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Samenwerking tussen ondernemingen is in de mo,
:e, of het nu in de luchtvaart is of in andere sectoren.
Luchtvaartmaatschappijen vormen allíanties, zoals KLM en
Northwest, of worden overgenomen, zoals KLM en North-
west. Vlieguigbouwers besteden grote delen van produc-
tie en soms zelf ontwerp uit, zoals Boeing met de 7gl, en
nemen klanten of toeleveranciers over, zoals Lockheed
Martín deed met het Nederlandse Sim lndustries.
Het is dan ook opmerkelilk dat in het Amerikaanse vak-
blad Aviation Week onlangs de vraag werd gesteld of al-
lianties misschien minder belangrijk worden voor lucht-
vaartmaatschappijen. Een aanleiding was het grote aantal
maatschappijen dat codesharing-overeenkomsten afsluit
met concurrenten die niet behoren tot dezelfde alliantie.
Codesharing wil zeggen dat twee of meer maatschappij-
en stoelen voor dezelfde vlucht aanbieden. Dít is een
manier om het routenetvuerk uit te breiden zodat passa-
giers kunnen overstappen naar meer bestemmingen dan
een maatschappij zelÍ kan bieden. De alliantie tussen
KLM en Northwest is tuvintig jaar geleden ook zo begon-
nen. Een andere reden voor onzekerheid over de toe-
komst van allianties zijn maatschappijen die van partner
wisselen of weer alleen verder gaan. Zo verkocht Lufthan-
sa, lid van de Star-alliantie, het Britse BMI aan British Air-
ways (Oneworld). Het lerse Aer Lingus heeft Oneworld
verlaten en vaart er wel bij. Maatschappijen uit het Mid-
den-Oosten zoals Etihad doen het tot nu toe prima in
hun eentje. United Airlines (Star) ging samen met Conti-
nental dat Oneworld verfiet. Kingfisher uit lndia wordt niet
toegelaten tot Oneworld omdat het bedrijf momenteel te
slecht loopt. Cenoeg vervelend nieuws voor allianties
dus. Maar wat zeg dit over hun toekomst?

Teken van soliditeit
De toegevoegde waarde van allianties ten opzichte van
codesharing en andere samenwerkingsvormen is de
sterkte van de verbintenis. Zoals het enkele jaren kan
duren voordat een luchtvaartmaatschappij wordt toegela-
ten tot een alliantie, zo kan het ook veel moeite kosten
om eruit te stappen. Natuurlijk beperkt dit de vrijheid van
individuele maatschappijen, maar het geeft ook zeker-
heid. De zekerheid dat investeringen die bijvoorbeeld
worden gedaan om routenetten of het serviceniveau aan
boord op elkaar af te stemmen, kunnen worden terug-
verdiend. De zekerheid dat kennis over elkaars wíjze van
werken niet zomaar terechtkomt bij concurrenten.
Fusies bíeden deze zekerheden in potentie oo( maar
blijken in de praktijk vaak te mislukken. Een reden zou
kunnen zijn dat fusies vaak plaatsvinden tussen bedrijven
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van min of meer gelijke grootte, zodat niet duidelijk is

wie de baas is. Misschien is het wel goed - maar niet per
se aangenaam - dat Air France zoveel groter was dan
KLM waardoor er in feite sprake was van een overname
en niet van een fusie. Hoe dan ook, allianties en het
samengaan van maatschappijen leiden in het algemeen
tot beter geïntegreerde routenetten (dus een groter aan-
tal gemakkelijk te bereiken bestemmingen) en potentieel
tot lagere kosten door schaalvoordelen, hoewel die lang
niet altijd worden verzilverd. Er zijn natuurlijk ook nade-
len, zoals minder concurrentie en dus hogere ticketprij-
zen op sommige routes. Vandaar dat mededingingsauto-
riteiten vaak eisen dat bij vorming van een alliantie slots
op luchthavens worden afgestaan aan concurrenten.
Naarmate de markt voor luchtvervoer volwassener wordt,
de globalisering doorzet en prijsvechters op korteat
standsroutes tenein winnen, worden allianties alleen
maar belangrijker. Het feit dat maatschappijen codesha-
ring-overeenkomsten afsluiten met concurrenten van an-
dere allianties, toont niet de zwakte aan van deze samen-
werkingsvorm, maar juist de kracht. Kennelijk zijn allian-
ties zo sterk dat ze samenwerking met de concurrent
kunnen doorstaan, net zo goed als individuele maat-
schappijen hun identiteit niet verliezen door samenwer-
king. En dat af en toe maatschappijen van alliantie wisse-
len is te verurachten. Het is veelzeggend dat de leiders
van de drie belangrijkste allianties, Lufthansa en United
(Star), BA en American (Oneworld) en KLM en North-
west (Wings) hun verbintenissen trouw zijn gebleven. ln
het laatste geval hebben Delta en Air France zich aange-
sloten. Of dat dankzij of ondanks het bestaan van Wings
was, weet ik niet. lk vermoed het eerste.

Tenslotte
Allíanties en andere samenwerkingsvormen tussen lucht-
vaartmaatschappijen zullen ahijd in beweging blijven. ln
andere sectoren is het niet anders. ln de negentiende
eeuw waren er in Nederland vele spoorwegmaatschap-
pijen, díe uiteindelijk werden samengevoegd tot NS. Nu
zijn NS en ProRail gesplitst en zijn er maatschappijen zo-
als Syntus bijgekomen, maar NS is nog steeds dominant.
Het potentieel van allianties is nog lang niet volledig be-
nut. lnformatietechnologie kan ervoor zorgen dat schaal-
voordelen bij bíjvoorbeeld onderhoud worden behaald,
teruvijl de flexibiliteit en de individuele identiteit van maat-
schappijen grotendeels behouden blijft. Samenwerking
tussen allianties past in de trend van globalisering. De tijd
van zelfstandige nationale maatschappijen komt niet te-
rug; de pioniertijd van luchtvaart is definitief voorbij. ít
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