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Opgave 1. Italiaanse vliegmaatschappij Alitalia bijna failliet 

Bron 1. NRC 2 mei 2017 

Sinds twee jaar wordt Alitalia in feite gecontroleerd door Etihad, een van de maatschappijen uit de 
Golfstaten. Etihad heeft 49 procent van de aandelen. De resterende 51 procent is in handen van CAI, 
een consortium dat nu wordt gedomineerd door de Italiaanse banken Intesa en Unicredit. 

 

Bron 2. NRC 2 mei 2017 

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia wankelt. Alitalia krijgt een half jaar de tijd om te 
onderzoeken of er een uitweg is uit de chronische financiële problemen. De Italiaanse regering zorgt 
voor een overbrugginsgkrediet. Verkoop (van onderdelen) van het bedrijf zou een uitkomst kunnen 
zijn. Als er geen oplossing wordt gevonden, dreigt faillissement. 

 

Bron 3. NRC 2 mei 2017 

De aandeelhouders van Alitalia hadden zich bereid verklaard tot een kapitaalinjectie van ongeveer 2 
miljard euro, op voorwaarde dat de vakbonden akkoord zouden gaan met een saneringsplan. Dat 
voorzag onder andere in loonsverlaging van 8 procent, minder vakantiedagen en ontslag voor 1.700 
van de 12.400 werknemers van Alitalia. Vorige week maandag is dat voorstel in een intern 
referendum onder het personeel met een tweederde meerderheid verworpen. 

 

Bron 4. NRC 2 mei 2017 

Alitalia is lang afhankelijk geweest van politieke steun om te kunnen overleven, ook omdat het voor 
politici interessant was zich als vriend van Alitalia te profileren. 

 

1. Leg uit dat de vakbonden gevangen zitten in een dilemma als het gaat om in 

te stemmen met wel of geen loonsverlaging (bron 3). 

2. Leg uit hoe telkens terugkerende overheidshulp als het slecht gaat met Alitalia 

(zie bron 4) kan leiden tot moreel wanbeleid bij de directie van Alitalia. 

3. Noem een vorm van wanbeleid waar de directie van Alitalia zich toe kan laten 

verleiden als die directie weet dat de staat toch wel te hulp schiet. 

4. Leg uit dat de strategie van de werknemers beïnvloedt wordt door de keuze 

van de Italiaanse overheid in het verleden om Alitalia telkens weer te redden 

(bron 3). 

5. Leg uit dat je het stemgedrag van het personeel kan uitleggen als free-

ridersgedrag ten opzichte van de overheidsfinanciën. 

6. Leg uit dat je kunt verwachten dat de investeerders die Alitalia in het verleden 

hebben gekocht, Alitalia zullen redden vanwege “verzonken kosten”. 


