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ln de vorige editie van piloot en Vliegtuig bekeken
we de toekomst van luchtvaartmaatschappileÀ in het ge_
val dat vroeg of laat de príjs van vliegickets zo laag wordt
dat deze zijn kracht als concunentieinstrument groten-
deels verliest. lmpliciet uitgangspunt daarbij waidat het
luchtvervoer bleef groeien dankzij bijvoorbeeld grotere
welvaart. Maar wat gebeurt er als het tuchtvervoèr niet
langer sneller groeit dan de economie als geheel?

De strategieën van vrijwel alle grote luchtvaartmaatschap_
pijen zijn gebaseerd op trendmatige groei. Netwerkmaat_
schappijen kopen vlieguigen 'op de groei,want hoe gro_
ter een vlieguig, hoe lager de kosten per passagierskilo_
meter. Maar die vlieguigen moeten worden gevuld. Low
cost caniers (prijsvechters) houden hun personeel jong
en dus goedkoop en productief dankzij snelle groei. Wes_
terse maatschappijen kunnen de snelle expansie van
concurrenten uit bijvoorbeeld Azië opvangen omdat er
genoeg groei voor iedereen is. Bij de presentatie van de
jaarcijfers van Schiphol zijn passagiersaantallen minder
interessant dan de vraag of de luchthaven wel even snel
is gegroeid als Heathrow en Charles de Caulle. Net als
voor luchtvaartmaatschappijen geldt voor luchthavens dat
groei die achterblijft bij die van de concurrentie een vici_
euze cirkel kan inluiden: het aantal bestemmingen en
frequenties blijft achter waardoor de aantrekkehlkheid
voor passagiers daalt, met als gevolg dat de groei nog
verder achterblijft.

Maar blijft het Iuchtvervoer wel zo snel groeien? Boeing
en Airbus vewachten in de komende tuuintig jaar een
groei van 4 tot 5olo wereldwijd, vooral in Azië. Ook Afrika
en Latijns-Amerika bieden groeíkansen, maar de absolute
aantallen passagierskilometers zijn veel kleiner. ln Europa
en de VS neemt de groei waarschijnlijk langzaam af. En
dan laten we een, wellicht tijdelij( tekort aan fossiele
brandstoffen en opgelegde beperkingen van COr,uitstoot
nog buiten beschouwing. Het kan geen kwaad orn 

"un,te bekijken wat de gevolgen van structureel afnemende
groei zijn. lmmers, als netwerkmaatschappijen al nauwe_
lijks wínst kunnen maken in een periode van meer dan
een halve eeuw vrijwel ononderbroken forse groei, wat
gebeurt er dan als er een einde komt aan deze luxe
waarop veel ondernemers in andere bedrijfstakken waar_
schijnlijk jaloers zijn?

Openbaar vervoer
-Luchtvaart is een bijzondere combinatie van luxegoed en
openbaar vervoer. Crote volumes en lage ,urg"r, b"_
kend van trein en bus, gaan samen met vakantie- en za_
kenvluchten die gemakkelijk kunnen worden geannu_
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leerd als het economisch even tegenzit. Als de groei af-
neemt wordt die 'luxecomponent, waarschijnlijk ,gewo_

ner', en daardoor minder winstgevend, maar niet per se
minder gevoelig voor economische tegenwind" De ge-
middelde leeftijd van het personeel stijgt en daarmee de
kosten. Vliegtuigen die te groot zíjn blijven langer te
groot. Ook kunnen langeafstandstoestellen minder ge_
makkelijk naar secundaire routes worden doorgeschoven,
want daarvoor zijn ze vaak te groot als die routes niet
meer zo snel groeien. Het openen van nieuwe verbindin_
gen wordt moeilijker en aanloopinvesteríngen worden
minder snel terugverdiend omdat het aantal passagiers
slechts langzaam toeneemt. De concunentie om de
gunst van de passagier zal toenemen en het is te hopen
dat dit niet tot nog lagere ticketprijzen leidt, maar tot in_
novaties zoals vorige maand besproken. De meeste grote
maatschappijen zullen hun eigen neflrverken koste wat
kost in stand willen houden vanwege het hierboven ge_
noemde vicieuze cirkel-effect. Dit biedt, net als nu, kan_
sen aan gespecialiseerde, kleinere bedrijven voor oívuel
veryoer over korte afsta nden, oír,vel la ngeafsta ndsvervoer
op dunne routes. Het vormen van nieuwe allianties tus-
sen maatschappijen zal in zekere zin minder aantrekkelijk
worden omdat ze minder potentiële groei opleveren.
Anderzijds gaan de voordelen van een uitgebalanceerd
routenet en schaalgrootte nog zwaarder tellen. Een groot
voordeel van tragere groei is wel dat luchthavens minder
snel overbelast raken. Althans, als maatschappijen elkaar
niet teveel gaan beconcuneren door de frequenties van
hun vluchten op te voeren.

Tenslotte
Maatschappelijk hoeft het geen probleem te zijn als de
groei van het luchtvervoer afneem! zolang de vraag of
het aanbod niet kunstmatig wordt beperkt door bijvoor-
beeld een tekort aan luchthavencapaciteit. AIs op een
gegeven moment alle belangrijke regio's van adequate
luchtverbindingen zijn voorzien, is verdere groei slechts
beperkt nodig. Misschien leidt minder groeí tot meer sta_
biliteit voor luchtvaartmaatschappijen, zonder de matige
pieken en pijlloos diepe dalen van de afgelopen veertig
jaar. Kunnen maatschappijen de destructieve gewoonte
afleren om elkaar te beconcuneren door prijzen te blijven
verlagen en extra stoelen aan te bieden? Tot nu toe kon_
den de afnemende opbrengsten per passagierskilometer
die het gevolg waren van concurrentie door schaalvergro-
ting worden opgevangen, ln de toekomst zal efficiëntie-
vergroting nog belangríjker worden, maar misschien biedt
vergroting van de toegevoegde waarde voor de passagiers
mogelíjkheden om de opbrengsten te verhogen. Hiermee
zijn we terug bij het thema van vorige maand. Í


