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Economische 
groei verliest 
momentum.

Vliegtarieven 
stijgen wereldwijd 
met 1%.

Hotelprijzen 
stijgen met 
1% tot 3%.

Olieprijzen 
blijven stabiel op 
$75 per vat. 

Hoogtepunten

Luchtvaart

Hotel

Economie

2018 zal wederom een jaar zijn 
met bovengemiddelde groei voor 
vliegreizen wereldwijd. 
Desondanks vertraagt de stijging 
van de vraag. Het verkeer steeg 
met 7% in de eerste zes maanden 
van 2018; dat is een daling van 
8,3% vergeleken met vorig jaar.1  
De verhoogde vraag naar lagere 
vliegtarieven van vorig jaar neemt 
af en een gematigde economische 
activiteit beïnvloedt sommige 
markten. De vraag blijft wel sterk 
genoeg voor 
luchtvaartmaatschappijen om het 
hoofd te bieden aan hogere 
brandstof- en arbeidskosten. Dit 
gebeurt door de gemiddelde 
opbrengsten te verhogen, zonder 
de tarieven te verhogen.      

1 IATA Air Passenger Monthly Analysis, 
juni 2018

In 2019 nemen hotelprijzen 
wereldwijd toe met 1% tot 3% 
omdat de toenemende vraag in 
de meeste markten net boven 
het aanbod ligt. We voorspellen 
weinig regionale variatie, met 
tarieven die naar verwachting 
zullen stijgen met 0% tot 2% of 
1% tot 3%. Een veel sterkere 
stijging wordt verwacht in een 
aantal landen, waaronder India, 
waar we een prijsstijging 
voorspellen van 6% tot 8%. 
Lagere tarieven zijn hoogst-
waarschijnlijk te vinden in 
Afrikaanse markten, vooral in 
Ethiopië en Marokko.   

Toenemende 
handelsspanningen en hogere 
olieprijzen zullen ervoor zorgen 
dat de economische groei 
wereldwijd afneemt in 2019. 
Geavanceerde economieën 
zullen hierdoor het zwaarst 
worden getro�en, in het 
bijzonder Europa en 
Noord-Amerika. Maar voor 
opkomende markten zal 2019 
wederom een goed jaar worden. 
Latijns-Amerika zal veel beter 
presteren, terwijl ook Afrika en 
het Midden-Oosten blijven 
groeien en verbeteren.

2 Oxford Economics, juli 2018

OPEC beschikt over de nodige reserves om in te grijpen en de markt te 
stabiliseren mocht de wereldwijde olievraag sterker groeien dan 
verwacht in 2019. Daarom mogen olieprijzen niet veel afwijken van de 
$ 73 per vat die momenteel wordt verwacht voor 2018. Het kan ook zijn 
dat OPEC moet reageren op de afnemende toevoer vanuit Iran, Libië en 
Venezuela. Elke vertraging in het aanvullen van het tekort kan de 
olieprijzen voor een bepaalde tijd opdrijven. Daarom verwachten we 
een gemiddelde olieprijs van $ 75 per vat voor 2019.
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Olieprijzen

Afrika
Regionale business class prijzen 
zullen met 1% stijgen, terwijl de 
economy prijzen voor intercontinen-
tale vluchten met 1% dalen. Andere 
tarieven blijven ongewijzigd. 

Latijns-Amerika
We verwachten dat de meeste tarieven 
onveranderd zullen blijven. Voor 
regionale economy class zal de prijs met 
2% dalen.

Noord-Amerika
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Tarieven zullen in de meeste segmenten 
met 1% stijgen, maar voor 
intercontinentale economy prijzen 
blijven ze onveranderd.

Europa
Regionale prijzen zullen toenemen met 2%, 
terwijl concurrentie de intercontinentale 
prijsstijging beperkt tot 1%.

Midden-Oosten
Intercontinentale prijzen blijven in 
2019 onveranderd. Regionale 
prijzen daarentegen zullen door de 
toenemende vraag met 1% stijgen.

Zuidwest-Paci�c
Een hoge vraag en strikte 
capaciteitsnaleving drijven de regionale 
prijzen op, terwijl concurrentie ervoor 
zorgt dat intercontinentale prijzen 
onveranderd blijven. 

Azië
De meeste tarieven stijgen met 1%; 
de sterke vraag zal regionale zakelijke 
tarieven met 2% doen stijgen.

Europa

La�jns-Amerika

Midden-Oosten

Noord-Amerika

Zuidwest-Pacific

Afrika

Azië

Wereldwijd

Europa

La�jns-Amerika

Midden-Oosten

Noord-Amerika

Zuidwest-Pacific

Afrika

Azië

Wereldwijd

Europa

La�jns-Amerika

Midden-Oosten

Noord-Amerika

Zuidwest-Pacific

Business BusinessEconomy Economy


