CCR PERSBERICHT | Straatsburg 30 november 2020

DE CCR PUBLICEERT DE MARKET INSIGHT/NOVEMBER 2020
Ref : CC/CP (20)12
Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart
dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
(CCR) in samenwerking met de Europese Commissie
wordt uitgebracht, is onlangs verschenen. Een
beknopte samenvatting van het rapport staat
hieronder. Het volledige rapport kan worden
gedownload in pdf-formaat in het Nederlands, Frans,
Duits en Engels of online worden geraadpleegd op:
www.inland-navigation-market.org.

SAMENVATTING
Het Market Insight rapport van november 2020
bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de
binnenvaart voor de eerste helft van het jaar 2020.
De coronacrisis heeft ernstige gevolgen gehad voor
het vervoer van goederen en passagiers, maar er
waren ook marktsegmenten die beter wegkwamen.
Het passagiersvervoer kreeg de zwaarste klappen
te verduren door de Covid-19-pandemie, omdat
de riviercruises en dagtochten vanaf maart 2020
en de periode daarna werden gecanceld. In
Frankrijk lag de omzet van de ondernemingen in
het binnenvaartsegment van de passagiersvaart in
het tweede kwartaal (KW2) van 2020 91% lager dan
in hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. In Duitsland
lag de daling in het vervoer van passagiers bij 72% in
vergelijking met KW2 2020. Ook in Oostenrijk kwam
de coronacrisis bij het passagiersvervoer hard aan,
temeer daar het passagiersvervoer in Oostenrijk
sowieso een veel hoger aandeel heeft in de totale
binnenvaartomzet dan het vrachtvervoer.
De gevolgen van de pandemie voor het
vrachtvervoer zijn uiteenlopend voor de
verschillende vrachtsegmenten en regio’s. Wat
meteen in het oog springt, is dat het vervoer van
ijzererts sterk terugliep vanwege de stillegging van
de autoproductie in maart. Op de Rijn verloor het
vervoer van ijzererts in de eerste vijf maanden 15%
in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Om de
Midden-Donau bedroeg dit 32%. Het vervoer van
zand, stenen en grind liep in Frankrijk 34,8% terug in
KW2 2020, waar dit het grootste vrachtsegment is.
Twee vrachtsegmenten ontsprongen de dans. De
aardolieproducten konden namelijk profiteren van
de scherpe prijsdaling, waardoor invoer, transport
en opslagactiviteiten voor stookolie gestimuleerd
werden. Het vervoer van vloeibare producten lag
op hetzelfde niveau als het jaar ervoor, zowel op
de Rijn als op de Midden-Donau.
Het tweede vrachtsegment dat niet met lagere cijfers
geconfronteerd werd, was het vervoer van graan. Op
de Midden-Donau steeg het vervoer van graan met
76%, vooral dankzij het feit dat de oogstresultaten
veel beter waren dan het voorafgaande jaar. Ook het
graanvervoer over de Beneden-Donau in Roemenië
nam sterk toe (+66,4%), terwijl de stijging in Frankrijk
juist zeer gering uitviel (+0,8%).

De vrachtprijzen op de spotmarkten toonden een
neerwaartse trend, vooral voor droge lading. Voor
aardolieproducten waren de prijzen in de eerste
helft van het jaar vrij stabiel, omdat de olievoorraden
werden aangevuld. Maar deze effecten zetten
niet door in de tweede helft van het jaar en de
vrachtprijzen in de tankvaart lopen nu weer terug.
In tegenstelling tot de passagiersvaart, kwam de
omzet van vrachtbedrijven veel minder onder druk
te staan. Voor de Duitse vrachtondernemingen
viel de omzet in KW2 2020 9% lager uit dan in het
jaar ervoor. In Nederland toont deze indicator een
percentage van -17, maar dit cijfer bevat bedrijven
die zowel goederen als passagiers vervoeren.
In dit rapport is een hoofdstuk opgenomen dat
volledig aan Oostenrijk gewijd is. In dit land heeft
de binnenvaart een hoog aandeel in de modal split
voor invoer uit Oost-Europese landen (binnen de
trimodale Donau-corridor).
De riviercruises op het Oostenrijkse deel van de
Donau toonden tussen 2010 en 2019 een groei van
80%, maar voor de jaren 2020 en 2021 zal deze
positieve trend als gevolg van de Covid-19-pandemie
een scherpe daling te zien geven.

DE MARKTOVERZICHT EN
MARKTOBSERVATIE IN HET KORT
Het Jaarrapport en de Market Insight (dat twee keer
per jaar verschijnt) zijn publicaties van de CCR over
de binnenvaartmarkt in Europa. Elk jaar wordt tevens
een thematisch rapport door de CCR gepubliceerd
over een thema dat in overleg met de Europese
Commissie wordt vastgesteld. Deze gratis publicaties
bevatten analyses van de economische situatie die
zowel voor de beroepsgroep en het bedrijfsleven als
voor het vervoersbeleid en de administraties kunnen
bijdragen aan de strategische besluitvorming. De
vergaring en de analyse van deze gegevens door
de CCR maken sinds 2005 onderwerp uit van een
cofinanciering door de Europese Commissie. Deze
vruchtbare samenwerking heeft de CCR in staat
gesteld deze activiteit, die de CCR nu al bijna twee
eeuwen voor de Rijnvaart verricht, uit te breiden tot
alle Europese waterwegen.

DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is
een internationale organisatie die een essentiële
regelgevende rol speelt voor de organisatie van de
Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, juridisch,
economisch, sociaal en milieugebied. Haar
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord
en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien
van de Rijn, ontplooit de CCR vandaag de dag talrijke
activiteiten die betrekking hebben op de Europese
waterwegen in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw
samen met de Europese Commissie, alsmede met
de andere rivierencommissies en internationale
organisaties.

Wij wensen u veel leesplezier!

Palais du Rhin
2, place de la République - CS10023
F - 67082 Straatsburg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 52 20 10
Fax +33 (0)3 88 32 10 72
ccnr@ccr-zkr.org
www.ccr-zkr.org

