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Executive summary 

Den finansielle krise og medfølgende globale recession indebar, at 

containerindustrien oplevede sin første nedgang i efterspørgsel, hvilket kombineret 

med lavere salgspriser førte til økonomiske problemer for en række rederier.  

 

Industrien er drevet af det globale forbrug, hvilket ses gennem en positiv korrelation 

til vækst i det globale bruttonationalprodukt (BNP). En undersøgelse af 

makroøkonomiske faktorer har påvist, hvordan handel mellem lande, arbejdsløshed, 

forbrugertillid og oliepriser alle har medført usikkerhed og dermed nedgang i al 

forbrug. Containermarkedet, som er fuldt afhængig af vækst i andre industrier, er 

blevet ramt af det fald, som der har været på tværs af industrier.   

 

Markedet for containerfragt er desuden undersøgt for strukturelle forhold, som gør, at 

industrien rammes hårdere end andre ved konjunktursvingninger. Høje investeringer, 

lange afskrivningsperioder og lange leveringstider gør, at udbud ikke kan ændres på 

kort sigt, og der var en stigning i kapacitet samtidigt med faldet i efterspørgsel. 

Betaling af den nye kapacitet resulterede med den faldende omsætning i 

likviditetsproblemer og følgende refinansiering hos en række rederier. I tillæg til 

refinansiering har markedet minimeret en række omkostninger, hvilket rangerer fra 

lavere brændstof til nedskæringer i antallet af medarbejdere.   

 

Den nærmere fremtid tegner med begyndende økonomisk fremgang lysere for 

containermarkedet, men der er fortsat stor usikkerhed, som skyldes stadig stigende 

kapacitet og den generelle økonomi. Samtidigt ventes det, at markedet ændres 

yderligere i de kommende år ved blandt andet konsolideringer. Slutteligt ses der 

potentiale for optimering af den finansielle struktur, såfremt investeringsforeninger 

ejer en større andel aktiver (skibe), hvormed rederier ikke i fremtiden vil stå overfor 

de samme finansielle problemer, som de har gjort under den finansielle krise. 
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Indledning 

Den finansielle krise har de seneste år været et af de største fokusområder globalt. 

Udgangspunktet for krisen har været og bliver stadig diskuteret. Et ofte omtalt bud er 

Lehman Brothers’ konkurs i september 2008, som medførte en kraftig usikkerhed, 

der spredte sig til både resten af den finansielle sektor og andre industrier i såvel USA 

som resten af verden. Usikkerheden medførte højere opsparing og arbejdsløshed samt 

lavere efterspørgsel, hvilket resulterede i recession i størstedelen af verden. 

 

Der er ingen tvivl om, at de senere år har haft store økonomiske udsving, som dækker 

blandt andet fald i efterspørgsel, forbrugertillid og ejendomspriser, men også 

svingninger i aktiekurser, rentekurser og valutakurser. Der har samtidigt været en 

række redningsaktioner rettet mod større virksomheder inden for forskellige 

industrier. 

 

Container-branchen er en af de industrier, som er blevet kraftigt ramt. Branchen er 

følsom overfor den globale vækst, hvorfor det primært er recessionen og den faldende 

efterspørgsel, som her er væsentlig. Industrien har på trods af sin følsomhed 

overordnet været i vækst siden containeres introduktion i 1956. I perioden fra midten 

af 1980’erne og indtil 2007 var den gennemsnitlige årlige efterspørgselsvækst på 

omkring 9% på trods af op- og nedture i mange andre industrier, og der har ikke 

været et eneste år med negativ vækst. De sidste år har ændret dette, hvilket 

resulterede i et fald på omkring 10% i 2009.  

 

Analytikere er stadig uenige om, hvornår markedet vil vende for 

containerrederier. I en periode var forventningerne, at der først ville være vækst 

i efterspørgslen igen i 2014-2017, men de senere måneder har tegnet et lysere 

billede, og der tales nu om positiv vækst allerede i 2010.  

Problemformulering 
Alle containerrederier har gennem de senere år været økonomisk ramt af den globale 

recession, generelt med store tab til følge. Indflydelsen kan ses både på antallet af 

containere, som fragtes samt på de priser, som rederierne kan tage. 
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Konsekvensen af den lavere efterspørgsel har været, at flere containerrederier har 

været og stadig er på randen af konkurs, og enkelte har modtaget statslig støtte. 

Samtidigt er rederier i gang med at nytænke industrien samt bryde med nogle af 

typiske normer på det meget traditionsrige marked.   

 

Det, som findes interessant er, at undersøge, hvorfor industrien er blevet ramt så hårdt 

af den finansielle krise, hvorvidt branchen er særlig udsat, og hvilke tiltag der indtil 

videre er foretaget i industrien. Derudover gør den fortsatte usikkerhed det relevant at 

se på, hvordan de kommende år forventes at påvirke udvikle sig.  

 

Dette vil søges behandlet gennem følgende problemformulering: 

 

”Hvordan har den aktuelle finansielle krise og medfølgende globale recession 

begyndende i 2008 påvirket container-industrien, og hvordan søger rederier at sikre 

deres position? 

 

I besvarelsen af problemformuleringen vil der fokuseres, men ikke begrænses til 

gennemarbejdning af: 

1. Hvordan har containermarkedet udviklet sig i 2007-2009? 

2. Hvorfor har de senere år ramt industrien hårdere end tidligere recessioner? 

3. Har finanskrisen medført specielle finansielle problemer for 

containerindustrien? 

4. Hvad har industrien og specifikke rederier gjort for at optimere i 2007-2009? 

5. Hvilken udvikling forventes for industrien de kommende år? 

6. Hvilke yderligere tiltag kan introduceres? 

 

Derudover vil der indledningsvis være en diskussion af det aktuelle marked samt en 

definition af den krise, som er relevant for emnet. 

Afgrænsning 
Opgaven omhandler den nuværende krises påvirkning, hvorfor der er en naturlig 

tidsmæssig afgrænsning. Det primære fokus vil derfor være på de sidste år op til og 

under krisen (2005-2009). Data vil dog hvor muligt bringes tilbage til 2000, da det 
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derved er muligt at medtage en cyklus fra industrien med nedgang i 2001-2002 og 

følgende optur i 2003-2007.  

 

Opgaven fokuserer på containerrederier, hvormed der afgrænses fra alle andre 

containeraktiviteter såsom logistikvirksomheder, landtransport, flytransport og 

terminaler. Disse spiller alle en væsentlig rolle for den overordnede containerfragt og 

vil i høj grad også være påvirket af krisen. Selvom alle rammes af nedgange på 

markedet, er der forskelle i udviklingen, hvorfor fokus holdes til rederier.  

 

Nogle af de globale rederier står ikke alene i deres ejerforhold, men er i stedet en del 

af en større gruppe, som også har andre aktiviteter både indenfor shipping og helt 

andre områder. Dette inkluderer for eksempel Mærsk Line ejet af A.P. Møller – 

Mærsk A/S og det tyske selskab Hapag-Lloyd ejet af TUI. I den grad det er muligt vil 

data alene benyttes fra rederierne, men ikke alle selskaber oplyser eksempelvis 

indtjening på det niveau. Der vil blive gjort rede for data løbende i opgaven. 

Der er i opgaven ikke foretaget geografisk afgrænsning, og der vil benyttes globale 

data for containerindustrien. Eksempler på kunder, paralleller til andre industrier samt 

offentlig støtte vil primært findes i USA og Europa, hvilket i høj grad skyldes 

tilgængelighed af information. 

 

De fleste rederier har en stor del af deres omsætning i US dollar, mens udgifter ofte er 

i lokal valuta. En undtagelse er brændstof, som også ofte er US dollar. Svingninger i 

valutakurser kunne derfor være et muligt område, hvor rederier kan afdække deres 

risici, men for at holde fokus på eftervirkninger af og mulige tiltag ved faldende 

efterspørgsel, afgrænses der her fra analyser af kursændringer, svingninger i 

aktiekurser, renteændringer og andre lignende aspekter.  

Definitioner 

I specialet vil anvendelse af shipping-specifikke termer blive søgt begrænset, men 

enkelte forkortelse og betegnelse vil være nødvendige. Disse er her kort forklaret.  

TEU: Twenty-feet Equilivant Unit – et standard mål betegnende en tyve-fods 

container. Containere har to standard mål, tyve eller fyrre fod. En fyrre-fods container 

betegnes FFE. 
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Chartring: Leje af skibe, hvilket kan ske på korte eller lange kontrakter. For 

containermarkedet er det primært langtidskontrakter. Omkring halvdelen af den 

globale kapacitet ejes af investeringsforeninger, som udlejer skibe til rederierne. 

Rederierne opererer derefter skibene som en del af deres egen flåde. 

Rederi: Rederier opererer selv skibe enten gennem direkte ejerskab eller chartring. 

Rederier sælger plads direkte til kunder (på business-to-business markedet) eller 

gennem freight forwarders. 

Freight Forwarders: Virksomheder, der køber store mængder plads hos rederierne, 

og derefter sælger pladsen videre til mindre eller private kunder (business-to-

consumer). Freight Forwarders opnår typisk en form for mængderabat hos rederierne, 

som gør de kan opnå en fortjeneste ved videresalg. 

Metode 

Specialet er struktureret 

som vist i figur 1. Efter 

afklaring af diverse 

formalia vil opgaven tage 

udgangspunkt i en 

definition af markedet samt 

den finansielle krise for at 

sikre, at alle senere 

analyser har fælles 

udgangspunkt.  

 

Dernæst foretages en kort 

analyse af selve 

containermarkedet. En 

gennemgribende analyse af markedet vil være for omfattende i forhold til opgavens 

mulige omfang, og det er derfor nødvendigt at foretage en række begrænsninger for at 

holde fokus til krisens påvirkning i industrien. Med udgangspunkt i Porter’s Five 

Forces og PESTEL vil væsentlige aspekter kort diskuteres og vurderes. Dette 

inkluderer konkurrencesituationen, kunderne og substitutter fra Porter samt økonomi 

og socio-kulturelle forhold fra PESTEL. 

Definition af den finansielle krise og markedet 

Markedsanalyse 
Porter’s Five Forces 

PESTEL 

Udvikling under krisen 
Udbud 

Efterspørgsel 
Indtjening 

Analyse af krisen og industrien 
Udvikling i efterspørgsel 
Industriens sårbarhed 

Industriens finansielle forhold 

Tiltag fra rederierne 
Fokus på udbud 

Fokus på omsætning 
Fokus på omkostninger 

 

Fremtiden 
Udbud og efterspørgsel 

Konsolidering 
Nye tiltag (no-show fee) 

Ændringer i ejerskab af aktiver 

Figur 1 - Metode 
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Den overordnede markedsanalyse føres videre i en analyse af, hvordan markedet har 

udviklet sig under den finansielle krise. Fokus vil her være på udbud, efterspørgsel og 

indtjening. Den næste del af opgaven indeholder den dybdegående analyse af, 

hvordan containerindustrien er blevet påvirket af krisen. Analysen deles i tre 

hovedområder, hvor det første omhandler udviklingen i efterspørgsel, samt hvilke 

faktorer der påvirker denne. Udgangspunktet vil være BNP udviklingen, da den ses 

som et repræsentativt mål for den økonomiske udvikling. Analyser her vil inkludere 

enkelte regressionsanalyser for at vurdere sammenhæng i udviklingen. Det andet 

område dækker over industriens sårbarhed overfor økonomiske konjunkturer, og der 

vil her diskuteres, hvilke forhold containerindustrien har, som gør den mere sårbar 

end andre industrier. Det tredje og sidste område vil gå i detaljer med den finansielle 

udvikling på markedet. En del industrier såsom bilfabrikkerne i USA har under krisen 

modtaget statslige tilskud. Det er også tilfældet for nogle rederier, hvilket vil søges 

belyst i forhold til teorier om Lender of Last Resort samt Too Big To Fail. 

 

Den voldsomme nedgang i industrien har naturligt medført en række ændringer hos 

rederierne. Det næste afsnit vil diskutere, hvilke tiltag, som der er foretaget for at 

overleve under krisen.  

 

På baggrund af de foretagne analyser vil sidste del af specialet søge at vurdere, 

hvordan industrien vil udvikle sig i de kommende år. Det inkluderer både 

efterspørgsel, yderligere tiltag samt potentielle ændringer i industristrukturen. 

Teori 
Specialet er en analyse af den finansielle krises påvirkning på en specifik industri, 

hvorfor de primære diskussioner omhandler udviklingen og, hvad der påvirker denne. 

Til de forskellige analyser indhentes inspiration fra nogle kendte modeller samt 

artikler. 

 

Markedsanalysen er inspireret af såvel Porter’s Five Forces som PESTEL. Begge er 

anerkendte modeller inden for enten industri- eller omverdensanalyser. Porter’s Five 

Forces er med tiden blevet kritiseret for at være en statisk model, og der er gennem 
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årene foreslået en række mulige forbedringer for at overkomme dette. Eftersom den 

her alene benyttes som inspiration for at udvælge relevante områder, anses det ikke 

som nødvendigt at vurdere potentielle alternativer. Udvalg af relevante faktorer er 

baseret på specialets afgrænsning, hvorfor leverandører samt adgangsbarrierer ikke 

inkluderes. Samtidigt menes de to områder ikke kritiske for at vurdere, hvordan 

krisen har påvirket industrien. PESTEL har ligeledes været udsat for en vis kritik, 

hvilket blandt andet inkluderer, at modellen som sådan ikke repræsenterer et 

analyseværktøj, men alene en ramme, som kan sikre, at individuelle analyser dækker 

de væsentligste omverdensfaktorer for en industri. I dette tilfælde er kun to faktorer 

fra PESTEL inkluderet, hvilket repræsenterer de to, som har størst indflydelse på 

udviklingen i efterspørgsel efter containertransport. De mange andre påvirker i højere 

grad, hvordan industrien udvikler sig samt hvilke krav, som omverden stille til 

industrien.  

 

Til enkelte analyser benyttes regressionsanalyser, hvor det antages, at data er 

normalfordelt. Der er en vis usikkerhed forbundet med analyserne, både da data ikke 

er fuldstændig normalfordelt og på grund af den relativt korte dataserie. Det blev 

vurderet, at en analyse stadig ville give en rimelig indikation af sammenhænge. 

 

Teori fra faget Finansielle Kriser og Virksomhedskrak er inddraget løbende, og 

væsentlige områder har været omkring definitionen af en finansiel krise, Behavioural 

Finance, Lender of Last Resort samt Too Big To Fail og den dertilhørende Moral 

Hazard risiko.  

Empiri og kildekritik 
Det primære data til specialet omhandler selve containerindustrien. Data hentes derfor 

især fra internationale virksomheder specialiseret i analyse af shipping. Dette 

inkluderer konsulentvirksomhederne Drewry og Clarkson, der begge udgiver 

kvartalsvise rapporter om udviklingen i industrien. Begge er anerkendte og anses som 

troværdige inden for deres felt, men da deres modeller og analyser ikke er ens, vil der 

ofte refereres til begge. Desuden vil Alphaliner inddrages, som er en online portal 

kreeret for shippingindustrien. Alphaliner udgiver både nyheder og har databaser over 

alt eksisterende og fremtidig kapacitet på markedet. Det anses for at være en af de 
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mest præcise kilder for udbud og kapacitet. Andre industri-specifikke kilder som 

Journal of Commerce (JoC) og Containerization International (CI) inkluderes 

ligeledes. JoC har statistisk på al last til og fra USA, udgiver diverse analyser samt 

løbende nyheder, hvor CI har en smule information om rederier samt løbende 

nyheder. 

 

Til en række analyser af faktorer, som påvirker efterspørgslen er der benyttet data fra 

International Monetary Fund. IMF repræsenterer 186 lande, og arbejder blandt andet 

for at sikre finansiel stabilitet, øge international handel og mindske fattigdom i 

verden. Da IMF ikke arbejder for specifikke lande eller organisationer og 

virksomheder menes det, at data kan tillægges værdi som værende troværdigt. 

Samtidigt offentliggør IMF data på tværs af lande, hvilket giver mulighed for 

sammenligning af tal beregnet og indsamlet efter samme metode. Risiko for 

misvisende tal bliver derved minimeret. Data fra IMF inkluderer blandt andet BNP 

vækst, arbejdsløshed og eksport/import data. Landespecifikke data hentes derudover 

fra økonomiske analyseinstitutter i de respektive lande. 

 

Yderligere kilder inkluderer de forskellige rederiers hjemmesider, hvor især data 

omkring deres finansielle situation er hentet fra årsrapporter. Årsrapporterne i sig selv 

er typisk troværdige via deres revisionspåtegnelse, men hjemmesider søger naturligt 

at promovere det enkelte selskab. Der er derfor også benyttet en række nyhedssider 

for at validere information om udviklingen hos de forskellige rederier. Slutteligt har 

EU Kommissionen samt diverse organisationer udgivet analyser om udviklingen i 

både industrien og økonomien, hvilket er benyttet som baggrundsmateriale. 
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Definition af krisen 
Den økonomiske situation er siden 2008 ofte beskrevet som en finansiel krise, men 

sjældent defineres det, hvad der menes med en finansiel krise. Rent økonomisk findes 

der en række fortolkninger afhængig af, hvilken teori man følger. Den monetære teori 

med Anna Schwartz og Filton Friedman i spidsen tolker en virkelig finansiel krise, 

som en periode med run på bankerne1, hvorfor de sidste år ville kategoriseres som 

det, Anna Schwartz hun kalder en pseudo-krise. Modsætningen er den Keynesiaske 

teori, hvor man i højere grad ser kriser som en naturlig del af økonomien. Her vil 

betegnelsen finansiel krise benyttes. 

 

Den nuværende krise begyndte som tidligere nævnt formentlig med Lehman Brothers 

krakket i 2008, men allerede inden da var der begyndende nedgang på boligmarkeder, 

og der var muligvis set en nedgang i økonomien også uden krakket. Det finansielle 

marked har lidt voldsomt under krisen, hvorfor perioden ofte omtales som en 

finansiel krise, men nedgangen endte med at sprede sig til alle industrier og førte til 

direkte recession i en stor del af verden. USA havde som eksempel negativ BNP 

vækst fire kvartaler i træk (2008-2009)2. Baggrund for recessionen menes at være den 

store usikkerhed i den finansielle sektor, hvor det blev nødvendigt at indføre statslige 

hjælpepakker til banker samtidigt med, at aktierne styrtdykkede. Usikkerheden og 

den følgende lavere efterspørgsel fulgtes med faldende huspriser, hvilket også var 

med til at skabe lavere efterspørgsel, og som resultat en højere arbejdsløshed. I USA 

steg arbejdsløsheden fra lige under 5% i januar 2008 til omkring 10%, da den toppede 

i slutningen af 20093. Flere andre lande var igennem udviklinger i samme stil. 

 

For containerindustrien er det den efterspørgselsdominerede del af krisen, som er 

relevant, da den direkte påvirker behovet for transport af varer. I alt følgende vil 

referencer til krisen derfor være relaterede til recessionen og ikke den finansielle 

sektor med mindre andet specificeres. 

                                           
1 Kilde: ”Real and Pseudo-Financial Crisis” 
2 Kilde: www.tradingeconomics.com  
3 Kilde: www.data.bls.gov  
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Definition af containerindustrien 
Som udgangspunkt for opgaven og de kommende analyser vil der indledningsvist 

foretages en kort definition af containerindustrien og det marked, som der fokuseres 

på. Dette følges af en analyse af de primære faktorer i industrien.  

 

Containerindustrien opererer primært indenfor liniefart, en transportform, som har 

eksisteret siden 1818. Liniefart er en fælles betegnelse for søtransport, hvor der 

opereres med faste afgange og ruter samt flere kunder per afsejling. Modsætningen er 

tramp-markedet, hvor man i stedet skifter rute og tidspunkt afhængig af den enkelte 

kunde. Liniefarten blev i 1956 fornyet ved introduktion af containeren, som gjorde 

det langt hurtigere, lettere og mere sikkert at transportere varer. Containeren udvidede 

samtidigt transportmarkedet til også at inkludere tog og lastbiler, og den gjorde det 

samtidigt muligt at automatisere laste- og lossearbejde kraftigt. Industrierne for både 

havne og landtransport er i dag tæt forbundet med søtransport, og de er i sig selv store 

industrier. I det følgende vil fokus alene være på søtransporten jævnfør afgrænsning 

af opgaven, hvorfor henvisninger til containerindustrien eller containermarkedet alene 

referer til søtransport. 

 

Før den nuværende finansielle 

krise har der på containermarkedet 

været konstant vækst siden 1956. I 

perioden 1980 – 2008 var den 

gennemsnitlige årlige vækst på 

godt 9%. Året 2009 endte derimod 

med den modsatte udvikling og et 

fald i efterspørgsel på omkring 

10%, hvilket første til milliardtab hos rederierne. Graf 14 viser væksten siden 2001 

ifølge de to større analysebureauer i industrien. Den store og atypiske nedgang er 

udgangspunkt for de kommende analyser og diskussioner, som begynder med en 

analyse af markedet. 

                                           
4 Kilde: Drewry and Clarkson, 4. kvartal 2009 
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Markedsanalyse 
I det forrige afsnit blev det aktuelle marked kort defineret og beskrevet. Det følgende 

er en kort analyse af nogle af de væsentligste faktorer på markedet. Analysen er 

inspireret af Porter’s Five Forces samt PESTEL, hvor specifikke faktorer er udvalgt: 

- Fra Porter’s Five Forces: Konkurrencesituation, konkurrenter og substitutter 

- Fra PESTEL: Økonomi og sociokulturelle faktorer 

 

De valgte faktorer er medtaget både for at give en forståelse for markedet, men også 

da de senere er relevante for at klargøre, hvorfor industrien blev ramt så hårdt under 

krisen. Alle andre faktorer fra de traditionelle analyseværktøjer er stadig interessante, 

men de ses ikke som kritiske for den aktuelle problemstilling. 

Konkurrencesituation 

I det følgende gennemgås alene konkurrencen internt mellem rederier, da der er 

afgrænset fra andre transportformer. Der opererer mere end 100 rederier inden for 

liniefragt, hvor de største 100 rederier kontrollere mere end 90% af den eksisterende 

kapacitet5. Markedet omtales generelt som meget kompetitivt, hvilket kan 

underbygges ved hjælp af data på markedsandele.  

 

Det største rederi er Maersk 

Line, som har 14,8% af 

kapaciteten, hvilket ikke er nok 

til at have en dominerende 

position6, som ifølge for 

eksempel Europa-

kommissionen først er aktuelt 

ved 40-45% af markedet. 

Markedsandel for den største 

spiller er alene ikke nok til at definere konkurrenceintensiteten på et marked. Hertil 

benyttes ofte også koncentrationsratioen af typisk de fire største spillere, hvor en 

højere ratio indikerer, at de fire spillere har en højere magt på markedet. Såfremt de 

                                           
5 Kilde: Alphaliner 
6 Ved en dominerende position forstås muligheden for at bestemme vilkår på markedet. 
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har under 40% af markedet, kan det betragtes som værende meget kompetitivt. De 

fire største containerrederier har tilsammen 37% af markedet.  

 

En sidste måde at vurdere konkurrenceintensiteten er gennem Herfindahl-Hirschman 

indexet, hvilket er et generelt accepteret mål7. For den aktuelle industri kan HHI 

beregnes til 542, hvilket indikerer mange spillere af relativ tæt størrelse og 

derigennem høj konkurrence8.  

 

Konkurrencelovgivningen for containertransport har adskilt sig fra en lang række 

andre industrier, da det i flere geografiske områder har været og er tilladt samarbejde 

i såkaldte konferencer. Konferencer giver rederier mulighed for at aftale blandt andet 

tillæg til priser, fartplaner, hyppighed af afsejling og regulering af kapacitet9. Dette 

blev oprindeligt indført for at sikre stabile transportmuligheder. I Europa blev 

undtagelsen til den generelle konkurrencelovgivning ophævet i slutningen af 2008, og 

det ventes, at denne tendens vil følges andre steder. Efterhånden som konferencer 

forsvinder, menes det, at der vil opleves en øget konkurrence, da aftaler mellem 

rederier ikke længere er mulige. En forsat undtagelse vil være såkaldte Vessel 

Sharing Agreements (VSA). Her indgår en gruppe rederier en aftale, hvor de hver 

indskyder et antal skibe til en fælles rute og derefter deler kapacitet på alle skibe. 

Kunder og prisfastsættelse sker individuelt10. 

Kunder 

Containerrederier befinder sig på business-to-business markedet med kunder inden 

for utallige industrier, som alle har behov for at få transporteret varer mellem to 

punkter over typisk længere distancer. Kunderne sælger både videre til andre 

virksomheder og til private, hvorfor rederier påvirkes af efterspørgslen i flere 

industrier (for eksempel mad og drikke, tekstil, biler, byggematerialer). Der er ikke 

nogen officielle opgørelser over antallet af kunder, men Maersk Line alene servicerer 

                                           
7 Kilde: http://www.justice.gov/atr/public/testimony/hhi.htm. Beregnet ved summen af de kvadrede 
markedsandele. 
8 HHI under 1000 indikerer høj konkurrence, 1000-1800 moderat konkurrence og over 1800 lav 
konkurrence. 
9 http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/5bb82c15/com2004_0675da01.pdf  
10 
http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/our_services/general_business_terms/Vessel
%20sharing%20agreement  
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som det største rederi mere end 100.000 kunder globalt. Størstedelen er små kunder, 

som leverer en meget lille del af den samlede last, hvorimod den største del af lasten 

kommer fra få store kunder. De større kunder er hos både Maersk Line og andre 

rederier ofte globale virksomheder, som for eksempel Walmart, General Motors, 

Home Depot, Nike, Mercedes og Ikea. De udvælger som regel to eller tre rederier til 

at håndtere deres last for dermed at sikre deres forhandlingsposition og minimere 

deres sårbarhed. Både det lave antal af store kunder samt muligheden for at splitte 

lasten over flere rederier er medvirkende til at give kunderne en stor 

forhandlingsfordel. Den primære faktor i valg af rederi vil for de fleste være pris, men 

også miljø, transporttid, præcision og lethed ved gennemførelse af transport kan spille 

ind. 

 

De større kunder indgår typisk en årlig aftale med rederier, hvor bestemte 

lastmængder mellem specifikke havne aftales. I løbet af året skal kunden bestille 

plads til og levere det aftalte antal containere, som rederiet så til gengæld garanterer 

transport af inden for en given uge. Der kan være en aftalt mængderabat, når kunden 

har leveret en bestemt del af det aftalte, men derudover har der for kunderne 

traditionelt ikke været økonomisk incitament til at levere det aftalte. 

Substitutter 

I det følgende anses substitutter som alternativer til fragt af containere til vands. Den 

årlige fragt af containere via rederier var i 2009 på godt 130 millioner TEU, hvor 

tidligere år har set mellem 140 og 150 millioner TEU. Tages både antal og distance i 

betragtning, findes der ikke noget kendt alternativ til skibsfragt af containere. Mellem 

Asien og Europa kunne tog og lastbiler overvejes, men mængden af containere gør 

det umuligt at håndtere. I andre geografiske områder er fly det eneste alternativ til 

skibstransport, men også her bliver kapacitet en begrænsning. Samtidigt er der store 

prisforskelle, hvorfor det sjældent vil være et reelt alternativ for kunderne. Slutteligt 

er skibstransport den mest miljøvenlige transportform11, hvilket i Europa blandt andet 

                                           
11 Verdens største containerskibe (Emma Mærsk) bruger 1 kWh per ton last for hver 66 km. En 
jumbojet vil derimod bruge 1 kWh per ton last for hver 0,5 km. 
(http://www.maerskline.com/globalfile/?path=/pdf/environmental_friendly_lady_en)  
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har været set gennem initiativer for at fjerne last fra vejene ved at promovere 

søtransport på floder siden begyndelsen af 2000’erne12. 

Baseret på ovenstående er der overordnet ikke mulige substitutter, hvorfor den største 

trussel ikke er anden transportform, men derimod mindre behov for fragt. Dette 

område diskuteres nærmere i de to kommende afsnit. 

Økonomiske faktorer 

I dette afsnit ønskes det kortlagt, hvorfor økonomiske faktorer kan spille en rolle på 

containerindustrien. Et senere afsnit vil mere dybdegående analysere den globale 

økonomiske udvikling med henblik på at vurdere, hvordan den har påvirket industrien 

 

Containershipping leverer fragt mellem to områder, ofte to forskellige lande. Denne 

fragt er drevet af handel mellem lande eller ved transport af varer produceret i andre 

lande end salgslandet. De to primære grunde har til fælles, at de er 

efterspørgselsafhængige, hvorfor vækst i et land typisk vil medføre vækst for 

containershipping. En undtagelse ses, såfremt et lands vækst alene kommer internt og 

al yderligere forbrug bliver brugt til at købe lokale varer. Der har gennem årene været 

en række forsøg på at øge lokal produktion gennem statsstøtte eller minimere import 

ved handelsbarrierer. Overordnet har handel mellem lande alligevel været stigende, 

hvorfor det forventes, at der er positiv korrelation mellem vækst og 

containershipping13. Økonomisk vækst måles typisk ved bruttonationalproduktet 

(BNP) i et land, hvorfor den globale BNP vækst vil inddrages senere. 

 

Oliepriser er et andet afgørende økonomisk nøgletal for containershipping af to 

primære grunde. For det første spiller den en rolle på det generelle økonomiske 

vækstniveau, og for det andet da den indgår i rederiers omkostningsstruktur.  

 

OECD udgav i 2004 en analyse om konsekvensen ved stigende oliepriser. Her blev 

det konkluderet, at en stigning i oliepris fra det daværende niveau på USD 25 per 

tønde til USD 35 per tønde ville medføre et fald i BNP på 0,4% inden for OECD 

                                           
12 Gennem Marco Polo programmet kørt af Europa Kommissionen 
(http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm)  
13 Antagelsen vil søges bekræftet i et kommende afsnit 
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landene. Samtidigt ville arbejdsløsheden stige14. Analysen understøtter det relevante i 

at se nærmere på oliepriserne, men derudover findes den også interessant, da den 

viser, at oliepriser har udviklet sig helt anderledes end ventet. Scenariet med USD 35 

per tønde skal sammenlignes med priser, der i 2008 toppede med langt over USD 100 

per tønde. 

 

De store udsving har udover at påvirke efterspørgslen også gjort det svært for rederier 

at forudsige deres egne omkostninger og dermed at fastsætte priser. En del af risikoen 

søges overført til kunderne ved at opkræve en Bunker Adjustment Factor (BAF), som 

justeres med aftalte intervaller. Måden hvorpå rederier benytter BAF er en af de 

faktorer, som i øjeblikket ændrer sig, hvorfor dette også vil blive berørt mere 

detaljeret senere. 

Sociokulturelle forhold 

Det er en lang række aspekter, som kan behandles under sociokulturelle forhold. For 

det globale containermarked og den givne tidshorisont er det især forventninger til 

fremtiden, som er interessante. Forhold som stigende lokale indkøb vil også kunne 

spille en rolle, da det nedsætter transportbehovet uden at ramme den generelle 

efterspørgsel. Slutteligt vil folks indkomst spille en rolle, da den påvirker det totale 

forbrug. Andre demografiske forhold anses ikke som relevante i denne sammenhæng. 

 

Forventninger til fremtiden påvirker ikke kun efterspørgslen, men også den totale 

indtjening for rederier, hvilket har været set i tidligere perioder. Under den sidste 

økonomiske nedgang i 2001-2002 

var der på trods af stigende 

efterspørgsel store fald i de 

fragtrater, som kunderne var villige 

til at betale. Senere år har set samme 

udvikling, hvor år med lavere 

efterspørgselsvækst har set større 

                                           
14 http://www.iea.org/papers/2004/High_Oil_Prices.pdf  
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ratestigninger. Først i 2009 var der en periode, hvor begge dele faldt samtidigt. Graf 

315 viser sammenhængen for udvalgte markeder. Analyse af, hvordan forbrugertillid 

spiller ind på selve efterspørgslen, vil foretages sammen med analyse, hvorfor 

efterspørgslen oplevede det store fald. 

Delkonklusion 

Der er foretaget en kort analyse af containermarkedet og de faktorer, som spillede en 

væsentlig rolle i udviklingen under den finansielle krise. Det er konkluderet, at 

rederier befinder sig på et marked med intensiv konkurrence, og hvor kunderne har en 

stærk forhandlingsposition. Efterspørgslen drives af behov i andre industrier, hvilket 

gør det umuligt for rederier at påvirke det totale behov. Samtidigt kan rederier ikke 

øge behovet ved at angribe andre industrier. På den positive side er der ikke 

substitutter til containerfragt. Industrien påvirkes af flere faktorer på både behov og 

indtjening. Det gælder både olieprisernes udvikling samt forbrugertilliden. Samles de 

forskellige analyser, tegner der sig et billede af et marked, hvor spillerne har 

begrænset indflydelse, og derfor står svagt ved konjunktursvingninger eller recession. 

                                           
15 Kilde: Drewry 4. kvartal 2009, udvalgte markeder er de tre øst-vest markeder, som beskrives 
nærmere i næste afsnit. 
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Containerindustriens udvikling under krisen 
Det forrige afsnit vurderede, hvordan markedet for containershipping er opbygget og 

analyserede kort, hvordan en række faktorer påvirker industrien og markedet. Det 

følgende afsnit vil analysere, hvordan markedet specifikt har udviklet sig de seneste 

år og dermed, hvordan den globale recession har påvirket industrien. Et følgende 

afsnit vil søge at vurdere sammenhængen og udviklingen mere dybdegående. Fokus 

vil primært være på efterspørgselssiden, da det er her den store påvirkning har været, 

men udbud vil inddrages for at danne det samlede billede, og da det er her, rederierne 

selv har forsøgt at påvirke udviklingen. 

Udbud 

Udbud på containermarkedet defineres som al tilgængelig kapacitet, og det kan 

dermed ikke direkte sammenlignes med den samlede efterspørgsel. Det skyldes 

blandt andet, at udbud påvirkes af de specifikke sejlruter, hastighed hvormed skibene 

sejler, og hvor udnyttede skibene er undervejs på ruten. Det er dermed muligt at 

påvirke det egentlige udbud ved at ændre på de forskellige faktorer. 

 

Historisk har det været nødvendigt for udbud at vokse mere end efterspørgsel for at 

holde balance på markedet, hvilket skyldes to primære og flere mindre faktorer. For 

det første er den distance, som hver container flyttes steget, hvilket er sket, 

efterhånden som produktion af varer flyttes længere og længere væk fra Europa og 

USA. Dernæst er der voksende ubalance mellem regioner, hvilke betyder at skibe fra 

Asien til USA sejler tæt på fulde, men fra USA til Asien har langt mindre last med. 

Hver plads på skibene kan dermed ikke udnyttes fuldt ud. De senere år har 

sejlhastighed desuden spillet en stor rolle. De stigende brændstofpriser samt højere 

fokus på miljø har gjort det profitabelt i visse situationer at indsætte et ekstra skib på 

en rute og samtidigt sætte farten ned. Tages en fiktiv rute mellem Asien og USA vil 

der for eksempel tidligere være brugt syv skibe for at tilbyde ugentlig afgang, men 

ved nedsætning af sejlhastighed kræves fremover otte. Hver container tilbringer 

dermed længere tid om bord, og den enkelte plads bruges færre gange på et år. 

 

Udbudet i er i gennemsnit vokset med 11-12% per år fra begyndelsen af 1980’erne. I 

2005-2006 var der mangel på kapacitet på markedet, hvorfor skibsværfter generelt 
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var booket mange år ind i fremtiden. Atten måneder før krisen begyndte (marts 2008) 

var svarende til 60% af den eksisterende kapacitet på ordre. En del af dette er allerede 

leveret og kombineret med fald i efterspørgslen i 2009 vendte situationen til 

overkapacitet.  

 

Antallet af ordrer på markedet kan være med til at vurdere, hvor stærk tiltro der er til 

markedet, da rederier har en tendens til at bestille i gode tider. Der blev de første 

femten måneder efter Lehman Brothers krakket bestilt totalt seks mindre skibe hvoraf 

de fire kun var delvist containerskibe. I de samme 15 måneder blev bestillinger aflyst 

eller ændret til andre skibstyper i en størrelse svarende til 6,7% af den samlede 

kapacitet målt i oktober 

2008.16 Til 

sammenligning blev der i 

2007 bestilt mere end 370 

containerskibe i 

varierende størrelser.17 

Som vist ved graf 418 

forventes der en rimelig 

høj vækst i 2010, selvom 

der ikke er placeret ordrer det seneste år. Det skyldes, at ordrer placeret inden 

nedgangen endnu ikke alle er leveret. Først i 2011 ventes der lavere stigninger i 

kapaciteten.   

 

Rederier har forsøgt at overkomme den for høje kapacitet på flere måder, hvilket 

inkluderer aflysning af ordrer på nye skibe og nedlægning af ældre skibe. Derudover 

bliver den føromtalte langsommere sejlhastighed også brugt til at modvirke den 

ekstra kapacitet. Slutteligt er en del skibe taget ud af markedet, hvilket betyder, at de 

ligger stille i blandt andet Singapore, da det ikke har været profitabelt at have alle 

                                           
16 Kilde: Alphaliner Newsletter No 08 - 2010 
17 Kilde: Alphaliner 
18 Kilde: Drewry/Clarkson rapporter + Alphaliner. Forskelle for 2009 og 2010 skyldes forskellige 
analysemetoder. For eksempel justerer Drewry for forventning om skibe der tages af markedet på 
grund af alder, hvilket Clarkson ikke gør. 
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skibe på markedet. Disse aspekter behandles alle nærmere i senere afsnit om, hvordan 

rederier har reageret på krisen. 

Efterspørgsel efter containerfragt 

Det foregående afsnit konkluderede, at den tilgængelige kapacitet for rederier har 

været stigende i 2009. I samme periode har der som nævnt i et tidligere afsnit været et 

fald i efterspørgslen for containerfragt, som er langt større end tidligere set. Senere 

analyser vil gå i dybden med de faktorer, der påvirker efterspørgslen, men det vil her 

kort vurderes, hvorvidt det er hele markedet, som er påvirket eller kun dele af det.  

 

Containermarkedet kan inddeles i tre typer af markeder. Det første dækker de 

traditionelle øst-vest markeder, som inkluderer Asien-USA, USA-Europe og Europe-

Asien, og som historisk har været de største. Det næste er de intra-regionale 

markeder, hvilket er transport inden for eksempelvis Asien eller Europa. Disse 

markeder de sidste ti år vokset langt mere end de traditionelle og forventes at være 

større end øst-vest markeder inden 2010 er omme. Det sidste og noget mindre marked 

er de forskellige nord-syd markeder, som dækker transport til og fra Afrika, 

Australien og Sydamerika. Her er der ofte en større grad af specialhandel inkluderet, 

hvilket for eksempel til Sydamerika består af en høj andel af kølecontainere til frugt. 

Graf 519 viser, hvor stor en rolle de tre markeder spillede i 2004 i forhold til 

forventningen for 2010. 

 

 

 

 

 

                                           
19 Kilde: Clarkson 4. kvartal 2009 
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Alle tre markeder har oplevet en vækstnedgang i 2009, men især de to store markeder 

har været hårdt ramte. For alle tre forventes nu en lav, men positiv vækst for 2010, 

hvilket er illustreret ved graf 620. 

De tre markeder har set 

forskellig udvikling i årene op til 

krisen, hvilket passer med, at de 

intra-regionale markeder udgør 

en voksende del af 

totalmarkedet. Det faktum, at alle 

tre primære markeder har set 

voldsomt nedgang i 2009 fører til en umiddelbar konklusion om, at krisen har ramt 

globalt og ikke på specifikke delmarkeder.  

 

I et ønske om at sikre antagelsen 

om global nedgang er korrekt er 

der foretaget yderligere en analyse, 

hvor de tre traditionelle øst-vest 

markeder er specificeret. Graf 721 

viser resultatet af dette, hvilket 

understøtter, at det er en global 

krise, som rammer alle dele af containermarkedet. Det har desværre ikke været muligt 

at få data til at lave en lignende analyse på de intra-regionale markeder, men da den 

finansielle krise har ramt globalt, antages det, at der også her er set nedgange på alle 

delmarkeder. 

Indtjening 

Den negative udvikling på markedet har ikke kun påvirket efterspørgslen, men også 

de priser (fragtrater), som kunderne har været villige til at betale. Rederiernes 

omsætning er derfor ramt af både faldende salg og prisniveau, og de har alle oplevet 

tab i 2009.  

 

                                           
20 Kilde: Clarkson 4. kvartal 2009 
21 Kilde: Drewry 4. kvartal 2009 
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Udvikling i rater og efterspørgsel på de 
tre øst-vest markeder
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Den samlede indkomst for rederier er 

vist ved graf 822, hvor det er tydeligt 

at se, hvordan omsætning har været 

stigende i tidligere år, men oplevet et 

markant fald for 2009, svarende til 

35% af den totale omsætning. Flere 

rederier har gennem 2009 forsøgt at 

finde måder at mindske deres 

omkostninger, men på trods af dette er der rapporteret tab fra alle.  

 

Det blev tidligere konkluderet, at 

efterspørgslen faldt markant i 

2009, men også raterne blev ramt. 

De tre øst-vest markeder er igen 

udvalgt for at se nærmere på 

påvirkning fra henholdsvis rater og 

efterspørgsel, hvor udviklingen er 

vist ved graf 923. Det ses her, at 

raterne var relativt stabile indtil 2008, men fra 2008 til 2009 faldt de med omkring 

23%. Kombineret med efterspørgselsfaldet blev øst-vest markederne ramt af et fald i 

omsætningen på mere end 40% (eller USD 24 milliarder). En del rederier er 

privatejede eller indgår som en del af et større selskab, hvorfor rederi-specifikke data 

ikke kan findes for alle, men al tilgængelig information viser tab. Det gælder som 

eksempel tab på USD 2 milliarder fra Maersk Line, mere end USD 700 millioner fra 

APL, USD 300 millioner fra Evergreen og næsten USD 1 milliard fra Hapag Lloyd.  

 

Faldende indtjening og tab har været set i flere industrier, hvorfor det ønskes 

vurderet, hvorvidt containerindustrien økonomisk er ramt hårdere end andre. På 

grund af de manglede data for rederier specifikt er der i stedet set på udvikling i 

                                           
22 Kilde: Drewry 4. kvartal 2009 
23 Kilde: Drewry 4. kvartal 2009 
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aktiekurser. Graf x viser udviklingen for NASDAQ’s Global Market (NQGM) indeks 

i forhold til indeks for shipping (SHX).24  

 

Graf 10: Udvikling i aktiekurser 
 

Det er tydeligt at se, hvordan det umiddelbare fald for industrien var i stil med 

markedet, men også hvordan industrien derefter faldt langt mere end det 

gennemsnitlige marked. Siden begyndelsen af 2009 er de globale fald blevet mindre, 

hvorimod shipping vedblev med en meget negativ udvikling. Aktieudviklingen støtter 

formodningen om, at containerindustrien blev ramt hårdere under krisen, både end 

tidligere set, men også i forhold til andre industrier.  

Delkonklusion 

Det foregående afsnit har vurderet udviklingen i udbud, efterspørgsel og indtjening 

op til og under den finansielle krise. Det er gennem belysning af flere forskellige 

delmarkeder konkluderet, at det fald, som efterspørgslen har oplevet, har været 

globalt. På grund af de lange leveringstider på skibe til containerfragt steg udbudet 

samtidigt med, at efterspørgslen faldt, hvorfor der nu er overkapacitet. 

Containerrederier har søgt at afhjælpe dette gennem forskellige metoder som 

aflysning af ordrer, men også ved at fjerne gamle skibe fra flåderne og ved at sejle 

langsommere. Den finansielle krise har medført store fald i indtjening og aktiekurser, 

hvor det kan konkluderes, at containermarkedet har været igennem en mere negativ 

                                           
24 http://www.nasdaq.com/aspx/dynamic_charting.aspx?symbol=NQGM&selected=NQGM  
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udvikling end den gennemsnitlige industri. Kombinationen af stigende udbud og 

faldende efterspørgsel er i sig selv problematisk, men koblet med de store fald i 

fragtrater er industrien ramt hårdere end før. De følgende afsnit vil først se nærmere 

på, hvorfor efterspørgslen er faldet så voldsomt, og hvorfor industrien rammes 

hårdere end andre. Derefter følger en dybere analyse af, hvordan de nævnte og andre 

reaktioner fra rederierne har påvirket situationen.  
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Efterspørgselsrelateret påvirkning af industrien 
I det foregående afsnit blev udbud, efterspørgsel og indtjening for containershipping 

analyseret. Det blev konkluderet, at der har været et tidligere uset fald i behov. Det 

følgende afsnit vil analysere og vurdere, hvad der har forårsaget denne udvikling med 

fokus på at forklare, hvordan efterspørgslen i containerindustrien påvirkes. Analysen 

vil se på en række makroøkonomiske faktorer, der alle menes at spille en væsentlig 

rolle for industrien. Det inkluderer BNP vækst, forbrugertillid, arbejdsløshed og 

oliepriser. 

BNP vækst 

Det blev i et tidligere afsnit nævnt, at en af de kritiske faktorer for efterspørgsel af 

containerfragt er BNP niveau og vækst. Verdenshandlen og det globale BNP menes 

her relevant, da det globale containermarked analyseres. Naturligt vil enkelte landes 

udvikling spille en væsentlig rolle inden for de forskellige delmarkeder. BNP 

udviklingen for udvalgte landegrupper/lande er illustreret ved tabel 125 nedenfor 

sammen med udviklingen for containerfragt. 

 

Tabel 1: Udvikling i BNP 
 

Der er alene baseret på tabellen 

enkelte umiddelbare tolkninger om 

sammenhæng mellem efterspørgsel 

efter containerfragt og BNP vækst. 

Der ligner, at der er en stærkere 

sammenhæng mellem efterspørgslen 

og BNP vækst i de mere modne 

markeder (USA, G7, EU), end der er 

til lande i udvikling. Dette ses især 

                                           
25 Kilde: For BNP www.imf.org og for efterspørgsel Drewry. Vækst- og udviklingslande inkluderer 
149 lande og ekskluderer primært Nordamerika, Nordøst Asien samt Vesteuropa. 
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omkring 2008-2010, hvor der er fald begge steder. Kina har derimod en stærk vækst 

også i 2008-2010. Sammenhængen illustreres tydeligere ved graf 11, hvor det klart 

kan ses, at efterspørgslen har fulgt samme overordnede udvikling som de fleste 

økonomier, men med lavest sammenhæng til Kina.  

 

De første tolkninger er alene baseret på de umiddelbare data, men da det ønskes at 

vurdere sammenhængen nærmere, er der foretaget regressionsanalyse først mod det 

globale data for dermed at sikre, at den umiddelbare sammenhæng kan understøttes. 

Graf 1226 viser den lineare sammenhæng og den udregnede R2, som indikerer, at 80% 

af efterspørgselsudviklingen kan forklares gennem den globale BNP vækst. Arbejdes 

der med et konfidensinterval på 95%, kan en linear sammenhæng konstateres ved p-

værdier beregnet til mindre 

end 0,05. Den er her 

0,000587, hvorfor det kan 

konkluderes, at der findes en 

linear sammenhæng, og at 

udviklingen i global BNP 

vækst er med til at forklare 

efterspørgslen. 

 

Efter at have konkluderet, at den globale BNP vækst er med til at forklare 

udviklingen i efterspørgsel, er det videre analyseret, hvorvidt specifikke lande spiller 

en større rolle end andre. Analysen er kørt på et land af gangen, da nogle lande ellers 

ville inkluderes flere gange. USA ville for eksempel både indgå alene, som en del af 

G7 og i det globale data.  

 

Udvalgte landes forklaringsevne R Square P-værdi 
Globalt 0,79 0,00059 
Vækst- og udviklingsmarkeder 0,66 0,00413 
EU 0,78 0,00070 
G7 – lande  0,86 0,00012 
USA 0,89 0,00005 
Kina 0,28 0,11605 

Tabel 2: Forklaringsevne 

                                           
26 Del af regressionsanalyse kørt i excel, se bilag 1 for yderligere detaljer 

Linear sammenhæng mellem efterspørgsel 
og global BNP vækst 2001 - 2010
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Baseret på de enkelte analyser er det især højt udviklede lande med stærk økonomi, 

som kan forklare udviklingen i efterspørgslen. Dette hænger naturligt sammen med, 

at G7 landene som eksempel har været voldsommere påvirket under de sidste års 

finansielle krise. Derudover er der her et højere luksus-forbrug, som er det, der 

naturligt bortfalder først. Det følgende vil 

for at dække både import og eksport siden 

fokuserer primært på G7 landene, hvor en 

stor del af forklaringen formentlig findes 

samt på Vækst- og udviklingsmarkederne. 

De to landegrupper forventes i 2010 at 

dække 85% af det globale BNP, hvoraf 

G7 vil stå for omkring 50% og vækst- og 

udviklingsmarkederne for 35%. I løbet af de sidste ti år har de to markeder tilsammen 

haft en stabil andel af det globale BNP, men G7-landenes rolle er mindsket, som 

illustreret ved graf 13, og det menes derfor også, at de to grupper er repræsentative 

for den globale udvikling.  

 

Da G7-landene dækker halvdelen af den globale BNP, var det forventet, at der her 

ville findes en høj sammenhæng mellem deres udvikling og udviklingen for 

containerfragt. Dette hænger også sammen med, at containermarkedet især drives af 

eksport fra Asien og import til de mere stabile økonomier.  

 

Udviklingen kan sjældent ses for et land alene, da de gennem den internationale 

handel påvirker hinanden. Det er også denne handel, som er afgørende for 

containermarkedet. BNP-udviklingen alene menes på trods af den høje sammenhæng 

ikke at udtrykke det fulde billede, da den inkluderer både varer og services samt både 

national og international handel. Det er derfor valgt at se nærmere på udviklingen i 

henholdsvis eksport og import af varer for de to landegrupper, jævnfør graf 14 

nedenfor.   
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Graf 14: Eksport- og importudvikling 

 
Der ses her en tydelig sammenhæng i udviklingen på både import og eksport siden, 

og det kan ses, at vækst- og udviklingslandene generelt har ligget højere end resten af 

verden, hvilket er i tråd med, at de spiller en voksende rolle i den globale BNP. Der er 

for begge landegrupper store fald i såvel eksport som import, men udviklingen er 

naturligvis i forhold til landets situation i tidligere år og derfor ikke uventet. Det ses 

til gengæld som væsentlig, at faldet i værdi af eksport/import af varer er større end 

det generelle fald i BNP, og at 

det under krisen har udviklet 

sig på samme niveau, som 

efterspørgslen for 

containerfragt. Det faktum, at 

handel med varer svinger mere 

end BNP væksten generelt kan 

være med til at forklare, 

hvorfor containerfragten er ramt 

så hårdt de sidste år. 

 

Den ovenstående analyse giver to primære konklusioner, som det nu findes 

interessant at uddybe. For det første er det gennem en regressionsanalyse fundet, at 

BNP væksten især i G7 lande kan være med til at forklare udviklingen for 

containerfragt. Handel med varer har en logisk større sammenhæng til containerfragt, 

og det er vist, hvordan den kategori har været igennem større fald end BNP generelt. 

Det faktum, at BNP væksten i primært G7 lande ser ud til at spille en stor rolle, gør 

det interessant at se nærmere på, hvad der påvirker BNP, da mange af de faktorer 

Import af varer

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2001 2003 2005 2007 2009
Å
rl
ig
 æ

n
d
ri
n
g
 i
 

p
ro
c
e
n
t

Globalt G7 lande Vækst- og udviklingsmarkeder

Eksport af varer

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2001 2003 2005 2007 2009

Å
rl
ig
 æ

n
d
ri
n
g
 i
 

p
ro
c
e
n
t

Globalt G7 lande Vækst- og udviklingsmarkeder

Efterspørgsel og global handel med varer

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2001 2003 2005 2007 2009

Å
rl
ig
 æ

n
d
ri
n
g
 i
 

p
ro
c
e
n
t

Efterspørgsel Global import/eksport Global BNP

Graf 15: Efterspørgsel og handel med varer 



Berit Dommerby Kristensen  Specialeafhandling, forår 2010 

 31 

derigennem er med til at drive efterspørgslen efter containerfragt. Det gøres i 

kommende afsnit. 

Forbrugertillid 

Den generelle vækst og dermed forbruget i et enkelt land påvirker naturligt 

efterspørgslen for containerfragt. I perioder med positive økonomiske 

fremtidsudsigter er forbruget generelt stigende, hvorimod det i perioder med enten 

negative udsigter eller direkte recession vil være faldende. Faldet skyldes både højere 

arbejdsløshed og dermed lavere disponible indkomster og et ønske om højere 

opsparing for at sikre fremtiden. Det afgørende for udviklingen er derfor ikke kun den 

faktiske situation, men også hvorvidt der er tillid til, at økonomien hænger sammen i 

fremtiden, at den enkelte forventer at beholde sit job, og at ens aktiver fastholder eller 

stiger i værdi. Fald i aktivers værdi er medvirkende til højere usikkerhed, men det kan 

samtidigt også i sig selv øge behov for opsparing til eksempelvis pension, hvilket 

også er dæmpende for forbruget.  

 

Ovenstående sammenhænge måles ofte som forbrugertillid, hvilket alene findes for 

individuelle lande. Samtidigt offentliggøres data af forskellige institutioner, og der 

benyttes forskellige beregningsmetoder. I USA offentliggøres der for eksempel et 

indeks for forbrugertillid gennem ’The Conference Board’, som er en uafhængig 

økonomisk forskningsinstitution, der har publiceret dette indeks siden 1967. 

Anderledes er det i UK, hvor et indeks offentliggøres fra banken Nationwide, der 

siden 2004 har benyttet samme fremgangsmåde som i USA. Sidste eksempel er 

Japan, der har data tilbage fra starten 

af 1980’erne, men hvor en anden 

beregningsmetode benyttes. Selvom 

data ikke kan sammenlignes direkte 

er det muligt at vurdere, hvordan 

udviklingen har været i de enkelte 

lande og dermed konstatere, om der 

kan være sammenhæng med 

containerindustrien.  
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De tre grafer (16, 17 og 18)illustrerer 

udviklingen i henholdsvis USA, UK og 

Japan27. Det er tydeligt at se, hvordan 

der allerede fra 2007 var faldende 

forventninger i både USA og UK. 

Fælles er også, at bunden blev nået i 

begyndelsen af 2009. En væsentlig 

forskel er til gengæld, at det sidste år 

kun har ændret en smule ved 

forventninger i USA mod væsentligt 

ved forventninger i UK. Det skal her 

tilføjes, at UK deler deres indeks i flere 

elementer, hvilket viser, at 

forventninger til fremtiden trækker op, 

mens holdning til den nuværende 

situation i alle måneder har været 

væsentlig lavere end det samlede indeks. 

Udviklingen for Japan har ikke været så markant som i henholdsvis USA og UK, men 

den overordnede trend viser det samme, en klar nedgang fra 2007 og en mere positiv 

udvikling fra begyndelsen af 2009. Japan har som nævnt en anden beregningsmetode 

og benytter ikke et indeks, men i stedet værdier, der kan varierer fra 0 til 100. 

 

Sammenholdes udviklingen i forbrugertillid 

med såvel BNP vækst som efterspørgsel for 

containere er der fælles træk. Illustreret er 

forbrugertillid og BNP vækst for USA. Med 

en forklaringsgrad på lige under 0,5 er der en 

begrænset sammenhæng, men det skal hertil 

siges, at forbrugertillid normalt benyttes som 

                                           
27 Kilde: http://future.aae.wisc.edu/data/monthly_values/by_area/998?tab=sales 
http://www.nationwide.co.uk/consumer_confidence/data_download/default.htm 
http://www.esri.cao.go.jp/en/stat/shouhi/1002shouhi-e.html  
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en indikator for fremtidig udvikling, hvilket der ikke er taget højde for i denne 

analyse28.  

 

For containerindustrien vil forbrugertillid kunne bruges til estimater for den nære 

fremtid. Med en transporttid på 8-10 uger fra Asien til både USA og Europa vil 

virksomheder være nødt til at sikre sig transport to til tre måneder, før de forventer et 

salg. Positive forventninger til fremtiden, vist gennem stigende forbrugertillid, vil 

derfor typisk få virksomheder til at øge deres lager for at møde de ventede stigninger i 

salg. Forventningerne kan dermed direkte relateres til behov for containerfragt på kort 

sigt. På længere sigt er det afgørende ikke forventningerne, men derimod det faktiske 

forbrug, da virksomheder ellers vil have overskydende lager, der bruges før nye varer 

transporteres. 

 

Forbrugertillid var som ventet en af de faktorer, der kan være med til at forklare 

udviklingen i BNP samt behov for containerfragt. Der er vist en sammenhæng i 

udviklingen, men også at det ikke er en faktor, som kan stå alene.  

Arbejdsløshed 

Arbejdsløshed er endnu en af de faktorer, som spiller en rolle for forbrug og dermed 

både BNP samt efterspørgsel efter containerfragten. Niveauet af arbejdsløshed 

påvirker ikke kun den disponible indkomst i nutiden, men også forventninger til 

fremtiden. Høj arbejdsløshed medfører ligesom faldende værdi af aktier eller fast 

ejendom en usikkerhed om den fremtidige situation, hvorfor man vil have en højere 

tendens til opsparing. Stigende arbejdsløshed kan også medføre forsøg på at beholde 

jobs inden for egne grænser, hvilket kan ske ved at flytte færre jobs til udlandet eller 

direkte jobs tilbage fra udlandet samt gennem handelsbarrierer (importgrænser eller 

støtte til lokalt producerede varer). USA har som eksempel flyttet en del job tilbage 

gennem 2009-2010, hvilket inkluderer banken Sallie Mae, som i 2008 rykkede 2000 

jobs til Indien og Filippinerne, men allerede i 2009 annoncerede, at de jobs ville blive 

rykket tilbage til USA29. Brug af handelsbarrierer er minimeret gennem World Trade 

Organisation, hvorfor det er begrænset, hvad der her kan gøres. I stedet kan der 

                                           
28 Det skyldes, at BNP data alene er tilgængelig på årlig basis, og det vurderes ikke, at tidshorisont på 
forbrugertillid er på årsbasis. 
29 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/06/AR2009040601189.html  
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Arbejdsløshed
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opfordres til at købe lokalt. Dette vil i forhold til flytning af fysiske jobs have en langt 

større påvirkning på containerfragt, som er afhængige af forbrug af varer produceret 

uden for forbrugslandet. 

 

Graf 20 viser den samlede 

arbejdsløshed for alle G7 lande30 

i forhold til G7 BNP vækst samt 

efterspørgsel efter containerfragt. 

Det illustreres her, hvordan 

arbejdsløsheden samlet er steget 

over de seneste år, hvor de to andre faktorer har udviklet sig negativt. Enkeltvis har 

alle syv lande oplevet en faldende arbejdsløshed i 2006-2007 og kraftige stigninger i 

2008-2010. 

 

Den fundne sammenhæng er 

yderligere undersøgt ved at se på 

BNP væksten og ændringen i 

arbejdsløsheden, hvilket viser en 

stærk linear sammenhæng med 

stigende arbejdsløshed i samme år 

som faldende BNP og en R2 på 0,91. 

Det kan på den baggrund 

konkluderes, at arbejdsløshed er en af 

de faktorer, som kan være med til at forklare et fald i BNP væksten og dermed 

efterspørgsel efter containerfragt. 

 

Udviklingen de sidste år har været radikalt anderledes end ellers set de sidste ti år. Fra 

2008 til 2009 steg arbejdsløsheden med 40%, hvilket er langt højere end tidligere 

oplevet. Til sammenligning var stigningen under sidste periode med svage markeder 

på blot 11% (fra 2001 – 2002), og i den mellemliggende periode er arbejdsløsheden 

                                           
30 Beregnet på baggrund af individuelle landes arbejdsløshed og totale arbejdsstyrke 
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faldet de fleste år. Den ekstreme stigning i 2009 menes baseret på ovenstående 

analyse at være en af de forklarende faktorer bag det store fald i efterspørgsel efter 

containerfragt.   

Oliepris 

Det blev i et tidligere afsnit diskuteret, at olieprisen påvirker containerindustrien på to 

måder. For det første gennem olieprisens påvirkning på BNP, og for det andet da det 

gennem brændstof er en af de store omkostningsposter for rederier. Det følgende vil 

have fokus på efterspørgselspåvirkningen.  

 

Effekten af en prisstigning på olie afhænger af flere faktorer, men det menes især 

afgørende, hvorvidt der er tale om en pludselig og uventet stigning eller en fladere og 

forventet stigning. En uventet stigning vil typisk have en øjeblikkelig virkning på 

forbruget i lande, som er olieimportører. Det skyldes både, at det påvirker 

realindkomsten, men også at forbrugere ved pludselige stigninger bliver usikre på den 

fremtidige udvikling.  

 

Den historiske udvikling støtter denne teori, da flere af de tidligere kriser er sket efter 

større og pludselige prisstigninger på olie. Graf 22 viser den historiske udvikling, 

hvor det kan ses, 

hvordan større 

stigninger sker i 

perioder med 

økonomiske kriser, 

såsom kreditkrisen i 

første del af 1980’erne 

og den økonomiske 

nedgang i 2000 – 2002. 

Udover en påvirkning af BNP har prisstigninger på olie typisk også ledt til stigende 

inflation. Afhængig af den generelle økonomiske situation har ikke alle prisstigninger 

haft en lige voldsom effekt, og det kan desuden også være afgørende, hvorvidt 

pengepolitikken strammes for at bekæmpe en eventuel inflation. En sådan stramning 

kan risikere at forøge påvirkningen. Der er gennem årene lavet et utal af undersøgelse 

Graf 22: Historisk udvikling i oliepris 
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for at definere påvirkningen af en prisstigning. Udover den tidligere omtalte OECD 

model, inkluderer det for eksempel en analyse fra International Energy Association, 

hvor konklusionen var, at der havde været en stigning i olieomkostninger på 20% for 

OECD lande, hvilket udover påvirkning på inflation svarede til et fald i  BNP på 

0,5% for Europa og 0,3% for USA.31 

 

Den senere historie (siden 2001) har vist en ændring i udviklingen, da der har været 

stort set konstante prisstigninger, og den globale BNP har på trods af dette haft en 

stabil vækst indtil den nuværende finansielle krise. Gennem årene har der været en 

del omtale af, hvorvidt prisen kunne blive højere og mange forventninger til fald i 

BNP-væksten. En mulig forklaring på den mindre effekt kan være, at udviklingen 

ikke har været overraskende, men at der i stedet har været tale om en mere stabil 

stigning i en del af perioden. 

Graf 2332 viser den mere 

præcise udvikling af 

råoliepriser, hvilket også 

inkluderer de ekstreme 

svingninger de seneste år. 

Tilbage i maj 2008, hvor 

prisstigningerne var på deres 

højeste, udtalte flere 

analytikere, at de frygtede mere end den milde recession, som allerede var en realitet, 

såfremt priserne blev ved med at stige33. Det indikerer, at selvom økonomien kunne 

håndtere stigningerne i tidligere år, vedblev der en frygt for, hvad økonomien kunne 

holde til. Det blev samtidigt diskuteret, at stigende oliepriser også havde en negativ 

effekt på aktiekurser. I slutningen af 2008, da finanskrisen var på sit højeste begyndte 

oliepriserne at falde blandt andet på grund af langt mindre forbrug. OPEC reagerede 

på faldet ved at opfordre deres medlemmer til at følge de givne kvoter, som indtil da 

var blevet overskredet. Deres ønske var at reducere den daglige produktion med 
                                           
31 http://www.iea.org/papers/2004/high_oil_prices.pdf  
32 http://www.ens.dk/da-
DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/Forside.aspx 
http://www.iea.org/papers/2004/High_Oil_Prices.pdf  
33 http://www.msnbc.msn.com/id/24778287/  
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500.000 tønder (hvormed den globale produktion ville være 86,7 millioner 

tønder/dag)34.  Produktionsændringen var herefter med til at få oliepriserne til igen at 

stige.  

 

Den egentlig effekt af de høje oliepriser er ikke kendt. Der er en generel opfattelse af, 

at de har været med til at påvirke forbruget negativt, og der har også været udtalelser, 

der peger på, at høje oliepriser har været medvirkende til lave aktiekurser. På den 

anden side har den finansielle krise udviklet sig anderledes end alle tidligere, hvorfor 

den præcise effekt af olieprisen de sidste to år endnu ikke kendes. Selvom den 

eksakte effekt ikke er beregnet, viser udviklingen tydeligt, at oliepriserne på samme 

måde som forbrugertillid, arbejdsløshed og den overordnede udvikling har været 

igennem en periode, som ikke kan sammenlignes med noget tidligere, og det menes, 

at olieprisen vedbliver at være væsentlig del af den økonomiske udvikling. 

Forventninger til resten af 2010 tyder på stadigt stigende priser, som igen kan komme 

over USD 100/tønde35, hvilket kan risikere at påvirke de ellers positive økonomiske 

tegn.  

 

Olieprisen har som diskuteret en klar indflydelse på den generelle økonomiske 

udvikling. Hvor der historisk har været modeller, som illustrerer det forventede fald i 

BNP ved prisstigninger, har den seneste finansielle krise ændret på forventningerne. 

De meget høje priser og svingninger har uden tvivl været med til at skabe usikkerhed 

og dermed nedsætte forbruget, hvorfor prisniveauet har en indflydelse på 

containerfragten. 

Delkonklusion 

En række faktorer påvirker efterspørgslen efter containerfragt, hvoraf de fleste drives 

gennem den overordnede efterspørgsel og vækst i lande. Det er konkluderet, at BNP 

væksten som mål kan forklare omkring 80% af udviklingen, og at størstedelen er 

drevet af udviklingen i G7 landene. Eksport og import af fysiske varer udgør en 

væsentlig del af BNP og spiller samtidigt en endnu større rolle for containerfragten. 

                                           
34 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=aph4v20TXX6E&refer=europe  
35 http://www.forecasts.org/oil.htm  
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Udviklingen her er i G7 landene fundet til at være endnu voldsommere end for den 

totale BNP. Faldet var i 2009 på niveau med faldet for containerfragt.  

Dernæst er forbrugertillid og arbejdsløshed undersøgt. Begge dele er faktorer, som er 

afgørende for BNP udviklingen. Forbrugertillidsindeks i tre udvalgte lande (Japan, 

USA og UK) viste alle klare fald under den finansielle krise. Arbejdsløsheden har 

været voldsomt stigende og forventes at forblive høj i hvert fald i 2010. 

Slutteligt blev olieprisen og dennes påvirkning på BNP diskuteret. Der er ingen tvivl 

om, at olieprisen har været igennem nogle enorme svingninger de seneste år, hvilket 

er med til at skabe usikkerhed om fremtiden. Der er publiceret en række analyser, 

som historisk indikerer store forventede påvirkninger, men det er på grund de mange 

andre omstændigheder de seneste år ikke til at afgøre, hvor stor en rolle olieprisen 

specifikt har spillet.  

Overordnet har de fire valgte faktorer alle udviklet sig med langt større svingninger 

end tidligere set. Nedgang har ramt på tværs af industrier (og dermed alle kunder), 

hvilket sammen med udviklingen i udbud menes at være baggrunden for, at 

containermarkedet er ramt voldsommere af denne krise end af tidligere recessioner. 

Det følgende afsnit vil se på faktorer specielle for containerindustrien, og som kan 

forklare, hvorfor industrien blev ramt ikke bare hårdere end tidligere, men hårdere 

ned andre industrier. 
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Industriel påvirkning under krisen 
Det sidste afsnit diskuterede sammenhængen mellem økonomisk recession og fald i 

behov for containerfragt. Det blev konkluderet, at industrien har en kraftig korrelation 

til BNP udviklingen og den generelle økonomiske situation, hvorfor en stor del af den 

negative udvikling er drevet derigennem. Det følgende afsnit vil vurdere faktorer, 

som kan forklare, hvorfor containerindustrien bliver kraftigt påvirket ved negativ 

økonomisk udvikling. Målet er at bestemme, hvorfor containerfragten er hårdere ramt 

end den gennemsnitlige industri.  

Tilpasningsperiode 

Udbud på containermarkedet blev diskuteret i et tidligere afsnit. Det blev her omtalt, 

at der under den finansielle krise er bragt ny kapacitet på markedet, hvilket skyldtes 

bestillinger fra før krisen. Tidsrammen for at producere et containerskib ligger typisk 

på tolv til atten måneder afhængig af værft, størrelse og specifikationer. Derudover 

skal der være plads på de enkelte værfter. Skibene samles i tørdok, hvilket for Emma 

Mærsk tog omkring tre måneder36, og de enkelte værfter har begrænset plads i tørdok. 

Det medfører, at der ofte kan være flere års leveringstid. Graf 2437 illustrerer 

bestillinger fra henholdsvis 2007 og 

2008 sammen med forventet år for 

levering. Det ses, hvordan leveringer 

ligger tre til fem år ud i fremtiden fra 

bestillingsåret. Den lange leveringstid 

gør det svært at tilpasse 

leveringstidspunkter til 

markedsudviklingen, hvilket også er 

sket i denne periode. Allerede for nogle 

år siden blev det diskuteret, at markedet kunne komme under pres på grund af de 

mange leveringer i perioden 2009 – 2013, hvor raterne og dermed indtjeningen ville 

være påvirket. 

 

                                           
36 www.shipsnostalgia.com/showthread.php?t=33016 (Emma Mærsk er verdens største containerskib, 
hvorfor den angivne periode formentlig er maksimal tid) 
37 Kilde: Alphaliner 
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Udover udfordringerne ved lange bestillingsperioder er containerskibe langvarige 

goder med en forventet levetid på op til tredive år og meget høje omkostninger. 38 

Prisen for bygning af for eksempel Emma Mærsk blev estimeret i omegnen af USD 

100 millioner. Investeringerne foretages i forventning om den lange levetid, og man 

ser typisk ikke, at skibe fjernes fra markedet, før de er fuldt afskrevet.  

 

Dernæst er containerfragt en service, hvorfor man selv i perioder med overkapacitet 

ikke kan opbygge lager, som senere kan sælges. Når først skibet er sejlet fra en havn 

repræsenterer enhver tom plads en mistet mulighed for indtægt. Industrien kan på 

mange måder sammenlignes med luftfragt, hvor man også ser lange leveringstider, 

høje investeringer, lange afskrivningsperioder og tab på tomme pladser ved afgang. 

Det, at man ikke kan opbygge et lager, gør det endnu vigtigere at ramme den rigtige 

balance på markedet. 

 

I mange andre industrier er der større mulighed for at tilpasse kapacitet løbende. Det 

kan være andre serviceindustrier, som er drevet af personlig service og dermed kan 

justeres ved antallet af ansatte. Det kan også dreje sig om produktionsvirksomheder, 

hvor det er muligt både at ændre på produktionsmængde, men også at opbygge lager 

ved kortere fald i efterspørgslen. Naturligt rammes alle industrier ved store 

efterspørgselsfald, men det menes, at det især på kort sigt er forskelligt, hvilke 

muligheder de har for at justere udbudet. Industrier, der som containerfragten, er 

begrænset i sine muligheder, vil rammes hårdere ved svingninger. Det gælder 

perioder som de seneste år, men det er også aktuelt ved stigende behov, da det der 

ikke er muligt at opjustere kapacitet hurtigt nok. 

Omkostningsstruktur 

Det blev ovenfor nævnt, at skibe kræver meget høje investeringer med en forventet 

lang levetid. De høje investeringer og dermed høje afskrivninger gør samtidigt, at 

rederier opererer med en stor del faste udgifter. Udover afskrivninger af skibe har de 

fleste rederier også investeringer i et stort antal containere, globale IT systemer samt 

kontorer og ansatte globalt. De sidste faktorer ses dog ikke som unikke i forhold til 

mange andre, men det er derimod afskrivningerne som er interessante, da de medfører 

                                           
38 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0219:FIN:DA:HTML  
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en risiko ved fald på markedet. Afskrivningernes betydning for rederier er undersøgt 

ved at sammenligne med enkelte andre selskaber. Her er inddraget Walmart, Exxon 

Mobil og Microsoft, som de er valgt for at vise globale virksomheder i forskellige 

industrier. Fra rederisiden publiceres som tidligere nævnt ikke detaljeret årsrapporter 

for rederier, da de fleste enten er privatejede eller del af en større gruppe. Data er 

derfor taget for de grupper, som Maersk Line og APL er en del af. Omsætning, 

afskrivninger og andel afskrivninger for 2009 er illustreret for de fem virksomheder i 

tabel 339 nedenfor. Det viser, at de to rederigrupper har højere afskrivninger i forhold 

til deres omsætning. Det erkendes, at dette ikke er en fuldgyldig analyse, da langt 

flere virksomheder fra andre industrier i så fald skulle være inddraget. Der er 

samtidigt en forventning om, at der i andre aktivtunge industrier ligeledes vil være 

afskrivninger på samme eller højere niveau, men det menes, at tallene indikerer, at 

rederier befinder sig i en industri med afskrivninger i den øvre del. 

 

Tabel 3: Afskrivninger i forhold til omsætning 
 

Sammen med de mange faste udgifter er der en lang række delvist variable 

omkostninger, som er tilknyttet den enkelte afsejling, men ikke den enkelte container. 

Det inkluderer eksempelvis brændstof, vedligeholdelse og havneafgifter. 

Vedligeholdelses dækker ikke kun reparationer, men også at større containerskibe har 

to fastansatte alene til at fjerne rust og genopfriske maling på skibet, mens det er i 

drift40. De helt variable omkostninger tilknyttet hver container er minimale i forhold 

til de delvist variable omkostninger, hvilket let gør det uprofitabelt at sejle med skibe, 

som ikke er fyldte. Skibe som fjernes fra driften fastholder de mange afskrivninger 

samt en del af vedligeholdelsen, hvorfor det er en omkostningstung måde at skabe 

bedre ligevægt på markedet. 

 

De høje investeringer i aktiver påvirker ikke kun andelen af faste udgifter for rederier. 

Det gør samtidigt, at der for at øge kapaciteten kræves høj likviditet eller optagelse af 

                                           
39 Kilde: Årsrapporter 2009 fra de fem virksomheder 
40 Kilde: Kort periode som passager på containerskib 
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gæld. Da den finansielle krise ramte, havde stort set alle rederier en række bestillinger 

hos forskellige værfter, hvilket medfører en forventet lav fri likviditet i industrien. 

Hyman Minsky41 opstillede tilbage i 1992 en teori for udviklingen fra finansiel 

stabilitet til ustabilitet, hvor tre gældsstrukturer blev beskrevet: 

1. Hedge finanse: Likviditet er større end gældsbetalinger 

2. Spekulativ finance: Likviditet kan alene dække renteudgifter 

3. Ponzi finance: Likviditet kan ikke dække renteudgifter 

Minsky’s argumenterede for, at virksomheder i forbindelse med udvidelser og vækst 

ofte ville optage mere gæld, hvormed de let bevægede sig fra hedge finance til de 

mere risikable spekulative eller ponzi finance. Når en virksomhed befinder sig i en af 

de sidste kategorier bliver de meget følsomme over for både nedgang i omsætning 

samt rentestigninger. Containerfragt gik under den finansielle krise igennem en 

periode med store kapacitetsudvidelser, hvilket mange rederier ikke kunne finansiere 

uden yderligere gæld. Voksende gæld kombineret med faldende omsætning gør, at en 

række af dem med stor sandsynlighed har befundet sig i en af de to sidste kategorier. 

Det kan have været med til at presse fragtrater ned, da mange rederier har set sig 

nødsaget til at sænke priserne i et forsøg på at generere likviditet til at dække renter 

og afbetalinger på gæld.  

 

Omkostningsstrukturen bliver på grund af de høje investeringer, afskrivninger og de 

mange delvist variable omkostninger derfor endnu en grund til, at rederier har en høj 

påvirkning fra fald i efterspørgslen.  

Behovsindflydelse 

Det er tidligere diskuteret, at rederier befinder sig på business-to-business markedet, 

men derudover har rederier meget begrænset mulighed for at påvirke det totale behov 

for containerfragt. Behovet er i stedet drevet af behov for de goder, som transporteres. 

Virksomheder vil ved faldende omsætning generelt søge efter nye målgrupper, 

markeder eller forsøge at øge behovet for deres varer. På forbrugermarkedet kan det 

være gennem forskellige markedsføringskoncepter, hvor man kan øge både behov for 

specifikke produkter eller for totale produktgrupper. Den mulighed eksisterer ikke på 

containermarkedet, hvor der i stedet kæmpes om markedsandele og om at minimere 

                                           
41 Kilde: A Theory of Ssystem Fragility 
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omkostninger. Derudover blev det konkluderet, at import og eksport af varer har 

større svingninger end BNP væksten, hvorfor containerindustrien ikke kun rammes af 

generelt faldende forbrug, men også såfremt handel mellem lande mindskes.  

 

Den positive side af situationen er, at rederier ved stigende forbrug af andre varer 

automatisk oplever en vækst, da der som tidligere konkluderet ikke er valide 

alternativer til containerfragt.  Overordnet menes det dog, at industrien er hæmmet af 

ikke at være med til at drive efterspørgslen efter eget produkt. 

Markedsdisciplin 

I forbindelse med den tidligere markedsanalyse blev det konkluderet, at markedet for 

containerfragt er meget kompetitivt med et højt antal spillere og uden en væsentlig 

markedsleder. En af de væsentlige konkurrenceparametre er pris, og en lav pris kan 

for mange kunder opveje for længere transporttid eller mindre præcis levering. I 

perioder som under den finansielle krise, hvor der har været overskud af kapacitet, 

har der derfor været stort pres på priserne. De store prisfald har gjort, at de fleste 

containere, som blev transporteret i 2009, var tabsgivende for alle rederier. Der har 

været bred enighed om, at prisniveauet i 2009 var uholdbart i længden, men det holdt 

sig alligevel lavt over en lang periode.  

 

Overskud af kapacitet kombineret med små markedsandele og konkurrence på prisen 

har efterladt de fleste rederier i et ’prisoner’s dillema’. Hvis alle rederier hævede 

deres priser til et niveau, hvor de kunne opererer uden tab, ville de alle vinde på det. 

Her ville en markedsleder og prissætter i industrien kunne gavne. Under den 

finansielle krise kunne rederier udnytte deres skibe ved at være billigst, hvorfor der 

konsekvent var mindst et rederi med incitament til at fastholde eller sænke priser 

yderligere. I begyndelsen af 2010 blev de første tegn på stigninger set, hvilket i høj 

grad hænger sammen med en svag stigning i behov. 

 

I tillæg til dilemma omkring prissætning har behov for at fjerne kapacitet fra 

markedet givet grund til en lignende situation. Her vil det være en fordel, hvis andre 

rederier tager deres skibe ud, da man dermed selv kan opererer med alle sine. Såfremt 
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ingen fjerner kapacitet vil der være et øget tab for alle. Graf 2542 viser, hvor meget 

kapacitet de forskellige rederier har haft ude af drift i henholdsvis 2009 og 2010. Det 

illustrerer forskelle i, hvor meget de forskellige har taget ud, men også, at de største 

rederier ikke 

nødvendigvis har fjernet 

mest kapacitet. Som 

eksempel er MSC det 

næststørste rederi, men 

er en af de tre, som i 

2009 havde fjernet 

mindst kapacitet, og som 

samtidigt har alt tilbage 

på markedet fra 2010. 

Der er her ligesom ved prissætningen en umiddelbar gevinst ved at være det rederi, 

som ikke har skibe ude af drift, hvilket nogle rederier har udnyttet. Andre søger i 

højere grad at fastholde den positive udvikling set de sidste måneder, som risikerer at 

minimeres, hvis der kommer for høj tilgang af kapacitet.  

 

Markedsdisciplin eller mangel på samme kan dermed ramme rederier både på 

prisfastsættelse og på udbudssiden.  

Delkonklusion 

Der er en række industrielle faktorer, som gør, at containerfragten rammes hårdt ved 

konjunktursvingninger, hvor nogle af dem er diskuteret i det foregående. For det 

første kræves en lang tilpasningsperiode både for at op- og nedjustere kapacitet, 

hvilket gør det sværere at håndtere store ændringer uden væsentlige tab. Dernæst er 

det en utrolig aktivtung industri med lang levetid på aktiver samt høje afskrivninger. 

Dette kombineret med få helt variable omkostninger gør, at rederier bibeholder store 

omkostninger selv ved faldende efterspørgsel. Samtidigt påvirkes likviditeten 

negativt ved fald, hvilket skaber ustabilitet på grund de høje investeringer og som 

følge ofte store gældsposter. Derudover kan rederier ikke selv påvirke behov for deres 

eget produkt, da det i stedet drives af behov for det, som transporteres. Slutteligt er 

                                           
42 Kilde: Alphaliner Newsletter No 10 - 2010 

Graf 25: Rederiers oplæg af skibe 
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det en meget kompetitiv industri, der blandt andet på grund af de to nævnte faktorer 

gør, at rederier kan befinde sig i et ’prisoner’s dillemma’, der ikke gavner industrien 

som helhed. På baggrund af konklusionerne fra de eksempler, menes det, at 

industriens strukturelle forhold kan være en forklaring på, hvorfor den blev særligt 

påvirket af finanskrisen og den følgende globale recession. 
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Finansielle tiltag i industrien 
Mange større containerrederier har en form for nationalt tilhørsforhold enten gennem 

tidligere eller nuværende ejerforhold eller ved at være en af de største virksomheder 

inden for det land. Det gælder som eksempel Hapag-Lloyd i Tyskland, CMA-CGM i 

Frankrig, Mærsk Line i Danmark og COSCO i Kina. Nogle af rederierne har gennem 

finanskrisen fået stillet statslig garanti eller modtaget større lån for at overleve. Det 

følgende vil først se på, hvordan rederier har håndteret de finansielle problemer og 

derefter diskutere, hvorvidt rederierne er ’Too big to fail’, samt hvilke konsekvenser 

statsstøtte har for industrien.  

Finansiel restrukturering 

Hapag-Lloyds primære ejer er det nystartede firma Albert Ballin GmbH, som i 

begyndelsen af 2009 købte aktiemajoriteten fra TUI. Ejeren af Albert Ballin er 

samtidigt også majoritetsejer af logistikgruppen Kuehne & Nagel. TUI har med 43% 

stadig en væsentlig aktiepost, men det forventes ikke, at TUI beholder denne andel på 

langt sigt.43 Hapag-Lloyd havde gennem 2009 store finansielle problemer og et 

voksende behov for yderligere kapital for at sikre rederiets overlevelse. De to større 

aktieejere blev i oktober 2009 enige med den tyske stat om, at staten ville yde garanti 

for 90% af et lån på 1,2 milliarder Euro. Lånene ville blive ydet af statsstøttede tyske 

banker.44 Garantien blev stillet med krav om restrukturering og kapitaltilførsel fra 

både Albert Ballin og TUI. Siden garantien blev stillet, har EU Kommissionen været i 

diskussion med den tyske stat af to grunde. For det første menes det fra EU 

Kommissionen ikke, at Hapag-Lloyd møder kriterierne for statslig støtte, og for det 

andet diskuteres det, om garantien giver Hapag-Lloyd en væsentlig fordel i forhold til 

andre europæiske rederier. Garantien er endnu ikke godkendt. 45  

 

Samtidigt med, at Hapag-Lloyd søgte refinansiering og lånegaranti, havde franske 

CMA-CGM ligeledes finansielle problemer. Virksomhedens kontante reserve blev i 

midten af 2009 vurderet til under USD 600 millioner, efter der var brugt USD 1,2 

milliarder de første seks måneder af året. Firmaet brød dermed en del af de aftaler, 
                                           
43 http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=57087  
44 http://store.businessmonitor.com/article/272943/  
45 http://www.allbusiness.com/government/international-organizations/14031587-1.html  
http://www.globaltradealert.org/measure/germany-loan-guarantees-hapag-lloyd  
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som deres lån bygger på. CMA-CGM begyndte i efteråret 2009 et forsøg på at 

restrukturere sin finansiering og finde nye investorer til at dække en del af deres mere 

end USD 5 milliarder store gæld. En del af den finansielle restrukturering forventedes 

at indeholde afbestillinger af ordrer på nye containerskibe.46  Der blev blandt andet 

begyndt et samarbejde med en komité af banker, som skulle hjælpe med at vurdere 

kapitalbehov på kort og mellemlangt sigte.  

 

CMA-CGM indledte desuden diskussioner om muligheden for støtte fra staten. 

Ønsket var, at der blev oprettet en fond på 1,2 milliarder Euro, som der kunne 

trækkes på, hvis det blev nødvendigt.47 Ejeren af CMA-CGM generaliserede behovet 

ved at ønske beskyttelse af tre af de store europæiske rederier (Maersk Line, CMA-

CGM og MSC). Den franske stat annoncerede i slutningen af 2009, at CMA-CGM 

kunne forvente hjælp, hvis de løste deres gældsproblemer med investorer. Det 

skyldes, at virksomheden falder ind under ’Fonds Strategique d’Investissement 

(FSI)’. FSI er en forening etableret af den franske stat, som finansielt skal støtte 

firmaer, der er med til at sikre økonomisk vækst og konkurrencedygtighed.48 Der var 

en generel forventning om, at CMA-CGM ville ende med en hjælpepakke fra den 

franske stat, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke bliver tilfældet, da den 

krævede restrukturering af gæld ikke er trådt i kraft. 

 

Den seneste udvikling fra begyndelsen af 2010 er, at CMA-CGM søger ekstern 

finansiering. Der var diskussion med blandt andet Goldman Sachs og Butler Capital 

Partners om investeringer, men det tyder ikke på, at der blev opnået enighed. Senere 

har rederiet fået tilbudt et lån på mere USD 1 milliard fra Qatar Investment Fund, 

men CMA-CGM har indtil videre nægtet at kommentere, hvor seriøst tilbudet tages. 

Rederiet har i 2010 haft problemer med at få enighed om investeringsplanen, hvilket 

betyder, at de ikke kan finansiere skibe tidligere bestilt, og andre investorer har 

overtaget enkelte af dem. 49 

 

                                           
46 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=abE6Tavo9pkY  
47 http://www.allbusiness.com/transportation/marine-transportation-marine-shipping/13216867-1.html 
48 http://www.allbusiness.com/company-activities-management/financial/13709776-1.html  
49 http://www.ft.com/cms/s/0/0aa6cba4-2f92-11df-9153-00144feabdc0.html og 
http://www.joc.com/maritime/cma-cgm-won%E2%80%99t-get-french-bailout  
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Udover CMA-CGM og Hapag-Lloyd skete der i 2009 en række andre 

refinansieringer. Det inkluderer det chilenske rederi CSAV, som blev enige med sine 

investorer om yderligere finansiering, og det israelske rederi ZIM, der fik støtte fra sit 

moderfirma. Støtten til CSAV blev givet for at undgå insolvens og dermed risikoen 

for en effekt i stil med Lehman Brothers’ konkurs. 50 Som det sidste eksempel nævnes 

COSCO, der er ejet af den kinesiske stat. Det manglede som sine konkurrenter også 

kapital, men der blev tidligt fundet finansiel støtte. Det bestod af et lån fra Bank of 

China på næsten USD 3 milliarder i første halvdel af 2009. Lånet bliver udbetalt over 

en tre-årig periode og dækker både behov for likviditet samt en kredit, som kan 

bruges til at finansiere yderligere skibe. 51   

Lender of last Report 

I den finansielle teori omtales konceptet Lender of Last Report, som er et begreb, der 

henviser til støtte til banker med likvide problemer. Det følgende vil kort diskutere 

teorien, hvorefter det vil vurderes, om staten i nogle lande har fungeret som Lender of 

Last Resort for rederier.  

 

Michael Bordo opsummerede i 1990 fire tilgange til princippet, hvilket han baserede 

på de forskellige syn, der gennem tiden har været på Lender of Last Resort.  

1. Lån til illikvide, men solvente banker til en strafrente (neo-liberalt syn blandt 

andet udtalt af Bagehot). 

2. Open Market Operations, hvor man øger pengeudbudet på market, men ikke 

låner til specifikke banker (Goodfriend and King). 

3. Ved run på banker eller panik støttes både solvente og insolvente banker efter 

’too big to fail’ konceptet. Det kan være nødvendigt, da det er svært at vurdere 

solvens i krisetider (Goodhart). 

4. Free banking, hvor der ingen regulering er, og dermed er der ikke brug for en 

Lender of Last Resort (Selgin & Dowd). 

 

                                           
50 http://store.businessmonitor.com/article/272943/  og 
http://shipchartering.blogspot.com/2009/05/german-owners-set-to-ink-csav-rescue.html  
51 http://www.sclove10000.com/producto.asp?id=1110869 og 
http://www.chinadaily.net/business/2009-05/12/content_7769189.htm  
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Forskellig økonomisk tilgang hælder til de forskellige definitioner. Den neo-liberale 

eller monetaristiske teori forudsætter, at de økonomiske markeder er perfekte, at alle 

investorer er rationelle, og at der derigennem altid vil være ligevægt på et marked. 

Finansielle kriser vil, såfremt der er ligevægt, alene opstå, hvis der er frygt for, at 

betalingsmidler i fremtiden ikke vil være tilgængelige. Større fald på aktie- eller 

ejendomsmarkedet vil dermed i sig selv ikke være en finansiel krise, men alene en 

reducering af egenkapital og velfærd. I ekstreme situationer med risiko for 

likviditetsmangel på markedet mener monetarister, at der skal være en Lender of Last 

Resort, som fungerer efter første mulighed, hvor der kun lånes til solvente banker og 

med strafrente. Insolvente banker skal i stedet have lov til at gå konkurs for at sikre 

ligevægten på markedet. 

 

Modsat monetaristerne findes den Keynesiaske teori eller Business Cycle Teorien, 

hvor holdningen er, at investorer ikke er rationelle, og at finansielle kriser er en 

naturlig del af økonomien. Inden for denne teori finder man også tanken om, at 

virksomheder bliver mere og mere udsatte gennem en cyklus, da de ofte vil have en 

stigende gældsandel.52 I de tilfælde opstår kriser, når virksomheder ikke kan 

refinansiere lån, og derfor er nødt til at søge likviditet gennem alternative metoder. 

Ud fra Business Cycle Teorien vil man hælde med den tredje mulighed for Lender of 

Last Resort. Det skyldes, at krak for de store banker har for store konsekvenser på det 

finansielle marked, og de er dermed ’Too big to fail’. I løbet af den seneste finansielle 

krise har man primært set, hvordan præcis dette synspunkt er trådt i kraft. Der har 

været begrænsede strafrenter (hvis nogen) i de forskellig bankpakker, og efter 

Lehman Brothers har man ikke ønsket, at flere banker skulle risikere konkurs. 

 

På markedet for containerfragt har flere rederier som nævnt haft en række finansielle 

problemer, men på trods af de mange tab og likviditetsproblemer har man hverken set 

konkurser eller konsolideringer under den finansielle krise. I stedet har man set 

refinansiering samt i nogle tilfælde statsstøtte. Selvom konceptet Lender of Last 

Resort er baseret på bankindustrien, menes det, at der kan drages paralleller til andre 

industrier. Den amerikanske stat har som eksempel sikret likviditet til en række 

                                           
52 Minsky’s teori som diskuteret i forrige afsnit 
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virksomheder, både finansielle og ikke-finansielle, hvor den finansielle sektor i 

teorien burde have været kilden til andre industrier. Det inkluderer redningsplaner og 

lån til de tre store bilproducenter (GM, Ford og Chrysler) i sammenhæng med krav 

om restrukturering. Både Chrysler og GM erklærede sig ellers konkurs, men staten 

sikrede gennem hjælpepakker deres overlevelse53.  

 

På samme måde valgte den kinesiske stat at støtte COSCO, og den tyske stat at støtte 

Hapag-Lloyd. De to rederiers solvens på daværende tidspunkt kendes desværre ikke, 

da deres ejerforhold gør det umuligt at få de præcise tal, men der er en væsentlig 

sandsynlighed for, at de ikke var solvente. Forventningen om manglende eller i hvert 

fald meget dårlig solvens skyldes, at der under krisen blev tabt penge på hver 

transporteret container, mens betalinger for bestilte nybygninger stadig skulle falde. 

Det var på daværende tidspunkt ikke en mulighed at skaffe likviditet ved at afhænde 

eksisterende aktiver på grund af den store overkapacitet. En stor del af COSCO’s lån 

fra staten blev givet præcis for at sikre betalinger for nybygninger, som alt tyder på, at 

selskabet ikke selv kunne have håndteret. Der er intet, der tyder på, at hverken den 

kinesiske eller tyske stat har krævet strafrente af rederierne, hvorfor deres lån har 

fungeret svarende til den tredje mulighed, som Michael Bordo listede. Direkte støtte, 

hvad enten som lån eller garanti, gør også, at det menes, at staten i Kina og Tyskland 

har valgt at indtræde i en aktiv rolle, som kan svare til Lender of Last Resort i forhold 

til rederierne.  

 

I andre lande har staten til gengæld ikke trådt ind i aktive aftaler, hvilket gælder især 

for CMA-CGM, hvor virksomheden havde ønsket støtte, men ikke fik det. 

Finanschefen fra CMA-CGM udtalte sig i den forbindelse mindre positivt om den 

støtte både COSCO og Hapag-Lloyd har modtaget, hvilket blandt andet inkluderede 

nedenstående udtalelse omkring den tyske støtte: 

 

”It’s very unlucky for CMA-CGM that Marseilles is not as wealthy as 

Hamburg”
54

 

                                           
53 http://useconomy.about.com/od/criticalssues/a/auto_bailout.htm og 
http://www.guardian.co.uk/business/2009/jun/01/general-motors-bankruptcy-chapter-11  
54 http://www.joc.com/maritime/cma-cgm-won%E2%80%99t-get-french-bailout  
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Eftersom statslig støtte kun er benyttet i nogle lande, har industrien ikke set en samlet 

Lender of Last Resort funktion, som det er tilfældet med nationalbankers rolle i 

forhold til den finansielle industri. Selvom staten i enkelte lande derfor har taget en 

lignende rolle i forhold til andre industrier, skyldes det formentlig i højere grad, at 

rederierne har været ’Too big to fail’ fra et nationalt synspunkt. Det følgende afsnit 

vil derfor se nærmere på det koncept.  

Too big to fail 

Konceptet ’Too big to fail’ er blevet hørt utallige gange under den finansielle krise. 

Det relaterer til virksomheder, som er så store og har en så tæt forbindelse til andre 

firmaer eller industrier, at en stat ikke kan tillade, at de går konkurs. Baggrunden er, 

at en konkurs vil få enorme følge for den overordnede økonomi. Ofte tales der om 

banker, men også andre store virksomheder kan falde ind under kategorien. Det kan 

eksempelvis være de tidligere nævnte bilproducenter, som den amerikanske stat 

valgte at redde.  

 

Den mindre positive side af statslig støtte er den såkaldte ’moral hazard’ effekt. 

Såfremt det forventes, at en virksomhed ikke får lov til at gå konkurs, vil den ofte 

involvere sig i mere risikobetonede investeringer, hvormed der i højere grad vil være 

behov for den statslige støtte. Det er her, at monetarister argumenterer for, at der ikke 

bør være statslig involvering, da det hindrer de frie markedskræfter og dermed 

ligevægt på markedet. Redningsplaner er derimod en del af business cycle teorien, 

som det tyder på, at man i højere grad har valgt at følge under den seneste finansielle 

krise.  

 

Der var generelt en forventning om, at rederier ikke ville få lov til at gå konkurs, 

hvilket flere har udtalt sig om i løbet af krisen. 

 

”“Because of the economic crisis in the west, the demand for container-

carried goods has plummeted,” Theodore Petropoulos, founder of Petrofin 

SA, an Athens-based consultant, said by telephone. “It would have some effect 
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on long-term trade” if governments allowed their largest container shipping 

lines to fail, he said.”
55

  

 

“Owners had little alternative but to save CSAV, as an insolvency of the line 

would mean a huge number of vessels spilling over onto stressed charter 

markets. “Everybody wants to avoid another Lehman effect,” said a manager 

close to the negotiations.”
56

 

 

Udover ovenstående citater har der været lignende udtalelser i forbindelse med såvel 

CMA-CGM, Hapag-Lloyd og Zim, hvor det generelt har været opfattelsen, at de 

respektive stater ville træde til, såfremt problemerne ikke kunne løses på anden måde. 

Der kan udover de finansielle konsekvenser også være et ønske om at sikre de 

nationale rederier ud fra et mere historisk perspektiv. Flere af dem er ældre selskaber, 

som derfor er en del af et lands forretningsverden.  

 

Det er dog ikke alle i industrien, der er enige i, at der burde være støtte. Det er blandt 

andet set ved EU Kommissionens undersøgelser omkring garantien for Hapag-Lloyd. 

Derudover har CMA-CGM, som nævnt, kritiseret den støtte, som andre rederier har 

modtaget. Det inkluderer ikke kun det tidligere citat omkring Hapag-Lloyd, men også 

COSCO, der ifølge CMA-CGM tabte mere end dem per container i 2009, men havde 

en statslig støtte bag sig. Denne udtalelse er dog først kommet efter CMA-CGM ikke 

modtog den ventede støtte fra den franske stat.  

 

Analyser fra analysebureauet Business Monitor har tidligere konkluderet, at 

statsstøtte fastholder den globale containerindustri i det eksisterende mønster. 

Rederier, der alene ville have tabt markedsandele eller være gået konkurs, har i stedet 

fået mulighed for at fortsætte med samme markedsandele, men en ny finansiering.57 

Danmarks Rederiforening har samtidigt opfordret EU Kommissionen til at se 

nærmere på statsstøtte til rederier med et ønske om, at statsstøtte skulle medføre en 

                                           
55 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=abE6Tavo9pkY  
56 http://shipchartering.blogspot.com/2009/05/german-owners-set-to-ink-csav-rescue.html  
57 http://www.allbusiness.com/company-activities-management/financial/13709776-1.html  
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reduktion i kapacitet. De har samtidigt afvist CMA-CGMs forsøg på at få en fælles 

støtte til de tre største europæiske containerrederier.58  

 

Mærsk Line fulgte op på Danmarks Rederiforenings udtalelse med en advarsel, udtalt 

af CEO Eivind Kolding:  

“state bailouts of shipping lines could delay a very necessary restructuring of 

the container shipping industry”
59.  

Slutteligt har Shippers Voice nu også advaret mod statsstøtte. Deres holdning hænger 

sammen med risikoen for moral hazard, da det indikerer, at rederier ikke behøver 

bekymre sig om dårlige investeringer i fremtiden.60  

 

Der er baseret på ovenstående forskellige synspunkter relateret til, hvorvidt de store 

rederier er ’Too big to fail. Ifølge nogle kilder vil det have vidtrækkende 

konsekvenser, hvis et af dem går konkurs, hvorimod andre i højere grad mener, at det 

vil give mulighed for en nødvendig restrukturering og konsolidering i industrien. Det 

menes, at den sidste mulighed har størst sandsynlighed for at vinde frem i de 

kommende år, hvilket baseres på EU Kommissionens holdning til den tyske støtte, og 

at der er voksende tilslutning i den retning. 

Delkonklusion  

I de foregående afsnit er der analyseret finansielle tiltag i containerindustrien. Det er 

gennemgået, hvordan de fleste rederier har haft likviditetsproblemer, hvilket har 

resulteret i finansiel restrukturering, udskydelse eller nedsættelse af lån og nye 

investorer. Derudover har enkelte modtaget direkte statsstøtte.  

 

Det blev herefter diskuteret, hvorvidt staten i nogle lande har indtaget en rolle 

svarende til Lender of Last Resort. I såvel Kina som Tyskland kan det argumenteres, 

at staten har påtaget sig en sådan rolle, hvorimod der i andre lande ikke blev enighed 

om støtte. Industrien har dermed ikke fået tradition for en sådan spiller. Da intet tyder 

på, at de to selskaber, som fik støtte, har betalt strafrente eller nødvendigvis haft en 

                                           
58 http://www.allbusiness.com/transportation/marine-transportation-marine-shipping/13216867-1.html  
59 http://www.allbusiness.com/company-activities-management/financial/13709776-1.html  
60 http://www.allbusiness.com/company-activities-management/financial/13709776-1.html  
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solid soliditet, er det dernæst diskuteret, om rederier har været ’Too big to fail’. Der 

har været en række argumenter for og imod. Tilhængere mener, at det vil have for 

store konsekvenser, såfremt et rederi går konkurs, hvorimod modstandere i højere 

grad hævder, at industrien har brug for konsolidering for igen at blive profitabel. Det 

vurderes, at industrien bevæger sig væk fra statsstøtte og mod en mere markedsdrevet 

udvikling. Det følgende afsnit vil derfor se nærmere på, hvad rederierne selv har gjort 

for at minimere effekten og sikre deres overlevelse under den finansielle krise.  
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Tiltag fra rederierne 
I det foregående afsnit blev det analyseret, hvilke faktorer der har påvirket 

containermarkedet de seneste år. Det følgende afsnit vil vurdere, hvilke tiltag 

rederierne selv har foretaget for at modvirke det store fald i efterspørgslen og 

omsætningen. 

Oplæg af skibe 

Gennem 2009 valgte flere rederier som nævnt at tage skibe ud af drift, da indtjening 

per skib ikke længere kunne dække de operationelle omkostninger. I stedet ligger 

skibe stille ud for en række havne. Der er naturlige 

tab ved dette, da hvert skib repræsenterer en større 

investering uden indtjening, men det har samtidigt 

været med til at mindske ubalancen mellem udbud 

og efterspørgsel. Illustration viser eksempel på, 

hvordan der har set ud ved Singapore havn det 

seneste år. 

  

I et tidligere afsnit blev det nævnt, at udbudet var 

stigende i 2009, men der blev her ikke taget højde 

på oplæg. Graf 2661 viser udviklingen af kapacitet, 

som ikke var i drift gennem 2009 og begyndelsen af 

2010. NOO repræsenterer kapacitet ejet af 

investeringsforeninger, hvor det er almindeligt at 

udleje skibe i kortere eller længere perioder til 

rederier, der opererer skibene som en del af egen 

flåde. Over halvdelen af den globale kapacitet ejes 

ikke direkte af rederierne, men i perioder med 

overskud af kapacitet vil rederier ofte udnytte egne 

aktiver i så høj grad som muligt. Gennem det 

seneste år har stort set alle rederier taget skibe ud af 

operation, men der har været stor variation over, hvor meget kapacitet hvert rederi har 

                                           
61 Kilde: Alphaliner Newsletter No 14 - 2010 

Graf 26: Kapacitet ikke i drift 
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fjernet, samt hvornår skibe igen indsættes. Som illustreret er en del kapacitet allerede 

tilbage på markedet, og yderligere forventes hen over de kommende måneder. En 

analyse tidligere på året konkluderede, at først i 2013 ville hele flåden igen være 

aktiv, men de sidste måneder har udviklet sig mere positivt end ventet, hvorfor det 

kan gå hurtigere end oprindeligt antaget. Samtidigt vælger flere og flere rederier at 

benytte sig af langsommere hastighed, hvilket er med til at få flere skibe tilbage i 

operation.  

Slow-steaming 

Stigende brændstofspriser fik for nogle år tilbage en del rederier til at nedsætte 

hastigheden på skibe for dermed at spare brændstof. Metoden har vundet yderlige ind 

efterhånden som fokus på reduktion af CO2 udslip øges. Siden midten af 2009, hvor 

brændstofprisen igen steg har man øget fokus yderligere og har differentieret mellem 

slow-steaming og extra-slow-steaming. Hastighedsmæssigt går skibene fra en 

standard hastighed på typisk 24 knob til 21 knob ved slow-steaming og 18 knob for 

extra-slow-steaming. Eksempler på tidsmæssig betydning kan illustreres ved at 

sammenligne Asien - Nordeuropa. Den gennemsnitlige længde på en rundtur var 8-9 

uger tilbage i 2008, men fra januar 2010 er gennemsnittet øget til 10 uger.  

 

Så længe brændstofpriserne holder samme niveau som ved begyndelsen af 2010, kan 

der på en service mellem Asien og Europa spares 5-7% efter omkostninger til ekstra 

skib og containere. Besparelsen svarer på et år til USD 15-20 millioner per service, 

og der er fyrre services i det marked, hvoraf femogtyve allerede benytter sig af extra-

slow-steaming. Andelen skifter for de forskellige markeder, og metoden er langt 

mindre brugt mellem for eksempel Asien og USA, hvilket formentlig skyldes, at de 

fleste kunder ikke vil acceptere en længere transporttid.  

 

Udover den rent økonomiske fordel har extra-slow-steaming haft en positiv 

indflydelse på overskuddet af kapacitet. I begyndelsen af 2010 havde extra-slow-

steaming mindsket den globale kapacitet med omkring 250,000 TEU, svarende til 

omkring 20% af den kapacitet, som er taget ud af markedet.  Yderligere extra-slow-

steaming er stadig ventet over den kommende tid, hvilket vil gøre det lettere både at 

optage de nye leveringer på markedet samt bringe andre skibe tilbage i operation. 
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Graf X62 viser udviklingen 

siden juni 2009, hvor 

konceptet virkelig vandt ind. 

Det er her tydeligt, hvordan 

rederier har taget konceptet 

til sig. Tidspunktet hænger 

godt sammen med, at 

olieprisen begyndte at stige 

igen omkring samme tid. 

  

Tillæg til basis-rater 

Der eksisterer en række tillæg til den basisrate, som rederier fastsætter for transport af 

en container. En række er for at minimere risici ved svingninger i eksterne faktorer, 

hvoraf andre alene udspecificerer den samlede pris. Tabel 4 viser et tænkt eksempel 

med typiske former for tillæg. I en række 

tilfælde vil det ses, at basisraten kun udgør 

omkring halvdelen af den samlede pris, men 

den primære forhandling fokuseres alligevel 

ofte her. Fordi mange forhandlinger 

fokuserer på basisraten, menes det, at 

rederier ved at splitte deres pris har haft bedre mulighed for at opretholde en større 

del af omsætningen. Individuelt spiller de forskellige tillæg en mindre rolle, men de 

bliver væsentlige, når de ligges sammen, og fokus på dem har været stigende under 

finanskrisen.  

 

Udover det økonomiske fokus under finanskrisen har ændringen i 

konkurrencelovgivningen i EU også spillet en rolle. Hvor de før omtalte konferencer 

tidligere diskuterede markedsforhold samt fastsatte passende tillæg for specifikke 

perioder, skal rederier nu individuelt fastsætte tillæg under opsyn fra EU 

Kommissionen63. Eftersom rederier tidligere var bundet af konferencetillæg, blev 

                                           
62 Kilde: Alphaliner Newsletter No 02 - 2010 
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Bunker_adjustment_factor  

Graf 27: Brug af slow-steaming 

Tabel 4: Opbygning af pris for fragt 
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eventuelle underskud i stedet tjent på basisraten. Efter tillæg blev individuelle og med 

det enorme pres på basisraten under finanskrisen, blev det kritisk for rederierne at 

forsøge at sætte tillæg, som dækkede den specifikke omkostning fuldt ud, og de 

varierer nu langt mere mellem rederierne. 

 

De primære tillæg for afdækning af risici er Bunker Adjustment Factor og Currency 

Adjustment Factor, hvilket vil blive uddybet senere. I den mere stabile ende findes 

eksempelvis Terminal Handling Charges (THC)64. Omkostningen er uundgåelig, men 

den er som regel specificeret, hvilket skyldes et tidligere ønske fra kundegrupper om 

at opnå højere gennemsigtighed på priserne. Derudover det inden for EU et krav, at 

alle rederier kan specificere prisen, da det er ulovligt at kræve flere services købes på 

en gang.65  THC har været et struktureret tillæg siden 1990, og der har inden for EU 

ikke været større ændringer til niveau mellem 1990 og 2008. På grund af de mange 

svingninger i basisraten har THC spillet en skiftende rolle, fra periode hvor den har 

været nærmest ligegyldig over til perioder, hvor den repræsenterer en stor del af den 

samlede pris. Som indikation har den mellem Asien og Europa i gennemsnit ligget på 

10-15% af den totale indtjening siden begyndelsen af 1990’erne. 

 

Indtil 2008 var THC som nævnt relativt stabile i pris, og den var på grund af 

konferencerne også stabil på tværs af rederier. Efter 2008 har rederierne 

implementeret nye THC, hvor de 

fleste analyserede deres egentlig 

omkostninger i et forsøg på at få en 

større del af denne tilbage fra 

kunderne. Samtidigt har rederierne 

haft forskellig forhandlingskraft 

overfor terminaler i de enkelte lande, 

hvilket nu er trængt igennem på 

                                           
64 THC bør teoretisk ses, som en tilknyttet omkostning, der i stil med omkostninger for dokumentation 
ikke kan undgås. Mange refererer dog stadig samlet til alt som omkostninger, hvilket også vil gøres 
her. 
65 Nogle kunder forhandler sig til en såkaldt ’all-in’ rate, hvor de alene får en samlet pris. Det er lovligt 
så længe et split kan forelægges, hvis nødvendigt. 
Kilde til følgende om THC: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/reports/terminal_handling_charges.pdf  

Tabel 5: THC i Rotterdam 
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kundernes pris. Som eksempel ses i tabel 5 THC for Rotterdam for de ti største 

rederier. Det er her tydeligt, at rederier efter de ikke længere blev enige om niveauet, 

både har opkrævet mere, men også at der er forskelle i prisen. Det menes, at 

forskellen støtter teorien om, at rederier i højere grad viderefører deres egentlig 

omkostning til kunden, samt at den generelle stigning viser et voksende forsøg på at 

dække omkostninger under finanskrisen. 

 

Bunker Adjustment Factor, også kaldet BAF, er en af de vigtigste og mest 

fluktuerende tillæg, der eksisterer. Olieprisen er tidligere blevet analyseret med 

henblik på at bestemme dens indflydelse for efterspørgslen, men det blev her også 

nævnt, at den har en stor betydning for rederiernes omkostningsbillede. BAF er et 

tillæg til den rate, som der betales for transport af en container for at kompensere for 

den risiko, som rederier har på grund af ændringer i olie og dermed brændstof66. 

Ligesom Terminal Handling Charges har BAF været bestemt i konferencer, men 

rederierne har nu deres egne måder at beregne BAF. De seneste år har interessen og 

vigtigheden af BAF ændret sig radikalt i takt med de øgede prisudsving. Rederier 

tabte i en periode voldsomt på lange kontrakter med en fast BAF, da stigende 

oliepriser gjorde, at den opkrævede BAF ikke kunne opveje for omkostningen til 

brændstof. På den baggrund blev fluktuerende BAF mere almindeligt. De fleste 

rederier har i dag ikke en BAF rate, som gælder meget længere end en måned af 

gangen, og hos flere bestemmes BAF først, når der foretages en ordre. Ændringen til 

fluktuerende BAF har fået øget fokus under finanskrisen, hvor rederier har haft 

stigende behov for at minimere deres volatilitet overfor ændringer i deres 

omkostninger. 

Omkostningsfokus 

Finanskrisen har som tidligere nævnt gjort det nødvendigt for en række rederier at gå 

igennem en refinansiering for at sikre deres overlevelse. Udover refinansiering har de 

fleste også været igennem en intern restrukturering for at minimere omkostninger. 

Det kan diskuteres, at finanskrisen derigennem har skabt en positiv langtidseffekt. 

Rederier har været tvunget til at se på deres processer og forbrug, hvilket kan være 

                                           
66 http://www.businessdictionary.com/definition/bunker-adjustment-factor-BAF.html  
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med til at skabe mere værdi for kunderne senere hen, og det kan gøre rederier, som 

har været igennem en omkostningsminimering, mere konkurrencedygtige i fremtiden.  

 

Maersk Line var i både 2008 og 2009 gennem en række initiativer, hvilket resulterede 

i en omkostningsreduktion på USD 2 milliarder alene i 2009. Det forventes, at der 

findes yderligere USD 500 millioner i besparelser henover 2010.67 Tidligere 

besparelser kom fra en række ændringer såsom genforhandlinger med leverandører, 

den omtalte slow-steaming og reduktion i antallet af jobs. Antallet af medarbejdere 

faldt i 2008 med 2-3000 og i 2009 med yderligere 200068.  

 

I samme periode havde APL en række ændringer, hvilket inkluderede flytning af 

hovedkontor i USA og i den forbindelse reduktion i antallet af medarbejdere. 

Derudover har de restruktureret deres logistikvirksomhed og fjernet en del af deres 

kapacitet fra markedet.69 Andre eksempler inkluderer CMA-CGM, der forsøgte at 

ændre ruter og dermed minimere brug af Panama-kanalen på grund af den høje 

omkostning forbundet derved.70  Overordnet har alle rederier været igennem lignende 

initiativer, men med vekslende effekt. Der er dog ingen tvivl om, at finanskrisen 

øgede behovet for besparelser, og det menes også, at en række aktioner er taget 

hurtigere, end det ellers ville være set. 

Delkonklusion 

Containermarkedet har i 2009 været igennem sit største fald i efterspørgsel, hvilket 

har medført en række ændringer til industrien og hos rederierne. Udover de 

nødvendige ændringer for at sikre likviditet har rederierne introduceret en række 

tiltag i et forsøg på at holde industrien kørende. Da det ikke er muligt at fjerne skibe 

helt, har man i stedet valgt en mere midlertidig løsning, hvor skibe tages ud af drift og 

forankres. Dermed kan omkostninger minimeres til afskrivninger og kritisk 

vedligeholdelse. Derudover har man reduceret udbudet ved at sejle langsommere, 

hvilket har mindsket både udbud og omkostninger. Rederierne har udover besparelser 

på brændstof også haft en række andre initiativer, hvilket på tværs af dem inkluderer 

                                           
67 http://www.joc.com/maritime/ap-moller-maersk-targets-big-cost-cuts  
68 http://www.forbes.com/feeds/afx/2008/01/08/afx4506741.html og Årsrapport 2009 
69 http://www.3plwire.com/2009/01/08/apl-to-move-headquarters-to-phoenix/  
70 http://www.container-mag.com/cm_archive.php?newsMonth=2&newsYear=2009  
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flytning af kontorer til billigere områder, genforhandlinger med leverandører, brug af 

billigere terminaler samt reduktion i antallet af medarbejdere. Slutteligt har rederier 

øget deres fokus på at fastsætte tillæg korrekt, hvormed det har været muligt at opnå 

bedre dækning af specifikke omkostninger. 
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Fremtidig udvikling 
Industrien, finanskrisens påvirkning af denne samt reaktioner i industrien er gennem 

de sidste afsnit blevet analyseret og vurderet. Den afsluttende del vil være en 

vurdering af, hvordan fremtiden kan forventes at udvikle sig for industrien. 

Udbud og efterspørgsel 

Begyndelsen af 2010 har set en for containerindustrien positiv udvikling med let 

stigende efterspørgsel. Det har betydet, at en række nye leveringer er taget direkte ind 

på markedet, og samtidigt har rederier mindsket andelen af skibe, som var taget ud af 

drift. Den positive begyndelse på 2010 har medført ændrede forventninger til året, 

hvilket blandt andet kan ses hos Drewry. 

Graf 2871 viser, hvordan Drewry’s 

estimater er blevet opjusteret fra deres 

rapport udgivet i fjerde kvartal 2009 hen 

til deres netop udgivne første kvartal 

2010 rapport.72 Opjusteringen viser både 

en positiv udvikling de sidste måneder af 

2009 samt en mere optimistisk 

forventning til 2010. Selvom der er stigende forventninger til udviklingen i 2010 og 

fremefter, menes det stadig, at industrien er utrolig sårbar blandt andet på grund af 

den stadig lave forbrugertillid, høje arbejdsløshed og høje andele af såvel stats- som 

personlig gæld. Det er tidligere diskuteret, hvordan både forbrugertillid og 

arbejdsløshed påvirker den generelle 

efterspørgsel og behovet for 

containerfragt, hvilket understøtter 

sammenhængen. Drewry har udover 

forventninger til hele 2010 også 

offentliggjort forventninger til 

kvartalsvæksten i forhold til 200973. Her 

                                           
71 Kilde: Drewry 4 kvartal 2009 og 1 kvartal 2010 
72 Udgivet ultimo april 2010 
73 Kilde: Drewry 1 kvartal 2010 

Udvikling i efterspørgsel

-15,0%

-12,0%

-9,0%

-6,0%

-3,0%

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

2009 2010

Å
rl
ig
 v
æ
k
s
t 
i 
p
ro
c
e
n
t

Q4 2009 Q1 2010

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4

Y-O-Y 2010 Quarterly Demand Growth

Graf 29: Forventninger til vækst 

Graf 28: Forventninger til kvartalsvækst 



Berit Dommerby Kristensen  Specialeafhandling, forår 2010 

 63 

træder usikkerheden omkring den videre udvikling klarere frem, da den uventede 

positive begyndelse på året ikke ventes at blive fastholdt henover året. For hele året er 

forventningen om en mindre stigning i behov i forhold 2009 ikke uventet, da der også 

forventes vækst i det globale BNP samt fremgang både inden for handel med varer, 

arbejdsløshed samt forbrugertillid.  

 

Selvom begyndelsen af 2010 har tegnet positivt, er der stadig enorm usikkerhed om 

udviklingen de kommende år. En af grundene er, hvorvidt den bedre balance mellem 

udbud og efterspørgsel kan fastholdes, efterhånden som flere leveringer af skibe og 

dermed kapacitetsvækst sker. Såfremt der igen kommer større overskud af kapacitet 

risikeres det, at fragtrater og dermed omsætning og likviditet kommer under et pres 

lignende det i 2009. Det er tvivlsomt, hvorvidt alle rederier på trods af de mange 

refinansieringer vil kunne tåle endnu et år med underskud og mangel på likviditet.  

 

Efterspørgselssiden er om muligt endnu mere usikker. Den langsigtede økonomiske 

vækst i verden ventes igen at blive positiv, hvorfor behovet for containerfragt med al 

sandsynlighed også er positivt på langt sigt. Det er i stedet den nærmere fremtid, som 

er afgørende. Der ses generelt en række positive tegn i økonomien, men der er 

samtidigt enighed om, at økonomien stadig er sårbar og endnu ikke tilbage til samme 

niveau som fra før den finansielle krise. Det kan blandt andet illustreres ved 

udviklingen af aktiekurser. Graf 30 viser, hvordan det globale Dow Jones Index har 

udviklet sig de seneste fem 

år, hvilket tydeligt 

illustrerer både den 

finansielle krise, men også 

den begyndende vækst74. 

Det er samtidigt også klart, 

at selvom der er en positiv 

udvikling nu, har der været 

flere perioder med op- og 

nedture de seneste måneder, hvorfor egentlig vækst endnu ikke er stabiliseret.  

                                           
74 Kilde: http://www.djindexes.com/globalindexes/   
I det globale indeks inkluderes 51 lande, heraf 25 udviklede og 26 i udvikling. 

Graf 30: Aktiemarkedet 
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Industrien kan ligesom den overordnede efterspørgsel risikere at blive ramt, såfremt 

der opleves større choks i økonomien. Det kan være gennem ændringer til oliepris, 

hvilket ikke er usandsynligt, hvis OPEC landene beslutter at nedsætte kvoter for 

dermed at opretholde en høj pris. Et andet eksempel kan være de hidtil ukendte følger 

af det islandske vulkanudbrud, der lukkede hele det nordeuropæiske luftrum gennem 

en uge. Den internationale brancheorganisation for flyselskaber estimerede, at de 

samlede tab lå på omkring 1,4 milliarder kroner dagligt, og at mindst fem mindre og 

mellemstore flyselskaber risikerer at gå konkurs.75 Såfremt en række flyselskaber 

ender med at gå konkurs, er der risiko for negativ påvirkning af forbruget, både 

gennem øget arbejdsløshed og gennem stigende usikkerhed. De mange risici er med 

til at konkludere, at den videre udvikling for containerindustrien er meget usikker. 

Det forventes, at der i 2010 kommer en positiv udvikling med potentiale for profit, 

men også, at både større eller mindre choks i både industrien og den generelle 

økonomi kan ændre den kortsigtede udvikling. 

Konsolidering i industrien 

Flere rederier har som tidligere nævnt haft klare finansielle problemer i 2009, hvor 

det har været nødvendigt med refinansiering og nye investorer. På trods af de store 

tab er der ikke sket markante ændringer i antallet af rederier og deres markedsandele. 

Enkelte såsom Hapag Lloyd har skiftet primær ejer, men ellers er der i de 

overordnede ejerforhold heller ikke set ændringer. For fire-fem år siden var der en 

række konsolideringer i branchen76, og der har siden da været en forventning om 

yderligere opkøb eller sammenlægninger. Efter et år med milliardtab i industrien har 

de færreste formentlig likviditet til opkøb i øjeblikket, men det tyder på, at flere 

spillere mener, at en ændring i antallet og størrelse af rederier er et krav for, at 

industrien på langt sigt kan være profitabel. Konsolidering kan tage form af enten 

fusioner eller ved, at nogle rederier ligefrem forlader industrien, og en opfattelse har 

                                           
75 Kile: http://borsen.dk/transport/nyhed/181338/  
Meget tyder på, at EU Kommissionen vil tillade økonomisk statsstøtte for at undgå konkurser, men en 
række selskaber er modstandere, da det kan forvride konkurrencesituationen.  
76 Eksempelvis Maersk Lines køb af P&O Nedlloyd og CMA CGMs køb af Delmas 
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været, at antallet af spillere kan ventes reduceret med op mod en tredjedel. 77 Rederier 

som især er i risikozonen forventes at være de mindre spillere, og de spillere som har 

specialiseret sig på de mindre geografiske områder. Det skyldes både, at de større 

rederier har mindre sandsynlighed for at gå konkurs, men også at sammenlægninger 

mellem to af de store rederier kan give problemer med konkurrencelovningen i visse 

dele af verden. 

 

Behov for konsolidering menes også at skyldes de mulige stordriftsfordele, som kan 

opnås ved gennem for eksempel størrelse på skibe og i forhandlinger med terminaler. 

Samtidigt er der for operationelt brug for en række investeringer i IT løsninger for at 

sikre systemer, som kan håndtere blandt andet planlægning af ruter, positionering af 

tomme containere, bestillinger og hvor en kundes container på alle tidspunkter 

befinder sig. En vis størrelse er også her nødvendig, før det er profitabelt at håndtere 

de store investeringer.  

 

Derudover vil konsolideringer tillade en bedre kontrol af forholdet mellem udbud og 

efterspørgsel. Et primært problem på markedet er, at alle rederier bestiller kapacitet, 

når markedet går godt, hvilket resulterer i cyklisk ubalance mellem udbud og 

efterspørgsel. En investeringsforening i USA har direkte sammenlignet rederiernes 

bestillinger af kapacitet med Lemming-effekten kendt fra behavioural finance, og 

som tydeligt indikerer mangel på selvstændighed i branchen:  

“Shipping lines follow each other into the water time after time, just like their 

mascot, the lemming.”
78

 

 

Konsolidering ventes udover ovenstående slutteligt at medføre større differentiering i 

industrien. Under finanskrisen har den primære konkurrence været på pris, men 

fremover ses det som nødvendigt, at rederier også benytter sig af andre parametre. 

Det kan være kundeservice, enkelthed i kontrakter og konstant synlighed over 

containeres position.  

                                           
77 http://www.finansnyheder.dk/news/ShowNewsstory.aspx?StoryID=10473783 og 
http://www.thinkmaritime.com/2009/01/12/container-shipping-industry-faces-an-abundance-of-
questions/  
78 Udtalt af Peter Shaerf, Managing Partner i AMA Capital Partners, New York 
Kilde: http://www.thinkmaritime.com/2009/01/12/container-shipping-industry-faces-an-abundance-of-
questions/  
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Moral Hazard 

Et tidligere afsnit diskuterede, hvordan enkelte rederier har fået statsstøtte under 

krisen og herunder, hvorvidt staten havde indtaget en rolle som Lender of Last Resort 

i samme stil, som det gøres i forhold til banker. Det blev ligeledes diskuteret, 

hvorvidt rederier kunne ses som ’Too big to fail’. Overordnet blev det konkluderet, at 

rederier nationalt kan spille en stor rolle, men at markedet formentlig bevæger sig 

mod frie kræfter. En af grundene til, at rederier ikke har held til at skabe samme pres 

på staten, som mange andre industrier kan skyldes, at de typisk har deres ansatte mere 

geografisk spredt og dermed få ansatte i det land, hvor de er baseret.  

 

Hvorvidt rederier kan forvente statsstøtte ved finansielle problemer er interessant i 

forhold til deres risikoprofil. Moral Hazard betyder som tidligere nævnt, at en person 

eller virksomhed tager en større risiko end ellers, fordi de har en form for forsikring. 

Flere mener, at de mange bankpakker kan være med til at øge risikoprofilen hos de 

tilbageværende store finansielle institutioner, da de på nuværende tidspunkt kan føle 

sig relativt sikre på, at de er for store til at få lov til at gå konkurs. På den anden side 

findes gennem behavioural finance teorien en diskussion om, hvorvidt risikoen 

automatisk øges ved hjælpepakker. Et af områderne, som diskuteres, er det 

prestigetab, som direktører lider i forbindelse med nedture, og hvorvidt senere 

generationer lader sig påvirke af samme.79 Der er ikke en teoretisk konklusion på 

dette område, men det menes sandsynligt, at der gennem en kortere periode vil være 

en menneskelig stolthed og modstand mod fiasko, der kan undgå øgede risikoprofiler. 

Samtidigt er der en tendens til høj tro på egne evner, hvorfor en lav risikoprofil kun 

menes at opretholdes på kort sigt.  

 

For containerindustrien kunne moral hazard være blevet en fremtidig risiko, men med 

modstanden mod statsstøtte hos både forskellige brancheforeninger og hos EU 

Kommissionen menes det ikke, at statsstøtte kan ventes at spille en større rolle for 

industrien fremover. Undtagelsen hertil er kinesiske COSCO, som er delvist ejet af 

staten. Selvom statsstøtte ikke ventes, så har rederier indtil videre overlevet, hvorfor 

der på trods af de store tab, formentlig ikke er opbygget en frygt for konkurs. 

Udviklingen kan være med til at betyde, at rederier ikke lærer af de seneste års 
                                           
79 http://borsen.dk/blog/214/14237/38700/Per_H_Hansen  
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problemer, og at industrien derfor ikke ender med at ændrer sig så radikalt, som det 

var ventet undervejs i krisen. Det ventes derfor ikke, at der på hverken kort eller langt 

sigt ses ændrede risikoprofiler hos de enkelte rederier eller for industrien totalt.  

Effektivisering i industrien 

Et af de større problemer i industrien er, at kapacitet ofte ikke udnyttes optimalt. Det 

skyldes både som tidligere omtalt, at containerfragt ikke er en vare, som kan 

lagerføres, men i høj grad også, at bestilt plads ikke bruges. Der er i øjeblikket ingen 

omkostning for kunder, som ikke afbestiller eller benytter deres bestillinger, hvilket 

gør det svært for rederier at forudsige deres kapacitetsudnyttelse. På visse afgange 

kan det være helt op til 30-40% af alle bestillinger, som ikke udnyttes. Selvom den 

enkelte kunde ikke betaler for manglede brug af plads, så har det en omkostning for 

den samlede industri. Det skyldes, at rederier for at undgå at sejle tomme ofte tillader 

flere bestillinger, end hvad de har plads til. Såfremt flere end normalt benytter deres 

bestilling, bliver nogle containere udskudt til senere afsejlinger. 

 

I et forsøg på at gøre industrien mere effektiv har Maersk Line som det første rederi 

besluttet at indføre en ’no-show’ omkostning, som kunder skal betale, såfremt de ikke 

benytter eller afbestiller plads. Konceptet benyttes i de fleste andre industrier 

(eksempelvis hoteller), og det forsøges nu overført til containerfragten. 

Omkostningen implementeres fra begyndelsen af maj 2010 i første omgang på 

specifikke markeder for at vurdere, hvorvidt det har en positiv effekt. Tillægget 

rangerer fra USD 10 til USD 100 per container afhængig af marked og varetype.80 På 

samme tid indfører Maersk Line også en refundering af samme størrelse, såfremt en 

container ikke kommer med selvom en bestilling er accepteret.81 Udover forsøget på 

at skabe bedre balance mellem bestillinger og endelig transport, indfører Maersk Line 

også et såkaldt ’Out Of Service’ tillæg, som opkræves for containere, hvor kunderne 

er ansvarlige for skader. Forventningen er, at gebyret vil være med til at sikre højere 

pålidelighed og rådighed af container.82 

 

                                           
80 http://www.joc.com/maritime/maersk-line-test-fee-no-show-boxes  
81 http://www.ci-online.co.uk/  
82 http://www.dailyfreight.co.nz/nz/NewsItem.aspx?NewsID=462  
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I tillæg til de nye initiativer forventes det, at rederier på især kort sigt vil blive ved 

med at forsøge at minimere deres omkostninger for at sikre deres overlevelse. Der er 

en vis risiko for, at omkostninger stiger, når industrien næste gang bliver profitabel, 

men det menes, at mange af de besparende tiltag vil holde også på langt sigt.  

Ejerforhold i industrien 

De ovenstående vurderinger om den fremtidige udvikling er der i større eller mindre 

grad taget initiativ til i industrien allerede. Ejerforholdene af skibe er derimod et 

emne, som ikke har været en del af debatten. Det inddrages, da det menes, at der her 

kunne være langsigtede muligheder for at ændre den måde containerfragt opererer.  

 

Området ses som interessant på grund af de enorme investeringer, som foretages, og 

da al kapacitet i forvejen ikke er eget direkte af rederier. Graf 31 viser for de ti største 

rederier forholdet mellem kapacitet, som de selv ejer, og kapacitet som de charterer83. 

Chartered kapacitet er som 

regel ejet af 

investeringsforeninger. I 

gennemsnit charterer rederier 

godt 50% af deres totale 

kapacitet, men der er stor 

forskel mellem de enkelte 

rederier.84  

 

Den del af kapaciteten, som ikke ejes direkte af rederier, befinder sig primært hos 

tyske fonde, hvilket skyldes specifikke skattelettelser i det tyske system, som kan 

udnyttes, såfremt der investeres i skibe. Totalt kontrollerer de tyske foreninger 

omkring en tredjedel af den samlede containerflåde. De tyske fonde søgte under 

krisen støtte fra den tyske stat, da også de blev ramt af faldende indtægter, både ved 

lavere andel udlejning af skibene og lavere priser på dem, som blev udlejet.85  

                                           
83 Chartering svarer til at leje et skib og derefter operere det som sigt eget jævnfør definitioner først i 
specialet. 
84 Kilde: Alphaliner 
85 http://www.joc.com/maritime/german-ship-owners-face-market-collapse  
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Rederiernes kernekompetencer findes i den operationelle del af containerfragt. De er i 

stand til at optimere et netværk af skibe og containere samt at sælge transport til en 

række kunder. Investeringer i skibe kræver en høj likviditet over en lang 

afskrivningsperiode, og det menes derfor relevant for rederier at tage stilling til, 

hvorvidt deres kompetencer også ligger inden for de finansielle aspekter som 

optimering af deres likviditet.  

 

I øjeblikket skal rederier udover den finansielle viden, herunder evnen til at skaffe 

likviditet så billigt som muligt, også opbygge kompetencer inden for områder som 

forhandlings- og indkøbsteknikker, hvilket ikke er en naturlig del af evnen til at 

optimere fragt. Såfremt rederier i højere grad udnyttede muligheden for at chartre 

skibe gennem lange perioder, kunne de fokusere på den mere operationelle del af 

industrien.  

 

Investeringsforeninger og fonde, som er specialister i at optimere deres 

kapitalsammensætning, ville i så fald spille en større rolle på markedet, men inden for 

deres kernekompetencer. Samtidigt ville køb og salg af skibe have mulighed for at 

blive en langt større industri. Der er en række fonde, hvis kompetencer befinder sig 

inden for investeringer, forbedringer og forsøg på at henholdsvis købe og sælge en 

række aktiver på de rigtige tidspunkter. Containerskibe er aktiver af stor værdi, 

hvorfor det ses som en interessant og mulig udvikling, hvis der i højere grad blev 

spekuleret i dem på samme måde, som der gøres med andre aktiver. Udover selve 

skibene kunne der også være et marked i ejerskab af selve containerne.  

 

Investeringsfonde er ikke den eneste spiller, som kunne få en større rolle i industrien 

fremover. De såkaldte freight forwarders, som blev omtalt i de indledende 

definitioner, anses også som et område med potentiale. Freight forwarders arbejder 

uden ejerskab og operation af aktiver, da deres kompetencer ligger i at købe store 

mængder plads af rederier, som derefter sælges i mindre portioner. Deres profit 

fremkommer med en mindre risiko end både investorer og rederier, da de har langt 

mindre kapital bundet i deres forretning. Efter de store tab hos rederier i 2009 kunne 

industrien for freight forwarders blive mere interessant og derfor se vækst i fremtiden. 
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På længere sigt kan en ændring af ejerforhold i industrien være en sandsynlig 

udvikling, da rederierne dermed kunne fokusere på deres kernekompetencer, som 

vurderes at være evnen til at drive netværket af skibe optimalt. Freight forwarders kan 

ligeledes få en voksende rolle, men da de ikke har viden eller netværk til at operere 

skibene selv, vil der stadig være behov for containerrederierne.  

Delkonklusion 

Efter et år med enorme tab i containerindustrien er der fra begyndelsen af 2010 tegn 

på en mere positiv udvikling. Der forventes en positiv vækst i efterspørgslen henover 

året, som er mindre end den langsigtede, men dog en bedring i forhold til 2009. Den 

positive vækst er på grund af manglede stabilitet i den overordnede økonomi og på 

grund af kapacitetsvækst i industrien stadig sårbar, men det tyder på, at industrien kan 

ende 2010 uden tab. 

 

Den fremtidige udvikling for industrien forventes at indeholde konsolidering af 

rederier for dermed at skabe en mere stabil industri og større mulighed for at udnytte 

stordriftsfordele. Samtidigt tages de første forsøg med at implementere nye tillæg, der 

skal sikre en mere effektiv industri, og at kunder målrettet betaler for eksempelvis 

skader og manglede udnyttelse af bestillinger. Udover de tiltag, som forventes i 

industrien, menes det, at der også kan ske en udvikling af ejerforhold. Rederier ejer i 

dag næsten halvdelen af deres kapacitet, hvilket stiller store krav til deres viden inden 

for finansiering og forhandling. Et skift mod højere brug af investeringsfonde kunne 

optimere kapitalstrukturen i industrien og lade rederier fokusere på deres primære 

kompetencer.  
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Konklusion 
Containermarkedet er et kompetitivt marked med mange spillere og et begrænset 

antal store kunder. Der konkurreres i høj grad på pris, og kunderne har en stærk 

position. Rederierne har ikke mulighed for direkte at påvirke behov for deres produkt, 

men er i stedet afhængige af udviklingen på deres kunders markeder.  

 

I perioden fra 1980 til 2007 er markedet i gennemsnit vokset med 9% årligt, og der 

har ikke været år med negativ vækst. Den finansielle krise har ændret radikalt på 

udviklingen, og der blev i 2009 set et fald i efterspørgslen på 10%. Det store fald i 

efterspørgsel førte koblet med fald i fragtrater til en nedgang i omsætning på 35% og 

dermed store finansielle problemer for rederierne.  

 

Efterspørgsel efter containerfragt drives primært af BNP vækst og handel med varer 

mellem lande. Begge dele faldt under den finansielle krise, hvor både modne og 

økonomier i udvikling blev ramt. BNP og dermed containermarkedet påvirkes 

desuden af faktorer som forbrugertillid, arbejdsløshed og oliepriser. Fald for alle tre 

faktorer har skabt stor usikkerhed. Usikkerheden og de uventede fald i forbrug på 

tværs af industrier anses kombineret med kapacitetsøgning i samme år at være 

baggrunden for, at containermarkedet oplevede en nedgang ulig noget tidligere. 

 

Udviklingen i aktiekurser for shippingindustrien har været mere negativ end for den 

gennemsnitlige industri, hvilket skyldes en række strukturelle faktorer. Det er en 

aktivtung industri med få variable omkostninger, hvilket kombineret med lang 

tilpasningstid for at ændre kapacitet, giver problemer i perioder både med uventede 

op- og nedgange. I perioder med nedgange vil de høje udgifter og gældsposter 

sammen med den lavere omsætning også føre til likviditetsproblemer.  

 

Likviditetsproblemer i industrien medførte under krisen en række ændringer i de 

fleste rederiers finansiering. Det rangerer fra nye kapitalindskud eller nye investorer, 

over omlagte lån til garantier eller støtte fra staten. De mange refinansieringer har 

bibeholdt industrien i samme mønster som før krisen. Statsstøtte anses ikke som 

udbredt nok til, at der er opbygget tradition for en Lender of Last Resort i industrien, 
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men det tyder på, at rederier i enkelte lande er set som kritiske. På baggrund af kritik i 

branchen samt EU Kommissionens undersøgelser, forventes det at industrien bevæger 

sig mod friere markedskræfter i fremtiden.  

 

Fald i efterspørgsel, likviditetsproblemer, tab i 2009 og refinansieringer har fået alle 

rederier til at minimere omkostninger. Det er sket ved at tage svarende til 10% af den 

globale kapacitet ud af drift samt den såkaldte slow-steaming, der både reducerede 

kapacitet og minimerede brændstofsomkostninger. Samtidigt har rederier blandt 

andet genforhandlet kontrakter med leverandører, haft nedskæringer og flyttet til 

billigere kontorer. Udover fokus på omkostninger har rederier har også set på deres 

indtjeningsmuligheder, og en række tillæg har fået langt større fokus. 

 

Der er ikke tvivl om, at industrien har været igennem en række ændringer under 

krisen, men det tyder på, at der allerede i 2010 vil ses profit hos nogle rederier. En 

mindre vækst i efterspørgsel ventes, og der er set stigninger i fragtrater i begyndelsen 

af 2010. Den positive udvikling kan resultere i konsolidering i branchen, da større 

rederier igen vil have den nødvendige likviditet. Slutteligt er det konkluderet, at 

branchen formentlig kan yderligere optimeres, såfremt investeringsfonde med 

speciale i finansiering i højere grad bliver ejere af skibe, mens rederier fokuserer på 

den daglige operation. 
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Bilag 1 – Eksempel på regressionsanalyse 
 

Efterspørgsel og global BNP vækst 

 

 

 

 


