande van een beduidend
lager, wellicht negatief, verhoudingsgetal voor Daimler-Benz dan 9,25 is er
zelfs sprake van een inverse relatie: hoe kleiner de aanbieder, des te beter het
resultaat.

8.2.5.2. Schaalverhoudingen belicht

In deze subsubparagraaf ga ik in op elkaar aanvullende verklaringen voor de uit
subsubparagraaf 8.2.5.1. voortkomende paradox; hoe kleiner de bedrijfswagen-
aanbieder, des te beter het financiele resultaat. HieIbij zal ik achtereenvolgens
aandacht besteden aan vier factoren: de afzetspreiding, het produktenprogram-
ma, de schaalverbeterende maatregelen en de positionering van de vier onder-
zochte ondememingen in de periode 1980-1989.

Alhoewel uit tabel 8.20 aanzienlijke verschillen in afzet naar voren treden
tussen de vier onderzochte ondememingen blijkt hieruit niet hoe de afzet over
de markten gespreid is. Immers, zoals uit het navolgende blijkt komt de
standaardisatie van vrachtwagens en zijn componenten tussen de markten in
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West-Europa, de USA en Zuid-Amerika tot op heden slechts in beperkte mate
voor, onder meer vanwege afwijkende voertuigspecificaties, een onderscheiden
inzetgebied van de voertuigen en een uiteenlopende infrastructuur. Tevens is
veelal - in verband met de vereisten van 'local content', hoge vervoerskosten en
specifieke klantenwensen - sprake van lokale fabricage.

Uit de hoofdstukken 4 tot en met 7 blijken, van de vier onderzochte ondeme-
mingen, Daimler-Benz en Volvo (naast West-Europa) in Zuid-Amerika en met
name in de USA grootschalige operaties uit te voeren. Beide geven hiermee aan
onder meer componentstandaardisatie en derhalve schaalvoordelen na te streven.

Zo blijkt Daimler-Benz (zie ook subsubparagraaf 6.2.3.3.) voor haar produkten
op de Noordamerikaanse markt gebruik te maken van Duitse en Braziliaanse
componenten. Tevens ontwikkelt zij in Brazilie een vrachtwagen die voor
uiteenlopende markten geschikt is: "[...] Mercedes realiseert zich dat het
onmogelijk is ~n truck te bouwen die op aile markten van deze wereld met
succes kan worden verkocht. Toch is het zo, dat de (omvangrijke) Derde-
Wereldlanden (waar Brazilie feitelijk niet bij hoort) kunnen worden bediend met
Un en het:zelfde truckchassis. Mercedes maakte daarom gebruik van de ruime
Braziliaanse faciliteiten om een nieuw truckmodel te ontwerpen dat in aanmer-
king komt voor export naar de Afrikaanse markten (a1 dan niet als bouwpakket)
en naar Australie" (Automobiel management, juni, 1989, p.17).

Volvo past ook Westeuropese vrachtwagencomponenten toe in haar Noordame-
rikaanse vrachtwagens (zie ook subsubparagraaf 7.2.3.4.). Benevens: "Volvo
denkt dat bet de Amerikanen uiteindelijk zover kan krijgen, dat :zevracbtwagens
kopen die geheel uit Volvo-onderdelen bestaan" (Kapstein en Weiner, 5 mei,
1989, p.21). Volvo heeft reeds een torpedotruck ontwikkeld die geschikt is voor
uiteenlopende markten. Hierin zijn ook personenwagencomponenten verwerkt:
"[...] ontwikkelde Volvo een nieuwe serie torpedotrucks voor Afrika, het
Midden-Oosten en Zuid-Amerika. [...] De koplampen zijn afkomstig van de
Volvo 240 personenauto" (Transporama, april, 1989, p.26).

Toch zal het invoeren van standaardcomponenten veel tijd vergen (zie ook
subsubparagraaf 7.2.3.4.). Immers, de Amerikaanse transporteurs zijn gewend
om de hoofdcomponenten in de vracbtwagen van hun keuze :zelf te specificeren,
dit in tegenstelling tot hun Westeuropese collega's. Volvo heeft dan ook niet het
voomemen om baar driveline-concept aan haar (onwillige) Amerikaanse klanten
voor te schrijven (Gooding, August 18, 1986). A1smOOe:"In 1989 only 2.5% of
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heavy [Volvo] trucks ordered were Volvo-powered" (Davies, March, 1990,
p.lll).

Het lijkt er op dat vooralsnog de potentiele schaaleffecten die voortvloeien uit
wereldwijde aanwezigheid slechts ten dele kunnen worden gerealiseerd. Alboe-
weI Daimler-Benz en Volvo intensief proberen hun vrachtwagens en componen-
ten te standaardiseren, ondervinden zij nog niet veel baat bij bun aanzienlijke
aanwezigheid op enkele zeer omvangrijke markten.

De tweede factor die bijdraagt aan de verklaring voor de in subsubparagraaf
8.2.5.1. vastgestelde paradox betreft bet produktenprogramma. Alboewel uit
tabel 8.20 blijkt dat de vier onderzochte ondememingen een sterk uiteenlopende
afzet realiseren bieden zij ook een sterk uiteenlopend produktenprogramma aan
(zie ook figuur 3.10 in subparagraaf 3.3.3.). 'l.IJ biedt Saab-Scania (zie ook
tabe14.19 in subparagraaf 4.2.3.) nagenoeg aileen vrachtwagens in bet segment
~15,0 ton GVW aan, bieden Fiat (zie ook tabe15.13 in subsubparagraaf
5.2.2.2.) en Daimler-Benz (zie ook figuur 3.10 in subparagraaf 3.3.3. en
subsubparagraaf 6.2.3.3.) een 'compleet' produktenprogramma aan, terwijl
Volvo (zie ook figuur 3.10 in subparagraaf 3.3.3. en subsubparagraaf 7.2.3.4.)
een tussenpositie inneemt. Dit verklaart ook voor een deel het relatieve verschil
tussen de omzet van de ondememingen in tabe18.19 en het verschil in afzet van
de ondememingen in tabel 8.20. Uiteraard is de prijs van een zware vracbtwa-
gen boger dan die van een lichte vracbtwagen.

Omdat voor de verschillende vrachtwagenmarktsegmenten veelaI onderscbeiden
produkten worden aangeboden, is sprake van overwegend gescheiden ontwikke-
lings- en fabricageprogramma's. Dit brengt met zich mee dat een belangrijk
deel van de potentiele ontwikkeling- en fabricage-gerelateerde schaaleffecten
beperkt blijft tot een marktsegment. Door een nadere analyse van bet marktseg-
ment ~15,0 tori GVW, waarin aile vier de onderzochte ondememingen actief
zijn, wordt het voorgaande gei1lustreerd. 'l.IJ geeft tabel 8.23 een overzicht van
de Westeuropese marktaandelen van de vier ondememingen in het marktseg-
ment ~15,0 ton GVW in 1989. De tabellen 8.24 en 8.25 laten zien hoeveel de
geproduceerde aantallen boofdcomponenten cabines en motoren bedragen voor
zware vracbtwagens van de vier onderzocbte ondememingen in 1989.

Uit tabel 8.23 blijkt het marktleiderschap van Daimler-Benz met 20,2% markt-
aandeel in West-Europa in 1989 in bet marktsegment ~15,0 ton GVW. De
marktaandelen van Saab-Scania, Fiat en Volvo in dit marktsegment in 1989
lopen Diet ver uiteen met respectievelijk 11,4%, 13,5% en 13,8%.
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Tabel 8.23. Markta&ndelen (') vrachtwaqellll4rkt 215,0 ton GVW West-
Europa Baab-Scania, Piat, Daimler-Benz en Volvo 1989.

Saab-scania Piat# Daialer-Benz Volvo
marktllandeel 11,. 13,5 20,2 13,8

# Betreft Xveco-Pord.
Bron. tabel 3.7 in subparagraaf 3.3.1.

Uit tabel 8.24 blijkt dat Saab-Scania, vanwege haar modulaire produktsamen-
stelling (zie ook subparagraaf 4.2.3.), na Daimler-Benz met 32.500 eenheden het
hoogste gemiddelde aantal cabines van ~n serle produceert in 1989. Ook voor
wat de produktie van motoren betreft neemt Saab-Scania een relatief gunstige
positie in. 'In blijkt uit tabel 8.25 dat zij met een gemiddelde seriegrootte van
13.500 motoren een positie tussen Volvo en Fiat inneemt, aile drle ruimschoots
voorbijgestreefd door Daimler-Benz met een gemiddelde seriegrootte van
27.833 motoren. Zoals Saab-Scania stelt: "The Scania Division's favorable
production economy is based on its concentration on heavy-duty trucks and
buses and its standardized modular product program. This focus has enabled the
Division to attain considerable economies of scale" (Annual report Saab-Scania,
1989, p.21).

Tabel 8.24. Hoeveelheid geproduceerde cabines voor zware vrachtwa-
gens Saab-Scania, Piat, Daimler-Benz en Volvo in 1989#.

producent type cabine hoeveelheid geaiddelde
seriegrootte

Saab-Scania -GPRT 32.500 32.500Piat -forward-control 30.000 30.000Daialer-Benz -forward-control 50.500 36.950
-normal-control 23.400Volvo -forward-control 17.500 10.250

(PI0/12116)
-low forward- 9.000

control (PL7/10)
-low forward- 8.000

control (PL6)
-normal-control 6.500

# Exclusief de Amerikaanse activiteiten Preightliner en WhiteGMC.
Bron. Ostling, 1990 (bewerkt).

Aldus blijkt met betrekking tot de hoofdcomponenten cabines en met name
motoren aIleen Daimler-Benz voor wat haar schaalomvang betreft een bedui-
dend betere uitgangspositie in te nemen dan de overlge onderzocbte aanbieders.

Uit bet voorgaande blijkt dat - naast de afbakening naar geografiscbe markt - de
afbakening naar produktenprogramma de mogelijkbeden tot de realisatie van
schaalvoordelen beperkt. Alboewel Daimler-Benz haar 'scbaalvoorsprong'
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behoudt (zie de tabellen 8.24 en 8.25) blijken Saab-Scania en Fiat en Volvo in
het marktsegment l!15,0 ton GVW in 1989 weinig voor elkaar onder te doen
qua potentiele schaaleffecten. Volvo realiseert voor wat haar cabines betreft een
beduidend lagere gemiddelde seriegrootte.

Tabel 8.25. Hoeveelheid geproduceerde motoren voor zware vrachtwa-
gens Saab-Scania, Piat, Daimler-Benz en Volvo in 1989#.

producent type motor hoeveelheid 9_iddelde
seriegrootte

Saab-Scania R6 11.0 23.000 13.500
R6 8.5 9.000
V8 It.1 8.500

Piat R6 13.8 14.500 It.SOODaimler-Benz V8 It.6-1S.0 42.S00 27.833
R6 6.0 31.000
V6 11.0 10.000

Volvo R6 9.6 19.000 12.750
R6 12.0 It.OOO
R6 6.7 10.000
R6 5.S 8.000

# Exclusief de Amerikaanse activiteiten Preightliner en WhiteGMC.
BrODI Ostling, 1990 (bewerkt).

Daimler-Benz tracht dan ook haar schaalvoorsprong te benutten (zie ook
subsubparagraaf 6.2.3.3.): "The move will allow Mercedes to steam ahead
further with a radical and expensive investment in automation of truck assembly
at Worth, where all its three European truck ranges above six tonnes are
assembled. Removal of middleweight LN2 assembly will allow Mercedes to
concentrate on building volumes which are needed to justify investment in
automation for the lightweight and heavy truck ranges sold outside Spain. At
present, Worth is running flat-out on two shifts and producing around 360
trucks a day. But it needs close to 200 a day of each range to justify planned
further automation of assembly" (Truck, January, 1990, p.16).

Benevens: "The Daimler-Benz factory at Worth in West Germany manufactures
vehicle cabs and complete vehicles in volumes that exceed 100,000 units a year.
The investment of 300 million pound sterling that this facility represents
brought car production assembly techniques to heavy vehicle construction and
assembly. For instance, the vehicle cabs are designed on a unitary principle in
which the same basic parts can be built into a variety of final forms. This
reduced the number of parts by 50 per cent and cut manufacturing man-hours to
the same extent. Daimler-Benz's potential cost advantage over Europe's major
medium-sized firms could be around 15-20 per cent" (Rhys, 1984, p.31).
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De derde factor die een verklaring vormt voor de uit subsubparagraaf 8.2.5.1.
resulterende scbaalparacfox betreft de maatregelen die de onderzocbte onderne-
mingen nemen om de scbaalpositie die zij innemen te verbeteren. Deze scbaal-
verbeterende maatregelen (zie tabel 8.26) zijn onder te verdelen in drie catego-
rieen:

1. schaalvergroting door ovemames of vergaande samenwerking betrekking
hebbend op volledige integratie van bedrijfswagenactiviteiten;

2. samenwerking op deelterreinen met andere partijen;
3. schaalbenutting door gebruik te maken van de mogeUjkbeden die aanwezig

zijn bij de overige activiteiten van de ondememing.

Saab-Scania compenseert de beperkte schaalomvang van baar bedrijfswagenacti-
viteit door in de categorieen 2 en 3 actief te zijn. Zo fabriceert zij bij de
bedrijfswagenactiviteit personenwagencomponenten - motoren en versnellings-
bakken - en maakt zij te zamen met de personenwagenactiviteit onder meer
gebruik van windtunnels en supercomputers. Om haar distributie-organisatie
beter te benutten verkoopt zij personenwagens die afkomstig zijn van de VAG-
organisatie.

Fiat zoekt de aanvullende scbaalmaatregelen in de categorieen 1 en 2. Zo
realiseert zij directe scbaalvergroting door bet combineren van haar bedrijfswa-
genactiviteiten met die van Ford in Groot-Brittannie in 1986 en met de ovema-
me van de Spaanse vmcbtwagenproducent Enasa in 1990. Tevens doet zij in
1990 een (mislukte) poging om haar totale bedrijfswagenactiviteiten te fuseren
met die van Ford. Daarnaast gaat zij op deelgebieden (componenten) samenwer-
kingen aan met Rockwell in 1981 (assen), met Eaton in 1983 (versneUingsbak-
ken) en met Nissan Diesel in 1989 (dieselmotoren).

Daimler-Benz verbetert via alle drie de categorieen haar schaalpositie. Zo neemt
zij in 1980 een meerderheidsaandeel in de Spaanse bestelwagenproducent
Mevosa, neemt zij in 1983 de Zwitserse bedrijfswagenproducent Saurer over en
probeert zij in 1989 de Spaanse vmchtwagenproducent Enasa over te nemen.
Tevens benut Daimler-Benz de mogelijkbeden die de personenwagenactiviteit
bezit door medewerkers van de beide activiteiten uit te wisselen en door in
sommige fabrieken gemeenschappelijke componenten te maken.
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Volvo maakt ook gebruik van alle drie de categorieen. Haar poging tot overna-
me van Enasa in 1989 mislukt. Door middel van de samenwerking met het
Japanse Isuzu distribueert zij vrachtwagens in Japan. Volvo's participatie in
RVI moet in de toekomst leiden tot nauwe samenwerking, leidend tot weder-
zijdse voordelen. Haar personenwagenactiviteit maakt koplampen die Volvo in
haar Amerikaanse vrachtwagens toepast.

In deze subsubpamgraaf heb ik aan de hand van drie factoren aangegeven
waarom het schaalpotentieel zoals dat uit subsubpamgraaf 8.2.5.1. naar voren
komt Diet geheel benut kan worden door de vier onderzochte ondememingen.
Hiermee is nog Diet verklaard waarom de kleinere aanbieders zelfs betere
prestaties leveren dan de grotere aanbieders. Dit onderscheid Ujkt voor een deel
te danken aan het verschil in imago tussen de onderzochte aanbieders en de
bereidheid om hiervoor te betalen, zoals ook bij de personenwagenactiviteiten
het geval is (zie subsubparagraaf 8.2.4.2.).

Zo blijkt bijvoorbeeld Saab-Scania zich zowel met haar personenwagenactiviteit
als met haar bedrijfswagenactiviteit in het up-market segment te willen positio-
neren (zie ook subpamgraaf 4.3.3.). Benevens (zie ook subsubparagraaf
4.3.3.4.): "Scania heeft een 'kwaliteitsimago' hoog te houden in de markt.
Vanuit deze optiek is de hoge score op 'kwaliteit' dan ook Diet onverwacht"
(Bos, 1989, p.95). En: "Vabis ging echter kort nadat het eerste truckmodel was
gebouwd in 1903 een fusie aan met Scania en vanaf dat moment vormden beide
de basis voor wat tegenwoordig als een der meest solide truckfabrikanten
bekend staande ondememing in de trucksector wordt beschouwd" (Ewens en
Gibbins, 1979, p.41).

Daimler-Benz daarentegen (zie subsubparagraaf 6.2.3.2.) neemt met haar
bedrijfswagenactiviteit Diet zo'n exclusieve positie in, ondanks haar sterke
positie in het hoogwaardige segment van de personenwagenmarkt; H. Werner
(zie ook subsubpamgraaf 6.2.3.3.): "'Mercedes-Benz doesn't make cars for the
mass market, where trucks, of course, with our market share, are made for a
wider sale'" (Bennett, October, 1988, p.68).

De imago-posities van Saab-Scania en Daimler-Benz lijken dan ook overeen te
komen met de prijsposities die zij innemen volgens figuur 3.9 (zie subpara-
graaf 3.3.2.). Saab-Scania realiseert dan ook een 'price-premium' voor haar
imago-positie: "The group [Saab-Scania] has achieved this success through
pursuing a simple strategy of only producing heavy trucks, and producing all
the components in-house, so capturing the lucrative spares and service market.
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The group's pricing policy is to charge a high price for a high quality product
[...]" (Mocatta, October 13, 1988, p.16).

Ik concludeer dat de bedrijfswagenactiviteiten van de onderzochte aanbieders
sterk in absolute omvang uiteenlopen in de periode 1980-1989 (zie de tabellen
8.19, 8.20 en 8.21). Tevens stel ik vast dat zowel produktietechnische als
marktgerelateerde schaalvereisten optreden. Toch blijkt dat de financiele
resultaten van de onderzochte ondernemingen het veronderstelde positieve
verband tussen schaalomvang en resultaet Diet staven (zie tabel 8.22). Er treedt
zelfs een inverse relatie op. Oit lijkt verklaard te kunnen worden uit de volgen-
de vier factoren (zie ook de tabellen 8.27 en 8.28):

1. Het in beperkte mate optreden van schaaleffecten in het geval dat een
aanbieder op de verschillende continentale markten, in het bijzonder in
Noord-Amerika en West-Europa, bedrijfswagens afzet.

2. Het in beperkte mate optreden van schaaleffecten tussen de verschillende
produktenprogramma's.

3. De schaalverbeterende maatregelen die de onderzochte aanbieders nemen.
4. Het realiseren van verschillen in imago-positie en prijs/prestatieverhouding

per aanbieder.

Tabel 8.27. SchaalpoBitieB bedrijfBwaqenactiviteiten Saab-Scania, Piat,
Daimler-Benz en Volvo 1989.

aanbieder bedrijfBwaqenafzet qeaid. Berieqrootte
hoofdcaaponenten
zware vrachtwaqena

totaal WeBt-Europa West-Europa cabines aotoren
>3,5 ton GVW ~15,0 ton GVW

Saab-Scania 32.000 22.417 21.926 32.500 13.500
Piat 136.000 65.161 25.851 30.000 14.500
Daimler-Benz 261.000 81.597 38.738 36.950 27.833
Volvo 66.000 31.648 26.341 10.250 12.750

Brannen. de tabellen 3.6 en 3.7 in 8ubparaqraaf 3.3.1. en de tabellen
8.20, 8.24 en 8.25.
European truc/c mar/cet yearbook 1989, 1990, p.l8 en 24.

Zoals verwoord is in subparagraaf 8.1.1. vormt dit hoofdstuk de synthese van de
hieraan voorafgaande hoofdstukken. Hier komt met name de uitwerking van de
in paragraaf 1.2. beschreven probleemstelling naar voren. Het eerste gedeelte
van de probleemstelling heb ik beschreven in paragraaf 8.1., het tweede
gedeelte heb ik verwoord in paragraaf 8.2.
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Tabel 8.28. Xenmerken bedrijfswagenactiviteiten SaAD-Scania, Piat,
DAhler-Benz en volvo 1989.

aanbieder schaalver- iaago- prijs- rekenkundig gemid-
beterende poaitie# poait!e# delde van de ver-llAatregelen# houdingsgetallen

Saab-Scania + ++ ++ 12,08
Piat + ? - 5,84DAhler-Benz ++ +/- +/- <9,25Volvo +/- ? + 8,93

# Gebaseerd op een schaal van -- tot en llet ++ I oplopend van zeer
slecht tot zeer goed.

Brannen I figuur 3.9 in subparagraaf 3.3.2. en de tabellen 8.22 en 8.26.

Met betrekking tot het eerste gedeelte (diversificatie) stel ik vast dat er - met
betrekking tot de activiteiten van de vier onderzochte ondernemingen - inder-
daad een verband lijkt te bestaan tussen de mate van diversiteit van ondeme-
mingsactiviteiten en de mate van realiseerbaarheid van ondernemingsdoelstel-
lingen, Hoe diverser (ongerelateerder) het stelsel van ondernemingsactiviteiten
hoe geringer de additionele waarde, hoe hoger de interne coOrdinatiekosten en
des te slechter de finaneiele prestaties. Economies of scope treden overwegend
op indien sprake is van samenhang die intern of extern tot uitdrukking komt.
Risicoreductie is niet voorbehouden aan ongerelateerde activiteiten, maar treedt
juist op bij gerelateerde activiteiten.

Met betrekking tot het tweede gedeelte (expansie) blijkt er - met betrekking tot
de activiteiten van de vier onderzochte ondememingen - inderdaad samenhang
te bestaan tussen de omvang van de ondernemingsactiviteiten en de mate van
realiseerbaarheid van ondememingsdoelstellingen. Zo is aangetoond dat zich bij
de voertuigactiviteiten belangrijke schaalvereisten voordoen, dat inkrimpingsac-
tiviteiten veelal samenhangen met een te kleine schaal en dat een te grote schaal
lean leiden tot diseconomies of scale.

Met betrekking tot personenwagens blijkt dat de aangehaalde Minimum Effi-
cient Scale zich veelal tot kostengerelateerde aspecten beperkt en geen recht
doet aan de opbrengstpotentie van marktexclusiviteit, veelal in samenhang met
een geringere schaalomvang. Hiertoe is de Minimum Survival Scale geintrodu-
ceerd, waarin beide elementen zijn verwerkt. Met betrekking tot de vrachtwa-
genactiviteiten van de onderzochte ondernemingen blijkt zich een paradox voor
te doen: hoe kleiner de aanbieder, des te beter haar flnanciele resultaat. Een
nadere analyse laat zien dat de afzetspreiding, het produktenprogramma, de
schaalverbeterende maatregelen en de positionering van de betreffende ondeme-
mingsactiviteiten bier debet aan zijn. Economies of scale blijken hun geldigheid
te ontlenen aan een geisoleerde vergelijking van overeenkomstige data.
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Summary

A survey of organisalional boundaries; the merits of expansion and
diversification in the Western-European truck industry in the eighties.

In the opening chapter the thesis is put in a broader perspective. The impressive
body of literature on the topics of expansion and diversification has not brought
about a consensus among academics and practitioners: should related diversifi-
cation be preferred to unrelated diversification? Does scale really payoff
(Campbell and Goold, 1989, Chatterjee and Wemerfeit, 1991 and Chandler,
1990)?

Most of the research carried out, however, concentrates on the static relations
between variables. Success of various expansion policies has been measured as
overall company performance. Hardly any attention has been paid to the causes,
directions and results of expansion and diversification at the business unit level
on a dynamic basis over time (porter, 1987 and Ramanujam and Varadarajan,
1989).

The central problem which this study focusses on is the following:

'What is the relation between the distribution and the size of company activities
on the one hand, and the realisation of company objectives on the other?'

This study consists of five sections:

1. The starting-points of the study (chapter 1).
2. A theoretical treatise on the scope and the scale of the firm (chapter 2).
3. A description of the developments in the truck industry (chapter 3).
4. Four cases on truck producers: Saab-Seania, Fiat, Daimler- Benz and Volvo

(chapters 4, 5, 6 and 7).
5. A concluding section (chapter 8).

Chapter 2 reveals a number of basic processes pertaining to the ways in which a
company can come into being and is being formed and reformed. According to
Coase (1937), companies will originate if transaction costs exceed the internal
coordination costs (see also Williamson, 1983). This implies that they do not
stem from team production, as is claimed by A1chian and Demsetz (1972).
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Teece (1982) explains the enlargement of product-market-combinations from the
availability of excess resources. He distinguishes four modes of economies of
scope for internally driven diversification. Rugman (1981) and Caves (1982)
claim that market imperfections are responsible for internalisation of internatio-
nal markets.

Competition and cooperation should be seen as the extremes of a continuum,
with several mixed forms in between (Hampden-Turner, 1987). Porter (1980)
distinguishes five competitive forces ('the extended rivalry '), which determine
the ultimate profit potential of an industry. Daems en Douma (1985) identify
four basic competitive industry forces. Uniform empirical verification of these
theories has not taken place yet.

Cooperation in itself comes in many forms, ranging from a gentlemen's
agreement to an acquisition (Hovers, 1972). Transaction costs do not seem to be
the sole motive for the establishment of an alliance. Its most important drive
seems to be 'a transfer or share of knowledge' (Mariti and Smiley, 1983).
Steiner (1984) argues that the knowledge about this item is still minimal, as is
confirmed by Gort and Hogarty (in Steiner, 1984). Walter and Barney (1990)
and Trautwein (1990) conclude that mergers (and acquisitions) should be
explained by a pattern of motives.

Strategic management is concerned with the interaction of the company with its
environment: what is the business of the company and what business should it
be (Ansoff, 1965)1 Levitt (1960) states that the 'business domain' should be
defined in terms of customer needs. Abell (1980) suggests a three-tier structure
of the business definition, consisting of customer groups, customer functions
and technologies. The three main company strategies are integration, diversifi-
cation and expansion.

Integration - often measured as 'added value divided by sales' - is explained by
'asset specificity' in combination with transaction costs (Williamson, 1985).
However, this could lead to 'quasi rents' and 'free-riding' (Klein, Crawford and
A1chian, 1978 and Daems, 1982). The empirical evidence seems to support
these claims (Levy, 1985 and MacDonald, 1985a).

Diversification can be divided into 'related' and 'unrelated' diversification
(Douma, 1988). For related diversification the utilisation of excess resources is
of major importance (Teece, 1980), while for unrelated diversification the
correlation of cash flows is a dominant issue (Douma, 1988). Although compa-
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ny risk could be reduced through unrelated diversification, this is not necessari-
ly in the interest of the shareholder.

Additional motives for diversification are, among others, provided or verified by
Rugman (1979), Marshall, Yawitz and Greenberg (1984), Caves (1982),
Hughes, Miiller and Singh (1980), De Jong (1985), Bettis (1981) and Michel
and Shaked (1984). Ramanujam and Varadarajan (1989) conclude that the
findings in the vast body of literature on diversification are contradictory.

Expansion is often positively associated with 'economies of scale'. Economies
of scale occur in Procurement, Research & Development, Manufacturing and
Marketing. Each of them can be explained in terms of transaction cost theory.
In general, markets hare is positively related to success (Buzzell and Gale,
1987). An inverse relationship is also found, however (Woo and Cooper, 1982,
Bloom and Kotler, 1975, Fruhan, jr., 1972 and Schwalbach, 1991). Catry and
Chevalier (1974) argue that the competitive value of the markets hare is closely
related to the product-life-cycle. In order to guide the cash flows within the
company, a portfolio of product-market-combinations can be assembled (Day,
1977, Tilles, 1966 and Kotler, 1980).

Chapter 3 provides an overview of the Western-European truck industry,
starting with the production of the first truck in 1896. Up to World War II the
new industry flourished, but a rigorous shake-out was felt in all countries of
Europe afterwards. As a result only seven major truck producers were left in the
eighties, with Daimler-Benz in the lead.

The eighties commenced with a serious decline in the demand for trucks. From
the lowest point of 182,000 trucks sold (>6.0 tonnes GVW) in 1982, truck sales
rose to approximately 295,000 in 1989. During the difficult years the losses
weighed heavily on the industry, which also led to further concentration.
Companies like Saurer, Ford UK, Bedford, British Leyland trucks, Steyr and
Enasa were swallowed up by their competitors.

Economies of scale can be subdivided into technical and market economies.
Technical economies of scale can be found in Research & Development and in
Manufacturing. Market economies of scale are to a large extent interwoven with
the necessity for a European-wide dealer network. Although the process of
concentration has not entirely stopped, counterforces are growing: protection by
national governments, Ee efforts to stimulate free competition and rising cost of
internal coordination.
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All major Western-European truck producers are to some extent diversified,
predominantly in technical areas. Five out of seven truck producers are seriously
involved in the car industry. Like the truck business, the car industry is charac-
terised by huge R&D budgets, alliances and ongoing concentration.

Saab-Scania is discussed in chapter 4. Marcus Wallenberg is the driving force
behind the merger of Scania-Vabis with Saab in 1969. In the eighties the main
activities concern trucks, cars and aerospace. Restricted by a limited scale, the
loss-making Saab car activity is allied with General Motors in 1989. However,
the company's profits are above average throughout the eighties, thanks to the
success of Scania.

Fiat was founded in 1899 (chapter 5). At first only cars were produced. Later,
the product portfolio was extended, with commercial vehicles for instance and
agricultural and construction machinery. Although the commercial vehicle
activity appeared to be quite competitive, the company decided to merge its
operations with those of Magirus-Deutz, Unic and Lancia in 1975. After bitter
labour disputes at the end of the seventies, especially the second half of the
eighties turned out to be successful for Fiat.

Chapter 6 deals with the inventor of the first truck in the world in 1896: the
predecessor of Daimler-Benz. Initially, the Stuttgart-based company concentra-
ted its activities on cars and commercial vehicles. From 1985 onwards an
extensive diversification programme was carried out: MTU, Dornier, AEG and
MBB were acquired. However, it still remains to be seen whether this policy
turns out to be successful in the long run.

The name Volvo first appears in 1890 (chapter 7); the first Volvo car, however,
is not produced until 1927. Until the nineteen-seventies all Volvo activities are
centered around vehicles and associated products. Under Chief Executive
Officer Pehr Gyllenhammar a wave of unrelated participations was started,
Beijerinvest, Hamilton, Saga, Cardo, Hilleshog being four of them. After
substantial losses and the deception caused by the Fermenta takeover in 1986,
Volvo began to put an end to its non-related interests. In 1990 Volvo partici-
pates, on a mutual basis, in the French vehicle producer Renault.

In the concluding chapter (8) a number of major implications of the preceding
chapters are presented. From the empirical data I conclude that economies of
scope are indeed the most important motive for diversification, strongly
supported by the ambitions of owners and management. Nevertheless, it is
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shown that economies of scope are being realised and that two new sources of
economies of scope can be traced: company influence and company scope.

A broad constellation of sizeable activities also points to negative effects:
diseconomies of scope and scale. The financial results of the groups of activities
support the finding that little coherence between activities has a negative
influence on their results. Quite a remarkable conclusion is that a significant
reduction of company risk can be achieved by the grouping of related activities.

The objective of research ultimately determines the parameters on which the
size of a company is measured. This could well be interlinked with the specific
environment of the company. For this study it will suffice to restrict ourselves,
at the group-level, to turnover and the number of employees. During the
eighties all four companies investigated appear to be striving for further
expansion of their core activities through takeovers. However, none of them
seem to downsize their scale of operations on purpose. A sale of (parts of) core
activities is considered only in case of internal losses or external forces.

In terms of volume and marketshare, Fiat is the largest car producer by far of
the four companies studied, followed by Daimler-Benz, Volvo and Saab-Scania
respectively. The opinions on a Minimum Efficient Scale for cars vary between
those emphasizing a bare minimum of about 2 milion cars a year and those
stressing the need to tailor cars to customer needs. The financial results of the
car activities suggest something in between. It is made plausible that each
product-market-combination has its own scale characteristics. The four compa-
nies that were analysed in detail try to match the scale requirements of their
product-market-combinations. I introduce the concept of a Minimal Survival
Scale, which is of a dynamic nature.

Of the four companies in the sample, Daimler-Benz has the most extensive
truck activities, followed by Fiat, Volvo and Saab-Scania respectively. In
chapter 3 it is argued that economies of scale play a significant role in truck
activities. However, the financial results of the truck activities in the survey do
not support this assumption. On the contrary, an inverse relationship is found.
An analysis is made, on the basis of four types of additional explanations: the
spread of sales, the product programme, the scale correcting measures and the
market positioning of the make. Starting from a narrow and strict definition of
economies of scale, I would conclude that the scale of the firm is indeed
positively related to its success.
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