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2008 – Wereldeconomie vandaag en
de gevolgen voor de scheepvaart*
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TREFWOORDEN. — Wereldeconomie; Wereldhandel; Sociale impactfactoren; Technische
aanpassingen in scheepvaart; Aanpassingen in havens.
Een groot aantal totaal verschillende factoren beïnvloeden de wereldeconomie

 vandaag. Deze zijn zowel van technische als van sociale aard.
De enorme groei van de wereldeconomie en bijgevolg ook van de wereldhandel

 veroorzaakte een stijging en een aanpassing van alle vormen van vervoer. De scheepvaart
zag reeds belangrijke aanpassingen op het gebied van afmetingen en techniek maar ook de
uitbouw van havens en alle vormen van landtransport namen op spectaculaire wijze toe.
Veranderingen volgen elkaar vandaag veel sneller op en aanpassingen moeten tegen

dezelfde snelheid volgen.
Wees niet bang om vooruit te gaan, wees alleen bang om stil te staan!

MOTS-CLES. — Economie mondiale; Commerce mondial; Facteurs d’impact social;
Adaptations techniques du transport maritime; Adaptations des ports.
RESUME. — 2008 – l’économie mondiale et ses répercussions sur le transport

maritime. — Un grand nombre de facteurs totalement différents influencent aujourd’hui
l’économie mondiale. Ces facteurs sont de nature tant technique que sociale.
La croissance énorme de l’économie et, en conséquence, du commerce mondial a

entraîné une augmentation et une adaptation de tous les moyens de transport.
Le transport maritime a déjà connu des changements spectaculaires tant sur le plan des

dimensions et de la technicité que du développement des ports et du transport sur terre.
Les changements se succèdent à une vitesse beaucoup plus grande aujourd’hui et les

adaptations doivent suivre au même rythme.
N’ayez pas peur d’avancer, mais bien de rester immobile!

1. Inleiding

In de wereldeconomie zijn er een aantal elementen die op korte, middellange
of lange termijn effect hebben op de scheepvaart. Een aantal van deze elementen

* Mededeling voorgesteld tijdens de zitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen van
29 mei 2008. Tekst ontvangen op 22 september 2008.
** Lid van de Academie.
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wordt hier aangehaald zonder dat dit als een volledige opsomming kan worden
beschouwd.
Normaal gezien zegt de geschiedenis dat in de scheepvaart de cycli zeven jaar

bedragen, waarvan vijf jaar met negatieve gevolgen en twee jaar met gouden
resultaten. Er wordt echter nooit bijgevoegd of de cycli elkaar in dezelfde
 volgorde opvolgen. Het kan dus best zijn dat tweemaal vijf slechte jaren na elkaar
voorkomen, gevolgd door twee jaar van gouden resultaten. 
De laatste jaren zijn echter voor de scheepvaart zeer goed geweest. Een groot

aantal nieuwe schepen werd besteld, terwijl vooral het containergebeuren een
enorme bloei kende. 
In de bulkvaart zijn grote schommelingen waargenomen, zowel in de aanbouw

van nieuwe schepen als in de charterprijzen per dag voor zowel tankers als  droge-
bulkschepen. Als voorbeeld voor juni 2008: Aframax bulkschepen kregen een
charterprijs van 286 000 US$ per dag.

2. Economische en financiële aspecten

Vanaf 2007, en tot in de eerste helft van 2008, werd een daling van het wereld
bruto lokaal product waargenomen. Er zijn wel belangrijke geografische
 verschillen, denken wij maar aan de enorme stijging in China — meer dan 10 %
groei — en in de rest van Azië, tegenover de dalende tendens in de Europese
Gemeenschap, de Verenigde Staten en zelfs Japan. De voorspellingen voor het
bruto lokaal product van dit en komend jaar geven aan dat China en India met
hogere cijfers blijven groeien, terwijl de meeste andere landen hetzij stagneren,
hetzij een dalende groei aanduiden.
Het bruto lokaal product per persoon geeft nochtans een totaal ander beeld,

waarbij Luxemburg op de eerste plaats komt, gevolgd door Noorwegen, de
Verenigde Staten en Ierland, en China niet eens vermeld wordt.
Het geografische onderscheid is zeer belangrijk: Oost-Azië en de hele Pacific

regio geven een duidelijk stijgende groei aan, daar waar Latijns-Amerika en het
Midden-Oosten een zeer langzame groei aanduiden en Sub-Sahara Afrika eerder
stagneert. 
Wel wordt opgemerkt dat de meeste Latijns-Amerikaanse economieën hun

vreemde-muntreserves hebben kunnen opbouwen. Het is nochtans onmogelijk
een vergelijking te maken met wat in China gebeurt, waar de muntreserves astro-
nomische cijfers bereiken. In Noord-Europa, en vooral rond de Baltische Zee,
worden de landen als eastern tigers aanzien omwille van hun belangrijke groei.
De uitvoer wordt vooral gekenmerkt door een belangrijke vooruitgang van

Duitsland, dat de laatste jaren de eerste uitvoerder ter wereld is geworden,
gevolgd door de Verenigde Staten en daarna China en Japan.
De handel in commerciële diensten vertegenwoordigt vandaag 7 % van de

totale kost van de goederen. Onder „commerciële diensten” verstaat men zowel
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transport als verzekeringen, communicatie, financiële diensten, enz. De grootste
consument van commerciële diensten is de Verenigde Staten, die 14,7 % van het
totaal wereldgebeuren voor hun rekening nemen. 
Het bedrag in geld uitgedrukt vertegenwoordigt ongeveer 350 miljard US$.

Omgerekend naar wat dan uiteindelijk de wereldhandel betekent, wordt voor
2005 een bedrag van ongeveer 37 000 miljard dollar behaald. 
Toerisme betekent op dit ogenblik op wereldvlak 10 % van de wereldhandel,

en in 2008 wordt voorzien dat dit 5,9 triljoen dollar vertegenwoordigt. De totale
wereldhandel zou dus voor 2008 59 000 miljard dollar betekenen.
Indien de vooruitzichten van vandaag zich de volgende jaren op dezelfde

manier voortbewegen wordt voorzien dat rond 2020 China de grootste economie
ter wereld zal zijn, gevolgd door de Verenigde Staten en daarna India.
De groei van de wereldbevolking blijft toenemen en de groei van de wereld-

economie doet ook het transport op wereldvlak toenemen. Door de globalisatie
worden producten echter in kleine onderdelen in geografisch zeer verspreide
 landen geproduceerd om uiteindelijk bijeen te worden gebracht op de assemblage -
plaats. Om alles op tijd bij elkaar te krijgen is de groei van IT (informatietechno-
logie) een noodzaak. De uitbreiding op dit gebied loopt volkomen parallel met
wat het BPO (Business Production Outsourcing) verschijnsel wordt genoemd.
Sedert eind 2007 zijn overal ter wereld belangrijke financiële problemen ont-

staan als gevolg van de verkeerd gelopen hypotheekmarkten in de Verenigde
Staten. Tegelijk was de dollar reeds aan een dalende trend begonnen mede als
gevolg van de lage spaarquote en de neiging van de Amerikaanse bevolking tot
steeds meer uitgeven. Van de weeromstuit werd de euro steeds duurder. 
De in de Verenigde Staten op het vlak van interesten genomen maatregelen

hebben ook in Europa gevolgen gehad. De Europese Centrale Bank heeft grote
problemen om een evenwicht te vinden tussen een stijgende inflatie en de nood-
zaak van verhoogde intrest. De inflatie stijgt immers niet alleen op het vlak van
olie, maar ook wat basisgrondstoffen en voedingswaren betreft. 
De vraag blijft echter levensgroot of de olievoorraden in de wereld wel

 degelijk verminderen of dat, daarentegen, speculatie aan de oorzaak ligt van de
abnormale prijsstijgingen, met alle gevolgen van dien. De grootste olievoorraden
bevinden zich nog steeds in het Midden-Oosten, maar nieuwe ontdekkingen,
vooral in de noordelijke IJszee, zouden de voorraden goed kunnen aanvullen. De
opwarming van de aarde zou daarbij het ijs meer doen smelten, waardoor tankers
gemakkelijker doorgang zouden krijgen. 
Een van de voornaamste problemen die de olie-industrie in bepaalde gebieden

ondervindt, is het tekort aan de meest moderne exploitatiemiddelen. Reden daar-
voor lijkt voornamelijk het afhouden van Rusland van buitenlandse deelname,
waardoor ook daar de achterstand op technologisch vlak steeds acuter wordt.
De voornaamste olieproducerende landen in het Midden-Oosten maken zich

wel zorgen over de dalende dollar en opnieuw wordt nu gesproken over de  creatie
van een „Arabische euro”. De prijs voor een vat olie is over het laatste jaar
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 verdubbeld van ongeveer 70 naar meer dan 140 US$. Analisten geven zeer
 verspreide voorspellingen: zowel een stijging naar 250 US$ als een daling naar
120 US$. 
Wat tot nu toe wel stabiel is gebleven en op termijn nog zal groeien is de vraag

van China naar olie en naar energie in het algemeen. Fietsen worden daar in
steeds sneller tempo vervangen door auto’s. 

3. Politieke en sociale factoren

3.1. BEDREIGINGEN

Bedreigingen op korte termijn zijn zeer zeker het Midden-Oosten, met Israel
en Palestina, Libanon, Syrië maar ook Irak, Iran en Afghanistan. In Latijns-
Amerika zijn er de vreemde gebeurtenissen rond Venezuela en de invloed hiervan
op andere landen op dat continent.

3.2. ZIEKTE

Van invloed op lange termijn is de verspreiding van HIV en AIDS, waarbij
hele generaties jongeren dreigen te verdwijnen. Wel wordt steeds meer geld voor
onderzoek besteed aan deze ziekte en het is vooral het onderdeel „ziekteremmer”
dat verbetert, zonder dat er vandaag echter een doeltreffend medicijn bestaat. 
Ook hier is Afrika een van de grootste slachtoffers: bijna 60 % van de

vrouwen is sero-positief. In Azië is het risico eveneens groot.
Nieuwe verschijnselen, zoals vogelgriep, kunnen bij een pandemie in

 belangrijke mate de economieën van verschillende landen beïnvloeden.

3.3. ONDERWIJS

Onderwijs is een van de meest belangrijke factoren voor snelle ontwikkeling.
De voorziene snelle aangroei van doctors in de wetenschappen geeft aan dat het
grootste aantal zich op dit ogenblik in China en in Europa bevindt, terwijl het
aantal in de Verenigde Staten stagneert. Ook India draagt zijn steentje bij tot een
snelgroeiend aantal wetenschapsmensen en ingenieurs.
Een vergelijkende tabel van uitgaven en kwaliteit van onderwijs geeft aan dat

België zich in het kwadrant van hoge uitgaven en hoge kwaliteit bevindt, samen
met Zwitserland, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Canada en Ierland.
Op internationaal vlak zijn er steeds meer studenten die ook een onderdeel van

hun opleiding in een ander land krijgen. Een vreemd verschijnsel is dat op dit
ogenblik Nieuw-Zeeland het hoogste aantal vreemde studenten herbergt, waar-
schijnlijk als gevolg van de Lord of the Rings films. Opmerkelijk is wel dat de
Verenigde Staten, procentueel gezien, een relatief klein aantal vreemde studenten
in het land hebben maar toch nog het hoogste aantal vreemde studenten hebben.
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De eerste gevolgen van verschuivingen op technisch gebied zijn reeds zicht-
baar door het kleiner wordend aantal technologiefirma's in de Verenigde Staten
en de groei van dit type bedrijven in Europa, Japan en andere Aziatische landen.

3.4. MIGRATIE

Personeel wordt, zeker op termijn, een belangrijke factor in de ontwikkeling.
Daarbij moet het immigratieprobleem met een grotere zorg worden aangepakt,
voornamelijk als men ziet dat zovele vacatures in allerlei beroepen niet meer
 worden ingevuld. Alleen in Duitsland wonen reeds meer dan 1,7 miljoen Turken,
550 000 Italianen, 400 000 inwoners uit het voormalige Joegoslavië, … Een
 duidelijke regeling voor migratie, vooral op Europees niveau, zou kunnen
 vermijden dat broodnodige hooggeschoolde migranten verkeerd terechtkomen.
Daar waar sedert een groot aantal jaren vanuit Oost-Europa vele migranten

naar het Westen trokken begint deze tendens te verminderen en wordt langzaam
maar zeker een terugkeer naar het land van oorsprong waargenomen.

4. Milieu

De opwarming van de aarde zou ook aan de basis liggen van nieuwe stormen
overal ter wereld. Een ander onderdeel van de opwarming van de aarde is  wel-
licht het investeringsbudget van de Verenigde Staten in defensie, wat net niet
tweemaal dat van de NAVO betekent.
Een overzicht van de inplanting van boor- en exploitatieplatformen in de Golf

van Mexico, samen met de pijplijnverbindingen voor olie en gas naar het vaste-
land (fig. 1), geeft duidelijk aan dat een storm als Katrina enorme gevolgen heeft
voor de olie- en gasbevoorrading. 
Wat voor de lange termijn wel belangrijk is, is de toename van „greenhouse

gassen”, waarbij China en de Verenigde Staten enorm vooroplopen in de
 negatieve zin.

5. China

De invloed van China is op zovele gebieden belangrijk geworden dat dit land
een apart onderdeel verdient. De belangrijke invloed van China is begonnen in de
tweede helft van 2001, wanneer het land toetrad tot de wereldhandelsorganisatie.
Vanaf dat moment begint een steeds stijgende toename van de grondstofprijzen,
gevolgd door een bijna parallel lopende kromme voor de scheepjesvrachtprijzen.
Reeds vanaf 1990 was China aan een stijging begonnen, maar vanaf 2001 is men
in een hogere versnelling geschakeld.
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Op dit ogenblik is China de fabriek van de wereld geworden, waarbij allerlei
soorten industrieën in hun geheel verhuisd zijn naar China. In de ontwikkelde
wereld drongen aandeelhouders van bedrijven steeds meer aan om te investeren
in China in de hoop dat daardoor de beurskoers zou stijgen. Voorlopig wordt daar
echter niet veel verdiend, maar iedereen geeft hetzelfde antwoord: „op termijn
zien wij dat anders en zal de lokale consumptie aantrekken, waardoor wij ook
geld kunnen verdienen”.
Door de enorme uitvoer, en ondanks de rechtstreekse en onrechtstreekse sub-

sidiëring van de economie door de Chinese overheid, zijn de muntreserves van
het land gestegen tot meer dan 1,5 triljoen dollar. Dit laat China toe in de rest van
de wereld belangrijke aankopen te doen, die op twee manieren worden verwerkt:
de ene is de aankoop van het bedrijf, waarbij het hele bedrijf, inclusief vloeren en
wandtegels, wordt meegenomen om te worden ingeplant in China. De tweede
methode is het laten voortbestaan van het bedrijf in het oorspronkelijke land. Dit
laatste zal op termijn een zeer belangrijke invloed uitoefenen op het economisch
denken van de ontwikkelde wereld.
Het grote probleem waar China voorstaat is het tijdig klaar krijgen van vol-

doende energiebronnen om alle nieuwe industrieën aan het werk te houden.
Waarnemers vertelden dat bijna elke dag een nieuwe elektriciteitscentrale op
steenkolen wordt gebouwd. De eigen productie van steenkool volstaat al lang niet
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Fig. 1. — Pijpleidingen van olie en gas.
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meer en enorme hoeveelheden worden ingevoerd, voornamelijk vanuit Australië
of Zuid-Afrika. 
Ook ijzererts is een van de grote invoerproducten van het land. China voor-

spelde immers de grootste staalproducent ter wereld te willen worden. IJzererts
wordt op twee manieren aangekocht, via termijncontracten of via spotprijzen. De
laatste maanden is de totale stock van ijzererts in China zodanig gestegen dat de
invoervergunningen voor „spot-erts” niet meer worden toegelaten. Dit kan alleen
zijn oorzaak vinden in een tekort aan energie. IJzererts wordt het liefst in
Australië aangekocht, want erts aangekocht in Brazilië kost meer in transport dan
het erts zelf. In Australië liggen gemiddeld een zeventigtal schepen te wachten
om te worden geladen met erts of kolen.
Ook op het gebied van scheepsbouw is China nu een belangrijke concurrent

van Zuid-Korea en Japan geworden. Er zouden op dit moment tweehonderd
zeventig nieuwe scheepswerven in aanbouw zijn in het land, zowel voor zee -
schepen als voor schepen voor de binnenvaart.
De vooruitgang van de Chinese economie heeft ook belangrijke gevolgen voor

de bevolking zelf, waarvan de koopkracht snel toeneemt. Ook toerisme krijgt
meer aanzien in China en grote aantallen Chinezen trekken nu op onderzoek uit
naar het buitenland, wat op zich op termijn ook wel gevolgen zal hebben in het
binnenland.
De snel oplopende lonen zullen op termijn zeker gevolgen hebben.

6. Scheepvaart

De scheepvaart heeft in het verleden steeds getracht gelijke tred te houden met
de groei van de vraag. Daarbij werd nu en dan een vergissing gemaakt en werd
de voorziene groei van de vraag zodanig overschat dat ook de bouw van nieuwe
schepen te hoog werd opgedreven. 
Wat droge-bulkschepen betreft zijn de bestellingen op de scheepswerven zo

talrijk dat zij 50 % van de bestaande bulkvloot vertegenwoordigen. Ook contai-
nerschepen werden in steeds grotere afmetingen (fig. 2) besteld en worden aan-
geleverd in 2008 en zelfs tot in 2013. 
Het totaalvolume van bestaande containerschepen in 2004 betekende een

capaciteit van 7,3 miljoen TEU. In 2005 werden driehonderd tweeëntwintig
 nieuwe schepen besteld en van 2006 tot 2009 een totaalaantal van zeshonderd
vierenvijftig schepen, die een bijkomende capaciteit van bijna 4 miljoen TEU
vertegenwoordigen. De kans is dus reëel dat er vanaf de tweede helft van 2008
een overschot aan aanbod van schepen op de markt zal zijn.
Op wereldvlak is er wel een zogenaamde „oceanic imbalance” (oceanisch

onevenwicht) want, waar het aanbod gelijk is verdeeld, is de vraag vooral gecen-
traliseerd in Azië. In de vaart vanuit Azië naar West-Europa zijn alle geladen con-
tainers voor 100 % gevuld met voornamelijk volumelading. Voor de terugkeer
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naar Azië is slechts 50 % van de containers gevuld met gewichtlading. Dit op zich
geeft ook meer inzicht in het ladingonevenwicht voor in- en export.

6.1. ENKELE PRIJSAANDUIDINGEN VOOR SCHEPEN

Voor nieuwbouw zijn de prijzen de laatste jaren fel gestegen, maar nu zijn ze
opnieuw gestabiliseerd omwille van de verminderde vraag. Een nieuwe VLCC
(Very Large Crude Carrier) kost ongeveer 150 miljoen US$. Een groot container-
schip met een capaciteit van 8 000 tot 10 000 dozen kost tussen de 75 en
100 miljoen US$. Er werden soms zeer hoge prijzen geboden voor schepen in
aanbouw. Als voorbeeld: een VLCC besteld op de werf voor een bedrag van
142 miljoen US$ werd, voor hij klaar was, doorverkocht voor 168 miljoen US$. 
De tweedehandsmarkt vertoont eveneens enorme schommelingen. Een bulk-

schip voor ijzererts gekocht voor 31 miljoen US$ werd doorverkocht voor
150 miljoen US$ in 2007. 
Voor charterprijzen zijn vandaag reeds de eerste prijsverminderingen

 opgemerkt: een „Cape Size” droge-lading bulkschip van Star Line, dat voorheen
werd verhuurd tegen de prijs van 100 000 US$ per dag, heeft nu een nieuw
 contract voor drie jaar voor een gemiddelde prijs van 63 000 US$ per dag. 
De situatie van tankers is vandaag zodanig ongunstig dat ze nog enkel varen

voor het dekken van de interest- en bemanningskost; terugbetalingen worden nog
niet voorzien. Verbetering wordt verwacht vanaf het moment waarop enkel -
wandige tankers verboden worden in 2010.
Ook LNG (Liquid Natural Gas — vervoerd bij -162 °C) schepen hebben het

vandaag moeilijk om klanten te vinden, want twintig van deze toch dure schepen
zijn opgelegd wegens geen vrachtaanbieding. De oorzaak hiervan zou zijn dat de
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Fig. 2. — Afmetingen van containerschepen.
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grote oliemaatschappijen onvoldoende gas vloeibaar maken en het liever in de
lucht verbranden, gezien toch genoeg wordt verdiend tegen de huidige olieprijs.
Dit nieuwe type LNG schip is in staat zelf het vervoerde vloeibare product te ver-
gassen (1 m3 LNG aan -161 °C = 600 m3 gas) en aan te leveren aan pijpleidingen
voor verbruikers. Kostprijs 250 miljoen US$.

6.2. PASSAGIERSSCHEPEN

De markt voor nieuwe passagiersschepen vandaag is „booming”. Italiaanse en
Finse werven leveren schepen aan de lopende band. De vraag blijft wel of de
hypermoderne constructie van deze schepen voldoende veiligheidsgarantie biedt.

6.3. CONTAINEROPERATIES

Containerschepen zijn de laatste jaren steeds in volume toegenomen. Het
grootste aantal nieuwe schepen was van het acht- tot tienduizend dozen type;
sommige waren nog groter.
De moderne grote containerschepen werden gebouwd met een operationele

snelheid van vijfentwintig tot zesentwintig knopen. De laatste maanden wordt de
snelheid echter teruggeschroefd naar twintig knopen en er wordt zelfs van
gesproken weer naar achttien knopen te gaan. De oorzaak wordt gelegd bij de
hoge stookolieprijs. Het is inderdaad zo dat bij hoge snelheden het totale verbruik
per dag kan oplopen tot 300 t.
Door de snelheid te verlagen wordt de volledige rondreis vanuit Azië naar

West-Europa van zesenvijftig naar zesenzestig dagen gebracht, waardoor de
noodzaak ontstaat een schip meer in te leggen om hetzelfde volume vervoerd te
krijgen.
De nieuwe grote schepen zijn zeer lang (300 tot 400 m) en hebben een zoda-

nige vorm dat zij door meerdere golftoppen gedragen worden, wat de stabiliteit
in gevaar kan brengen. Een nieuw verschijnsel ondervonden door deze schepen
is de zogenaamde „parametrische rolbeweging” (fig. 3). Daarbij stampt het schip
licht en heeft het een brutale rolbeweging, waardoor containers overboord
 worden geslagen of scheef gaan hangen. Vooral de platte afgekapte vorm van het
hek van het schip (het achterste deel) zou daar de oorzaak van zijn. Nieuwe romp-
vormen en eventuele inbouw van stabilisatoren worden vandaag onderzocht.
Nader op te volgen is wel dat de afmetingen van de containerschepen die de

laatste maanden worden besteld van het 2 000 tot 7 000 TEU type zijn. Dit zou
eveneens oorzaak kunnen vinden in het feit dat vanaf nu ook oudere schepen
 zullen worden vervangen ofwel dat de eerste tekenen van overcapaciteit zich
 aandienen.
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6.4. VOORTSTUWING

Een nieuwe vorm van voortstuwing die meer en meer wordt ingevoerd is de
elektrische voortstuwing, die vooral op passagiersschepen wordt gebruikt. Een
aantal generatoren produceert voldoende energie om door airconditioning de
winkelgalerijen en de hutten van de passagiers zo aangenaam mogelijk te houden
overdag, terwijl ’s nachts, in een snelle vaart van de ene haven naar de andere, de
elektrische energie voor de voortstuwing dient (de QE2 had reeds voldoende
capaciteit om een stad van 700 000 inwoners van energie te voorzien).
Ook LNG schepen krijgen nu reeds een elektrische voortstuwing, waarbij de

generatoren voor een deel worden aangedreven door de „boil off” van het
 vervoerde methaangas.
Praktische testen voor het gebruik van „vliegers” (Kites) om te helpen het olie-

verbruik van schepen te verminderen heeft reeds uitgewezen dat tot 30 % kan
worden bespaard door dit wel heel bijzondere hulpmiddel.

6.5. SPECIALE SCHEPEN

Grote ferryschepen krijgen steeds vaker de allures van grote passagiersschepen.
Nieuwbouw voor gespecialiseerd vervoer wordt ontworpen evenals afzink bare

schepen voor het vervoer van olieplatformen in hun totaliteit.
Voor kleinere passagiersschepen voor rivieren en meren wordt reeds voort -

stuwing door middel van zonne-energie voorzien, maar hun snelheid gaat niet
boven de zeven knopen.
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Fig. 3. — Parametrische beweging (onder: stampen; boven: rollen).
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6.6. OORLOGSSCHEPEN EN AFGELEIDEN

Ook nieuwe types oorlogsschepen inspireren passagiersvervoer.
Een speciaal ontwerp voor snelle schepen die voor bevoorrading en

 bemanning van boorplatvormen worden ingezet. Dit schip heeft een bijlsteven
(axe-bow) waardoor het bij hoge snelheid (meer dan 30 knopen) niet stampt.

7. Havens

In de hele wereld zijn door de enorme groei van het containervervoer
 problemen ontstaan in de havens. Bijna overal zijn de voorspellingen inzake
groei voor havens lager gebleven dan de werkelijkheid (tab. 1). Daardoor zijn
containercongesties in havens ontstaan, ook mede door het feit dat de nieuwe
grote schepen in minder havens terechtkunnen en daar dan telkens een groter
 aantal dozen moet behandeld worden.

Vele moderne havens kunnen deze enorme groei niet aan en moeten dure
 container-schepen enkele dagen laten wachten vooraleer ze kunnen worden
behandeld. De noodzaak van het bouwen van nieuwe containerbehandelings -
capaciteit geeft aan dat in de wereld tegen 2010 voor bijna 500 miljoen TEU
extra capaciteit moet worden gebouwd, oplopend tot 650 miljoen TEU in 2015.
In Azië zijn een aantal nieuwe havens gebouwd speciaal voor containers; zij

hebben in een zeer korte periode een enorme groei gekend. De havens van
Qingdao en Ningbo werden in de lijst van belangrijke containerhavens in 1995
niet eens vernoemd, maar behandelden in 2005 reeds respectievelijk vijf en vier
miljoen containers.

Tabel 1

Nieuwe havens nodig

Forecast required container terminal capacity*

2004 2010 2015

East Asia 159.08 240.47 303.44
America 62.16 90.66 118.80
Europe/Med 74.13 105.80 139.46
Rest 36.80 58.19 85.55

TOTAL 332.17 495.12 647.25

* in million TEU.
Source: Ocean Shipping Consultants.
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8. Tot besluit

Scheepvaart blijft zeer volatiel met in sommige perioden hoge winsten in de
handel in schepen, soms in operaties.
Azië, en dan voornamelijk China, blijft de fabriek van de wereld, maar de

eigen consumptie stijgt snel.
Prijzen voor transport blijven een jojobeweging behouden.
Belangrijke vraag: wanneer zal een evenwicht optreden in de houding van de

nieuwe eigenaars van activa zowel in Azië als in ontwikkelde landen, waardoor
een andere her-localisatie van productie zou kunnen ontstaan?
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