
Economische 
groei 
stabiliseert

Wereldwijd 
stijgen de 
meeste 
vluchttarieven 
met 1%

Regionale 
zakelijke 
vluchten 
worden 2% 
duurder

Hoteltarieven 
stijgen met 1 
tot 3 procent

Olieprijzen 
komen 
gemiddeld op 
US$ 67 per vat

Hoogtepunten

Luchtvaart

Groei in wereldwijd 
luchtverkeer blijft vertragen. 
Het luchtverkeer nam 
jaar-op-jaar met 4,6% toe in 
de eerste vijf maanden van 
2019, tegen 6,8% een jaar 
geleden.1 De vraag groeit nog 
steeds en vanwege de hogere 
brandstof- en arbeidskosten 
betekent dit dat de 
vluchttarieven in 2020 in de 
meeste markten zullen 
stijgen. De 
luchtvaartmaatschappijen 
blijven hun capaciteit echter 
vergroten, wat de prijsstijging 
in de meeste markten zal 
beperken—behalve daar 
waar de vraag zeer groot is, 
zoals in China en India.

De wereldwijde hoteltarieven 
zullen in 2020 met 1% tot 3% 
stijgen. In de meeste regio's 
zullen de Average Daily Rates 
(ADR's ofwel gemiddelde 
dagelijkse tarieven) 
toenemen. In Azië zullen de 
prijsstijgingen hoger zijn, 
gemiddeld 2% tot 4%, omdat 
de toename van het 
hotelaanbod de vraag niet 
kan bijhouden. De stijging 
van de ADR's is het kleinst in 
Latijns-Amerika, gemiddeld 
0% tot 2%, vanwege een 
bescheiden toename van de 
vraag.   

Na een vertraging in 2019 zal 
de wereldwijde economische 
groei in 2020 stabiliseren op 
2,8%. Maar voor de 
geavanceerde economieën en 
opkomende markten zijn de 
vooruitzichten heel anders. 
De Noord-Amerikaanse 
economie blijft afzwakken, 
maar in de opkomende 
regio's, waaronder Afrika, 
Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten, neemt de 
groei waarschijnlijk toe.

Experts denken dat de 
wereldwijde olieprijzen US$ 60-75 
per vat zullen blijven bedragen.2 
De stabiliteit van het aanbod lijkt 
verzekerd, aangezien de OPEC 
terughoudend blijft en de 
stijgende productie van de VS 
helpt om de Iraanse verliezen te 
compenseren. De wereldwijde 
vraag naar olie zal in 2020 met 
slechts 1,4% stijgen, maar de groei 
zou lager kunnen zijn als de 
internationale handelsrelaties 
blijven verslechteren. 
Beleidsmakers zullen de vraag 
mogelijk proberen te stimuleren, 
maar zullen er ook op toezien dat 
producenten stabiele prijzen 
garanderen. Naar verwachting zijn 
de olieprijzen in 2020 in lijn met 
het niveau dat momenteel wordt 
verwacht voor 2019. 
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Olieprijzen in 2019
Prijs voor een vat ruwe Brent-olie (US$)

Afrika
De meeste tarieven zullen met 1% tot 2% 
stijgen, behalve die van intercontinentale 
economyvluchten: deze blijven gelijk.

Latijns-Amerika
De herstellende vraag laat de tarieven 
voor regionale vluchten met 3% stijgen, 
maar de tarieven voor intercontinentale 
vluchten veranderen niet.
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Naar verwachting stijgen de 
vluchttarieven met 1% in alle 
reissegmenten. 

Europa
De meeste tarieven stijgen, maar die 
van regionale economyvluchten 
blijven gelijk.

Midden-Oosten
Geen stijging van de tarieven 
van intercontinentale 
economyvluchten. Alle andere 
tarieven stijgen met 1% of 2%.

Zuidwest-Paci�c
Tarieven voor regionale vluchten 
stijgen met 1%, maar de hevigere 
concurrentie laat de tarieven van 
intercontinentale vluchten met 1% 
dalen. 

Azië
Tarieven voor intercontinentale vluchten 
stijgen met 1%; de sterke vraag op grote 
markten laat de tarieven van regionale 
vluchten met 2% tot 3% stijgen. 
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