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1. Indledning 

Den danske rederibranche er i dag en af de største brancher i Danmark, og selv på internationalt 

plan er de danske rederier store. Stigende valutaindsejling som følge af en global økonomisk 

vækst har skabt fokus på branchen, ikke kun her i landet, men også internationalt. Indenfor 

specielt tørlastmarkedet har stigende fragtrater tiltrukket en række investorer til en branche, hvor 

tocifrede vækstrater ikke har været unormale. Rederibranchen er om nogen en branche i det 

internationale marked. Men en branche, der agerer på et internationalt marked, er også direkte 

eksponeret overfor en række faktorer, der påvirker den generelle verdensøkonomi. Både når det 

går godt, men i høj grad også når det går dårligt.  

Branchen har de seneste par år været præget af en enorm optimisme, der ikke mindst skyldes 

Kinas og Indiens voldsomme vækstrater, USA’s fortsatte forbrugsfest samt en forbedret 

europæisk økonomi. Den økonomiske udvikling har øget verdenshandelen og dermed 

efterspørgselen efter fragt. Dette har gjort, at gigantiske nybygningsprogrammer er blevet søsatte 

af de store rederier for at kunne tage del i festen og bevare markedsandele, og måske endda 

erobre andele. Værfterne har haft fulde ordrebøger og priserne på både nybygninger og brugte 

skibe er drevet i vejret. 

Store danske rederier som A.P. Møller Mærsk, Norden, Torm og J. Lauritzen har været en del af 

denne optur på transportmarkedet, og de har også sikret sig nybygninger for adskillige milliarder 

kroner1. Disse danske rederier har deres aktiviteter spredt ud over hele verden og oplever derfor 

også konjunkturernes svingninger.  

Økonomiske kriser af den ene eller anden slags er mere reglen end udtagelsen – kriser der i stort 

omfang påvirker verdensøkonomien og dermed verdenshandlen. Størstedelen af rederibranchen 

fragter produkter fra et land til et andet, fra en havn til en anden. Nedgang i økonomien fører 

derfor naturligt nok til en lavere fragtefterspørgsel, hvilket igen sætter rederierne under pres. I 

1970’erne oplevede verden oliekriserne. Dette førte til en lang årrække af økonomisk 

tilbagegang og stilstand. I 1990’erne oplevede verden den omfattende finansielle krise i Asien, 

valutakrisen i Argentina og Brasilien samt en meget dårlig russisk økonomi som følge af 

eftervirkninger fra Sovjetunionens sammenbrud2. Store kriser i store områder, der alle påvirkede 

verdensøkonomien og -handelen. 

                                                           
1 Kilde: www.shipowners.dk – ”Skibsfarten i tal – November 2008”, tabel 3.1 side 10. 
2 Kilde: Østrup (2008). 
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I dag oplever verden endnu en krise. Det hele startede med kreditkrisen eller finanskrisen i sidste 

del af 2007 og hele 2008. Ved starten af 2009 er der blevet tale om en direkte 

verdensomspændende økonomisk krise, der leder tankerne tilbage til den store depression. 

Globaliseringen har medført, at verdenshandelen aldrig har været højere og verdensøkonomien 

aldrig så kompleks, som tilfældet er nu, hvorfor en afmatning af økonomien rammer 

rederibranchen hårdere end nogensinde. 

Branchen står således overfor en række udfordringer, der påvirker indtjeningspotentialet. Som 

leverandør i en global økonomi er man mere eller mindre i hænderne på markedskræfterne. Når 

væksten buldrer af sted, er det enkelt at tjene penge, men når krisen presser på, bliver de mindst 

sunde virksomheder udsat for et enormt pres, der uden tvivl vil koste mange af dem livet. 

Konjunkturerne har sine op- og nedture, hvorfor rederibranchen også oplever disse. 

Den nuværende krise varer ikke evigt, men bliver heller ikke den sidste. Det er derfor yderst 

interessant at undersøge, hvilke faktorer, der påvirker branchen, og hvilke faktorer den i særlig 

grad er følsom overfor. Afhandlingens formål er derfor at lave en brancheanalyse med særligt 

fokus på den økonomiske krises indvirkninger, men også at afdække de væsentligste faktorer, 

der påvirker branchen, både på kort og på langt sigt. 

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning, ønskes der derfor foretaget en analyse af 

rederibranchen. Branchen påvirkes af mange eksterne faktorer og står netop nu overfor en række 

udfordringer, der presser indtjeningen i bund. Øgede omkostninger til skibe og en høj 

konkurrenceintensitet gør ikke forholdene bedre. Intet tyder på, at de vanskeligere forhold vil 

forsvinde lige med det samme, så det er i høj grad op til rederierne at forsøge at komme bedst 

muligt gennem krisen. 

Det leder frem til afhandlingens undersøgelsesområde og problemformulering: 

1. Analysere og beskrive branchens forretningsområde. 

2. Afdække væsentligste faktorer, der påvirker indtjeningspotentialet i branchen. 

3. Analysere branchens følsomhed overfor de enkelte faktorer på kort og langt sigt. 

De efterfølgende afsnit vil uddybe emnets undersøgelsesområde. 
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1.2 Afgrænsning 

Rederibranchen er meget omfattende og i sig selv ikke særlig relevant for alle afhandlingens 

problemstillinger. Rederibranchen udgøres af mange forskellige undersegmenter indenfor søfart, 

men det er i virkeligheden kun de segmenter, der påvirkes af hele verdenshandelen, der er mest 

relevante i denne sammenhæng. Selvfølgelig kan der argumenteres for, at fiskeri og 

persontransport også er afhængig af konjunkturerne, men slet ikke i samme omfang som 

transporten af gods og råmaterialer. Oftest foregår disse også i lokale områder og er altså derfor 

ikke påvirket af de samme internationale faktorer, hvorfor afhandlingen ikke vil beskæftige sig 

med disse, men udelukkende belyse og analysere container-, tørlast- samt tankskibsmarkedet. 

Afhandlingen afgrænser sig således fra passagertrafik, fiskeriaktiviteter, offshore- og 

forsyningsaktiviteter samt lignende aktiviteter, der ikke relaterer sig direkte til fragt mellem to 

eller flere destinationer på verdenshavene. 

Afhandlingen ser en del på de danske rederier, men afgrænsningen gælder ikke udenlandske 

rederier, da formålet med afhandlingen er at undersøge hele branchen. Afsættet i de danske 

rederier skal derfor kun ses i lyset af deres størrelse og deraf informationstilgængelighed. Mange 

store udenlandske rederier er desuden ejet under ejerskabsforhold og i lande, der gør, at 

rapporteringskravene er mindre informationsrige end de danske. 

Da der findes store danske rederier indenfor afhandlingens tre hovedsegmenter, vil danske 

rederiers muligheder og udfordringer i en international kontekst blive analyseret. Der vil således 

ikke direkte blive fokuseret på de store udenlandske rederier i denne sammenhæng. 

Det er ikke afhandlingens formål at analysere og vurdere, hvorfor enkelte rederier placerer sine 

domiciler i skattely eller udflager hele eller en del af sin flåde til udlandet, men blot at 

konstatere, at det er et faktum indenfor branchen. Afhandlingen vil således afgrænse sig fra at 

behandle skattetekniske og juridiske spørgsmål, da dette vil være alt for omfattende og en 

afhandling i sig selv. 

1.3 Branche- og begrebsforklaring 

For at læse og kunne forstå afhandlingens konklusioner på baggrund af en brancheanalyse, er det 

vigtigt at forklare og definere, hvad branchen er. I økonomisk teori tager definitionen 

udgangspunkt i produktet og definerer branchen som en gruppe virksomheder, der udbyder 

substituerende produkter. Ved substituerende produkter forstås der, at forbrugerne anser 

produkterne som værende lige tilfredsstillende i forhold til et behov. Formålet med denne 
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definition af en branche er, at kunne indfange de virksomheder, der er i direkte konkurrence med 

hinanden, for på den måde at kunne analysere konkurrencens karakter3. 

Produktet indenfor rederibranchen kan simpelt opsat defineres som: 

- Fragt af en vare eller gods langs søvejen mellem to eller flere destinationer. 

Grunden til, at denne beskrivelse kun er simpel, skyldes produktets kompleksitet. Der kan 

argumenteres for, at fragt med varer eller gods kan karakteriseres som en standardvare. Denne 

karakteristik er som sådan også meget god i forbindelse med en bred definition, men dækker 

ikke over de dybereliggende forhold, der gælder indenfor branchen. Dette kan illustreres ved at 

se på containermarkedet som et simpelt eksempel. Her ønskes en container transporteret mellem 

A og B. Kompleksiteten ligger nu i, at mange selskaber tilbyder tillægsydelser til kunden. 

Containeren skal for det første til og fra terminalerne, før de overhovedet kan komme med et 

skib. Derudover skal forsendelsen igennem toldmyndighederne. Tiden spiller også en rolle her, 

da enkelte rederier for eksempel sejler direkte mellem de to havne, mens det for andre kræver, at 

containeren flyttes mellem to skibe. Måske kræver det endda, at to rederier supplerer hinandens 

rutenetværk for at få containeren frem til den rette destination. Dette logistikarbejde er endnu en 

tillægsydelse. Kort sagt kan kunden vælge at gøre det hele selv og kun få rederiet til at stå for 

selve søtransporten, eller man vil kunne vælge en række andre kombinationer efter eget ønske. 

Det hele afhænger selvfølgelig af hvilken pris, man er villig til at betale for produktet og basalt 

set, er der tale om en serviceydelse. 

På baggrund af produktets definition og afgrænsningen, kan rederibranchen derfor enkelt 

defineres som: 

- Virksomheder, der fragter varer eller gods langs søvejen mellem to eller flere 

destinationer. 

Rederierne i branchen kan derfor have forskellige ydelser i deres produktpakke, men det flytter 

ikke ved branchens definition. Data for branchen tager derfor også udgangspunkt i det, man kan 

kalde standardproduktet. 

I afsnittet ”Branchebeskrivelse” vil afgrænsningens segmenter blive yderligere beskrevet. 

                                                           
3 Kilde: Lotz (2006), kap. 2. 
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1.4 Kildekritik 

Afhandlingen har gjort brug af en række forskellige kilder. Disse er blevet behandlet kritisk for 

at afdække forfatterens eventuelle hensigter og undgå subjektive holdninger, der vil kunne 

påvirke afhandlingens konklusioner. 

En del af interessen bag afhandlingens emne skal findes i forfatterens daglige arbejdsplads 

indenfor branchen, hos A.P. Møller Mærsk. Arbejdet er som sådan ikke relateret på nogen måde 

til den daglige drift i afhandlingens undersøgelsesområde, men derimod af ren regnskabsmæssig 

og finansiel karakter. Det er en fordel, da det giver et bedre grundlag for at komme i dybden med 

branchen, da den generelle forståelse for branchen er kendt på et overordnet niveau, men ikke 

operationelt niveau. Derudover er tilgangen til visse data langt enklere og ville ellers have krævet 

store summer hos konsulentvirksomheder og shippinganalytikere. Ulempen i denne 

sammenhæng er risikoen for, at emner bliver behandlet subjektivt, samt at visse 

problemstillinger bliver overset eller taget for givet, da det er en del af forretningen. Det har 

været min hensigt at søge information så bredt som muligt for at opnå en tilstrækkelig grad af 

objektivitet. Baggrundsviden er desuden forsøgt understøttet til hver en tid med udtalelser eller 

markedskommentarer i publicerede medier. Det er desuden, for så vidt muligt, afhandlingens 

hensigt at belyse alle emnets problemstillinger objektivt og fra flere forskellige vinkler. 

I store dele af afhandlingen er det branchen, der er i fokus og dermed ikke det enkelte rederi, 

hvorfor kendskabet til en enkelt af aktørerne ikke bør have nogen indflydelse på afhandlingens 

konklusioner. Når A.P. Møller Mærsk så alligevel nævnes en del gange, skyldes det rederiets 

store størrelse indenfor specielt container- og tankskibsmarkedet.  

2. Metode 

2.1 Afhandlingens struktur og opbygning 

Afhandlingen kan i grove træk inddeles i fem hovedområder. Den starter med en indledende del, 

efterfulgt af en beskrivende del. Dernæst følger en omfattende analyse i to dele, som efterfølges 

af en konkluderende og afsluttende del.  

Den indledende del, kapitel 1-3, præsenterer afhandlingens problemformulering, afgrænsning 

samt undersøgelsesfelt. 
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Kapitel 4 indeholder den beskrivende del, der vil introducere læseren for branchen og dens 

opbygning. Kapitlet er lavet ved hjælp af forskellig litteratur om branchen, diverse 

branchespecifikke hjemmesider samt eget kendskab til branchen. 

Den første del af analysen findes i kapitel 5. Denne indeholder en brancheanalyse, hvor kritiske 

faktorer for branchen identificeres. Desuden anvendes analysemodellerne PESTEL og Porters 

Five Forces. Kapitlet afsluttes med en makroøkonomisk model, der til dels samler hele kapitlet 

sammen. I kapitlet om identificeringen af de kritiske faktorer for branchen, vil der blive taget 

udgangspunkt i et generelt billede og vurdering af branchen historisk set og fremadrettet. Det er 

således ikke kun dagens øjebliksbillede, der ligger til grundlag for denne del af analysen. Selve 

brancheanalysen udarbejdes ved at inddrage en lang række kilder som f.eks. publikationer fra 

Rederiforeningen, Danmarks Skibskredit, shippinghuse, årsregnskaber og kommentarer fra de 

største rederier, samt markedskommentarer og artikler fra diverse medier. 

Anden del af analysen foregår i kapitel 6. Her laves der en statistisk analyse af de faktorer, der er 

identificeret og behandlet i tidligere kapitler. Den statistiske behandling af data vil foregå ved at 

benytte korrelation og regressionsanalyse, samt undersøge for autokorrelation. Data til 

afhandlingen er fremskaffet gennem bl.a. Nationalbanken, OECD, Danmarks Rederiforening, 

Maersk Oil Trading samt relevante forretningsområder indenfor A.P. Møller Mærsk-gruppen 

med adgang til branchespecifikke statistikker, som for eksempel fragtrater, mængder og 

markedsandele. Desuden er datamateriale søgt fundet på diverse hjemmesider. 

Kapitel 7-9 indeholder den konkluderende og afsluttende del af afhandlingen. Her samles der 

sammen på analyserne og konkluderes i forhold til afhandlingens problemstillinger, samt gives 

en perspektivering. 

2.2 Datamaterialet og validitet 

Det har ikke været muligt at fremskaffe al den ønskede mængde data til afhandlingen. For 

eksempel kunne en oversigt med markedsandele for tørlast og tanksegmentet have været 

interessant for at illustrere rederiernes størrelse. Dette forefindes imidlertid ikke, da hvert af de to 

segmenter i sig selv kan splittes yderligere op, således at et rederi kan være markedsleder 

indenfor for eksempel produkttankskibe med en markedsandel på 10 %, mens det for hele 

tanksegmentet kun har under 1 % af markedet. Opgørelse af markedsandele vil derfor også fjerne 

unødvendig fokus fra afhandlingens problemstillinger, men illustrerer samtidigt, hvor 

diversificeret markedet er. 
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Derudover er visse dataserier ikke lange nok i forhold til den ønskede længde på omkring 15 år, 

som menes skulle kunne dække minimum en cyklus. Dette kan være et problem i forbindelse 

med den statistiske analyse, men behøver ikke være det. 

Problemet med at fremskaffe den rette mængde dybdegående materiale, skyldes den store 

konkurrence og kompleksitet indenfor branchen. Ingen af rederierne viser branchespecifikke data 

på deres hjemmesider, og holder i bund og grund kortene tæt ind til kroppen, for at undgå at give 

for mange oplysninger til konkurrenterne om netop deres markeder. Dette er specielt gældende i 

markedet netop nu, hvor mange rederier har trange vilkår. Derudover findes der store 

analyseinstitutter med speciale indenfor shipping, men disse tager typisk mange tusinde kroner 

for adgang til markedsdata, hvorfor det desværre ikke var indenfor afhandlingens rammer. 

Validiteten af det benyttede datamateriale, vurderes derimod at være god, da alle kommer fra 

anerkendte og relevante kilder. Der er således ikke søgt information og datamateriale bare for 

materialets skyld. Når det er sagt, så forefindes en tilstrækkelig grad af kvalitet i dataene ikke for 

alle områder. Nogle data er således kun opgjort på årsbasis, mens andre findes på månedsbasis. 

For at kompensere for dette, blev der valgt at se på kvartalsvise ændringer. Der hvor data ikke 

har været tilgængelige, er der justeret herfor med et simpelt gennemsnit. Det vurderes ikke 

umiddelbart at have nogen større effekt for analysen. Derimod kan månedsvise data der er 

omregnet til kvartalsdata, miste noget af sin kvalitet, men dette er en risiko, der må tages for at 

kunne sammenligne datamaterialet konsekvent. 

Det har været afhandlingens formål, at undersøge branchen så bredt som muligt indenfor 

rimelighedens grænser, hvorfor datamaterialet er forsøgt behandlet på samme måde. For 

fragtraterne for containersegmentet, findes der ikke et egentligt indeks for hele branchen. Derfor 

er raterne på de tre vigtigste ruter lavet om til en samlet rate, for at analysen ikke skulle blive for 

kompliceret. For segmenterne tørlast og tank, findes henholdsvis raterne kaldet Baltic Dry Index 

og Baltic Dirty Index. Den amerikanske referenceolie, WTI Crude Oil, er benyttet i og med det 

er den mest dækkende for hele verden. For BNP er det vanskeligt at tale om en slags global 

værdi. Derfor er der valgt en dataserie, der dækker OECD-landene, da disse står for langt den 

største del af verdens BNP.  Vedrørende flådens kapacitet eller størrelse, er bruttoregisterton 

eller BRT valgt som reference, da dette var den eneste dataserie som Danmarks Rederiforening 

kunne fremskaffe med tilstrækkelig kvalitet. For renten er der benyttet en månedsgennemsnitlig 

interbank rente for nogle af verdens største økonomier, herunder USA, Japan, Storbritannien 

samt resten af Euro-området. Dernæst er der beregnet en fælles global rente på baggrund heraf. 
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For valutakursen er der anvendt en kurs for Euro-området i forhold til den amerikanske dollar. 

Fragtraterne afregnes i USD, så det er interessant at se andre store valutaer i forhold til denne. 

Men da den kinesiske remimbi følger dollaren og den japanske aktivitet trods alt er begrænset set 

i forhold til hele verden, er der for overskuelighedens skyld valgt en valutakurs for Euro-

området. 

De anvendte dataserier er vedlagt i Bilag 1-3 

3. Teori 

Afhandlingen er tiltænkt som en praktisk analyse af rederibranchen med en statistisk analyse af 

empiriske data. Derfor knytter valget af teori sig til brugen af industriøkonomi og 

makroøkonomi, samt statistik. 

3.1 Analysemodeller 

Analysemodellen PESTEL er valgt, da den er oplagt til en brancheanalyse i og med den 

analyserer omverdensforholdene. Her kunne Porters diamantmodel også være brugt, men denne 

fokuserer dog mere på nationale forskelle, hvorfor PESTEL umiddelbart er mere anvendelig, da 

rederibranchen jo er verdensomspændende.  

Derudover er Porters Five Forces også god i forbindelse med en brancheanalyse, da denne giver 

et øjebliksbillede her og nu af branchen. 

Som tidligere nævnt, afsluttes brancheanalysen med en makroøkonomisk model. Denne er 

baseret på den makroøkonomiske teori om kausalitet mellem faktorer ved ændringer i 

økonomien, men skal mest ses som en opsummering af den foregående analyse. 

3.2 Statiske analyseværktøjer 

Til brug for den statistiske analyse af datamaterialet, vil korrelationskoefficienterne blive 

beregnet for at undersøge sammenhængen dataene imellem. Dette gøres ved formlen:  

YX

YX

YXCov

σσ
ρ

),(
, =
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Derudover er der foretaget lineær regression ved hjælp af Excels dataanalyse værktøj. For at 

teste datamaterialet for autokorrelation, er Durbin-Watson testen blevet anvendt4. Den kan 

beregnes ved formlen:  
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,hvor ût er restleddet defineret som forskellen på den af modellen beregnede og den faktiske 

værdi. Denne test kan også nemt beregnes i Excel. 

4. Branchebeskrivelse 

Rederibranchen har eksisteret lige så længe, som skibe har sejlet på verdenshavene, men det er 

først det seneste halve århundrede, at udviklingen har taget fart. Den første store revolution 

indenfor søfarten fandt sted, da man gik fra sejlskibe til dampskibe og igen langt senere til skibe 

med forbrændingsmotorer. Disse skibe kunne fragte store mængder gods væsentligt hurtigere, 

end man havde været vant til, hvilket muliggjorde international handel i langt større omfang. 

I takt med at verden fik øjnene op for den internationale handel, og flere og flere handelsbarrierer 

forsvandt, udviklede branchen sig med stormskridt. Ny teknologi og forbedrede materialer 

gjorde, at skibene kunne bygges større og større, hvilket igen nedbragte enhedsomkostningerne, 

og dermed gjorde skibsfarten endnu mere konkurrencedygtig. Dette var især gældende for tank- 

og tørlastskibene, men ikke for transporten af traditionel gods, dvs. forbrugsvarer og lignende. 

Her var problemet, at det tog forfærdelig lang tid at laste og losse skibet, og det krævede endda 

en betydelig arbejdsstyrke5. Derfor blev størrelsen på skibene aldrig større og udviklingen, i den 

form for handel, gik meget langsomt. Dette ændrede opfindelsen af containeren, der første gang 

blev set i 19566. I årene efter udvikledes standardmål for containeren, og den egentlige 

containerskibsfart opstod, som følge af det man kan kalde den sidste store revolution indenfor 

skibsfarten. Dette muliggjorde bygningen af større og større skibe, da fragthåndteringen i 

havnene kunne klares langt hurtigere og af væsentligt færre folk og dermed mere effektivt og 

økonomisk for rederierne. Tilbage i 1960’erne var Asien ikke verdens produktionshal, og det var 

                                                           
4 Note: De kritiske værdier til brug for Durbin-Watson testen, findes på: 
http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05a.htm  
5 Kilde: Gardiner (1992), kap. 3 
6 Kilde: Levinson (2006), kap. 1 
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ikke hverdag at kunne vælge mellem udenlandske produkter i butikkerne. Årsagen var, at det 

simpelthen var for dyrt at sende en stor mængde varer rundt om jorden. Men indførelsen af 

containeren ændrede dette, da omkostningen er lav og anvendeligheden og funktionaliteten 

meget høj7. 

I takt med globaliseringen og den øgede verdenshandel er rederibranchen kun vokset og vokset. 

International efterspørgsel på råvarer og forbrugsgoder synes ingen ende at have, mens mængden 

og størrelsen af skibe øges hvert år. En årlig opgørelse fra Danmarks Rederiforening viser, at den 

totale verdenstonnage var omkring 420 mio. BT i 1980, 522 mio. BT i 1998 og hele 729 mio. BT 

i 20088. En udvikling, der ventes at fortsætte, hvis man ser på antallet af nybygninger, der er i 

ordre. Dette vil blive beskrevet nærmere i et senere afsnit. 

4.1 Containerskibsmarkedet 

Markedet for containerskibe har været ét af de skibssegmenter, der har haft den kraftigste 

udvikling, når man ser på de seneste årtier. Dette skyldes ikke mindst en forøgelse af 

frihandelsaftaler og nedbringelse af andre handelshindringer, men også de lave 

transportomkostninger, der muliggør handel med forbrugsgoder mellem verdensdelene. Stadigt 

hurtigere og større skibe med voksende mængder containere er kun med til at forstærke dette9. 

Containerskibene fragter containere, der indeholder forbrugsvarer med alt fra legetøj, 

sportsudstyr og tøj til elektroniske produkter og lignende. En stigende tendens går dog også mod, 

at typiske produkter, der normalt blev fragtet i løs vægt, nu også leveres i containere. Det gælder 

for eksempel korn, cement etc. Stigende forbrug og efterspørgsel i den vestlige verden øger 

derfor behovet for containerskibene. Dette ses tydeligt i udviklingen i antallet af skibe og 

tonnage. Ser man på udviklingen i transporterede containere ad søvejen, har der været næsten en 

konstant tocifret vækst, hvilket også er tæt på gældende for udviklingen i verdensflådens 

kapacitet10. Det er her værd at bemærke, at kapaciteten siden 2005 stiger væsentligt hurtigere end 

efterspørgselen. Alt andet lige vil det lægge et pres på markedet og sætte priserne under pres. 

Containermarkedet er globalt forankret i rutenetværk mellem de forskellige rederier, men de 

største ruter er uden sammenligning fra Fjernøsten til Nordamerika og derefter ruten Fjernøsten 

                                                           
7 Kilde: Levinson (2006), kap. 1 
8 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – Maj 2008”. Der menes her total tonnage indenfor alle 
skibssegmenter, og ikke kun container-, tankfart samt tørlast. 
9 Kilde: www.skibskredit.dk – ”Containerskibe”. 
10 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – Maj 2008”, tabel 7.1. 
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til Europa. Her er mængden af containere mere end fordoblet i løbet af det sidste årti. Dette ses i 

nedenstående Figur 1:  

 

Figur 1. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data, venligst leveret af Maersk Line 

For førstnævnte gælder der dog, at mængden er faldende over det seneste års tid og ventes at 

fortsætte yderligere ned. Et fald forventes ligeledes på ruten til Europa, hvilket skal ses i 

sammenhæng med en aftagende økonomisk vækst. 

Af praktiske hensyn inddeles containerskibene i segmenter efter størrelse og lastekapacitet. De 

store skibe er typisk beregnet på de lange farter, mens de mindre bruges til de kortere 

strækninger, simpelthen for at optimere og udnytte flåden bedst muligt. De forskellige segmenter 

hedder Post-Panamax, Panamax, Sub-Panamax, Handy, Feedermax og Feeder11. 

Markedet udgøres af en enorm mængde større eller mindre rederier, hvor de største er Maersk 

Line (15,3 %), MSC (11,5 %), CMA CGM Group (7,3 %), Evergreen Group (4,7 %) samt 

COSCO (3,7 %). Disse rederier har desuden en stor mængde nye skibe i ordre, som vil øge deres 

kapacitet betragteligt12. Af væsentlige danske containerrederier kan kun nævnes Maersk Line, 

der til gengæld også er verdens største indenfor sit segment. 

Fremtiden for containermarkedet tegner et meget dystert billede. Økonomisk afmatning sænker 

efterspørgselen på forbrugsvarer fra Asien og sænker dermed efterspørgselen efter containere. 

Væksten i efterspørgselen på containerne globalt set, forventes kun at blive 4 % i 2008 og 6 % i 

2009 i bedste fald, måske endda negativ. Dette skal ses i sammenhæng med, at kapaciteten 
                                                           
11 Kilde: www.skibskredit.dk – ”Containerskibe, segmenter”. 
12 Kilde: AXS-Alphaliner, ”Container Market Share”. Vedlagt elektronisk på Cd-rom. 
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vokser omkring 11,5 % i 2008 og hele 14 % i 2009, hvor halvdelen af væksten kommer fra de 

helt store Post-Panamax skibe13. Væksten i udbuddet vil altså langt overstige efterspørgselen, og 

tager man hensyn til den igangværende økonomiske krise og dens følgevirkninger, så er det ikke 

usandsynligt, at der vil være tale om uændrede efterspørgselsforhold. Dette vil blive yderligere 

behandlet i et senere afsnit. 

4.2 Tørlastmarkedet 

I forhold til containermarkedet adskiller tørlastmarkedet sig ved at fragte større mængder gods i 

løs vægt i stedet for stykvis. Tørlastskibene betegnes da også som bulkskibe, da de fragter større 

mængder (bulk). Denne type skibe er som oftest meget enkelt konstrueret og dermed også den 

billigste af skibstyperne og indeholder lastrum til fragt af forskellige tørlastprodukter. De typiske 

produkter er jernmalm, kul, koks og korn, men der fragtes desuden også betydelige mængder 

bauxit, skrotjern, jernplader, aluminium, majs og sojabønner. Skibe med en højere teknisk 

standard vil desuden også kunne fragte cement, sten, papirruller og træprodukter. 

Handelen med tørlastprodukter foregår primært mellem de store importører og eksportører i 

verdens store industrilande. Her tænkes specielt på stålindustrien, der kræver jernmalm, kul og 

koks. De største importører af jernmalm er lande som Kina, Japan, Sydkorea og Tyskland, mens 

de største eksportører er Australien, Brasilien, Indien og Canada. De store handelsruter for 

jernmalm er således fra Australien til Asien og fra Brasilien til Vesteuropa og Asien. De største 

importører af kul og koks er Japan, Sydkorea, Taiwan, Tyskland og Storbritannien, mens 

importørerne skal findes blandt Australien, Sydafrika, USA, Canada, Kina og Indonesien. Kul og 

koks bruges desuden også indenfor produktionen af elektricitet og varme. Handelsruterne for kul 

og koks er her typisk Australien og Kina til Japan, fra Sydafrika til Vesteuropa samt fra USA og 

Canada til Japan. Som nævnt er fragten af landbrugsprodukter også væsentlig, men denne er 

naturligvis meget sæsonafhængig. De største ruter skal findes fra USA til Japan og Vesteuropa 

samt fra Australien til Japan. 

Som antydet ovenfor, er tørlastskibene meget alsidige og kan afhængig af størrelsen og designet 

også medbringe containere i begrænset omfang. Størrelsesmæssigt rangeres skibene som 

Capesize, Panamax, Handymax samt Handysize. Derudover findes der såkaldte Multi-purpose 

skibe, der kombinerer containerskibet med tørlastskibet. Skibstypen er fleksibel, men ikke nær så 

                                                           
13 Kilde: Shipping Market Review, side 15-22. Vedlagt elektronisk på Cd-rom. 
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effektiv som container- og tørlastskibet hver for sig, men kan bruges i områder, hvor mængden 

af hver type fragt ikke retfærdiggør et skib af hver type på ruten14. 

Markedet for tørlast er meget diversificeret. De enkelte spillere på markedet specialiserer sig 

indenfor visse segmenter afhængig af fragttypen og mængden. Det er således meget normalt, at 

et rederi har en bestemt størrelse skibe i for eksempel Panamax-klassen, hvor man betjener en 

række ruter med jernmalm. Skibene kunne i princippet fragte korn fra ankomsthavnen og videre 

til en helt tredje havn, men dette vil sjældent være tilfældet. Dette skyldes primært 

rengøringsomkostninger i ankomsthavnen, der vil være nødvendige før en ny fragttype vil være 

mulig. Det koster penge og tager tid. Derfor vil tørlastskibe typisk fragte et produkt fra en havn 

til en anden og sejle videre til næste eller første havn uden fragt ombord. Dette er selvfølgelig en 

sandhed med modifikationer, da tørlastskibenes lastrum vil kunne udnyttes enkeltvis til 

forskellige typer fragt. Dette skaber altså en mulighed for rederierne for at kunne forbedre 

indtjeningen ved at optimere udnyttelsen af skibene. Af danske rederier indenfor tørlast kan 

nævnes Norden, Clipper, Lauritzen og Torm. 

Historisk set har tørlastsegmentet været meget svingende, og det har været vanskeligt at tjene 

penge. De seneste par år har dog været præget af en enorm optimisme, der i stor grad skyldes 

den øgede globalisering og som følge deraf, øgede verdenshandel. Som tidligere beskrevet har 

specielt produktionslande som Kina og Indien efterspurgt enorme mængder jernmalm, mens 

andre lande har efterspurgt kul. Dette har drevet fragtraterne i vejret, da rederiernes kapacitet 

ikke har kunnet følge med, og skibspriserne for både nye og gamle skibe er tordnet i vejret. Der 

er blevet bestilt nye skibe for milliarder, og optimismen havde ingen ende. Tørlastmarkedet har 

dog fået en brat opvågning siden midten af 2008, hvor fragtraterne er faldet med omkring 90 %, 

og mange taler nu om et decideret kollaps af markedet15. Hertil skal lægges, at markedet for 

nybygninger og brugte skibe brød sammen, og nærmest ikke er eksisterende siden sidste halvdel 

af året16. Tørlastmarkedet har stort set været stigende hvert år siden 1994, men ikke i samme 

hastighed som containermarkedet. Der er alligevel næsten tale om en fordobling af lasten med 

999 mio. tons i 1994 til 1.892 mio. tons ved udgangen af 200717. I samme periode udviklede 

kapaciteten sig fra omkring 141.000 BT til 215.000 BT, hvor specielt de seneste to år har stået 

for den største stigning18. Dette hænger naturligvis sammen med den enorme stigning i 

                                                           
14 Kilde: www.skibskredit.dk – ”Tørlastskibe”. 
15 Kilde: Børsen d. 3. november 2008, ”Styrtdyk i rater presser rederier”. 
16 Kilde: Børsen d. 3. november 2008, ”Frygt for nye fald i shipping”. 
17 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – Maj 2008”, tabel 7.1. 
18 Note: Se Bilag 2: Samling af dataserier for Tørlast. 
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efterspørgselen på blandt andet jernmalm og kul, hvilket medførte en stor tilgang af nye skibe på 

markedet. Som situationen så ud i sidste kvartal af 2008, var råvarepriserne faldet meget som 

følge af lavere efterspørgsel – og dette afspejler igen også den manglende efterspørgsel på 

tørlast. Sammen med store ordrebøger på nybygninger er det således en giftig cocktail for 

branchen, der ikke ser ud til at vende i 2009 på grund af recession i verdens store økonomier. 

Den øgede kapacitet på markedet vil kunne føre til, at en stor mængde skibe bliver taget ud af 

drift og måske endda helt skrottet for at få markedet tilbage i en nogenlunde ligevægt. I fjerde 

kvartal af 2008 faldt fragtraterne så meget af driftsomkostningerne ikke en gang kunne dækkes19. 

Svingende konjunkturer er netop årsag til, at markedet ikke har været i ligevægt i en lang periode 

nu. En lang periode med stigende efterspørgsel, drevet af produktionsmaskinen Kina, er nu 

efterfulgt af en væsentligt lavere efterspørgsel på grund af nedgangen i økonomien. Først det 

seneste halve år er kapaciteten nået op på et ligevægtsniveau, men det er sket på samme 

tidspunkt, som nedgangen for alvor har bidt sig fast i økonomien, hvorfor der nu er alt for mange 

skibe på markedet. 

4.3 Tankskibsmarkedet 

Hvor containerskibsmarkedet og tørlastmarkedet er forholdsvis simple markeder med hver sin 

overordnede skibstype, så er tankskibsmarkedet langt mere kompliceret. Som i tørlastmarkedet 

fragtes der også produkter i større mængder, men for denne type kun i flydende form samt af og 

til i gas form. Til gengæld findes der en række forskellige markeder med hver sin skibstype, som 

vil blive gennemgået herunder20.  

Råolietankskibe er den simpleste type skibe indenfor segmentet og fragter råolie direkte fra 

oliefelterne til raffinaderierne. Da råolie ikke forårsager nogen korrosion mod skibenes tanke, er 

disse ikke coatede, hvilket betyder, at de ikke har en speciel beskyttende belægning. Desuden har 

olieraffinaderierne sjældent strenge krav til kvaliteten af råolien, så det er ikke nødvendigt at 

rengøre tankene mellem hver fragt.  

Råolietankskibene inddeles i segmenter efter størrelse i kategorierne VLCC, Suezmax, Aframax 

og Panamax. De største skibe bruges på de lange ruter, mens de små bruges på ruter, hvor der 

ikke er langt mellem oliefelt og raffinaderi. På denne måde undgår man et stort tidsforbrug ved 

lastning og losning, samt undgår behovet for store lagerfaciliteter i sluthavnen. 

                                                           
19 Kilde: Børsen d. 3. november 2008, ”Styrtdyk i rater presser rederier”. 
20 Kilde: www.skibskredit.dk – ”Tankskibe”. 
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Traditionelt set har råolietankskibene været de største skibe i verden, da raffinaderierne har 

ligget langt fra oliekilden, hvorfor det har kunnet betale sig at fragte store mængder råolie ad 

gangen. Men nye raffinaderier bygges nu oftere tættere på oliekilden, så de helt store skibe tjener 

ikke helt samme formål på grund af den lavere fleksibilitet. Derudover kan denne tendens føre til 

lavere efterspørgsel efter råolietankskibe, da selve sejltiden fra oliefelt til raffinaderi er kortere, 

hvilket reducerer behovet for skibe. 

Produkttankskibene er coatede og dermed byggede til at fragte raffinerede produkter fra 

olieraffinaderierne til andre raffinaderier eller til slutbrugeren. Coatningen gør, at tankene kan 

rengøres hurtigt og dermed skifte produkter alt efter, hvad markedet tillader. Dog stiller visse 

kunder særlige krav til rengøringen, samt hvilke produkter skibet har sejlet med tidligere, for at 

sikre et så rent slutprodukt som muligt. Der skelnes således mellem såkaldte ”clean” og ”dirty 

products”. 

Produkttankskibene er ikke så store som de største råolietankskibe, men inddeles ligeledes efter 

størrelse i kategorierne LR2, LR1 samt MR, hvor de to førstnævnte svarer til henholdsvis 

Aframax og Panamax. De største skibe sejler på de lange ruter fra for eksempel Nordeuropa til 

USA, mens de mindste typisk sejler interregionalt mellem raffinaderierne. Vigtigt at bemærke er, 

at produkttankskibene sagtens kan fragte råolie, mens det modsatte ikke er muligt på grund den 

manglende coatning. 

Kemikalietankskibene er bygget til at fragte produkter, der kræver specielle procedurer for 

opbevaring og transport, som for eksempel metanol, svovlsyre, fosforsyre, palmeolie etc. 

Overordnet tales der om tre produkttyper: organiske kemikalier, uorganiske kemikalier og 

vegetabilske olier. Kemikalietankskibene har separate tanke med hver sit rør- og pumpesystem 

således, at det er muligt at fragte flere forskellige produkter. 

Skibene inddeles størrelsesmæssigt i kategorierne Deep Sea, Intermediate og Short Sea. Den 

største af typerne, Deep Sea, sejler på de interkontinentale ruter og sejler oftest i linjefart, dvs. 

efter en tidsplan med anløb fastlagte havne. Skibenes størrelse gør det dog også muligt at operere 

på spot-markedet, hvis der skulle være noget, der passer ind på ruten. Short Sea skibene sejler 

kun på de interregionale ruter, hovedsageligt på spot-markedet, mens Intermediate klassen 

fungerer som en slags bindeled mellem de to andre typer. 

LPG-tankskibe fragter forskellige gas- og petrokemikalske produkter og er blandt de mindre 

segmenter indenfor tankskibsfart. Da gasarter optager væsentligt mindre plads i flydende form, 



20 
 

er det mest rentabelt at nedkøle gasserne og holde dem under stort tryk, således at den flydende 

form opnås. LPG-skibene nedkøler typisk gasserne til omkring -100 grader celsius. Visse af 

LPG-skibene kan endda fragte de såkaldte ”clean products”, som ellers kun er forbeholdt 

produkttankskibene. 

LNG-tankskibe er et forholdsvist nyt, men voksende marked, der fragter flydende naturgas. 

Teknologiske fremskridt og en øget fokusering på mindre forurenende brændstoffer, har gjort det 

økonomisk rentabelt at fragte naturgas over stadig større afstande ved hjælp af disse skibe. 

Tidligere blev naturgassen således ledt ned i undergrunden igen, brændt af eller fragtet via 

rørledninger til kunder tæt på. LNG-skibet holder ikke naturgassen under tryk, men nedkøler den 

til -163 garder celsius, som opbevares i kraftigt isolerede tanke. Skulle der opstå en lækage, vil 

den flydende gas kun langsomt sive ud, og der vil ikke opstå store brande, da de fragtede gasarter 

kun brænder meget langsomt. Skibene anses derfor som meget sikre. 

Tankmarkedet er som tørlastmarkedet meget diversificeret med mange små operatører, men med 

relativt store spillere indenfor hvert delsegment. Torm og Maersk Tankers er blandt de 

betydelige danske spillere. 

Historisk set er tankmarkedet væsentligt ældre i forhold til det moderne containermarked og har 

ikke oplevet pludselige og voldsomme stigninger i efterspørgselen. Stigningen har derimod 

været moderat siden 1994 med stigninger i den fragtede last på nogle få procent. Kun et enkelt år 

har haft en svag tilbagegang21. Hvor tørlastmarkedet stort set blev fordoblet fra 1994 frem mod i 

dag, er tankmarkedet kun gået frem med omkring en tredjedel, fra 1.771 mio. tons fragt til 2.425 

mio. tons. Den økonomiske krise har også været hård ved tankmarkedet, men ikke helt i samme 

omfang som afhandlingens to andre hovedsegmenter. Dette skal ses i lyset af den type produkter, 

markedet fragter. Selvom verdensøkonomien sænker farten, vil der stadig være behov for olie og 

gas til energi og brændstof. Forbrugerne vil sænke forbruget, men næppe fjerne det helt, i og 

med, at samfundet jo ikke stopper helt op på grund af en økonomisk krise. Dog skal det nævnes, 

at rederierne har bestilt et betydeligt antal nye skibe til levering de næste par år22, så risikoen for 

en kraftig uligevægt i markedet er stor. 

                                                           
21 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – November 2008”, tabel 7.1. 
22 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – November 2008”, tabel 3.6. 
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4.4 Fremtidsudsigter 

Som udgangspunkt er det umuligt at spå om fremtiden for branchen - i hvert fald på lang sigt. På 

kortere sigt, dvs. indenfor de næste par år, kan man dog have en formodning om, hvad der 

kommer til at ske. Som markedet ser ud i første halvdel af 2009, er der et betydeligt overudbud 

af kapacitet i forhold til efterspørgselen. Branchen er kun en slags mellemled og kan ikke 

påvirke verdensmarkedet, men må rette sig til efter konkurrencesituationen. Markedet får tilgang 

af en enorm mængde nye skibe de næste par år og med udsigten til en meget lav global vækst 

eller endda tilbagegang i BNP, så ser fremtiden meget usikker ud. Det betyder ganske kort, at der 

er for mange skibe på markedet og for mange operatører. Mange mindre rederier er allerede gået 

konkurs, og flere vil uden tvivl følge efter. Men det fjerner ikke overkapaciteten i markedet, da 

skibene ikke forsvinder af den grund. På kort sigt kan rederierne lægge skibe op eller forsøge at 

annullere eller udskyde nybygningskontrakter. Da der ikke tegnes nye kontrakter, vil 

skibsværfterne næppe acceptere, at alle ordrer fjernes, da det er deres egen indtjening, det går ud 

over. Værfterne beskæftiger mange tusinde mennesker i Asien, og den kinesiske regering vil 

ikke lade sine værfter gå konkurs23, så det må forventes, at der stadig vil komme mange nye 

skibe på markedet. Effekten vil derfor være begrænset og er ikke en langsigtet løsning. 

Shippingbranchen har samme problem som luftfartsindustrien, hvor det er lufthavnene, 

rejseagenterne og andre leverandører, der tjener pengene. Indenfor shipping er det bare 

olieselskaberne, logistikselskaberne og andre kunder, der løber med profitten. Dette retfærdiggør 

ikke de enorme investeringer branchen kræver og illustrerer sammen med den ovenfornævnte 

overkapacitet, at der er et strukturelt problem. 

Det strukturelle problem i branchen skyldes en række faktorer, der dermed har afgørende 

betydning for branchens evne til at tjene penge og dermed også for afhandlingens konklusioner. 

Det er derfor vigtigt at se nærmere på, hvad det er der påvirker indtjeningen hos rederierne, for 

på den måde at forstå branchens store udfordringer, men også muligheder på lang sigt. Dette vil 

blive analyseret i det næste kapitels første afsnit 5.1.1 og danne grundlag for den videre analyse. 

5. Analyse 

Dette kapitel indeholder afhandlingens dybdegående analyse af branchen samt et afsluttende 

afsnit, der til dels samler analysens hovedpunkter i en makroøkonomisk model. 

                                                           
23 Kilde: Børsen d. 18. marts 2009, ”Kinesiske rederier skal redde værfter”. 
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5.1 Brancheanalyse 

Brancheanalysen er opdelt i tre undersøgelsesområder, som er en identificering af branchens 

kritiske faktorer, en PESTEL-analyse samt en analyse ved brug af Porters Five Forces. 

5.1.1 Identificering af kritiske faktorer 

Afsnittet bygger videre på branchebeskrivelsens problemstillinger og beskriver de væsentligste 

kritiske faktorer, der vil blive gennemgået hver for sig. 

5.1.1.1 Fragtrater/mængder 

Det, der påvirker rederiernes indtjeningspotentiale mest direkte er fragtraterne og mængden. 

Meget intuitivt betyder høje fragtrater en bedre indtjening, mens lave rater giver dårligere 

indtjening. Fragtraterne er et udtryk for udbud og efterspørgsel. Når der er højkonjunktur og 

gang i verdenshandelen, vil efterspørgselen efter at få fragtet varer fra en havn til en anden være 

høj, hvilket giver høje fragtrater. Men hvis antallet af skibe på den pågældende rute er høj, dvs. 

at udbuddet er højt, så vil fragtraterne være lave. Fragtraterne og mængderne hænger altså nøje 

sammen, men skal også ses i sammenhæng med den kapacitet, den samlede flåde yder den 

pågældende rute. Der kan således sagtens være fornuftige rater på en rute til for eksempel et 

afrikansk land, selvom mængden af fragt ikke er stor, men at der er tilsvarende få skibe på ruten. 

Enkelte ruter kræver desuden specialisering i området, hvorfor mængden af nye skibe ikke vil 

blive forøget af logistiske hensyn.  

Fragtraterne er ikke noget, man løbende kan slå op i en prisliste hos en brancheorganisation, men 

derimod noget der løbende ændrer sig på de givne ruter afhængigt af udbud og efterspørgsel. Når 

fragtraterne på en given rute omtales indenfor containerbranchen, er der tale om en 

gennemsnitlig betragtning over en periode af de priser, forskellige rederier har fået for at fragte 

én standardcontainer fra A til B. Faktum er så, at det enkelte rederi kan tilknytte forskellige 

yderligere services til produktet for på den måde at tjene yderligere og gøre det enklere for 

kunderne. Men dette udtrykkes ikke i fragtraterne. For tankskibs- og tørlastsegmentet er 

princippet det samme. Her udtrykker fragtraterne prisen for transport af en given mængde kul, 

jernmalm, olie, etc., fra A til B. Desuden anvender man også dagsrater for leje af et helt skib med 

besætning. Et rederi stiller således et helt skib til rådighed med besætning for et andet, der så frit 

kan disponere over skibet og dets last og dermed indtjening. 
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Som det fremgår af ovenstående, er fragtraterne altså mere komplekse end som så og påvirkes 

desuden af en række yderligere faktorer. Disse vil blive gennemgået i det efterfølgende. 

5.1.1.2 Oliepris 

Olieprisen er meget vigtig for rederierne. Ikke kun fordi den rammer bundlinjen direkte i form af 

omkostninger til brændstof, men også fordi olieprisen er vigtig for verdensøkonomien og 

påvirker forbruget, som igen påvirker mængden af varer, der skal flyttes rundt i verden. 

Bunkers er den form af olie, som skibene anvender som brændstof, så en stigning i olieprisen 

fører til en stigning i de daglige driftsomkostninger for et skib. Som man også har set det 

indenfor specielt luftfarten, så bliver en del af denne ekstraomkostning lagt over på kunden i 

form af et såkaldt BAF-tillæg (Bunker Adjustment Factor), der reguleres efter olieprisens 

svingninger. Problemet er her, at det er svært at flytte hele ekstraomkostningen over på kunden, i 

det at olieprisen svinger mere, end det er muligt at regulere tillægget, samt at mange aftaler er 

indgået på længere kontrakter. Det betyder for eksempel, at en pludselig stigning i olieprisen, 

som følge af orkaner i den Mexicanske golf og uro i Mellemøsten i juli måned, ikke kan dækkes 

ind på aftaler indgået tidligere på året gældende for en længere periode. Det skal dog her 

tillægges, at indkøbet af bunkers typisk også foregår via længere kontrakter, ligesom man ofte 

forsøger at sikre sig gennem hedges. Faktum er dog, at prisen for olie, og dermed bunkers, er 

meget volatil, hvilket ikke kan dækkes på alle områder. 

Olieprisens påvirkning på forbruget kan forklares af mange årsager. Som nævnt ovenfor fører 

højere oliepris til en stigning i prisen på at få fragtet varer og materialer rundt. Dette gælder 

selvfølgelig alle former for transport. Det betyder, at virksomhedernes omkostninger til at 

producere en given vare vil blive højere, ligesom el-forbruget også vil trække regningen op. Alt 

andet lige vil det øge prisen for slutbrugeren, medmindre virksomheden tager hele omkostningen 

selv. Det vil dog ikke være sandsynligt på længere sigt. Udover at forbrugeren skal betale mere 

for sine varer, vil denne også opleve stigende transport- og el-omkostninger. Det skærer 

selvfølgelig i rådighedsbeløbet for den enkelte, hvorfor man må forvente, at forbruget vil falde. 

Folk vil stadigvæk have behov for mad, tøj og bolig, men forbruget af computere, fladskærms-

TV og andre luksusgoder vil dale. Umiddelbart vil folk stadig efterspørge varen, men købet vil 

måske blive udsat nogle måneder for at kunne dække de mest basale behov. Da de varer, der 

bliver fragtet med skib ofte er af den type varer, vil efterspørgselen falde og påvirke rederierne 

negativt. 
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En afledt effekt af en højere oliepris, der ikke er helt uden betydning, er, at der på længere sigt 

vil blive anvendt mindre olie for at holde omkostningerne nede. Det gælder både for rederier, 

virksomheder og private, der i stigende grad vil forsøge at skære sit energibehov ned samt ved at 

anvende alternative energikilder. For skibsfarten betyder det mindre olie, der skal fragtes til 

raffinaderierne, mindre raffinerede produkter væk osv. At efterspørgslen falder, betyder 

selvfølgelig lavere fragtrater. Omvendt vil en lavere efterspørgsel efter olie også betyde, at prisen 

vil falde igen. Dette hænger dog nøje sammen med OPEC-landenes beslutning om, hvor meget 

de ønsker at producere. Hvis prisen, ifølge OPEC, er for lav, kan de beslutte at sænke 

produktionen for at mindske udbuddet og dermed presse prisen lidt op. 

5.1.1.3 BNP 

Et lands bruttonationalprodukt (BNP) udtrykker størrelsen af økonomien og beregnes som 

summen af indenlandsk forbrug og investeringer samt nettoeksport. En stigning i et lands BNP 

vil derfor betyde øget samhandel med omverdenen, på nær de få tilfælde, hvor man stort set er 

isoleret fra omverdenen. De store økonomier som USA, EU og Japan handler meget med 

omverdenen og importerer mange varer fra de asiatiske lande, specielt Kina, som igen importerer 

råvarer for at holde gange i industrimaskinen. Det betyder altså, at når der efterspørges færre 

varer fra de store økonomier, så vil behovet for råvarer også falde. Dermed falder fragtraterne 

også. Sagt meget firkantet vil højkonjunktur føre til høje fragtrater og gode tider for rederierne 

og omvendt ved lavkonjunktur. I det efterfølgende afsnit vil det dog blive vist, at det ikke altid 

kan forenkles så meget. 

Lande, der oplever kraftig vækst i BNP, behøver nødvendigvis ikke altid at være lige attraktive 

for rederierne. Hvis væksten skyldes enorm import, men næsten ingen eksport, vil rederierne 

skulle fragte store mængder gods til landet, men næsten ingen den anden vej. Dette tages der 

selvfølgelig delvis hensyn til i prisfastsættelsen, men det dækker ikke altid, at et skib sejler 

delvist tomt væk fra landet, hvorfor ruten heller ikke vil blive overbetjent på grund af høje rater 

til landet. 

5.1.1.4 Kapacitet/Flådens størrelse 

Mens mængden af varer, der skal fragtes, driver efterspørgselssiden, er det flådens kapacitet og 

størrelse, der driver udbudssiden. For containerskibe benævnes kapaciteten TEU (Twentyfoot 

Equivalent Unit) og udtrykker, hvor mange tyvefodscontainere et skib kan fragte, mens 

dødvægtstonnage (DWT) udtrykker lasteevnen for tankskibe. Antallet af skibe nævnes ofte som 
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en vigtig faktor for rederiernes evne til at betjene flest mulige ruter, men antallet af skibe i sig 

selv er ikke altafgørende og derfor lidt misvisende i mange sammenhænge. Vigtigere er det 

derimod at se på flådens kapacitet. Fem containerskibe med hver en kapacitet på 2.000 TEU 

samt ét stort skib på 10.000 TEU kan således fragte den samme mængde. Over tid er skibene 

blevet større og større for at nedbringe enhedsomkostningerne. Derfor vil ét stort skib være 

billigere i drift end fem mindre. Grunden til, at antal skibe ofte bruges, er, at det er meget 

sjældent, at et skib sejler fra én havn til en anden med samtlige 10.000 containere. Ofte vil der 

være behov for at dele lasten udover en række havne. I stedet for at ét stort skib anløber 20 

havne, vil man i praksis ofte anløbe få havne, hvorefter lasten flyttes til mindre skibe, som 

derefter anløber hver sine 4-5 havne. På den måde udnytter man sine skibe og kapacitet bedst 

muligt. Ved at have en blanding af store og små skibe vil et rederi kunne tilbyde sine kunder et 

bredt rutenetværk og selv stå for hele fragten til den endelige havn. Da skibe er meget dyre, er 

det derfor ikke altid, at det enkelte rederi har en flådekapacitet, der kan dække hele kundens 

behov. Derfor indgår man ofte i samarbejder med sine konkurrenter for kunne dække bredest 

muligt. Mere om dette i et senere afsnit. Når man skal vurdere udbudssiden er det således vigtigt 

ikke kun at vurdere antallet af skibe, men i høj grad også kapaciteten. 

Flådens kapacitet og størrelse er langt fra statisk, men udvikler sig ofte i takt med 

efterspørgselen. Når efterspørgselen er høj, men udbuddet lavt, er der derfor klare argumenter for 

at øge sin kapacitet og dermed udbuddet for at drage nytte af fordelagtige rater. Men det er 

sjældent, at det kan forklares så enkelt. For det første kan man ikke bare øge sin flådes størrelse 

eller kapacitet fra den ene dag til den anden. Der er ofte flere års ventetid på værfterne for at få 

leveret nybygninger, det kræver en stor investering, og brugte skibe vil også være svære at 

komme i nærheden af til en fornuftig pris, hvis fragtraterne er høje. Derfor vil pludselige 

stigninger i efterspørgselen og dermed fragtraterne ikke blive mødt umiddelbart af flere skibe. 

Denne forsinkelse er omvendt uheldig, hvis der bliver bestilt masser af nye skibe under en 

højkonjunktur, som så først leveres når økonomien er vendt til lavkonjunktur. En overkapacitet 

på markedet kan ikke reguleres hurtigt, hvorfor lave fragtrater bliver resultatet. Heldigvis er det 

dog sjældent, at alle ruter og områder i verden er lige hårdt ramt af en nedtur, hvorfor man også 

ser, at skibe bliver flyttet til mere attraktive ruter. Men hvis alle gør det, vil raterne her 

selvfølgelig også falde. Skibe koster mange penge i drift uanset om de sejler eller ej, men 

omkostningen er trods alt større under sejlads, så at enkelte skibe tages ud af drift i en kortere 

eller længere periode kan bidrage til at støtte fragtraterne. Det ses også mere og mere hyppigt, at 

skibene sænker hastigheden for at spare brændstof. Når søvejen bliver valgt som transportvej, er 
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tiden ikke altid så vigtig som prisen. Derfor vil mange kunder acceptere et par dages ekstra 

transporttid. Flypassagerer ville næppe acceptere en fordobling i rejsetiden på grund af 

brændstofbesparelse. Sænkning af skibenes hastighed er dermed med til at sænke udbuddet og 

dermed hæve fragtraterne. 

Med til diskussionen om flådens størrelse og kapacitet hører også dens effektivitet og alder. Da 

den største driftsomkostning for et skib er dets brændstofforbrug, er det klart, at et nyt og 

effektivt skib er mere fordelagtigt end et gammelt. Man skal dog ikke glemme, at nye skibe 

koster flere hundrede mio. kr., hvorfor man også kan blive nødsaget til at tage til takke med et 

gammelt. Dette afhænger igen af politiske og miljømæssige faktorer, som vil blive behandlet 

senere i afhandlingen. Generelt står danske rederier med en ung flåde set i forhold til udlandet24. 

Det må derfor formodes, at man står med en mere effektiv og miljørigtig flåde i forhold til 

udenlandske konkurrenter. 

5.1.1.5 Renten 

Renteniveauet spiller også en rolle for rederiernes indtjening, om end relationen til fragtraterne 

er en smule mudret. Men det gør den ikke mindre vigtig af den grund. Stigende renter betyder 

øgede omkostninger for boligejerne, hvorfor rådighedsbeløbet bliver mindre og dermed 

privatforbruget mindre. Som nævnt før, fører dette til lavere fragtrater. Stigende renter betyder 

lavere investeringer fra virksomhedernes side, dog uden at dette har nogen umiddelbar stor 

betydning. Selvfølgelig vil de lavere investeringer gøre, at der skal fragtes færre materialer til 

nye bygninger, maskiner osv., men det må kun påvirke fragtraterne i meget ringe grad. Men for 

rederier, der skal finansiere nye skibe, spiller renteniveauet en væsentlig rolle, da det gør 

investeringen dyrere, når der skal lånes penge. Med hertil bør også nævnes den risikopræmie, 

som banker og andre kreditinstitutter, der låner penge til søfarten, kræver fra låntageren. Når 

markederne er usikre og kreditrisikoen høj, vil der naturligvis blive påkrævet en ekstra 

risikopræmie. Dermed bliver det endnu dyrere at lånefinansiere nye skibe. Stigende renter og 

risikopræmier vil derfor have en dæmpende effekt på antallet af nye skibe på markedet, der igen 

påvirker fragtraterne positivt. I hvor høj grad dette er tilfældet i praksis kan dog diskuteres set i 

lyset af de seneste års massive bestillinger af nye skibe. Men det er klart, at skibe ikke kan sejle 

for evigt, men skal udskiftes løbende i takt med nye miljøkrav, effektivisering og lignende. 

Derfor bliver rederierne nødsaget til at skifte deres skibe ud med jævne mellemrum. Der kan dog 

ske det, at mens et rederi venter på leveringen af deres nye skibe, så stiger renten, hvilket øger 

                                                           
24 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – November 2008”, side 5. 
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omkostningen for rederiet for at få skibet i drift. Derfor må enkelte rederier droppe at tage 

levering af deres skibe, men sælge dem videre med rabat. Dette påvirker i sig selv ikke 

fragtraterne, da antallet af skibe er det samme uafhængigt af ejerforholdet. Men det kan presse 

mindre solvente rederier mod afgrunden, hvilket åbner for overtagelser og fusioner. Her vil de 

ældste og mindst effektive skibe blive solgt fra til ophugning. Denne udfasning af skibe vil 

sænke kapaciteten og dermed udbuddet og igen påvirke fragtraterne positivt. Renteniveauet 

påvirker altså fragtraterne gennem afledte effekter. 

5.1.1.6 Valutakurs 

I langt de fleste tilfælde beregnes fragtraterne i amerikanske dollars, USD, og det samme gør sig 

gældende for køb af bunkers samt en del ydelser i havneterminalerne. Så for rederier, der bruger 

USD som valuta, vil svingninger i denne ikke betyde det helt store. For rederier, der bruger DKK 

eller Euro som valuta, vil problemet dog ikke være større, end at man typisk vil sikre sig i form 

af valutakurshedges. Men at sige, at valutakursen ikke har nogen betydning for rederierne, er 

ikke korrekt. Det skyldes, at ændringer i et lands valutakurs vil ændre dets konkurrenceevne. Det 

betyder, at når dollarkursen falder, bliver det dyrere for amerikanerne at købe varer i udlandet, 

hvorfor man vil efterspørge indenlandske varer, så importen falder. Det betyder at mængden af 

varer, der skal fragtes til USA falder, hvorfor fragtraterne til landet ligeledes falder. Omvendt må 

det forventes, at eksporten ud af landet stiger sammen med fragtraterne. I hvor stor grad, dette er 

tilfældet, er svært at vurdere, men det må forventes, at der er tale om forsinkelser i forhold til 

valutakursens ændringer, da forbrugernes adfærd ikke ændrer sig over natten. Der gælder også, 

at hvis for eksempel Kina har sendt en stor mængde varer til USA ved en høj dollarkurs, men 

USA så selv begynder at producere mange af varerne ved en lav kurs, så er det næppe Kina, der 

importerer dem, men derimod for eksempel europæiske lande. Det betyder altså, at fragtraterne 

på en rute vil falde som følge af lavere dollarkurs, men stige på andre ruter. På grund af de 

forskudte effekter er der dog næppe tale om et nulsum-spil, da der er store forskelle i landes 

forbrugsadfærd. Rederierne vil derfor ikke bare kunne flytte deres kapacitet fra en rute til en 

anden og opnå den samme indtjening. Dertil skal selvfølgelig også lægges, at man har det 

logistiske netværk til at lave ændringer i rutenetværket, samt at man kan få plads, de såkaldte 

slots, i de relevante havne. 
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5.1.1.7 Råvarepriser 

Specielt stålprisen er vigtig for rederibranchen. Enorme skibe kræver enorme mængder stål. Det 

betyder, at råvareprisen på specielt jernmalm og kul er vigtige for værfterne, når de skal 

prisfastsætte nybygninger til rederierne. Det er klart, at skal et værft kunne drives rentabelt, skal 

alle omkostninger som minimum dækkes, selv ved stigninger i råvareprisen. Derfor vil høje 

råvarepriser gøre det dyrere for rederierne at købe nye skibe. Der er to sider af denne sag. På den 

ene side vil høje råvarepriser betyde, at efterspørgselen på råvarer ikke kan dækkes af udbuddet. 

Hertil skal lægges, at baggrunden for en stigning i råvarepriserne skal findes i, at efterspørgselen 

efter råvarerne er steget, men at udbuddet er uændret. Derfor vil det også være attraktivt at sejle 

med disse varer, hvis man antager, at udbuddet af skibe ikke ændrer sig med det samme ved 

stigninger i råvarepriserne. Denne antagelse er ikke urimelig, da det som tidligere nævnt tager en 

del tid, før nye skibe kan søsættes. Råvarepriserne gør det derfor dyrere at købe nye skibe, men i 

og med at fragtraterne også er steget, kan det derfor være attraktivt at investere i nye skibe. Men 

på den anden side åbner det også risikoen for, at fragtraterne falder på længere sigt. Hvis 

råvarepriserne har været høje i en periode og raterne høje, så er det ikke urimeligt at tro, at 

mange rederier vil købe nye skibe for at kunne følge med efterspørgselen og opnå større 

markedsandele. Der vil altså komme mange nye dyre skibe på markedet efter nogle år, og hvis 

råvarepriserne så er faldet på grund af lavere efterspørgsel, vil fragtraterne alt andet lige falde. 

Det er derfor meget vigtigt for rederierne ikke at drage forhastede beslutninger omkring nye køb 

af skibe. Og fordi et rederi laver en kæmpe bestilling på nye skibe, betyder det ikke 

nødvendigvis, at alle andre skal gøre det, da det er næsten umuligt at spå om udviklingen i 

forskellige priser og rater på lang sigt.  

Ovenstående eksempel med stigninger i råvarepriserne har taget sit udgangspunkt i jernmalm og 

kul, der fragtes af tørlastskibene. Disse skibe er forholdsvis simple og lette at ændre til andre 

fragttyper indenfor tørlast, som for eksempel korn. Nedgang i én råvarepris betyder derfor 

nødvendigvis ikke, at fragtraterne falder, hvis efterspørgselen efter andre råvarer stadig er høj. 

5.1.1.8 Øvrige faktorer 

I det ovenstående er de mest kritiske faktorer, der påvirker indtjeningsmulighederne i rederierne, 

blevet gennemgået. Men det er klart, at der desuden er en række andre faktorer, som i større eller 

mindre grad, vil kunne påvirke indtjeningen. Nogle vil have direkte effekt, andre vil gennem 

afledte effekter påvirke de førnævnte faktorer og dermed indtjeningspotentialet. Da branchen er 

global, er der således mange faktorer, situationer og hændelser, der vil kunne påvirke det enkelte 
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rederi og branchen som helhed. Enkelte faktorer er mulige for branchen selv at påvirke, mens 

andre er mere udefrakommende, globalt relaterede faktorer. Nogle enkelte af dem vil kort blive 

behandlet her i det efterfølgende. 

Øget globalisering og verdenshandel skaber gode vækstmuligheder for søfarten og dermed for 

rederierne indenfor containertrafik og tankskibstrafik. Men flere og flere skibe betyder også krav 

om mere kvalificeret personale. Specielt kan det være svært for de vestlige rederier at tiltrække 

tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft, da det er svært at overbevise folk om at skulle arbejde 

væk hjemmefra familien i to til tre måneder ad gangen. Og da for eksempel asiatiske søfolk ikke 

altid har den tilstrækkelige uddannelse til at kunne betjene moderne skibe, kan væksten blive 

bremset af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Oplysnings- og rekrutteringskampagner, som for 

eksempel ”Det Blå Danmark”, er én måde at forsøge at finde en løsning på problemet for danske 

rederier. 

Den øgede verdenshandel og deraf mængden af flere og større skibe kan også skabe flaskehalse i 

de mest travle havne. Infrastrukturen i forbindelse med en havn er meget vigtig for, at et skib 

hurtigt kan få afleveret sin last, få en ny og komme videre til næste havn. Hvis havnen ikke er 

stor nok til at modtage alle skibene, eller baglandets infrastruktur ikke er tilstrækkelig 

veludviklet til, at containere kan komme videre derfra, kan der opstå køer af skibe, der venter 

med at komme af med sin last. Og det siger sig selv, at rederierne ikke tjener penge på skibe, der 

ligger stille. Dette vil blive yderligere behandlet i de efterfølgende kapitler. 

Terrorfrygt er desværre noget, rederibranchen heller ikke kan se sig fri for. Selvfølgelig vil der 

altid være risiko for pirateri og terrorangreb mod skibene under sejlads eller i havn, men den helt 

store udfordring ligger i sikkerheden med lasten ombord. Som situationen er i dag, foretages der 

kun stikprøvekontrol på de containere, der skal fragtes fra en havn til en anden. Specielt 

amerikanske og store europæiske havne kan på et tidspunkt finde det nødvendigt at skulle 

kontrollere samtlige containere, før de kan komme videre i systemet. Dette vil kræve enorme 

ressourcer, skabe længere leveringstider og ikke mindst kø i havneterminalerne. Skibene vil 

dernæst sætte hastigheden ned undervejs, med det resultat, at kapaciteten vil blive lavere, hvilket 

igen fører til højere fragtrater. Men omkostningerne for sikkerheden kan blive pålagt rederierne, 

hvorfor det vil sænke indtjeningen. Dette vil også blive behandlet yderligere i efterfølgende 

kapitler. 

Hensyn til miljøet vil også være en faktor, der kan påvirke rederiernes indtjening. I de tilfælde 

hvor store nationer beslutter at forbyde sejlads i deres farvande med visse typer skibe, bliver 
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rederierne nødsaget til at udfase sine skibe, erstatte dem med nye eller flytte dem til andre ruter 

med mindre restriktive bestemmelser. Det er kravet om dobbeltskrogede skibe et godt eksempel 

på25. Dette kan selvfølgelig skabe ændringer i fragtraterne, eftersom udbuddet ændres. Det 

skaber også nye muligheder for de rederier, der har den nyeste og antagelsesmæssigt mest 

miljøvenlige og sikre flåde. Dette bliver ligeledes behandlet i efterfølgende afsnit. 

Som nævnt tidligere omkring fragtraterne, så er det det enkelte rederi, der sætter prisen. Derfor 

vil branchen også kunne opleve regulære priskrige på enkelte ruter. Dette så man for eksempel i 

kølvandet på Maersk Lines overtagelse af P&O Nedlloyd. Da storkunder ofte ønsker at sprede 

deres leveringer på forskellige rederier for at mindske deres risiko og eksponering, forsøgte 

Maersk Line at holde på de tilkøbte markedsandele ved at tilbyde rabatter. Dette startede en 

priskrig, hvor de øvrige rederier fulgte med ned i pris. Det resulterede i et stort pres på 

indtjeningen hos rederierne, der havde svært ved at dække omkostningerne. 

I det ovenstående er der således blevet belyst en række faktorer, der påvirker indtjeningen i 

branchen. Afhandlingen vil i det efterfølgende fortsætte med en PESTEL-analyse samt Porters 

Five Forces. 

5.1.2 PESTEL 

5.1.2.1 Politiske faktorer 

Rederierne agerer på de internationale markeder og vil derfor blive påvirket af en række politiske 

faktorer, man kun i meget begrænset omfang vil have mulighed for selv at påvirke. 

For at kunne agere optimalt ønsker man politisk stabilitet i de områder, det enkelte rederi operer 

i, men da mange af specielt de store rederier betjener størstedelen af verden, vil ønsket om 

international politisk stabilitet være højt. Det er klart, at de fleste brancher er interesseret i 

stabilitet, men for rederibranchen er dette ekstra vigtigt, da man er økonomisk afhængig af 

samhandel verdensdelene imellem. Lande med politisk uro kan skabe vanskelige 

arbejdsbetingelser for rederierne og gøre det urentabelt at betjene markedet. Politisk uro i et land 

kan også føre til frygt for nationaliseringer af havneanlæg og ekstra omkostninger for at sejle i 

nationalt farvand for udenlandske rederier. Denne frygt vil altid være der i ustabile områder, så 

eneste mulighed er at forsøge at påvirke regeringerne i de pågældende lande med dialog og 

samarbejde. Men overtages magten i et land ved et statskup, er det nok usandsynligt, at et rederi 
                                                           
25 Kilde: http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/l24231.htm  
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vil kunne fortsætte sine aktiviteter upåvirket. På den anden side har man ikke faste 

produktionsanlæg, men derimod kun skibe, som vil kunne flyttes til andre regioner, så risikoen er 

ikke, at man mister sin flåde, men mere at det kendskab og netværk, man har i området, kan gå 

tabt, samt at flytning af kapacitet altid vil kunne skabe overkapacitet på andre ruter. 

Udover international politisk stabilitet er national stabilitet også vigtigt for det enkelte rederis 

udviklingsmuligheder på kort og lang sigt. I Danmark findes en række store rederier indenfor 

containerfart, tørlast og tankskibsfart, som i høj grad skyldes fordelagtige forhold for branchen. 

Danmark er en forholdsvis stor søfartsnation, når der ses på indregistreret tonnage, men der er 

endnu et stykke op til de største nationer, som umiddelbart ikke er de mest kendte i international 

samhandel. Det skyldes fordelagtige skatteregler, miljøkrav og sikkerhedspolitik. Verdens 

næststørste containerrederi hører således til i Alpelandet Schweiz26, mens verdens tre største 

søfartsnationer med 38,3 % af verdens indregistrerede tonnage udgøres af lande som Panama, 

Liberia og Bahamas. Ser man derimod på operatørernes hjemsted, ligger Danmark på 

fjerdepladsen efter Japan, Grækenland og Kina27. De enkelte nationer har forskellige regler til 

rederierne, der dog ikke vil blive gennemgået her, men langt hen ad vejen placerer rederierne 

deres skibe og domiciler, hvor det bedst kan betale sig. Desuden spreder man også risikoen for 

pludselige ændringer i den politiske stabilitet og dermed regelsæt ved at indregistrere tonnage 

flere steder i verden, samt har mulighed for at drage nytte af visse skattetekniske fordele. 

Den økonomiske politik i de store lande spiller en betydelig rolle for branchens 

indtjeningsmuligheder, men selv også mindre landes politik kan have indflydelse herpå. Det er 

klart, at store økonomier som den amerikanske, japanske, kinesiske, tyske og russiske, påvirker 

branchen afhængigt af hvilken form for økonomisk politik, der bliver ført. Ved en ekspansiv 

politik vil samhandelen med omverdenen øges, mens det modsatte er tilfældet ved en kontraktiv 

økonomisk politik. I krisetider bliver lande nødsaget til at sætte foden på bremsen, hvilket 

direkte påvirker den mængde varer, der skal flyttes på tværs af kontinenterne. Specielt det 

amerikanske forbrugssamfund ligger bag et enormt fragtbehov. Amerikanerne efterspørger 

billige forbrugsgoder, der typisk produceres i Kina, der igen skal bruge råvarer som olie, kul og 

stål i store mængder for at holde industrimaskinen i gang. En nedgang i forbrugslysten hos 

amerikanerne påvirker således store dele af den internationale økonomi. 

                                                           
26 Kilde: AXS-Alphaliner, ” Container Market Share”. Vedlagt elektronisk på Cd-rom. 
27 Kilde: www.shipowners.dk - ”Skibsfarten i tal – Maj 2008”, tabel 2.7 og 2.8. 
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Den igangværende kreditkrise, der har udviklet sig til en regulær økonomisk krise, ikke kun for 

den amerikanske økonomi, men også for store dele af den øvrige verdensøkonomi, er et 

eksempel på aftagende vækst, der vil påvirke branchen. For at hjælpe økonomien på fode igen 

kan politikerne træffe beslutninger så som at sænke renten, give skattelettelser eller hjælpe 

nødstedte økonomiske områder med hjælpepakker. Hvor lange kriser er, tør kun de færreste spå 

om, mens de pågår, men det er klart, at politiske beslutninger kan være med til at bringe 

stabiliteten tilbage i økonomien og dermed verdenshandelen til gavn for rederierne. 

Eurolandene spiller også en større og større rolle i denne sammenhæng. Eftersom økonomien i 

euroområdet generelt er styrket den seneste årrække, efterspørger Europa nu også langt flere 

produkter fra Asien. Det afspejler sig også i den mængde containere, der sejles fra øst mod 

vest28. 

En stor trussel mod verdenshandelen og dermed rederierne er toldbarrierer og protektionisme. 

Dette begrænser samhandelen og lægger dermed en dæmper på de muligheder, der ellers ville 

være i tilfælde af frie markeder. Baggrundene for, at et land ønsker at føre en protektionistisk 

handelspolitik, kan være mange, men det opleves ofte som følge af store 

handelsbalanceunderskud, hvor en stat ønsker at støtte nationale interesser og industrier ved at 

umuliggøre eller i hvert fald besværliggøre import af udenlandske varer. Underskud på 

handelsbalancen behøver i sig selv ikke at være dårligt for et land, så længe det er for en kortere 

periode og med formålet at få væksten i gang i landet. Men når vedvarende underskud viser sig, 

kan det blive nødvendigt for et land at beskytte sig selv mod udlandets varer ved for eksempel at 

pålægge ekstra told og dermed gøre det mindre attraktivt for andre lande at eksportere til det 

pågældende land. For rederierne betyder protektionisme mindre fragt, noget der er større risiko 

for nu end set meget længe. De store statsledere lover dog fortsat hinanden, at protektionisme 

ikke skal bruges som våben mod krisen, da det kun vil gøre den endnu dybere og 

længerevarende29. 

Protektionismen kan også komme til udtryk gennem begrænsede muligheder for udenlandske 

rederier for at sejle i indenlandske farvande. Det ses blandt andet i USA, hvor den såkaldte 

”Merchant Marine Act” af juni 1920 kun tillader udenlandsk byggede skibe at anløbe én 

amerikansk havn per rejse30 og i Kina, hvor kun kinesiske rederier må betjene indenlandske 

                                                           
28 Note: Se Figur 1. 
29 Kilde: Børsen, d. 30. marts 2009, ”Ekspert: Obama forværrer handelskrisen”. 
30 Kilde: www.skibskredit.dk ”Global ordrebog”. 
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ruter31. I sidstnævnte tilfælde ville det være en katastrofe for de internationale rederier, hvis det 

kinesiske kommunistiske styre besluttede at gøre det samme på alle ruter ind og ud af landet for 

at støtte de nationale rederier. Hvor realistisk dette scenarie er, kan være svært at vurdere, men i 

tilfælde af politisk kølvand mellem for eksempel øst og vest kunne dette våben blive brugt. På 

den anden side skal det retfærdigvis siges, at en stor del af den kinesiske vækst drives af netop 

forbruget i vesten. 

Et stigende problem, og dermed en betydende faktor for branchen, er pirateri og terrorisme. 

Førstnævnte sker specielt udfor Somalias østvendte kyster og i Aden-bugten, senest med 

angrebet på containerskibet Maersk Alabama. Problemet skyldes manglende politisk stabilitet i 

Somalia og egentlig lovløshed, hvorfor problemet ikke kan løses her og nu32. En række lande har 

sendt krigsskibe til området for at beskytte handelsflåden, men piraterne bliver dristigere og 

dristigere, så det er svært at undgå angreb fra et land med Afrikas længste kystlinje. Specielt 

mindre containerskibe og tankskibe er meget udsatte, da de ikke sejler så hurtigt. Dette har fået 

blandt andet Maersk Tankers til at sende sine skibe rundt om Afrika i stedet for gennem Suez-

kanalen33 til trods for, at det øger omkostningerne. Piratangrebene har desuden ført til højere 

forsikringspræmier for rederierne. 

Siden 11. september 2001 er hele verden blevet langt mere opmærksomme på terrortruslen, og at 

den sagtens kan ankomme til et land ad søvejen. Den stigende opmærksomhed vil uden tvivl føre 

til flere politiske tiltag på sigt, og foreløbigt har den amerikanske regering krævet, at alle 

containere, der ankommer til USA, skal scannes i afsenderterminalen34. Kravet skal gælde fra 

2012 og vil uden tvivl gøre transportformen dyrere. 

Af andre væsentlige politiske faktorer bør WTO også nævnes. Organisationen arbejder for en 

liberalisering af verdenshandelen, hvor medlemslandene mødes for at aftale og diskutere 

handelsregler. Organisationen har eksisteret siden 1995, men bygger videre på handelsreglerne i 

GATT fra 1948. I alt tæller WTO 153 medlemslande per 23. juli 2008, hvor Kina først blev 

medlem så sent som 11. december 2001, mens Rusland skiller sig ud som det eneste store land, 

der ikke er på listen over medlemmer35. Efter at Kina kom med i slutningen af 2001, steg 

                                                           
31 Kilde: Børsen d. 22. november 2006, ”Kina skal fylde endnu mere hos Mærsk”. 
32 Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/baggrund/article.php/id-21642520.html  
33 Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-21598348.html  
34 Kilde: Børsen d. 14. november 2007, ”Terrorkrav kan give Mærsk milliardregning”. 
35 Kilde: www.wto.org  
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volumen af fragt voldsomt og bidrog altså positivt til rederibranchen. I starten betød dette gode 

fragtrater, men disse blev efterhånden indhentet af kapaciteten36. 

Hertil bør også nævnes organisationer som IEA og OPEC, der kan påvirke efterspørgselen på 

energi og dermed tørlast og tankskibsmarkedet, ligesom bunkersomkostningen vil kunne blive 

påvirket. IEA arbejder som politisk rådgiver for medlemslandende for at sikre pålidelig, ren og 

økonomisk rimelig energi37, mens OPEC arbejder for et stabilt oliemarked, der er pålideligt for 

forbrugerne og som giver et rimeligt afkast til producenterne38. Størrelsen af disse organisationer 

er stor nok til at kunne påvirke efterspørgselen på energi og dermed shippingbranchen. 

5.1.2.2 Økonomiske faktorer 

Som tidligere nævnt er rederibranchen stærkt afhængig af konjunkturudviklingen og rammes 

derfor af økonomiske op- og nedture i en international økonomi. Der vil stort set altid være 

behov for at fragte varer og gods mellem verdensdelene, men mængden kan variere meget og 

skabe store problemer for rederierne, der ikke uden videre kan skille sig af med kapacitet. Og da 

indtjeningen bestemmes af udbud og efterspørgsel, vil faldende efterspørgsel for selv det 

stærkeste rederi betyde store problemer. Afhandlingens tre fokussegmenter indenfor søfarten 

påvirkes alle af økonomisk afmatning og hænger til dels også sammen. Tørlastskibene fragter 

råstoffer som kul, jernmalm og lignende til industrien, der derudover dækker en del af 

energibehovet med olie, som fragtes af tankskibene. Det færdige produkt fragtes nu med 

tankskib eller containerskib til det land, det efterspørges i og fragtes ofte videre til slutbrugeren 

med lastbil eller tog, der igen kræver energi i form af benzin eller olie. Det er derfor klart, at alle 

segmenter påvirkes, når slutbrugeren efterspørger mindre eller i det mindste bare, når væksten 

aftager. 

Det negative sortsyn skal dog heller ikke overdrives. Selvom USA tidligere har været den helt 

store katalysator for verdensøkonomien, så er økonomien i dag ikke lige så afhængig af 

supermagten som tidligere. Nye økonomier vokser og bidrager mere og mere til den samlede 

økonomi, således at nedture i enkelte lande ikke har så stor effekt længere. Specielt store lande 

som Kina og Indien oplever enorm vækst, til dels drevet af efterspørgsel fra vesten, men også på 

grund af stærk indenlandsk vækst. For at holde industrien i gang i disse lande transporteres der 

store mængder kul og olie her til. Netop vestens efterspørgsel efter billige varer fra Asien har 

                                                           
36 Note: Se Bilag 1-3 samt Bilag 4. 
37 Kilde: www.iea.org  
38 Kilde: www.opec.org  
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været med til at hæve levestandarden i disse lande, hvorfor den indenlandske efterspørgsel også 

er steget. Dette gælder i høj grad for indenlandske produkter, men i stigende grad også vestlige 

produkter. Et stort land som Kina i udvikling betyder skabelsen af mange nye millionærer – et 

enormt markedspotentiale for vestlige produkter. Derfor betyder alt dette, at selvom den 

amerikanske økonomi skulle sætte tempoet ned, så vil der stadigvæk skulle fragtes råvarer og 

produkter til Asien for at dække indenlandsk forbrug. 

Men når det er sagt, kan man ikke komme udenom, at USA og mange andre store lande befinder 

sig i recession. Der er således ikke blot tale om aftagende vækst, men et decideret fald. I USA 

udgør privatforbruget 70 % af økonomien39, så en recession vil påvirke forbrugslysten og 

dermed importen af varer i et stort omfang for landets handelspartnere. Recessionen skyldes 

mange faktorer, men blandt andet et kraftigt svækket boligmarked, der har oplevet betydelige 

fald40. Dermed udhules friværdierne, og der bliver mindre til forbrugsfest. Dette ses også på 

faldet i antallet af containere fra 2006 frem mod i dag, der er blevet fragtet til USA fra Asien og 

Europa41. Nedturen på boligmarkedet har desuden været en medvirkende faktor til den 

igangværende finansielle krise, der kun forværrer udsigterne for amerikansk økonomi og dermed 

store dele af rederibranchen. Dette ses også ved et dyk i det amerikanske detailsalg for august og 

september 2008 med henholdsvis – 0,4 og – 1,2 %42, der må forventes at betyde endnu færre 

containere for rederierne. 

Ifølge OECD havde nogle af verdens største økonomier kun en meget lille vækst i 2008, og 

lande som Japan og Italien oplevede endda negativ vækst. For 2009 forventes der et fald i BNP 

på mellem 3 og 7 % for de forskellige medlemmer, mens krisen finder sit lavpunkt. Året efter 

kan økonomien trække sig yderligere sammen, men langt fra så voldsomt som i 200943. Det hele 

afhænger dog af om krisen overhovedet rammer bunden, eller om økonomien vil falde yderligere 

i 2010. Dertil skal også lægges de store økonomiske hjælpepakker, der selvfølgelig påvirker 

BNP positivt. For shippingbranchen betyder det yderst vanskelige markedsforhold, hvor der er 

lange udsigter til at tjene penge. 

Af andre økonomiske faktorer, der er værd at nævne, kan man pege på branchens driftsmateriel, 

dvs. flåden. De seneste par år har man oplevet stærk efterspørgsel efter nye skibe, hvilket har 

været med til at drive prisen op. Brugte skibe er desuden også steget i pris, ligesom lejeprisen, 
                                                           
39 Kilde: Børsen d. 18. juni 2007, ”Økonomisk ugekalender”. 
40 Kilde: Børsen d. 24. oktober 2008, ”Boligkonkurser stiger medraketfart”. 
41 Note: Se Figur 1. 
42 Kilde: Børsen d. 15. oktober 2008, ”USA’s detailsalg tager største dyk i tre år”. 
43 Kilde: ”OECD Economic Outlook Interim March 2009”. Vedlagt elektronisk på Cd-rom. 
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den såkaldte timecharter rate, er fulgt godt med44. De stigende priser skal ses i sammenhæng 

med, at leveringstiden for nybygninger er flere år, og mange værfter kunne melde om fulde 

ordrebøger, så en typisk nykontrahering først kunne leveres efter 3-4 år. Og som tidligere nævnt 

er netop dette et problem. Når fragtraterne er positive og udsigterne gode, vil der blive tegnet 

mange nye kontrakter på nybygninger, så det enkelte rederi kan følge med markedsvæksten og 

måske endda erobre markedsandele. Men da leveringstiden er lang, risikerer man at få leveret 

sine skibe, når markedet er vendt og mindre rentabelt. Problemet er så, at man har købt dyr 

kapacitet. Dette er lige præcis det, branchen oplever i starten af 2009. Markedsværdierne 

styrtdykker og rederierne forsøger at aflyse allerede indgåede ordrer på nybygninger eller 

genforhandle prisen45. Optimalt set burde rederierne købe nye skibe, når der var lavkonjunktur 

og lave priser og holde igen med investeringerne under højkonjunktur. Dette er dog langt fra 

tilfældet og skal ses i lyset af de relativt lave indtrængningsbarrierer, der er for branchen. Dette 

vil blive uddybet i forbindelse med afsnit 5.1.3.1. Specielt for containerfarten er størrelse en 

vigtig faktor for at kunne tilbyde sine kunder et stort netværk. Hvis konkurrenten kontraherer 

mange nye skibe, bliver andre også nødsaget til at følge med for ikke at miste markedsandele. 

Til sidst skal olieprisen også nævnes. Skibsfarten er storforbruger af bunkers, så det er klart, at 

stigninger i olieprisen vil påvirke rederiernes indtjening, da det tager tid at pålægge kunderne den 

ekstra udgift, som set i afsnit 5.1.1.2. Økonomisk fremgang i verden fører desuden også til øget 

forbrug af olie, hvorfor tankskibene kan nyde godt af øget efterspørgsel. 

5.1.2.3 Sociokulturelle faktorer 

I en branche, som er så global som rederibranchen, er det klart, at man må forholde sig til de 

mange forskellige kulturer, som kunder og samarbejdspartnere har og efterlever. Medarbejdere 

fra hele verden må arbejde sammen på tværs, for at et internationalt rederi skal kunne fungere 

optimalt. De store danske rederier er ingen undtagelse, og på grund af landets ringe størrelse er 

det nødvendigt at ansætte udenlandske medarbejdere. Dette er dog ikke nogen ulempe, da man 

lokalt kan drage fordel af udenlandske medarbejderes kendskab til deres eget land og kultur og 

på den måde opnå tillid i forhold til at indgå handelsaftaler. 

Den globale position skaber også en del muligheder, på samme måde som der skabes nye krav til 

branchen. Specielt den vestlige verden stiller i dag højere krav til for eksempel bæredygtighed. 

Forbrugerne kræver nu i højere grad, at deres produkter er produceret under rimelige forhold for 

                                                           
44 Kilde: Se Bilag 5-9. 
45 Kilde: Børsen d. 18. marts 2009, ”Mærsk tomhændet hjem fra tilbudsjagt”. 
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medarbejderne, og at der tages hensyn til miljøet. Dette gælder selvfølgelig også for rederierne, 

der i langt højere grad har fået fokus på miljø og god corporate citizenship46. Befolkningstallet i 

verden skaber på den anden side nogle nye muligheder. Mens befolkningstilvæksten er gået 

næsten i stå i vesten, oplever Asien og specielt Afrika stigninger. Denne forskel i demografien 

betyder alt andet lige, at disse kontinenter kommer til at efterspørge flere varer i fremtiden og 

skaber derfor fortsatte vækstmuligheder for rederibranchen. 

Hertil skal også lægges udviklingen i mindre velstående lande, hvor udviklingen går fra at have 

en meget stor fattig befolkning, til at middelklassen vokser og dermed får råd og mulighed for at 

sætte privatforbruget op. Den økonomiske udvikling i fattige lande er dermed vigtig for den 

fortsatte vækst og behovet for søfarten. 

5.1.2.4 Teknologiske faktorer 

Sammen med slutbrugerens krav til miljøvenlig transport, som nævnt ovenfor, og stigende 

oliepriser, kan der være god økonomi i at købe miljøvenlige og energieffektive skibe og dermed 

drage nytte af de teknologiske fremskridt, der tilbydes branchen. Netop dette faktum kan også 

være en af grundene til den enorme ordretilgang, som værfterne har oplevet47. Større skibe, som 

følge af ny teknologi indenfor skibsdesign, er også en mulighed for det enkelte rederi for at 

sænke enhedsomkostningerne. Dette ses blandt andet ved, at den samlede tonnage stiger 

hurtigere end antallet af skibe48. 

De høje oliepriser har desuden ført til øget forskning indenfor miljøvenlige og vedvarende 

energiformer, der pludselig kan blive rentable i forhold til traditionel energiformer som olie og 

kul. For søfarten er der næppe nogle umiddelbare alternativer til bunkers de første par år, selvom 

der forskes i muligheden for at supplere med store sejl eller lade skibene flyde ovenpå en slags 

pude af luft for at spare på det dyre brændstof. Men efterspørgselen efter olie og kul kan derimod 

forventes at falde, når alternativer som for eksempel vindenergi, solenergi, brintenergi og 

biobrændsel bliver økonomisk konkurrencedygtige. Det vil betyde mindre efterspørgsel efter 

tørlastskibe og olietankskibe. De fleste af sidstnævnte skibstyper vil dog kunne fragte bio-

ethanol og andre flydende alternativer, ligesom produkttankskibene vil kunne fragte det i stedet 

for raffinerede produkter som benzin. Men det skaber selvfølgelig en ændring i 

efterspørgselsforholdene og sætter raterne under pres for især tørlastskibene. 

                                                           
46 Note: Se for eksempel www.maersk.com  
47 Note: Se Bilag 6. 
48 Note: Se Bilag 4. 
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5.1.2.5 Miljømæssige faktorer 

Som tidligere nævnt spiller miljøet en stadig større rolle i den internationale debat. Dette er en 

udfordring, som rederibranchen bliver nødsaget til at tage alvorligt. Det vurderes, at søfarten står 

for omkring 4 % af den samlede CO2-udledning i verden49, så det er klart, man må forsøge at 

gøre, hvad man kan for at forbedre dette forhold. På den anden side er søtransport langt den mest 

miljøvenlige transportform, hvis man ser på CO2-udledning pr. transporteret enhed pr. meter. De 

store værdier opnås i og med, at næsten 90 % af al godstransport fragtes med skib50. 

En vigtig organisation indenfor søfarten på miljøområdet er FN’s søfartsorganisation IMO. 

Organisationens primære opgave er sikkerhed indenfor shipping og forebyggelsen af 

forureningskatastrofer som resultat af søfarten. Derudover udarbejdes der en række regulativer, 

blandt andet et, der pålægger ejeren ansvar i tilfælde af forurening51. Dette skal øge incitamentet 

hos det enkelte rederi til at have en sikker flåde. Organisationens regulerende arbejde opstod som 

følge af verdens første større olieforureningsulykke i 1967 og har løbende derefter udstukket nye 

regulativer som følge af nye ulykker eller med forebyggende formål for at beskytte miljøet. 

Blandt de seneste udspil fra IMO er det blevet vedtaget at nedbringe udledningen af svovl 

markant, mens det på samme møde mislykkedes at nå til enighed omkring en global klimaaftale 

indenfor søfarten52. Dette giver rederierne ekstra omkostninger, men må siges at være en del af 

det globale ansvar, alle internationale virksomheder må tage. Bekymringen er dog, at nye 

kommende aftaler vil pålægge rederierne så store omkostninger for at reducere CO2-

udledningen, at man bliver nødsaget til at hæve priserne og i værste fald på den måde presse en 

del af fragten over på landevejen53. 

Udover at følge en række bestemmelser, går flere og flere rederier ind i kampen for at opnå en 

lavere miljøpåvirkning, men på den måde også at opnå økonomiske besparelser samt tiltrække 

nye kunder med den grønne profil. A.P. Møller – Mærsk Gruppen har for eksempel i en række år 

forsøgt at udvikle nye, mere miljøvenlige skibe til Maersk Line på Lindø-værftet og har desuden 

optimeret rutenetværket, reduceret skibenes hastighed og optimeret driften af skibene. Dette har 

foreløbigt resulteret i en brændstofbesparelse på 7 %54. 

                                                           
49 Kilde: Børsen d. 1. oktober 2008, ”Pessimisme op til søfartens klimamøde”. 
50 Kilde: http://www.shipowners.dk/politik/miljoeogklima/  
51 Kilde: www.imo.org  
52 Kilde: Børsen d. 15. oktober 2008, ”Børsen Fakta: IMO-mødet i London”. 
53 Kilde: Børsen d. 15. oktober 2008, ”Grøn dag for miljøet – sort dag for klimaet”. 
54 Kilde: Børsen d. 24. marts 2009, ”Mærsk sætter sparerekord i at sejle langsomt”, samt A.P. Møller – Mærsk A/S, 
Årsrapport 2008, side 7 – tilgængelig på www.maersk.com  
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5.1.2.6 Lovmæssige faktorer 

Det er klart, at der i en branche, der agerer i en international kontekst, vil være en række 

lovmæssige faktorer, der påvirker det enkelte rederi. En række af dem har allerede været omtalt i 

tidligere afsnit, herunder ”Merchant Marine Act”, den nye terrorlovgivning i USA, WTO og 

GATT samt IMO og de nyeste miljøregulativer. Derudover findes der en række nationale og 

internationale regelsæt, der skal beskytte det enkelte land, medarbejderne i branchen og 

miljøet55. 

En vigtig del af lovgivningen indenfor søfarten er, at rederierne har haft tilladelse til at 

samarbejde i kartellignende systemer, de såkaldte pools for tank- og tørlastsegmentet og 

konferencer for containerfarten. Tilladelserne indebærer, at rederierne i samarbejdet fastsætter 

fælles rater og er historisk givet for at sikre faste forbindelser mellem lande til gavn for 

kunderne. Men da dette er i strid med EU’s konkurrenceregler, forventes det at blive forbudt 

eller væsentligt ændret, således at en pool eller konference ikke kan have monopollignende 

forhold. Virkningen af dette kan betyde konsolidering i branchen56. 

Indenfor skatteområdet, er der også en række love, der er gældende for søfarten og som varierer 

fra land til land. I Danmark er rederierne for eksempel tonnagebeskattet, men jf. 

”Afgrænsningen” i afsnit 1.2, vil dette ikke blive behandlet yderligere. 

5.1.3 Porters Five Forces 

Den efterfølgende analyse behandler afhandlingens tre hovedsegmenter indenfor branchen under 

én og samme analyse, men vil understrege forskellene mellem dem, der det er relevant. 

5.1.3.1 Potentielle indtrængere 

Når en branche tjener gode penge, er det klart, at risikovillige investorer ser sig om efter 

muligheder for at tage del i opturen. Det, der er afgørende for om dette overhovedet er muligt, er 

branchens indtrængningsbarrierer. For rederibranchen er disse barrierer faktisk ikke betydelige, 

som man måske ville forvente i en branche, der kræver store anlægsinvesteringer i skibe, som 

nævnt i afsnittet ”Økonomiske faktorer”.  

Årsagen skal findes i den relativt nemme tilgang til skibe, som enten kan bestilles på værfterne, 

købes brugt og finansieres med pant i skibet eller ved at leje et skib fra en konkurrent på 

                                                           
55 Kilde: http://www.shipowners.dk/politik/  
56 Kilde: Børsen d. 29. april 2008, ”Nye EU-regler tvinger rederier i opkøbsoffensiv”. 
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markedet. I og med, at skibene nemt kan flyttes rundt på verdenshavene til nye destinationer, 

behøver man derfor ikke konkurrere med ejeren af skibet om de samme markedsandele. Det er 

klart, at ikke alle og enhver kan komme ind i shippingbranchen, men en mindre investorgruppe 

vil ved hjælp af banklån kunne finansiere sin indtrængning på markedet. Selvfølgelig kræver det 

erfaring fra branchen, men dette kan skaffes ved at ansætte folk fra de store rederier, der måske 

har brug for nye udfordringer. Skibene afskrives typisk over 30 år og vil i gode perioder holde 

værdien og i nogle tilfælde endda stige i værdi.  

Som tidligere beskrevet, er rederibranchen ganske kompleks, men for en enkelt skibsreder med 

et enkelt skib behøver tingene slet ikke at være så komplicerede, da det ikke er alle fragter, der 

kræver et omfattende netværk og tilbud om ydelser. En investorgruppe med lokalkendskab og 

kontakter ville derfor forholdsvis enkelt kunne operere i spotmarkedet på kortere ruter og dermed 

udnytte en mindre niche, som de store spillere ikke har interesse i. 

En anden mulig er, at investorgruppen selv ejer skibe, som lejes ud til andre rederier via en 

såkaldt timecharter kontrakt, hvor rederiet selv står for driften af skibet. Dette kan være 

økonomisk fornuftigt for begge parter, hvis investoren har nogle skattemæssige fradrag, som 

rederiet ikke kan benytte i området, men kun drage fordel af sit rutenetværk. Den nærmere 

skattetænkning vil dog ikke blive yderligere behandlet, jf. ”Afgrænsningen”, men illustrerer blot 

afsnittets pointe. Nemlig at det ikke er umuligt for alle at blive skibsreder på grund af de lave 

indtrængningsbarrierer. 

Nye spillere på markedet må formodes at være blevet fristet af høje afkast og rater. Dette er set 

specielt indenfor tørlastmarkedet, hvor raterne, som tidligere nævnt, har været kraftigt stigende, 

og hvor spotmarkedet er dominerende. Det vil derfor være interessant at se nærmere på de mere 

konkrete indtrængningsbarrierer, dvs. udviklingen i prisen for nybygninger, brugte skibe samt 

charterraterne.  

Ud fra Bilag 5 ses det, at prisen på nye skibe har været kraftigt stigende siden 2003 og toppede i 

efteråret 2008, efterfulgt af et kollaps i priserne. Nybygningspriserne er selvfølgelig et udtryk for 

udbud og efterspørgsel, samt forventninger til fremtiden. Sammenholdt med Bilag 6, ses det, at 

der stort set ikke afgives nye ordrer til værfterne længere, hvilket også forklarer de lave priser 

sammenlignet med for bare 6 måneder siden. Prisudviklingen på brugte skibe i Bilag 7 viser 

samme udvikling. Ordrebøgerne størrelse vist i Bilag 8 samt timecharter raterne i Bilag 9 viser 

også den enorme efterspørgsel efter kapacitet i markedet, der har været de seneste år. Men det er 

også tydeligt at se, at efterspørgselen har været drevet af overdrevene forventninger til fremtiden. 
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For specielt tørlastmarkedet er det nemt at se, at høje fragtrater57 har været med til at drive 

efterspørgselen på kapacitet i vejret. Når raterne er meget høje, skyldes det, at der ikke er 

kapacitet nok. Ikke uventet viser dette, at prisen på skibe følger fragtraterne og dermed 

efterspørgselen. Man kan derfor sige, at indtrængningsbarriererne er næsten konstante, da høje 

priser betyder gunstige forhold, og lave priser betyder det modsatte. Dog skal tidsfaktoren tages 

med i beregningen, da et nyt skib først leveres efter typisk nogle år. Indtrængning på markedet 

ved køb af brugt skib eller ved timecharter giver derfor et bedre billede. Derudover er der så 

mange skibe på markedet netop nu, at potentielle indtrængere på markedet ville kunne lykkes til 

rimelige penge. Spørgsmålet er selvfølgelig om det er attraktivt at gå ind på markedet nu. 

5.1.3.2 Substituerende produkter 

En stor trussel mod en branche er når dens produkter og ydelser let ville kunne overtages af 

andre brancher ved substitution. For rederierne er truslen dog kun begrænset, hvilket skal ses i 

lyset af branchens komparative fordele i form af den fragtede mængde gods til den laveste pris. 

Ingen anden transportform kan fragte den samme mængde gods som et skib. Selvfølgelig vil 

varer kunne flyttes fra et land til et andet ved brug af lastbil, tog og fly, men dette ville næppe 

kunne svare sig. Og sammen med mængden, er netop dette vigtigt for, hvilken transportform, der 

vælges. Overordnet set kan man sige, at jo længere distancer og jo større mængder, der skal 

fragtes, jo bedre et produkt er skibet, hvis tidsfaktoren ikke spiller en rolle. Derfor er muligheden 

for substitution meget begrænset, specielt på de længere distancer. 

En vigtig pointe her er også, at producenten og slutbrugeren næppe befinder sig lige ved siden af 

en havn. Derfor bliver specielt lastbilen og jernbanen i mange tilfælde komplementerende i 

forhold til skibsfarten. På meget korte distancer vil det derfor også være mere rentabelt kun at 

benytte lastbilen og jernbanen for at undgå for store omkostninger ved lastning og losning. Dette 

gælder alle fragttyper. 

Hvis én enkelt container skal flyttes mellem Århus og København, bliver lastbilen nok valgt. 

Hvorimod 100 containere nok bliver fragtet med skib. Tidsfaktoren spiller også en vigtig rolle i 

denne sammenhæng. Hvis hurtig levering er vigtigst for kunden, er det ikke skibet, der skal 

vælges. Her vil lastbil, tog og flytransport være bedre produkter. Det siger sig selv, at det er 

billigere at få fragtet en container med fladskærme fra Asien til Europa med skib, i forhold til at 

sende den med fly. Her er prisen for kunden vigtig, mens tiden er mindre betydelig. En container 

                                                           
57 Note: Se venligst Bilag 2 for en oversigt over fragtraterne for tørlastsegmentet. 
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med diabetesmedicin fra Danmark til USA ville derimod komme med fly i mange tilfælde, da 

prisen er mindre vigtig end tiden.  

For tørlastsegmentet er jernbanen den største konkurrent, men igen vil den transporterede 

mængde i forhold til prisen være afgørende. Kulkraftværker og lignende kunder kommer næppe i 

en situation, hvor de pludselig står og mangler adskillige tons kul. Dette kendes på forhånd, 

hvorfor skibsfragten vil kunne vælges for dermed at holde omkostningerne nede, i og med at 

tiden næppe er vigtig. Distancen vil igen være afgørende for muligheden for substitution. 

Tankskibene opererer i den samme type marked som tørlastsegmentet, men udover jernbanen, så 

vil rørledninger være den største konkurrent og substitutionsmulighed. Jo større et olie- eller 

gasfelt er, og jo tættere på land det ligger, jo større er sandsynligheden for, at der vil blive anlagt 

en rørledning til raffinaderiet. Her vil der dog stadig skulle fragtes, for eksempel benzin, videre 

til forbrugeren. 

Selvom afhandlingen ser på segmenterne indenfor branchen som en helhed, bør det alligevel 

nævnes, at muligheden for substitution mellem og indenfor segmenterne er mulig. For eksempel 

kan mange tørlaster fragtes i containere på containerskibe, mens enkelte tørlastskibe endda kan 

medbringe et antal containere. Indenfor tanksegmentet kan produkttankeren fragte råolie, mens 

kemikalie- og LPG-skibene kan fragte visse ”clean products” som substitut for produkttankeren. 

Afslutningsvis bør skibsfarten nævnes i forhold til de øvrige transportformer i en verden, hvor 

miljø og forurening er kommet i fokus. Selvom et stort containerskib eller tankskib forurener lige 

så meget som en lille by, så vil søfarten stadigvæk være et renere alternativ i forhold til at få 

fragtet den samme mængde gods med lastbil eller tog. Miljøbevidste kunder bør derfor altid 

vælge søtransport, hvor det er muligt. 

5.1.3.3 Leverandører 

Rederierne har en række leverandører, der langt hen ad vejen er afhængige af søfarten. Men uden 

disse leverandører kan branchen heller ikke eksistere. Det er derfor yderst interessant at se på 

leverandørernes forhandlingsstyrke overfor rederierne. 

Noget af det vigtigste for den daglige drift for rederierne er leverandørerne af bunkers. Uden 

bunkerolie ville skibene ikke kunne sejle. Prisen på bunkers minder meget om benzin til biler, 

dvs. at den afhænger af den generelle oliepris, kvaliteten samt hvor i verden den handles. Salget 

foregår næsten også på samme måde. Internationale eller regionale selskaber køber brændstoffet 
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og sælger det videre til rederierne efter behov. Man må formode, at jo større rederiet er, jo større 

mængder bunkers er der brug for, hvorfor leverandørens forhandlingsstyrke bliver mindre. Men i 

og med at prisen på bunkers følger den generelle oliepris meget tæt, er der hverken den store 

styrke hos leverandøren eller rederiet. Der vil højest være tale om mængderabatter og aftaler om 

at købe en vis mængde i løbet af 6-12 måneder. Det er også utænkeligt, at en leverandør af 

bunkers i én region vil være meget dyrere end en anden. Dette skyldes at tankningen af 

brændstof ofte er planlagt og bestilt på forhånd, så rederiet vil vide i hvilken havn, det er billigst 

i tilfælde af store regionale forskelle. 

Havnene er væsentlige for at gods kan fragtes mellem lande, men den enkelte havns 

forhandlingsstyrke overfor rederierne varierer meget. Det afhænger blandt andet af udbuddet af 

havne samt den mængde varer, der fragtes til og fra regionen. I Kina er der for eksempel mange 

store havne med relativ lille afstand mellem sig. Rederiet vil derfor vælge den havn, der totalt set 

giver de laveste omkostninger. Her er forhandlingsstyrken lav. I mange lande er der derimod kun 

få store havne. Hvis kapaciteten er godt udnyttet, vil havnen stå stærkt i en forhandlingssituation, 

da det tager lang tid at anlægge en ny havn for en konkurrent. Omvendt bør det også nævnes, at 

havne med store sæsonudsving vil være interesseret i at bevare et godt forhold til kunderne, 

således at havnen ikke ligger øde hen dele af året. I sidste ende er det altid forbrugeren, der 

betaler. Hvis havneomkostningerne øger prisen på den pågældende vare, vil forbrugeren 

efterspørge mindre af varen, hvorfor der vil være mindre aktivitet i havnen. Derfor hænger 

forhandlingsstyrken også sammen med det enkelte rederis størrelse. Jo mere aktivitet et rederi 

leverer, jo lavere forhandlingsstyrke vil havnen have, men generelt vil havnene stå stærkt, da 

andre rederier vil stå klar i kulissen i tilfælde af, at et rederi forlanger for lave priser. 

Skibsværfterne leverer nye skibe til rederierne samt udfører vedligeholdelse af den eksisterende 

flåde og er derfor endnu en vigtig leverandør. Forhandlingsstyrken er dog meget afhængig af 

udbud og efterspørgsel – endnu mere end tilfældet er ved de andre leverandører. Når markedet 

efterspørger meget ny kapacitet, og ordrebøgerne er fulde flere år frem i tiden, står værfterne 

generelt meget stærkt. Hvis et rederi ikke vil betale prisen, kan man takke nej og vente på et 

andet58. Men som tilfældet for eksempel er nu i starten af 2009, så bliver der ikke kontraheret 

nye skibe. Og da der, som tidligere beskrevet, allerede er en væsentlig overkapacitet på 

markedet, vil værfterne have en meget lav forhandlingsstyrke de næste par år. Det ser man også 

ved, at værfterne forsøger at holde fast i allerede indgåede aftaler og nægter at give afslag i 

                                                           
58 Note: Se evt. Bilag 5, 6 og 8. De mange ordrer har presset prisen på nybygninger op. 
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prisen59, for på den måde at spare op til trange tider. Rederierne står i en situation, hvor man 

nemt vil kunne købe nye brugte skibe, hvis man ellers kan finansiere det og ser fornuften i det – 

uafhængigt af rederiets størrelse. 

Til sidst skal yderligere underleverandører nævnes. Her tænkes der blandt andet på leverandører 

af reservedele til flåden, agenter ved køb og salg af skibe samt logistikleverandører. Igen er det 

størrelsen af rederiet, der vil være den afgørende faktor for forhandlingsstyrken. Specielt 

logistikleverandøren er interessant i denne sammenhæng, da denne vil sørge for, at varen 

kommer til og fra havnen. Afhængig af den ydelse rederiet tilbyder sine kunder, vil denne være 

en vigtig leverandør. Men er prisen for høj, vil rederiet blot tilbyde transport fra en havn til en 

anden, hvorefter kunden selv må sørge for yderligere transport. Mere om det i efterfølgende 

afsnit. 

5.1.3.4 Kunder 

Kunderne for rederierne er dem, der bestiller transporten og dermed også ejeren. Disse kan være 

alt fra små privatkunder, der en enkelt gang skal have sendt en container om på den anden side af 

kloden, til store internationale virksomheder, der måned efter måned skal have fragtet enorme 

mængder råolie til et raffinaderi. 

For containerfarten er størrelse vigtig for at kunne tilbyde sine kunder et bredt netværk. En 

mindre kunde står derfor svagt og må indfinde sig med de muligheder og priser, der findes. Men 

store kunder som elektronikvirksomhederne og detailhandlerne står derimod meget stærkt. 

Måned efter måned sendes store mængder fragt fra kontinent til kontinent. Rederierne er 

afhængige af disse faste kunder for at fylde en del af skibenes kapacitet. Disse kunder sørger 

endvidere for at benytte forskellige rederier for at sprede risikoen og dermed blive for afhængige 

af et enkelt rederi, men til gengæld opnå konkurrencedygtige priser til enhver tid. Disse kunder 

har desuden som oftest brug for at få fragtet deres varer på de store ruter, hvorfor der vil være 

mange om buddet. Forhandlingsstyrken her er meget høj hos kunderne og er også med til at 

forklare de faldende fragtrater, selvom det totale marked var stigende60. Hertil skal selvfølgelig 

også lægges mængden af containerskibe. 

Tørlastsegmentet består hovedsageligt af et spotmarked, hvor rederierne sejler med den fragt, der 

findes i afskibningshavnen for kunder, der typisk er råvareproducenter. Kundens 

                                                           
59 Kilde: Børsen d. 18. marts 2009, ”Mærsk tomhændet hjem efter tilbudsjagt”. 
60 Note: Se evt. Figur 1. 
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forhandlingsstyrke afhænger dermed af udbuddet af skibe og deres kapacitet samt slutbrugerens 

efterspørgsel efter lasten. Et godt eksempel på dette findes fra 2008 i Kina, hvor der blev 

efterspurgt enorme mængder jernmalm til stålindustrien. Producenterne af jernmalm kunne knapt 

nok følge med, og der var ikke kapacitet nok i markedet til at fragte malmen til Kina. Dermed 

kunne rederierne tage sig godt betalt for fragten. Men i løbet af sommeren og resten af året faldt 

markedet fuldstændigt sammen, og der var stort set ingen efterspørgsel efter jernmalm længere 

fra Kina. Dette viser, hvordan forhandlingsstyrken kan variere meget kraftigt over tid61. 

For tankskibene består kunderne typisk af olie- og energiselskaber samt distributører, der sælger 

råolie eller raffinerede produkter videre. Da en stor del af markedet er trampfart, kan 

forhandlingsstyrken i høj grad sammenlignes med tørlastmarkedet. Men herudover indgås der 

også lange aftaler om fragt af for eksempel råolie, benzin eller gas på bestemte ruter. Dette gør 

producenterne for at sikre en stabil leverance samt for at holde prisen nede. For rederierne er 

dette en udmærket aftale, selvom man ikke tjener store penge på det, men til gengæld undgår 

man også risikoen for, at ens skib ikke har noget at sejle med. Rigtigt store aftaler indgås typisk 

efter, at kontrakten har været udbudt som en koncession. Forhandlingsstyrken for kunderne i 

tanksegmentet er generelt høj. 

For hele branchen gælder der, at den er præget af sæsonudsving, hvilket igen vil påvirke 

kundernes forhandlingsstyrke. Sensommeren er for eksempel traditionelt god for containerfarten, 

da lagrene med forbrugsgoder skal fyldes op før julehandlen sætter ind. Tørlastmarkedet mærker 

specielt udsving, når der er sæson for korn, sojabønner og andre sæsonprodukter. Tanksegmentet 

oplever den største efterspørgsel før vintermånederne, når energibehovet forventes at stige.  

Derudover påvirkes branchen også af naturressourcerne og disses efterspørgsel. En forøgelse af 

BNP vil også øge forbruget og dermed efterspørgselen efter naturressourcer, hvorfor rederierne 

vil opleve en øget efterspørgsel og dermed styrket forhandlingsposition.  

5.1.3.5 Konkurrenceintensiteten 

Som den afsluttende del af analysen skal konkurrenceintensiteten undersøges. Som allerede 

nævnt tidligere, er der rigtig mange aktører i markedet gældende for alle segmenter og 

skibstyper. Ifølge Lorange’s undersøgelser fra omkring 2004 har de fire største containerrederier 

kun omkring 28 % af markedet. Det samme gør sig gældende for de største råolietankere, mens 

                                                           
61 Note: Se Bilag 2, der viser Baltic Dry Index, samt Bilag 9, der viser Timecharter for tørlast. 
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rederierne indenfor de største tørlastskibe kun besidder omkring 11 % af markedet62. 

Koncentrationen i branchen er altså meget lav, ligesom det understreger, at konkurrencen er 

meget hård63. 

For at bekræfte dette ud fra markedsdata vil containerbranchen blive undersøgt, da denne skulle 

have den relativt mindste konkurrence ifølge ovenstående. De to andre segmenter vil således 

være mindst lige så konkurrenceintensive som containerbranchen. Ved at beregne Herfindahl 

indekset for de ti største containerrederier målt på markedsandel, fås et indeks på kun 513, 

hvilket viser, at intensiteten er meget høj, og at markedet befinder sig tilnærmelsesvis i 

fuldkommen konkurrence64. Da de samme markedsdata ikke er umiddelbart tilgængelige for de 

øvrige segmenter, som tidligere beskrevet, antages det, at disse også befinder sig i fuldkommen 

konkurrence. 

Hertil skal der dog lægges de samarbejdsaftaler, der foreligger mellem rederierne. Disse kaldes 

også pool-samarbejder og består i, at to eller flere rederier indenfor tørlast og tankfart indgår en 

aftale om at betjene et givent marked med et antal skibe hver. Dette gøres for at kunne tilbyde 

kunderne et så omfattende og dækkende produkt som muligt. Indenfor containerfarten, foregår 

der noget lignende, hvor rederier går sammen i såkaldte konferencer eller alliancer, på samme 

måde som kendt fra luftfartsindustrien. I stedet for at betjene alle ruter med halvtomme skibe 

danner rederierne alliancer og hjælper dermed hinanden for at opnå det bedst mulige netværk. 

Det kan dog heller ikke udelukkes, at enkelte ruter bliver betjent af så få skibe, at det har 

karakteristik af oligopol eller måske endda monopol. Det er klart, at dette flytter ved 

konkurrenceintensiteten, men det fjerner ikke det faktum, at konkurrencen i branchen er intensiv, 

når man ser på hele markedet. Hvis det enkelte rederi havde størrelse til det, må det forventes, at 

det ville forsøge at sætte sig på markedet selv. 

5.2 Makroøkonomiskmodel med kausalitet 

Som det er set i brancheanalysen i de foregående afsnit, er rederibranchen påvirket af utroligt 

mange makroøkonomiske faktorer, der ændrer markedet på både kort og lang sigt. Dette afsnit 

vil til dels samle op på dette og inkludere det i en makroøkonomisk kausalitetsmodel for at vise 

                                                           
62 Kilde: Lorange (2005), chapter 1, p. 2, Exibit 1.1. 
63 Kilde: Lorange (2005), chapter 1, pp. 1-32.  
64 Note: Ud fra markedsandelene i ”Container Market Share”, der er vedlagt elektronisk på Cd-rom, for de ti største 
aktører, er Herfindahl indekset beregnet som summen af de kvadrerede markedsandele. 
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sammenhængen og kompleksiteten. Med andre ord, når én faktor påvirkes, så påvirker det en 

anden og måske endda en tredje faktor. 

Modellen er lavet som et tankeeksperiment for at give et forenklet overblik over rederibranchen 

og hvordan den påvirkes af den omkringliggende verden. Der vil således være en række 

yderligere effekter, de såkaldte afledte effekter, men disse vil kun blive behandlet overfladisk, 

der hvor det har relevans for afhandlingens problemstillinger. Modellen tager udgangspunkt i 

makroøkonomisk teori for en åben økonomi med flydende valutakurser65 og vil behandle 

branchen som en helhed i stedet for hvert enkelt segment. Dette gøres for at bevare 

overskueligheden, men også fordi der ikke vil være de store forskelle.  

Dette tager udgangspunkt i, at økonomien altid vil søge mod et ligevægtspunkt, og at uligevægt 

kun vil forekomme midlertidigt, indtil markedet har rettet sig til. For at gøre modellen så 

overordnet som mulig er der taget udgangspunkt i en af de mest grundlæggende begreber 

indenfor makroøkonomien, nemlig en ændring i indkomsten. Dette svarer til en ændring i BNP. 

Jeg vil i det efterfølgende beskrive hvert led af modellen i relation til rederibranchen. 

En stigning i BNP eller indkomsten vil føre til en stigning i efterspørgselen efter varer. 

Stigningen i BNP kunne være et resultat af for eksempel ekspansiv finanspolitik i form af en 

hjælpepakke til økonomien, som det er set mange gange de forgangne måneder. Ved at starte 

offentlige byggeprojekter sikres der arbejdspladser til borgerne, som dermed vil bruge en del af 

deres indkomst på forbrug og øge deres efterspørgsel efter varer. 

Højere efterspørgsel efter varer vil føre til øget behov for at fragte varer fra et land til et andet, 

hvilket vil give en stigning i fragtraterne. Dette er et resultat af øget nettoeksport og faktisk lige 

præcis det, verden oplever i dag – bare med modsat fortegn. På grund af laverer vækst i 

økonomien og flere direkte fald holder forbrugerne sig tilbage, hvorved der skal fragtes færre 

varer med ratefald til følge. 

Under antagelse af at shippingmarkedet er i ligevægt eller altid søger mod ligevægt, så vil en 

stigning i fragtraterne betyde, at der ikke er nok kapacitet til rådighed. Dette vil føre til, at der 

kommer flere skibe på markedet, hvorefter fragtraterne falder tilbage til ligevægt. Man fristes 

næsten til at konkludere, at dette ikke helt er tilfældet i den virkelige verden. Det skyldes for det 

første, at nye skibe ikke kan fremskaffes med kort varsel, da det tager tid at bygge nye, samt at 

en investeringsbeslutning næppe træffes på baggrund af en midlertidig stigning i raterne. For det 

                                                           
65 Kilde: Blanchard (2003). 
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andet er fragtraterne forskellige fra rute til rute. Men netop derfor vil skibene blive flyttet på sigt, 

hvorfor markedet rent faktisk vil søge mod ligevægt. Problemet er desværre bare, at økonomien 

ændrer sig væsentligt hurtigere i praksis, end branchen kan følge i teorien. Derudover skal det 

også nævnes, at den stigende efterspørgsel efter varer vil få prisen på disse til at stige under 

antagelse af, at udbuddet ikke ændrer sig. Dette igen lægger en dæmpende effekt på forbruget og 

dermed på fragtraterne i sidste ende. 

En stigning i BNP vil også føre til en stigning i olieforbruget og dermed olieprisen, med 

antagelsen om konstant olieproduktion. Stigningen i olieforbruget skyldes, at den generelle 

efterspørgselsstigning skaber økonomisk aktivitet i form af forbrug og investeringer. Flere biler, 

produkter og industribygninger kræver mere energi og dermed olie. Som nævnt tidligere er det 

ikke altid, at OPEC vil tillade en stigning eller et fald i olieprisen, hvorved produktionen justeres. 

Derfor kan man ikke altid konkludere, at ændrede forbrugsvaner fører til ændringer i olieprisen. 

Som en afledt effekt af en stigning i olieprisen vil man også kunne se en prisstigning på varer. 

Dette vil for eksempel være dyrere benzin samt dyrere forbrugsvarer, da virksomhedens 

energiomkostninger vil være steget. Højere priser fører til lavere forbrug, hvilket sænker 

fragtraterne. Dette kunne blandt andet ses i løbet af første halvdel af 2008, hvor olieprisen steg 

voldsomt. Dette førte til prisstigninger på varer og inflation, og folk reducerede deres bilkørsel 

og forbrug. En højere oliepris vil desuden gøre det mere rentabelt at udvinde olie på vanskeligt 

tilgængelige områder. Derfor vil øgede efterforskningsomkostninger, og dermed investeringer, 

øge forbruget og bidrage positivt til fragtraterne. 

Udover stigende fragtrater og oliepriser vil en stigning i BNP ligeledes føre til en stigning i 

råvarepriserne. Dette skyldes, at det øgede forbrug også øger efterspørgselen efter råvarer til 

produktionen af varer, hvorfor det må forventes, at prisen går op. Dette gør igen produkterne 

dyrere, hvorfor forbruget vil mindskes.  

Sidst, men ikke mindst vil en stigning i BNP også føre til en stigning i renten. Dette skyldes, at 

den øgede indkomst i økonomien øger pengeefterspørgselen. For at tilfredsstille denne 

pengeefterspørgsel vil borgerne udbyde obligationer. Dermed falder obligationskursen, mens 

renten vil stige66. Det højere renteniveau vil gøre det attraktivt for udlandet at placere penge til 

den højere rente. Denne kapitalimport fører til en stigning i valutakursen. Den højere valutakurs 

                                                           
66 Kilde: Andersen (2004), kap. 5 
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forringer konkurrenceevnen, hvorved nettoeksporten vil falde, hvilket betyder lavere 

efterspørgsel efter fragt og dermed et fald i fragtraterne. 

Modellen viser dermed forenklet set, hvordan rederibranchen påvirkes af ændringer i 

økonomien. Efter tredje led, dvs. de afledte effekter, vil der være yderligere effekter, som vil 

påvirke branchen. Dette er multiplikatorprocessen, men denne vil ikke blive beskrevet 

yderligere, da den ikke bidrager med yderligere faktorer.  
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6. Statistisk behandling af kritiske faktorer ift. fragtrater 

Som nævnt i tidligere kapitler er det fragtraterne, der har den mest direkte påvirkning på 

rederiernes indtjeningsmuligheder. Men disse er igen påvirket af en række yderligere faktorer, 

hvorfor det vil være interessant at analysere disse sammenhænge statistisk ud fra empirisk 

datamateriale. 

Kapitlet tager udgangspunkt i en sammenligning af fragtraterne med hver enkelt af de kritiske 

faktorer, der er blevet identificeret og behandlet tidligere i afhandlingen. Råvarer som en af de 

kritiske faktorer vil dog ikke blive behandlet, da det tilgængelige datamateriale ikke har været 

tilstrækkeligt udførligt, hvorfor en nærmere analyse ikke vil bidrage med noget. Desuden findes 

der ikke et overordnet indeks for råvarer, da råvarer som bekendt er alt fra jernmalm og kul, til 

korn og sojabønner. Med samme begrundelse er der heller ikke lavet nogen statistisk behandling 

af de øvrige faktorer, der påvirker branchen, da datamaterialet er svært tilgængeligt. 

Hvert afsnit vil behandle hvert segment separat og vil følge samme opbygning som resten af 

afhandlingen. I kapitlets sidste afsnit vil der blive foretaget en regressionsanalyse for hver enkelt 

af segmenterne på baggrund af det statistiske talmateriale. 

6.1 Oliepris67 

6.1.1 Container: Fragtrater vs. Oliepris 

 

Figur 2. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 
                                                           
67 Note: Jf. Bilag 1, 2 samt 3 for en oversigt over datamaterialet. Korrelationsoversigt findes i Bilag 10. 
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Figur 2 viser fragtraterne overfor olieprisen for containersegmentet. Den første tredjedel af 

perioden viser ikke den store samvariation mellem dataene, hvorimod udviklingen følger 

hinanden nærmere fra omkring 1999 og frem til i dag. Men der er forholdsvis store udsving 

undervejs, hvilket også vises med en korrelationskoefficient på kun 0,25. Fra omkring 2007 

følger dataserierne hinanden bedre, hvilket kan forklares med containerbranchens indførelse af et 

olietillæg, der skal kompensere for rederiernes forøgede omkostninger til brændstof. Det kunne 

umiddelbart forventes, at der var større samvariation i dataserierne, da udgifterne til brændstof 

udgør en væsentligt del af rederiernes variable udgifter, men det kan heller ikke udelukkes, at der 

har været andre faktorer, der har påvirket fragtraterne mere i perioden. 

6.1.2 Tørlast: Fragtrater vs. Oliepris 

 

Figur 3. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Figur 3 viser fragtraterne overfor olieprisen for tørlastsegmentet. Perioden viser ikke de store 

tegn på samvariation, og korrelationen er da også kun 0,12. Fragtraterne viser meget stor 

volatilitet i visse perioder, mens det forekommer i andre perioder for olieprisen, hvilket kan 

forklare den lave korrelation. Men figuren antyder, at fragtraterne for tørlastsegmentet ikke er 

påvirket af olieprisen i særligt stort omfang. Der skal således undersøges for andre faktorer. Men 

det bør dog nævnes, at de sidste par år af perioden viser god samvariation. Dette kan skyldes, at 

verdensøkonomien hænger mere og mere sammen på tværs. 
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6.1.3 Tank: Fragtrater vs. Oliepris 

 

Figur 4. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Figur 4 viser fragtraterne overfor olieprisen for tanksegmentet. Da en stor del af den fragtede 

mængde gods indenfor segmentet er olielaster, ville man umiddelbart kunne forvente en vis grad 

af sammenhæng. En stigning i olieprisen vil således skyldes øget efterspørgsel, hvilket må 

betyde et øget behov for fragt. Dette viser sig langt fra entydigt i figuren, og korrelationen er 

også kun 0,18. Dog er der en række perioder, hvor det er tydeligt, at udviklingen følger samme 

mønster. Den lave korrelation kan forklares med, at en stigning i olieprisen også kan skyldes en 

lavere produktion, mens efterspørgselen er konstant. Dette påvirker således ikke fragtraterne for 

tanksegmentet. Derudover viser figuren også, at der er betydelige sæsonudsving for fragtraterne. 

Dette er der ikke noget underligt i med tanke på energibehovet i løbet af vinteren. Lagrene skal 

derfor fyldes op, hvilket skaber øget efterspørgsel for fragt. Olieprisen oplever også disse 

udsving, men langt fra i samme grad som fragtraterne. 

6.2 BNP68 

6.2.1 Container: Fragtrater vs. BNP 

Nedenstående Figur 5, der illustrerer fragtraterne overfor BNP for containersegmentet, viser en 

tendens til at gennemgå de samme cyklusser. Dette giver god mening, da øget BNP øger 

nettoeksporten, hvorfor efterspørgselen efter fragt af containere vil stige, hvormed raterne må 

forventes at følge med. Dog ser der ud til at være en vis tidsforskydning mellem dataene, og 
                                                           
68 Note: Jf. Bilag 1, 2 samt 3 for en oversigt over datamaterialet. Korrelationsoversigt findes i Bilag 10. 
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korrelationen er også kun beskedne 0,14. Dette kan skyldes, at rederierne chartrer flere skibe 

med udsigt til vækst i økonomien for på den måde at tilpasse sig markedet. Dette kan der dog 

langt fra konkluderes noget entydigt ud af. Figuren viser også bare, at der er andre faktorer, der 

spiller ind. 

 

Figur 5. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

6.2.2 Tørlast: Fragtrater vs. BNP 

 

Figur 6. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Ovenstående Figur 6, der illustrerer fragtraterne overfor BNP for tørlastsegmentet, viser nogle få 

perioder med samvariation, mens langt de fleste ser ud til at være forskudt med omkring 2 

kvartaler. Derfor er korrelationen ikke overraskende også kun 0,13. Umiddelbart ville man kunne 
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forvente en langt højere korrelation, men med tanke på datamaterialet for BNP er det ikke 

underligt, at den ikke er højere. Dette skal ses i lyset af, at en stor del af verdens tørlast fragtes til 

og fra Kina og Indien. Andre dataserier for enkelte lande ville derfor måske kunne vise en større 

korrelation. 

6.2.3 Tank: Fragtrater vs. BNP 

 

Figur 7. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Ovenstående Figur 7, der illustrerer fragtraterne overfor BNP for tanksegmentet, viser ikke de 

store sammenhænge. Der kan argumenteres for, at dataserierne oplever de samme cyklusser, men 

med forskellig styrke og en anelse tidsforskudt i forhold til hinanden. Der kan dog ikke 

konkluderes noget ud fra figuren, og korrelationen er også ubetydelig med -0,06. Ud fra afsnit 

5.2 ville man dog kunne forvente, at en stigning i BNP ville øge efterspørgselen efter olie og 

dermed få fragtraterne til at stige for tanksegmentet, men det kan altså ikke påvises ud fra disse 

data. 

6.3 Kapacitet/Flådens størrelse69 

6.3.1 Container: Fragtrater vs. Kapacitet 

Figur 8 viser fragtraterne overfor flådens størrelse eller kapacitet for containersegmentet. 

Korrelationen er -0,33, hvilket betyder, at når kapaciteten stiger, så falder fragtraterne. Dette 

                                                           
69 Note: Jf. Bilag 1, 2 samt 3 for en oversigt over datamaterialet. Korrelationsoversigt findes i Bilag 10. 
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giver god mening, da dataserierne udgør hver sin del af den direkte efterspørgsels- og 

udbudsfunktion. 

 

Figur 8. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Når korrelationen ikke er større, kan det skyldes, at fragtraterne jo også påvirkes af andre 

faktorer, der ikke er afhængige af flådens kapacitet. Hertil skal også lægges, at statistikken 

indeholder alle skibe, dvs. at både aktive skibe og oplagte skibe tælles med, hvor det er klart, at 

oplagte skibe vil påvirke udbudsfunktionen negativt og føre til højere fragtrater. Det har dog ikke 

været muligt at korrigere dataene herfor. 

6.3.2 Tørlast: Fragtrater vs. Kapacitet 

 

Figur 9. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 
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Figur 9 viser fragtraterne overfor flådens størrelse eller kapacitet for tørlastsegmentet. Også her 

viser korrelationen på -0,27, at højere kapacitet nødvendigvis må betyde lavere fragtrater, men at 

der også er andre faktorer, der spiller ind. Grafisk ser der ikke ud til at være den store 

sammenhæng, men det kan også skyldes, at mere præcise tal for kapaciteten ikke har været 

tilgængelige. Derudover kan det også nævnes, at dataserien jo både påvirkes af nye skibe samt 

skibe, der skrottes. 

6.3.3 Tank: Fragtrater vs. Kapacitet 

 

Figur 10. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Figur 10 viser fragtraterne overfor flådens størrelse eller kapacitet for tanksegmentet. 

Korrelationen er ubetydelig med -0,04. Det betyder teoretisk set, at en stigning i kapaciteten ikke 

påvirker fragtraterne for tanksegmentet. Det siger sig selv, at dette ikke kan stemme, jf. 

forklaringen i tidligere afsnit, hvorfor der nødvendigvis må være andre faktorer, der trækker i 

modsat retning. Dette kunne for eksempel være efterspørgselen efter den føromtalte olie visse 

tider af året, men dette påvirker ikke rederiernes incitament til at øge kapaciteten på kort sigt. 

6.4 Renten70 

6.4.1 Container: Fragtrater vs. Renten 

Ud fra Figur 11, der illustrerer fragtraterne overfor renten for containersegmentet, ses det, at de 

to dataserier følger forskellige cyklusser. 
                                                           
70 Note: Jf. Bilag 1, 2 samt 3 for en oversigt over datamaterialet. Korrelationsoversigt findes i Bilag 10. 
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Figur 11. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Renten bevæger sig overordnet set i store bølger, hvorimod fragtraterne varierer væsentligt mere, 

så egentlige modsatrettede cyklusser kan ikke umiddelbart ses, hvorfor det er svært at se noget 

entydigt fra figuren, og korrelationen er også tilnærmelsesvis nul med kun 0,05. Relationen 

mellem renten og fragtraterne kommer dog også kun fra afledte effekter. Når renten for eksempel 

falder, så bliver det billigere at låne, hvorfor virksomheder vil øge deres investeringer og private 

deres forbrug. Dette sker dog næppe umiddelbart og hvor stor en del, der rent faktisk påvirker 

fragtraterne i positiv retning, er næsten umuligt at sige noget om. Derfor er det heller ikke 

overraskende, at der er manglende samvariation. Men det kan også skyldes datamaterialet. 

6.4.2 Tørlast: Fragtrater vs. Renten 

 

Figur 12. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 
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6.4.3 Tank: Fragtrater vs. Renten 

 

Figur 13. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Ud fra Figur 13, der illustrerer fragtraterne overfor renten for tanksegmentet, ses samme tendens 

som for de to foregående segmenter, nemlig at dataserierne følger to forskellige cyklusser, og at 

der ikke umiddelbart er tydelige modsatrettede ændringer. Med en korrelation på 0,19 kan det 

konkluderes, at der må være andre faktorer indblandet. 

6.5 Valutakurs71 

6.5.1 Container: Fragtrater vs. Valutakurs 

 

Figur 14. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

                                                           
71 Note: Jf. Bilag 1, 2 samt 3 for en oversigt over datamaterialet. Korrelationsoversigt findes i Bilag 10. 
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Figur 14 viser fragtraterne overfor valutakursen for containersegmentet. Korrelationen er -0,20 

og antyder altså, at en stigning i valutakursen fører til lavere fragtrater. Dette stemmer godt 

overens med afsnit 5.2. En stigning i valutakursen gør det dyrere at købe udenlandske produkter, 

hvorfor man vil gå over til indenlandske produkter, der hvor det er muligt. Det betyder mindre 

fragt og dermed lavere rater. Figuren viser også en del modsatrettede kurver, hvilket kun 

underbygger ovenstående. Korrelationen er dog ikke høj, hvorfor der også må være andre 

faktorer inde i billedet. 

6.5.2 Tørlast: Fragtrater vs. Valutakurs 

 

Figur 15. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

Figur 15 viser fragtraterne overfor valutakursen for tørlastsegmentet. Her ses det, at de 

modsatrettede kurver er væsentligt tydeligere, hvilket også afspejler sig i 

korrelationskoefficienten på -0,40. Tørlastmarkedet reagerer altså kraftigere på 

valutakursudsving end containermarkedet. Dette er der dog umiddelbart ikke noget, der taler 

klart for, hvorfor det skulle være tilfældet, og det kan også skyldes den korte periode, der er data 

tilgængelige for. 

6.5.3 Tank: Fragtrater vs. Valutakurs 

Figur 16 nedenfor viser fragtraterne overfor valutakursen for tanksegmentet. Det ses, at der ikke 

er så mange modsatrettede kurver, ligesom tankmarkedets stærke sæsonudsving gør det svært at 

sige noget entydigt. Korrelationen er beskedne -0,17, hvilket måske kan forklares med, at 

forbruget af olie ikke vil ændre sig lige med det samme, fordi det er blevet dyrere. 
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Adfærdsændringer tager tid, før de forekommer, hvorfor der også vil gå lidt tid, før behovet for 

fragt af olielaster vil falde. 

 

Figur 16. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af datamateriale. 

6.6 Regressionsanalyse 

Som en afsluttende behandling af de kritiske faktorer, der er identificeret igennem afhandlingen, 

vil der blive foretaget en regressionsanalyse. Fra de foregående afsnit er det tydeligt, at 

fragtraterne er påvirket af mange forskellige faktorer, der meget godt illustrerer en meget 

kompleks branche. Der vil i det efterfølgende blive foretaget en analyse af hvert enkelt segment 

med fragtraterne som konstant og de øvrige undersøgte faktorer som variable. Der vil således 

blive taget udgangspunkt i en simpel lineær model, hvor fragtraterne kan forklares som en 

funktion af olieprisen, BNP, flådens størrelse eller kapacitet samt renten og valutakursen. 

Der tages udgangspunkt i de samme data som tidligere anvendt, hvor det kun er fragtraterne og 

kapaciteten, der vil ændre sig fra segment til segment. Olieprisen, BNP, renten og valutakurs vil 

selvfølgelig ikke ændre sig. Dog skal det pointeres, at mængden af data, der sammenlignes, kan 

variere efter hvor mange og hvilke variable, der er inkluderet, i og med, at datamængden ikke er 

den samme. 

6.6.1 Regression for Container 

Med containerfragtraterne som konstant fås følgende resumeoutput: 
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Af resuméet fremgår det, at forklaringsgraden kun er 0,1837. Det viser, at fragtraterne altså ikke 

kan forklares alene ud fra de valgte variable. F-testen viser, at de forklarende variable i modellen 

forklarer en hel del af udviklingen i fragtraterne, men ikke indenfor et 95 % konfidensinterval.  

Det ses af resuméet, at en række af de forklarende variable har værdier væsentligt over et 5 % 

signifikansniveau, hvorfor de kan udelades i og med, at de ikke bidrager væsentligt til modellen. 

For ikke at fjerne alle, der ikke lever op til dette på en gang, foretages der derfor en række 

regressioner med udelukkelse af den mindst forklarende variabel per regression. Dette foretages 

indtil den bedst mulige sammensætning af variable findes,72 og resumeoutputtet ser ud som 

følger: 

 
                                                           
72 Note: De øvrige regressioner for containersegmentet findes i Bilag 11. 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,428588974

R-kvadreret 0,183688509

Justeret R-kvadreret 0,094958999

Standardfejl 0,038081937

Observationer 52

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 5 0,015011427 0,003002285 2,070207636 0,086369983

Residual 46 0,066710761 0,001450234

I alt 51 0,081722188

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,040124349 0,032277754 1,24309605 0,220131343 -0,0248474 0,105096097 -0,0248474 0,105096097

Olieprisen 0,047866058 0,051348272 0,932184408 0,35610834 -0,05549265 0,151224767 -0,05549265 0,151224767

BNP 0,762856239 2,112750842 0,361072505 0,719698303 -3,489890565 5,015603044 -3,489890565 5,015603044

Kapacitet -1,784769606 0,978740072 -1,823537891 0,074723248 -3,754871159 0,185331946 -3,754871159 0,185331946

Renten 0,037723044 0,087693961 0,430166956 0,669082855 -0,138795741 0,21424183 -0,138795741 0,21424183

Valutakurs -0,21753718 0,145581774 -1,494261083 0,141936038 -0,510578088 0,075503728 -0,510578088 0,075503728

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,332984

R-kvadreret 0,110878

Justeret R-kvadreret 0,094413

Standardfejl 0,036752

Observationer 56

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,009096 0,009096 6,734096 0,012154

Residual 54 0,072939 0,001351

I alt 55 0,082035

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,055407 0,020662 2,681615 0,009699 0,013983 0,096832 0,013983 0,096832

Kapacitet -2,11606 0,815432 -2,59501 0,012154 -3,7509 -0,48121 -3,7509 -0,48121



62 
 

Forklaringsgraden er faldet til 0,11, mens F-testen nu er nede på 1,2 % og altså indenfor 

signifikansniveauet på 5 %. Til gengæld indeholder modellen nu kun flådens kapacitet som 

forklarende variabel. For at undersøge for autokorrelation udføres Durbin-Watson testen, der 

resulterer i d = 1,13115. De nedre og øvre kritiske værdier er henholdsvis 1,53197 og 1,60452 

for en model med 56 observationer og to led. Modellen er således positivt autokorreleret og bør 

forkastes, men det betyder nødvendigvis ikke, at modellen er forkert.  

På baggrund af det statistiske datamateriale kan der således ikke konkluderes en entydig 

sammenhæng mellem faktorerne for containersegmentet. 

6.6.2 Regression for Tørlast 

Med tørlastfragtraterne som konstant fås følgende resumeoutput: 

 

Af resuméet fremgår det, at forklaringsgraden er 0,2930. Det viser, at fragtraterne kan forklares 

ud fra de valgte variable, men at der også er yderligere faktorer, der spiller ind. F-testen viser, at 

de forklarende variable i modellen forklarer en hel del af udviklingen i tørlastfragtraterne, men 

ikke tilstrækkeligt indenfor et 95 % konfidensinterval.  

Det ses af resuméet, at alle undtagen én af de forklarende variable har værdier over et 5 % 

signifikansniveau, hvorfor de kan udelades, i og med at de ikke bidrager væsentligt til modellen. 

Som i sidste afsnit foretages der derfor en række regressioner med udelukkelse af den mindst 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,541280871

R-kvadreret 0,292984981

Justeret R-kvadreret 0,162056274

Standardfejl 0,22870592

Observationer 33

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 5 0,585241745 0,117048349 2,237744399 0,079437623

Residual 27 1,412272744 0,052306398

I alt 32 1,997514489

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,156762204 0,139147154 1,126592959 0,269828331 -0,12874417 0,442268578 -0,12874417 0,442268578

Olieprisen -0,306463681 0,412012018 -0,74382219 0,46340846 -1,151842503 0,538915141 -1,151842503 0,538915141

BNP 7,213041152 16,34466102 0,441308703 0,662503481 -26,32343273 40,74951503 -26,32343273 40,74951503

Kapacitet -14,61184312 8,301920419 -1,760055792 0,08972485 -31,64597658 2,422290347 -31,64597658 2,422290347

Renten 0,945153479 0,62249138 1,518339868 0,140552343 -0,332093315 2,222400273 -0,332093315 2,222400273

Valutakurs -2,628441751 1,092521449 -2,405849106 0,02325232 -4,870110574 -0,386772928 -4,870110574 -0,386772928
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forklarende variabel per regression. Dette foretages indtil, den bedst mulige sammensætning af 

variable findes73, og resumeoutputtet ser ud som følger: 

 

Forklaringsgraden er faldet en anelse til 0,2726, mens F-testen nu er nede på 2,3 % og altså 

indenfor signifikansniveauet på 5 %. Tilbage er flådens kapacitet, renten samt valutakursen som 

forklarende variabler. For at undersøge for autokorrelation udføres Durbin-Watson testen, der 

resulterer i d = 2,22256 med nedre og øvre kritiske værdier på henholdsvis 1,25756 og 1,6511 

for en model med 33 observationer og fire led. Modellen er således negativt autokorreleret og 

bør forkastes, men det betyder som sagt ikke nødvendigvis, at modellen er forkert. Den er bare 

ikke så præcis og bør bruges med omhu.  

På baggrund af det statistiske datamateriale kan der således heller ikke konkluderes en entydig 

sammenhæng mellem faktorerne for tørlastsegmentet. 

6.6.3 Regression for Tank 

Med tankfragtraterne som konstant fås følgende resumeoutput: 

                                                           
73 Note: De øvrige regressioner for tørlastsegmentet findes i Bilag 12. 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,525581281

R-kvadreret 0,276235682

Justeret R-kvadreret 0,201363512

Standardfejl 0,223277291

Observationer 33

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,551784778 0,183928259 3,689430659 0,023010033

Residual 29 1,445729711 0,049852749

I alt 32 1,997514489

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,184843104 0,084623382 2,184302959 0,037171797 0,011768857 0,357917351 0,011768857 0,357917351

Kapacitet -14,36050178 7,959937458 -1,804097314 0,081613041 -30,64040157 1,919398007 -30,64040157 1,919398007

Renten 0,937974002 0,494191124 1,897998478 0,067690693 -0,072760319 1,948708323 -0,072760319 1,948708323

Valutakurs -2,440785668 1,038899421 -2,349395541 0,025825377 -4,565573526 -0,315997809 -4,565573526 -0,315997809



64 
 

 

Af resuméet fremgår det, at forklaringsgraden er nede på 0,1550. Det viser, at tankfragtraterne 

ikke kan forklares alene ud fra de valgte variable, men at der er yderligere faktorer, der spiller 

ind. F-testen viser, at de forklarende variable i modellen kun forklarer en del af udviklingen i 

fragtraterne og slet ikke indenfor et 95 % konfidensinterval.  

Det ses yderligere af resuméet, at alle forklarende variable har værdier væsentligt over et 5 % 

signifikansniveau, hvorfor de kan udelades, i og med at de ikke bidrager væsentligt til modellen. 

Renten er dog tæt på at være signifikant. Der foretages derfor en række yderligere regressioner, 

indtil den bedst mulige sammensætning af variable findes74, og resumeoutputtet ser ud som 

følger: 

 

Forklaringsgraden er faldet til 0,0881, mens F-testen er forbedret, men altså ikke indenfor 

signifikansniveauet på 5 %. Modellen indeholder nu kapacitet og renten som forklarende 

                                                           
74 Note: De øvrige regressioner for tanksegmentet findes i Bilag 13. 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,393659901

R-kvadreret 0,154968118

Justeret R-kvadreret 0,022931886

Standardfejl 0,326266981

Observationer 38

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 5 0,624691347 0,124938269 1,173678741 0,34360148

Residual 32 3,406404566 0,106450143

I alt 37 4,031095913

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,246692697 0,149526703 1,649823689 0,108762498 -0,057883229 0,551268624 -0,057883229 0,551268624

Olieprisen 0,571127982 0,507867656 1,124560652 0,269140226 -0,463364575 1,60562054 -0,463364575 1,60562054

BNP -19,67568158 20,56368431 -0,956816944 0,345832975 -61,56253563 22,21117246 -61,56253563 22,21117246

Kapacitet -9,73963015 9,98727764 -0,975203704 0,336774129 -30,08304889 10,60378859 -30,08304889 10,60378859

Renten 1,52850883 0,782907971 1,952348025 0,059692355 -0,066222513 3,123240173 -0,066222513 3,123240173

Valutakurs -0,992187329 1,384303674 -0,716741094 0,478732849 -3,811921627 1,827546968 -3,811921627 1,827546968

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,296880808

R-kvadreret 0,088138214

Justeret R-kvadreret 0,036031826

Standardfejl 0,324072405

Observationer 38

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,355293594 0,177646797 1,691504972 0,198956337

Residual 35 3,675802319 0,105022923

I alt 37 4,031095913

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,16131988 0,106115799 1,520224902 0,137437848 -0,054106643 0,376746404 -0,054106643 0,376746404

Kapacitet -9,89415958 8,966194219 -1,103496014 0,277341339 -28,09650143 8,308182275 -28,09650143 8,308182275

Renten 1,35907054 0,744714205 1,824955844 0,076552439 -0,152779662 2,870920742 -0,152779662 2,870920742
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variabler. Faktisk er P-værdierne ligeledes for høje, men det giver ikke mening at lave en 

yderligere regression uden kapaciteten som forklarende variabel. For god ordens skyld 

undersøges der for autokorrelation med Durbin-Watson testen, der resulterer i d = 2,27604. De 

nedre og øvre kritiske værdier er henholdsvis 1,37301 og 1,59368 for en model med 38 

observationer og tre led. Modellen er således negativt autokorreleret og bør forkastes, da ingen af 

kriterierne er opfyldte. 

Det kan altså konkluderes, at der på baggrund af det statistiske datamateriale ikke kan påvises en 

tilstrækkelig sammenhæng for tanksegmentet. Det betyder dog ikke, at der ikke findes en 

sammenhæng, men det er nok snarere et udtryk for, at det tilgængelige datamateriale ikke er 

tilstrækkeligt. 
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7. Sammenfatning af analysens resultater 

Dette kapitel samler sammen på hele brancheanalysen samt den statiske analyse. Desuden vil 

branchen blive sat i kontekst ud fra analysens konklusioner. Formålet er, at afhandlingens læsere 

skal kunne læse det indledende kapitel for dernæst at kunne gå direkte videre til dette kapitel, og 

på den måde få de vigtigste konklusioner med sig som en appetitvækker, før yderligere 

gennemlæsning. 

7.1 Sammenfatning af brancheanalysen 

7.1.1 Sammenfatning af de kritiske faktorer 

Første del af brancheanalysen havde til formål at identificere de kritiske faktorer, der har 

indvirkning på indtjeningspotentialet i rederibranchen. Analysen fandt frem til en række faktorer 

på baggrund af branchebeskrivelsen samt eksterne kilder. 

Den vigtigste af de kritiske faktorer for branchen er fragtraterne, der er et direkte udtryk for 

udbud og efterspørgsel, og som afspejler sig direkte på rederiernes resultatopgørelse. Det viste 

sig, at fragtraterne ligeledes hænger sammen med kapaciteten på markedet, altså hvor mange 

skibe og deres størrelse. Dette skyldes, at kapaciteten afspejler udbudssiden. Fragtraterne er 

yderst komplekse og kan variere meget fra region til region, men udtrykker i bund og grund, 

hvad det koster at få fragtet en given mængde varer eller gods fra et sted til et andet. Derudover 

hænger fragtraterne i en vis grad sammen med de andre kritiske faktorer i analysen. 

Olieprisen er også vigtig for branchen, da den påvirker bundlinjen i form af brændstofudgifter, 

men også fordi den påvirker verdensøkonomien og forbruget, og dermed den mængde varer der 

skal fragtes rundt i verden. Dette viser den direkte sammenhæng til fragtraterne. Branchen 

påvirkes af stigende olieomkostninger, da den har svært ved at flytte hele omkostningen over på 

kunden til trods for nye tiltag. Desuden påvirker ændringer i olieprisen efterspørgselen efter fragt 

på forskellige områder. 

Ændringer i et lands BNP påvirker ligeledes branchen. En stigning i BNP øger nettoeksporten, 

hvorved der kommer en højere efterspørgsel efter fragt. Store forskelle i import og eksport for et 

land giver en ulige fordeling for rederierne, hvorfor disse markeder ikke nødvendigvis er lige 

attraktive altid. 
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En anden meget vigtig faktor for branchen er flådens størrelse eller kapacitet, da denne jo 

udtrykker udbudssiden i en ligevægtsfunktion. Faktoren bliver omtalt som antal skibe og 

kapacitet, afhængig af sammenhængen. Den er ikke statisk, men udvikler sig over tid i forhold til 

efterspørgselen. Kapaciteten kan dog ikke ændre sig meget på kort sigt, da det tager lang tid at få 

bygget nye skibe, ligesom man heller ikke bare kan reducere sin flåde lige så snart 

efterspørgselen daler. Derfor kan der opstå kortere eller længere perioder med over- eller 

underkapacitet på markedet. Derudover spiller alder og effektiviteten af flåden også en rolle og 

det vurderes, at danske rederier står stærkt i forhold til udenlandske rederier. 

Den næste kritiske faktor der blev behandlet, var renten. Eftersom rederierne af og til bliver 

nødsaget til at finansiere nye køb af skibe, spiller renteniveauet en vis rolle. Hvis flåden er ung, 

mens renten er høj, kan købene måske udskydes til senere. Dette vil for eksempel komme de 

danske rederier til gode. Derudover påvirker renten forbrugernes og virksomhedernes lyst til at 

forbruge og investere, hvilket igen påvirker efterspørgselen efter fragt og dermed fragtraterne.  

Valutakursen vurderes også til at være blandt de faktorer, der påvirker rederibranchen. Det 

skyldes, at en ændring i valutakursen vil ændre på konkurrenceevnen og dermed nettoeksporten, 

hvorved fragtraterne også vil blive påvirket.  

Råvarepriserne er også vigtige for branchen. Det skyldes, at de påvirker prisen på nye skibe, men 

kan også være et udtryk for efterspørgselsændringer, der vil kunne ændre fragtraterne. Pludselige 

ændringer i markedsforholdene kan være dyre for rederierne, såfremt antagelser om fremtiden 

ikke stemmer. Der kan således være blevet købt dyre skibe under attraktive markedsbetingelser, 

på grund af høje råvarepriser. 

Af øvrige faktorer kan kort nævnes øget globalisering og verdenshandel, infrastruktur, terrorfrygt 

og pirateri, miljøet og priskrige mellem rederierne. 

7.1.2 Sammenfatning af PESTEL 

Rederibranchen agerer internationalt og vil derfor blive påvirket af en række politiske faktorer. 

Netop det internationale aspekt gør, at politisk stabilitet er vigtig for at verdensdelene kan handle 

med hinanden og efterspørge fragt. Politiske krav eller mangel på samme til flåden, kan skabe 

konkurrencefordele for landets rederier, ligesom en ekspansiv økonomisk politik vil skabe 

aktivitet for rederierne. Økonomiske kriser rammer branchen, hvorfor åbne politiske tiltag vil 

være meget vigtige. Lukkede tiltag som protektionisme vil være meget skadelige for branchen. 

Manglende politisk vilje til at støtte stabiliseringen af regioner, samt overdreven frygt for 
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terrorisme vil også kunne lægge en dæmper på branchens udvikling. Af vigtige politiske 

organisationer kan nævnes WTO, IEA og OPEC, der alle med deres arbejde kan øve indflydelse 

på branchen. 

Konjunkturudviklingen er vigtig for branchen og er blandt de økonomiske faktorer, der betyder 

mest. Det skyldes, at højkonjunktur betyder højere efterspørgsel efter varer og dermed fragt. 

Dette påvirker alle afhandlingens hovedsegmenter. Nye store økonomier som Kina og Indien kan 

komme til at betyde meget for den fremtidige udvikling i verdensøkonomien og dermed positivt 

påvirke rederibranchen. Den økonomiske krise har dog desværre ført til væsentligt vanskeligere 

forhold med store ratefald til følge, ligesom branchen må væbne sig med tålmodighed før der 

kommer bedre tider, da forventningerne går mod fald i verdensøkonomien både i 2009 og måske 

også i 2010. Derudover er der de seneste år blevet kontraheret mange nye skibe til høje priser og 

disse vil nu komme ind på markedet og presse branchen yderligere. 

Af væsentlige sociokulturelle faktorer kan nævnes medarbejderstaben, der med fordel kan være 

udenlandsk for at udnytte lokalkendskab. Ændringer i befolkningsdemografien på globalt plan 

vil føre til øget behov for fragt til andre steder af verden end i dag, ligesom fattige landes 

udvikling mod mere velstående samfund kan gavne rederierne. 

Teknologiske faktorer og udvikling af nye skibe, kan blive en konkurrencefordel i og med, at der 

til stadighed fokuseres mere på bæredygtighed. Desuden vil mere effektive skibe kunne sænke 

enhedsomkostningerne for fragt, hvorfor det ikke er en helt uvæsentlig faktor.  

Som en stor udleder af CO2, må søfarten tage sin del ansvaret for at reducere skadelige 

virkninger på miljøet, men fokus på branchen i denne henseende skyldes også den store mængde 

varer der trods alt flyttes med skibe. Branchen kommer uden tvivl til at blive stillet overfor 

skrappere krav til miljøpåvirkning i fremtiden, og en satsning indenfor området allerede i dag vil 

måske kunne blive en konkurrencefordel på sigt i form af lavere brændstofforbrug og tiltrække 

nye kunder på grund af en grønnere profil. 

Lovgivningen indenfor branchen varierer på nationalt plan, mens der også er en række 

internationale regler. Stramninger må forventes i fremtiden, for at sikre den frie konkurrence. 

Dette vil kunne skabe konsolidering i branchen, ligesom de store spillere på markedet vil stå 

stærkt. 
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7.1.3 Sammenfatning af Porters Five Forces 

Det vurderes umiddelbart, at indtrængningsbarriererne for branchen ikke er så voldsomt store 

som man umiddelbart skulle tro, specielt ikke nu hvor der er mange skibe på markedet og 

priserne er lave i forhold til for kort tid siden, både for leje og ved køb. Selvom branchen er 

meget kompleks set på et internationalt plan, så vil en skibsreder med et enkelt skib lettere 

ukompliceret kunne operere i spotmarkedet på regionale ruter. Der findes således mange 

nichemarkeder som de store aktører ikke finder attraktive. Det skal dog også nævnes, at de 

billige og let tilgængelige skibe skyldes, at markedet netop nu er meget vanskeligt, hvorfor det 

måske ikke er så attraktivt at starte op. 

Truslen for substitution er forholdsvis lav indenfor rederibranchen, hvor der ikke rigtigt er nogen 

åbenlyse alternativer, da de udbudte produkter er forskellige. Søfarten tilbyder fragt til billige 

penge, men til gengæld må man også vente længere på sit gods. Lastbiler, tog og fly kan alle 

transportere stort set de samme typer gods langt hurtigere, men da man ikke kan flytte så store 

mængder ad gangen, bliver prisen væsentligt højere. Det hele afhænger altså af kundens forhold 

til pris og tid. Derudover vil afstanden også betyde noget, da de helt korte afstande ikke kan 

betale sig med skib, da afsender og modtager næppe har en havn helt tæt på. Særskilt for 

tanksegmentet gælder der dog, at rørledninger fra oliefelter kan være en substitut på visse ruter. 

Derudover kan der forekomme substitution indenfor branchen. 

På leverandørfronten har rederibranchen en række vigtige samarbejdspartnere. Blandt de 

vigtigste kan nævnes leverandører af brændstof. Deres forhandlingsstyrke vurderes dog ikke 

særlig stærk, da det er olieselskaberne og den generelle efterspørgsel efter olie der fastsætter 

prisen. Havnene er selvfølgelig også vigtige leverandører, og deres forhandlingsstyrke afhænger 

i høj grad af konkurrencen og alternativerne til den pågældende havn. Dernæst er skibsværfterne 

vigtige leverandører af nye skibe og vedligeholdelse. Forhandlingsstyrken afhænger meget af 

markedsforholdene, samt af det enkelte rederis størrelse, hvilket også gør sig gældende for 

underleverandører af for eksempel reservedele og logistikydelser. 

Rederibranchens kunder er alt fra små privatpersoner til store internationale virksomheder. 

Meget generelt gælder der, at jo større en kunde er, jo bedre er kundens forhandlingsstyrke. 

Hertil skal også lægges markedsforhold som kapacitet, der påvirkes af betydelige sæsonudsving i 

branchen. 
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Afslutningsvis kan konkurrenceintensiteten vurderes til at være meget høj. Der er mange spillere 

på markedet, der kan karakteriseres som at være i fuldkommen konkurrence. Dette gælder for 

alle afhandlingens hovedsegmenter. 

7.2 Sammenfatning af den statistiske analyse 

7.2.1 Sammenfatning af containersegmentet 

Analysen viste, at der var tegn på samvariation mellem containerfragtraterne og olieprisen, men 

ikke i det niveau man kunne forvente. Der må således være andre faktorer der spiller ind. For 

BNP var der en tendens til, at datamaterialet gennemgik de samme cyklusser, men bare 

tidsforskudt i forhold til hinanden. Derfor var korrelationen også meget lav og andre faktorer må 

spille ind. For flådens størrelse og kapacitet var der en negativ korrelation i forhold til 

fragtraterne, hvilket stemmer meget godt med det forventede. Samvariationen kunne dog have 

været højere, hvilket viser, at der også er andre væsentlige faktorer. Renten viste ingen tegn på 

samvariation, hvilket kan skyldes datamaterialet, men også at sammenhængen mellem 

fragtraterne og renten skal findes i de afledte effekter. For valutakursen var der negativ 

korrelation, som man kunne forvente, men ikke så høj at man kan udelukke at der er andre 

faktorer der spiller ind. 

Regressionsanalysen havde ikke den store forklaringsgrad hvorfor de forklarende variable blev 

forsøgt fjernet. Dette resulterede i en ny model med kun kapaciteten tilbage. Forklaringsgraden 

blev ikke bedre, men modellen opfyldte signifikansniveauet. Der blev dog konstateret, at tallene 

var autokorrelerede, hvorfor der ikke kan konkluderes noget entydigt gældende for faktorerne i 

containersegmentet. Dette kan dog også skyldes datamaterialet.  

7.2.2 Sammenfatning af tørlastsegmentet 

For fragtraterne og olieprisen kunne der ikke påvises den store sammenhæng, hvorfor der må 

undersøges for andre faktorer. Den sidste del af tidsperioden var der dog større samvariation. For 

BNP var der heller ikke den store samvariation, hvorom der dog var tegn på forskudte ligheder i 

tallene. Andet datamateriale kunne have givet et resultat nærmere det forventede. Vedrørende 

kapaciteten overfor fragtraterne, så er der negativ korrelation som forventet, men ikke i høj grad. 

For renten er der modsat korrelation af det forventede, nemlig positiv. Den er ikke høj, men må 

skyldes datamaterialet, samt at der er andre faktorer, der spiller ind. For valutakursen er der 
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derimod negativ korrelation som ventet, således at en stigning i valutakursen betyder et fald i 

fragtraterne. 

Den første regressionsanalyse af tørlastsegmentet havde en nogenlunde forklaringsgrad, men 

opfyldte ikke de øvrige signifikansniveauer. Efter flere regressioner resulterede det i en godkendt 

model med kapaciteten, renten og valutakursen som forklarende variabler. Desværre var tallene 

stærkt autokorrelerede, således at der ikke kunne konkluderes nogen entydig sammenhæng 

faktorerne i mellem i tørlastsegmentet. 

7.2.3 Sammenfatning af tanksegmentet 

Fragtraterne overfor olieprisen burde vise nogen grad af samvariation for tanksegmentet, da en 

stor del af fragten er olielaster. Men det viste sig ikke at være tilfældet med kun en lav 

korrelation. Dog viser tallene tendenser til at følge det samme mønster i perioder. Teoretisk set 

burde man kunne forvente en vis samvariation mellem fragtrater og BNP, men korrelationen er 

tilnærmelsesvis nul, så datamaterialet må være påvirket af andre faktorer eller så er det kvaliteten 

der kunne være ønsket bedre. For kapaciteten blev en forventet negativ korrelation ikke påvist, 

hvilket må skyldes datamaterialet. Dette gjorde sig også gældende for renten. For valutakursen er 

dog den forventede negative korrelation, men bare ikke i særlig høj grad. Dette kan skyldes 

datamaterialet eller det faktum at adfærdsændringer tager tid.  

Den første regression for tanksegmentet var ikke i nærheden af at kunne bruges, hvorfor der blev 

lavet lidt justeringer. Det resulterede dog i en endnu lavere forklaringsgrad end tidligere, ligesom 

signifikansniveauet langt fra blev opfyldt. Derudover skulle kapaciteten ikke bidrage væsentligt 

til modellen, hvilket nok næppe er tilfældet. En Durbin-Watson test afslørede desuden kraftig 

autokorrelation. Der kunne således ikke påvises nogen sammenhænge indenfor tanksegmentet, 

men det er nok snarere et udtryk for, at datamaterialet kunne ønskes bedre ligesom der må være 

andre faktorer, der påvirker fragtraterne. 

7.3 Rederibranchen i kontekst 

Dette afsnit vil se på tværs af hele afhandlingens undersøgelsesfelt for at vise, hvor branchen 

befinder sig i dag og er på vej hen. 

Rederibranchen oplever netop nu de sværeste forhold meget længe, efter ellers at have haft en 

årrække med gode markedsforhold. Hele branchen oplever kraftige fald i fragtraterne, som følge 

af den økonomiske krise, der har fået forbrugerne til at stoppe pengene i lommen i stedet for, og 
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tænke nu langsigtet. BNP forventes at falde de næste par år, så der er ingen hjælp at hente der for 

branchen. Dette skal ses sammen med, at flåden vil stige de næste par år, netop som følge af 

tidligere gode markedsforhold, der fik rederierne til at kontrahere nye skibe i stort omfang. 

Markedet har allerede en enorm overkapacitet i dag, som kun kan forventes at blive endnu større 

de næste par år. 

Der er således et strukturelt problem for rederibranchen. Der er ikke kun tale om en midlertidig 

uligevægt i markedet, men derimod et kolossalt problem, der umiddelbart ikke har nogen nemme 

løsninger. Selvom adskillige rederier skulle gå konkurs, så fjerner det ikke skibene fra markedet. 

Godt nok kan de lægges op i vente på bedre tider, men det løser ikke det strukturelle problem. 

Der må således ske noget radikalt i branchen for, at markedet kan komme tilbage i ligevægt. 

Man kan derfor forudsige et blodrødt marked nogle år endnu, hvor kun de absolut stærkeste og 

sundeste spillere står tilbage til sidst. Verdens regeringer bør desuden gøre det mere attraktivt at 

skrotte gamle skibe. På den måde vil man slippe af med de ældste og mest forurenende skibe – til 

gavn for miljøet, samtidig med, at kapaciteten bringes tættere mod ligevægt. De asiatiske værfter 

skulle stoppe med at sende nye skibe ud på markedet bare for at holde beskæftigelsen oppe, og i 

stedet for ombygge værfterne, så de også kan skrotte skibe. 

Derudover må man forvente en konsolidering i branchen, da det ikke er økonomisk fornuftigt 

med en masse små rederier. En konsolidering af branchen ville føre til lavere 

enhedsomkostninger, men det er usikkert om der er risikovillig kapital i markedet netop nu til at 

foretage opkøb for. Bankerne kan ligeledes kræve store risikopræmier for at låne pengene ud til 

en branche i knæ. 

På den politiske front, må man kunne forvente skærpede krav om miljøvenlige skibe, hvilket vil 

presse rederier med en ældre flåde. Dette vil være til gavn for de danske rederier og stille dem 

stærkere. 

Den økonomiske krise vil dog også kunne afføde øget protektionisme i enkelte lande, noget der 

ikke vil fremme branchen fremtid. 

Branchen står altså overfor betydelige udfordringer de kommende år og antallet af rederier vil 

uden tvivl falde på længere sigt. 
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8. Konklusion 

Afhandlingen har behandlet tre store segmenter indenfor rederibranchen, nemlig container-, 

tørlast- og tankmarkedet. Hvert segment består af en række mindre undersegmenter med en stor 

række skibstyper under sig. Disse operer på alt fra korte regionale ruter til lange ruter mellem 

kontinenterne, både i linjefart og på spotmarkedet. Linjefarten er specielt udbredt for 

containermarkedet, mens spotmarkedet oftere betjenes indenfor tørlast- og tanksegmentet. 

Branchen er præget af en meget høj konkurrenceintensitet og kan karakteriseres som at befinde 

sig i fuldkommen konkurrence. Desuden påvirkes branchen kraftigt af international politik og 

økonomi, samt lovgivning. 

Fragtraterne er indenfor rederibranchen, prisen på produktet og derfor den altoverskyggende 

faktor for indtjeningen. Det være sig prisen på fragt af en container fra A til B, fragt af en vis 

mængde jernmalm eller prisen for at få fragtet en olielast fra oliefeltet til raffinaderiet. 

Rederibranchen opererer internationalt og vil derfor også være påvirket af en lang række 

makroøkonomiske faktorer i større eller mindre grad. Mange af faktorerne hænger sammen og 

påvirker hinanden, og er altså noget, der kun kan påvirkes i meget ringe grad. 

Udover fragtraterne, er det blevet identificeret, at olieprisen, BNP, flådens kapacitet eller 

størrelse, renten, valutakursen samt råvareprisen, er blandt de væsentlige faktorer, der påvirker 

rederibranchen og dens indtjeningsmuligheder. Disse påvirker alle fragtraterne i større eller 

mindre grad. 

Ved hjælp af statistisk analyse, blev følsomheden af de enkelte faktorer undersøgt. Det var dog 

svært at konkludere noget entydigt ud fra resultaterne, da der var klare signaler om, at der var 

yderligere faktorer, der påvirker fragtraterne og branchen. Det kan skyldes branchens 

kompleksitet, samt lav kvalitet af de empiriske dataserier. Der blev dog i grove træk fundet tegn 

på, at det der i teorien burde være tilfældet, rent faktisk også var det der kunne ses ud fra 

analysen.  

Resultatet er, at en stigning i olieprisen delvis får fragtraterne til at stige, da udgifterne til 

brændstof stiger, hvorfor den udgift indregnes i fragtraterne. Det blev ligeledes vist, at en 

stigning i BNP giver en mindre stigning i fragtraterne som følge af øget forbrug og investeringer. 

En højere kapacitet førte til lavere fragtrater, da det flytter ligevægten i udbuds- 

efterspørgselsfunktionen. Dette var lige ledes det mest tydelige resultat. Stigende renter og 

valutakurs skulle føre til lavere fragtrater, men dette var svært at se entydigt ud fra analysen, så 
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følsomheden er ikke høj, da det er afledte effekter, der er tale om. Under antagelse af, at 

markedet er i ligevægt eller søger mod ligevægt, så burde dette være tilfældet for alle faktorer 

både på kort og lang sigt. Der er dog yderligere faktorer som må spille ind. 

Dette opleves netop nu af branchen som et strukturelt problem med en voldsom overkapacitet af 

skibe og med mange nye skibe på vej fra værfterne, der blev bestilt, da tiderne så lysere ud. På 

kort sigt kommer det til at koste rederier livet, men på lang sigt er der behov for politiske 

indgreb, for at fjerne overkapaciteten af gamle skibe. 

Generelt for branchen gælder der, at den mangler konsolidering, dvs. behov for investeringer og 

opkøb for at gøre branchen mere effektiv og omkostningsdygtig. Dette vanskeliggøres af den 

økonomiske krise, men vil også presse de svageste i knæ, hvorfor opkøb og overtagelser vil være 

relativt billigere. Problemet er her, at der mangler risikovillig kapital i markedet eller at 

markedets risikopræmie er for høj. Der findes således ingen nemme løsninger for at få branchen 

på fode igen, men på sigt vil markedet med stor sandsynlighed bevæge sig i den rigtige retning 

igen. 

9. Perspektivering 

Som en opfølgende analyse til afhandlingen kunne det have været interessant, at undersøge de 

fundne resultater yderligere, hvis det ellers var muligt at fremskaffe pålidelige dataserier 

tilstrækkeligt langt tilbage i tid. Dette skulle gøres for at afdække de cyklusser, som den 

generelle økonomi, men også enhver branche gennemløber. 

Derudover kunne fokus rettes på et af segmenterne i en bestemt del af verden, for måske på den 

måde, at opnå en større forklaringsgrad og kvalitet ved en statistisk analyse. 

Det kunne ligeledes have været spændende at bygge videre på afhandlingens antagelser og 

konklusioner, for at lave en egentlig forecasting model for rederibranchen. I en branche der 

opererer i et internationalt marked og som påvirkes af mange makroøkonomiske effekter, ville 

dette kunne blive et værdifuldt værktøj i forbindelse med investeringsbeslutninger og lignende. 
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Bilag 1: Samling af dataserier for Container 

 

  

Fragtrater Container* Olieprisen** BNP*** Kapacitet/flådens størrelse**** Renten***** Valutakurs******

US$/TEU OECD BRT Euro-area

Pacific EB Asia/Eur WB Transatlantic WB Gns. Rate Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring

1993Q4 1731 1666 1234 1544

1994Q1 1758 1651 1298 1569 1,64% 14,81 31.662

1994Q2 1718 1622 1305 1548 -1,32% 17,78 20,00% 32.522 2,72%

1994Q3 1727 1596 1333 1552 0,24% 18,50 4,05% 33.382 2,64%

1994Q4 1726 1581 1377 1561 0,60% 17,66 -4,54% 34.242 2,58%

1995Q1 1698 1544 1434 1559 -0,17% 18,36 3,96% 35.102 2,51% 5,01% 0,785849

1995Q2 1826 1532 1388 1582 1,50% 19,34 5,37% 0,36% 36.012 2,59% 4,95% -1,26% 0,751293 -4,40%

1995Q3 1870 1493 1374 1579 -0,19% 17,85 -7,70% 0,82% 36.922 2,53% 4,80% -2,97% 0,76324 1,59%

1995Q4 1865 1455 1349 1556 -1,44% 18,16 1,70% 0,58% 37.832 2,46% 4,67% -2,70% 0,759436 -0,50%

1996Q1 1746 1369 1384 1500 -3,64% 19,77 8,89% 0,68% 38.742 2,41% 4,28% -8,46% 0,776914 2,30%

1996Q2 1628 1346 1344 1439 -4,02% 21,76 10,05% 1,08% 39.831 2,81% 4,09% -4,43% 0,796906 2,57%

1996Q3 1630 1337 1339 1435 -0,28% 22,42 3,06% 0,76% 40.920 2,73% 3,96% -3,18% 0,78512 -1,48%

1996Q4 1548 1281 1341 1390 -3,16% 24,67 10,00% 0,91% 42.008 2,66% 3,96% -0,03% 0,792221 0,90%

1997Q1 1473 1112 1302 1296 -6,79% 22,79 -7,61% 0,76% 43.097 2,59% 4,00% 0,99% 0,849794 7,27%

1997Q2 1407 1156 1246 1270 -2,01% 19,91 -12,65% 1,14% 44.538 3,34% 4,01% 0,23% 0,874659 2,93%

1997Q3 1369 1187 1306 1287 1,39% 19,78 -0,62% 0,80% 45.978 3,23% 4,19% 4,63% 0,915777 4,70%

1997Q4 1362 1155 1288 1268 -1,48% 19,92 0,67% 0,85% 47.419 3,13% 4,29% 2,39% 0,889291 -2,89%

1998Q1 1345 1183 1284 1271 0,18% 15,93 -20,02% 0,32% 48.859 3,04% 4,32% 0,59% 0,920057 3,46%

1998Q2 1459 1227 1210 1299 2,20% 14,65 -8,01% 0,37% 49.955 2,24% 4,23% -2,01% 0,910052 -1,09%

1998Q3 1561 1353 1221 1378 6,13% 14,13 -3,57% 0,88% 51.051 2,19% 4,27% 0,97% 0,896476 -1,49%

1998Q4 1614 1465 1188 1422 3,19% 12,84 -9,13% 0,76% 52.146 2,15% 3,85% -9,88% 0,849906 -5,19%

1999Q1 1619 1512 1100 1410 -0,84% 13,05 1,61% 0,58% 53.242 2,10% 3,43% -10,86% 0,890867 4,82%

1999Q2 2018 1525 1045 1529 8,44% 17,66 35,36% 0,87% 53.745 0,95% 3,14% -8,57% 0,946267 6,22%

1999Q3 2203 1568 1054 1608 5,17% 21,74 23,08% 1,07% 54.249 0,94% 3,13% -0,28% 0,9536 0,77%

1999Q4 2188 1612 1127 1642 2,11% 24,56 13,00% 1,41% 54.752 0,93% 3,30% 5,37% 0,9634 1,03%

2000Q1 2125 1594 1148 1622 -1,22% 28,81 17,28% 1,04% 55.255 0,92% 3,66% 10,99% 1,0129 5,14%

2000Q2 1953 1597 1198 1583 -2,45% 28,78 -0,08% 1,12% 56.492 2,24% 4,04% 10,40% 1,0708 5,72%

2000Q3 2041 1673 1264 1659 4,84% 31,62 9,87% 0,35% 57.728 2,19% 4,28% 5,83% 1,106567 3,34%

2000Q4 1932 1618 1255 1602 -3,48% 31,98 1,13% 0,53% 58.965 2,14% 4,34% 1,50% 1,150067 3,93%

2001Q1 1874 1566 1290 1577 -1,56% 28,81 -9,91% 0,28% 60.201 2,10% 4,09% -5,76% 1,083833 -5,76%

2001Q2 1765 1468 1236 1490 -5,52% 27,88 -3,22% 0,02% 61.843 2,73% 3,58% -12,43% 1,144433 5,59%

2001Q3 1624 1296 1253 1391 -6,62% 26,60 -4,60% -0,09% 63.484 2,65% 3,20% -10,55% 1,121767 -1,98%

2001Q4 1605 1154 1223 1327 -4,58% 20,40 -23,30% 0,16% 65.126 2,59% 2,50% -22,10% 1,116467 -0,47%

2002Q1 1594 1073 1189 1285 -3,16% 21,61 5,91% 0,64% 66.767 2,52% 2,24% -10,12% 1,140733 2,17%

2002Q2 1469 1105 1156 1243 -3,27% 26,27 21,56% 0,73% 68.294 2,29% 2,20% -1,92% 1,0874 -4,68%

2002Q3 1479 1208 1191 1293 3,97% 28,33 7,84% 0,57% 69.820 2,24% 2,25% 2,47% 1,016567 -6,51%

2002Q4 1502 1287 1176 1322 2,24% 28,18 -0,53% 0,22% 71.347 2,19% 2,19% -3,06% 0,999567 -1,67%

2003Q1 1493 1397 1212 1367 3,46% 34,12 21,08% 0,16% 72.873 2,14% 1,96% -10,37% 0,9315 -6,81%

2003Q2 1687 1543 1341 1524 11,43% 29,04 -14,90% 0,46% 74.264 1,91% 1,84% -5,96% 0,880367 -5,49%

2003Q3 1979 1653 1395 1676 9,98% 30,21 4,05% 1,16% 75.655 1,87% 1,63% -11,50% 0,888367 0,91%

2003Q4 1892 1662 1432 1662 -0,82% 31,19 3,23% 0,92% 77.045 1,84% 1,65% 1,00% 0,8404 -5,40%

2004Q1 1825 1681 1478 1661 -0,04% 35,26 13,04% 0,87% 78.436 1,81% 1,74% 5,79% 0,7999 -4,82%

2004Q2 1846 1729 1463 1679 1,08% 38,33 8,72% 0,66% 81.294 3,64% 1,80% 3,36% 0,8297 3,73%

2004Q3 1923 1830 1487 1747 4,01% 43,86 14,43% 0,63% 84.153 3,52% 2,03% 12,49% 0,817867 -1,43%

2004Q4 1895 1842 1521 1753 0,34% 48,31 10,14% 0,51% 87.011 3,40% 2,19% 8,23% 0,771967 -5,61%

2005Q1 1867 1795 1544 1735 -0,99% 49,71 2,90% 0,56% 89.870 3,29% 2,33% 6,48% 0,7631 -1,15%

2005Q2 1845 1794 1655 1765 1,69% 53,04 6,71% 0,85% 92.728 3,18% 2,45% 4,83% 0,7946 4,13%

2005Q3 1906 1778 1725 1803 2,17% 63,08 18,92% 0,84% 95.587 3,08% 2,54% 3,85% 0,82 3,20%

2005Q4 1878 1709 1815 1801 -0,13% 60,03 -4,83% 0,60% 98.445 2,99% 2,66% 4,86% 0,8408 2,54%

2006Q1 1836 1454 1829 1706 -5,24% 63,35 5,52% 0,96% 101.303 2,90% 2,83% 6,41% 0,831333 -1,13%

2006Q2 1753 1408 1829 1663 -2,52% 70,53 11,34% 0,93% 104.162 2,82% 3,02% 6,56% 0,795633 -4,29%

2006Q3 1715 1494 1854 1688 1,46% 70,44 -0,12% 0,44% 107.020 2,74% 3,28% 8,60% 0,784567 -1,39%

2006Q4 1671 1545 1762 1659 -1,68% 60,09 -14,69% 0,68% 109.879 2,67% 3,46% 5,45% 0,775267 -1,19%

2007Q1 1643 1549 1692 1628 -1,89% 58,13 -3,27% 0,58% 112.737 2,60% 3,63% 4,92% 0,762733 -1,62%

2007Q2 1675 1658 1653 1662 2,09% 64,97 11,77% 0,78% 115.413 2,37% 3,77% 3,86% 0,7419 -2,73%

2007Q3 1707 1952 1725 1795 7,98% 75,50 16,21% 0,81% 118.088 2,32% 3,87% 2,64% 0,727333 -1,96%

2007Q4 1707 2054 1766 1842 2,66% 90,85 20,33% 0,38% 120.764 2,27% 3,67% -5,23% 0,69 -5,13%

2008Q1 1725 2021 1700 1815 -1,47% 97,95 7,82% 0,48% 123.439 2,22% 3,28% -10,63% 0,667467 -3,27%

2008Q2 0 123,96 26,55% 2,91% -11,20% 0,640167 -4,09%

2008Q3 0 125,03 0,86% 2,88% -1,16% 0,6518 1,82%

* Kilde: Venligst udleveret af Maersk Line.

** Kilde: Venligst udleveret af Maersk Oil Trading

*** Kilde: OECD Stat

**** Kilde: Venligst udleveret af Danmarks Rederiforening

***** Kilde: OECD Stat

****** Kilde: OECD Stat
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Bilag 2: Samling af dataserier for Tørlast 

 

Fragtrater Tørlast* Olieprisen** BNP*** Kapacitet/flådens størrelse**** Renten***** Valutakurs******

Baltic Dry Index OECD BRT Euro-area

Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring

1993Q4

1994Q1 14,81 140.915

1994Q2 17,78 20,00% 141.915 0,71%

1994Q3 18,50 4,05% 142.915 0,70%

1994Q4 17,66 -4,54% 143.914 0,70%

1995Q1 18,36 3,96% 144.914 0,69% 5,01% 0,785849

1995Q2 19,34 5,37% 0,36% 146.609 1,17% 4,95% -1,26% 0,751293 -4,40%

1995Q3 17,85 -7,70% 0,82% 148.305 1,16% 4,80% -2,97% 0,7632402 1,59%

1995Q4 18,16 1,70% 0,58% 150.000 1,14% 4,67% -2,70% 0,7594363 -0,50%

1996Q1 19,77 8,89% 0,68% 151.695 1,13% 4,28% -8,46% 0,7769136 2,30%

1996Q2 21,76 10,05% 1,08% 153.117 0,94% 4,09% -4,43% 0,7969056 2,57%

1996Q3 22,42 3,06% 0,76% 154.539 0,93% 3,96% -3,18% 0,7851197 -1,48%

1996Q4 24,67 10,00% 0,91% 155.960 0,92% 3,96% -0,03% 0,7922212 0,90%

1997Q1 22,79 -7,61% 0,76% 157.382 0,91% 4,00% 0,99% 0,8497941 7,27%

1997Q2 19,91 -12,65% 1,14% 158.579 0,76% 4,01% 0,23% 0,8746593 2,93%

1997Q3 19,78 -0,62% 0,80% 159.776 0,75% 4,19% 4,63% 0,9157772 4,70%

1997Q4 19,92 0,67% 0,85% 160.972 0,75% 4,29% 2,39% 0,889291 -2,89%

1998Q1 15,93 -20,02% 0,32% 162.169 0,74% 4,32% 0,59% 0,9200571 3,46%

1998Q2 14,65 -8,01% 0,37% 161.268 -0,56% 4,23% -2,01% 0,9100517 -1,09%

1998Q3 14,13 -3,57% 0,88% 160.368 -0,56% 4,27% 0,97% 0,8964761 -1,49%

1998Q4 12,84 -9,13% 0,76% 159.467 -0,56% 3,85% -9,88% 0,8499062 -5,19%

1999Q1 13,05 1,61% 0,58% 158.566 -0,56% 3,43% -10,86% 0,8908667 4,82%

1999Q2 17,66 35,36% 0,87% 158.664 0,06% 3,14% -8,57% 0,9462667 6,22%

1999Q3 21,74 23,08% 1,07% 158.762 0,06% 3,13% -0,28% 0,9536 0,77%

1999Q4 1338,50 24,56 13,00% 1,41% 158.860 0,06% 3,30% 5,37% 0,9634 1,03%

2000Q1 1461,67 9,20% 28,81 17,28% 1,04% 158.958 0,06% 3,66% 10,99% 1,0129 5,14%

2000Q2 1619,33 10,79% 28,78 -0,08% 1,12% 159.515 0,35% 4,04% 10,40% 1,0708 5,72%

2000Q3 1656,33 2,28% 31,62 9,87% 0,35% 160.073 0,35% 4,28% 5,83% 1,1065667 3,34%

2000Q4 1688,33 1,93% 31,98 1,13% 0,53% 160.630 0,35% 4,34% 1,50% 1,1500667 3,93%

2001Q1 1515,67 -10,23% 28,81 -9,91% 0,28% 161.187 0,35% 4,09% -5,76% 1,0838333 -5,76%

2001Q2 1421,67 -6,20% 27,88 -3,22% 0,02% 162.890 1,06% 3,58% -12,43% 1,1444333 5,59%

2001Q3 1049,00 -26,21% 26,60 -4,60% -0,09% 164.593 1,05% 3,20% -10,55% 1,1217667 -1,98%

2001Q4 874,33 -16,65% 20,40 -23,30% 0,16% 166.295 1,03% 2,50% -22,10% 1,1164667 -0,47%

2002Q1 985,33 12,70% 21,61 5,91% 0,64% 167.998 1,02% 2,24% -10,12% 1,1407333 2,17%

2002Q2 1035,00 5,04% 26,27 21,56% 0,73% 168.487 0,29% 2,20% -1,92% 1,0874 -4,68%

2002Q3 1057,67 2,19% 28,33 7,84% 0,57% 168.976 0,29% 2,25% 2,47% 1,0165667 -6,51%

2002Q4 1497,00 41,54% 28,18 -0,53% 0,22% 169.465 0,29% 2,19% -3,06% 0,9995667 -1,67%

2003Q1 1739,33 16,19% 34,12 21,08% 0,16% 169.954 0,29% 1,96% -10,37% 0,9315 -6,81%

2003Q2 2143,67 23,25% 29,04 -14,90% 0,46% 170.733 0,46% 1,84% -5,96% 0,8803667 -5,49%

2003Q3 2313,67 7,93% 30,21 4,05% 1,16% 171.513 0,46% 1,63% -11,50% 0,8883667 0,91%

2003Q4 4340,67 87,61% 31,19 3,23% 0,92% 172.292 0,45% 1,65% 1,00% 0,8404 -5,40%

2004Q1 5270,00 21,41% 35,26 13,04% 0,87% 173.071 0,45% 1,74% 5,79% 0,7999 -4,82%

2004Q2 3662,33 -30,51% 38,33 8,72% 0,66% 175.843 1,60% 1,80% 3,36% 0,8297 3,73%

2004Q3 4029,33 10,02% 43,86 14,43% 0,63% 178.616 1,58% 2,03% 12,49% 0,8178667 -1,43%

2004Q4 5122,33 27,13% 48,31 10,14% 0,51% 181.388 1,55% 2,19% 8,23% 0,7719667 -5,61%

2005Q1 4570,67 -10,77% 49,71 2,90% 0,56% 184.160 1,53% 2,33% 6,48% 0,7631 -1,15%

2005Q2 3648,33 -20,18% 53,04 6,71% 0,85% 186.932 1,51% 2,45% 4,83% 0,7946 4,13%

2005Q3 2408,67 -33,98% 63,08 18,92% 0,84% 189.705 1,48% 2,54% 3,85% 0,82 3,20%

2005Q4 2892,33 20,08% 60,03 -4,83% 0,60% 192.477 1,46% 2,66% 4,86% 0,8408 2,54%

2006Q1 2435,00 -15,81% 63,35 5,52% 0,96% 195.249 1,44% 2,83% 6,41% 0,8313333 -1,13%

2006Q2 2541,67 4,38% 70,53 11,34% 0,93% 198.021 1,42% 3,02% 6,56% 0,7956333 -4,29%

2006Q3 3592,00 41,32% 70,44 -0,12% 0,44% 200.794 1,40% 3,28% 8,60% 0,7845667 -1,39%

2006Q4 4184,67 16,50% 60,09 -14,69% 0,68% 203.566 1,38% 3,46% 5,45% 0,7752667 -1,19%

2007Q1 4661,00 11,38% 58,13 -3,27% 0,58% 206.338 1,36% 3,63% 4,92% 0,7627333 -1,62%

2007Q2 5976,00 28,21% 64,97 11,77% 0,78% 208.556 1,08% 3,77% 3,86% 0,7419 -2,73%

2007Q3 7451,00 24,68% 75,50 16,21% 0,81% 210.775 1,06% 3,87% 2,64% 0,7273333 -1,96%

2007Q4 10274,33 37,89% 90,85 20,33% 0,38% 212.993 1,05% 3,67% -5,23% 0,69 -5,13%

2008Q1 7369,00 -28,28% 97,95 7,82% 0,48% 215.211 1,04% 3,28% -10,63% 0,6674667 -3,27%

2008Q2 9792,00 32,88% 123,96 26,55% 2,91% -11,20% 0,6401667 -4,09%

2008Q3 7104,67 -27,44% 125,03 0,86% 2,88% -1,16% 0,6518 1,82%

2008Q4 2105,00 -70,37%

* Kilde: Venligst udleveret af Maersk Tankers

** Kilde: Venligst udleveret af Maersk Oil Trading

*** Kilde: OECD Stat

**** Kilde: Venligst udleveret af Danmarks Rederiforening

***** Kilde: OECD Stat

****** Kilde: OECD Stat
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Bilag 3: Samling af dataserier for Tank 

 

Fragtrater Tank* Olieprisen** BNP*** Kapacitet/flådens størrelse**** Renten***** Valutakurs******

Baltic Dirty Tankers OECD BRT Euro-area

Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring

1993Q4

1994Q1 14,81 167.636

1994Q2 17,78 20,00% 168.347 0,42%

1994Q3 18,50 4,05% 169.057 0,42%

1994Q4 17,66 -4,54% 169.768 0,42%

1995Q1 18,36 3,96% 170.478 0,42% 5,01% 0,785849

1995Q2 19,34 5,37% 0,36% 170.586 0,06% 4,95% -1,26% 0,751293 -4,40%

1995Q3 17,85 -7,70% 0,82% 170.695 0,06% 4,80% -2,97% 0,76324 1,59%

1995Q4 18,16 1,70% 0,58% 170.803 0,06% 4,67% -2,70% 0,759436 -0,50%

1996Q1 19,77 8,89% 0,68% 170.911 0,06% 4,28% -8,46% 0,776914 2,30%

1996Q2 21,76 10,05% 1,08% 172.061 0,67% 4,09% -4,43% 0,796906 2,57%

1996Q3 22,42 3,06% 0,76% 173.210 0,67% 3,96% -3,18% 0,78512 -1,48%

1996Q4 24,67 10,00% 0,91% 174.360 0,66% 3,96% -0,03% 0,792221 0,90%

1997Q1 22,79 -7,61% 0,76% 175.509 0,66% 4,00% 0,99% 0,849794 7,27%

1997Q2 19,91 -12,65% 1,14% 176.113 0,34% 4,01% 0,23% 0,874659 2,93%

1997Q3 19,78 -0,62% 0,80% 176.718 0,34% 4,19% 4,63% 0,915777 4,70%

1997Q4 19,92 0,67% 0,85% 177.322 0,34% 4,29% 2,39% 0,889291 -2,89%

1998Q1 15,93 -20,02% 0,32% 177.926 0,34% 4,32% 0,59% 0,920057 3,46%

1998Q2 14,65 -8,01% 0,37% 177.187 -0,42% 4,23% -2,01% 0,910052 -1,09%

1998Q3 835,00 14,13 -3,57% 0,88% 176.448 -0,42% 4,27% 0,97% 0,896476 -1,49%

1998Q4 821,33 -1,64% 12,84 -9,13% 0,76% 175.708 -0,42% 3,85% -9,88% 0,849906 -5,19%

1999Q1 905,00 10,19% 13,05 1,61% 0,58% 174.969 -0,42% 3,43% -10,86% 0,890867 4,82%

1999Q2 732,00 -19,12% 17,66 35,36% 0,87% 178.451 1,99% 3,14% -8,57% 0,946267 6,22%

1999Q3 704,33 -3,78% 21,74 23,08% 1,07% 181.933 1,95% 3,13% -0,28% 0,9536 0,77%

1999Q4 828,00 17,56% 24,56 13,00% 1,41% 185.414 1,91% 3,30% 5,37% 0,9634 1,03%

2000Q1 1140,00 37,68% 28,81 17,28% 1,04% 188.896 1,88% 3,66% 10,99% 1,0129 5,14%

2000Q2 1438,33 26,17% 28,78 -0,08% 1,12% 189.960 0,56% 4,04% 10,40% 1,0708 5,72%

2000Q3 1782,67 23,94% 31,62 9,87% 0,35% 191.023 0,56% 4,28% 5,83% 1,106567 3,34%

2000Q4 2168,00 21,62% 31,98 1,13% 0,53% 192.087 0,56% 4,34% 1,50% 1,150067 3,93%

2001Q1 1642,67 -24,23% 28,81 -9,91% 0,28% 193.150 0,55% 4,09% -5,76% 1,083833 -5,76%

2001Q2 1127,00 -31,39% 27,88 -3,22% 0,02% 193.719 0,29% 3,58% -12,43% 1,144433 5,59%

2001Q3 1000,00 -11,27% 26,60 -4,60% -0,09% 194.289 0,29% 3,20% -10,55% 1,121767 -1,98%

2001Q4 861,33 -13,87% 20,40 -23,30% 0,16% 194.858 0,29% 2,50% -22,10% 1,116467 -0,47%

2002Q1 736,33 -14,51% 21,61 5,91% 0,64% 195.427 0,29% 2,24% -10,12% 1,140733 2,17%

2002Q2 760,00 3,21% 26,27 21,56% 0,73% 195.600 0,09% 2,20% -1,92% 1,0874 -4,68%

2002Q3 693,33 -8,77% 28,33 7,84% 0,57% 195.772 0,09% 2,25% 2,47% 1,016567 -6,51%

2002Q4 1155,33 66,63% 28,18 -0,53% 0,22% 195.945 0,09% 2,19% -3,06% 0,999567 -1,67%

2003Q1 1751,00 51,56% 34,12 21,08% 0,16% 196.117 0,09% 1,96% -10,37% 0,9315 -6,81%

2003Q2 1256,00 -28,27% 29,04 -14,90% 0,46% 198.392 1,16% 1,84% -5,96% 0,880367 -5,49%

2003Q3 892,67 -28,93% 30,21 4,05% 1,16% 200.666 1,15% 1,63% -11,50% 0,888367 0,91%

2003Q4 1479,00 65,68% 31,19 3,23% 0,92% 202.941 1,13% 1,65% 1,00% 0,8404 -5,40%

2004Q1 1735,33 17,33% 35,26 13,04% 0,87% 205.215 1,12% 1,74% 5,79% 0,7999 -4,82%

2004Q2 1287,67 -25,80% 38,33 8,72% 0,66% 208.285 1,50% 1,80% 3,36% 0,8297 3,73%

2004Q3 1416,67 10,02% 43,86 14,43% 0,63% 211.355 1,47% 2,03% 12,49% 0,817867 -1,43%

2004Q4 2697,33 90,40% 48,31 10,14% 0,51% 214.426 1,45% 2,19% 8,23% 0,771967 -5,61%

2005Q1 1519,00 -43,69% 49,71 2,90% 0,56% 217.496 1,43% 2,33% 6,48% 0,7631 -1,15%

2005Q2 1266,67 -16,61% 53,04 6,71% 0,85% 220.566 1,41% 2,45% 4,83% 0,7946 4,13%

2005Q3 1163,67 -8,13% 63,08 18,92% 0,84% 223.636 1,39% 2,54% 3,85% 0,82 3,20%

2005Q4 2094,33 79,98% 60,03 -4,83% 0,60% 226.706 1,37% 2,66% 4,86% 0,8408 2,54%

2006Q1 1405,00 -32,91% 63,35 5,52% 0,96% 229.776 1,35% 2,83% 6,41% 0,831333 -1,13%

2006Q2 1150,67 -18,10% 70,53 11,34% 0,93% 232.847 1,34% 3,02% 6,56% 0,795633 -4,29%

2006Q3 1386,33 20,48% 70,44 -0,12% 0,44% 235.917 1,32% 3,28% 8,60% 0,784567 -1,39%

2006Q4 1199,00 -13,51% 60,09 -14,69% 0,68% 238.987 1,30% 3,46% 5,45% 0,775267 -1,19%

2007Q1 1187,00 -1,00% 58,13 -3,27% 0,58% 242.057 1,28% 3,63% 4,92% 0,762733 -1,62%

2007Q2 1136,33 -4,27% 64,97 11,77% 0,78% 246.194 1,71% 3,77% 3,86% 0,7419 -2,73%

2007Q3 916,67 -19,33% 75,50 16,21% 0,81% 250.331 1,68% 3,87% 2,64% 0,727333 -1,96%

2007Q4 1329,33 45,02% 90,85 20,33% 0,38% 254.467 1,65% 3,67% -5,23% 0,69 -5,13%

2008Q1 1270,67 -4,41% 97,95 7,82% 0,48% 258.604 1,63% 3,28% -10,63% 0,667467 -3,27%

2008Q2 1807,00 42,21% 123,96 26,55% 2,91% -11,20% 0,640167 -4,09%

2008Q3 1693,33 -6,29% 125,03 0,86% 2,88% -1,16% 0,6518 1,82%

2008Q4 1391,00 -17,85%

* Kilde: Venligst udleveret af Maersk Tankers

** Kilde: Venligst udleveret af Maersk Oil Trading

*** Kilde: OECD Stat

**** Kilde: Venligst udleveret af Danmarks Rederiforening

***** Kilde: OECD Stat

****** Kilde: OECD Stat
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Bilag 4: Udviklingen i antal skibe og BRT pr. segment. 

 

  

Antal Container Bulk Tank BRT Container Bulk Tank

1994 Q1 1.461 5.952 9.751 1994 Q1 31.662 140.915 167.636

1994 Q2 1.497 5.955 9.790 1994 Q2 32.522 141.915 168.347

1994 Q3 1.532 5.958 9.829 1994 Q3 33.382 142.915 169.057

1994 Q4 1.568 5.961 9.868 1994 Q4 34.242 143.914 169.768

1995 Q1 1.603 5.964 9.907 1995 Q1 35.102 144.914 170.478

1995 Q2 1.643 6.014 9.965 1995 Q2 36.012 146.609 170.586

1995 Q3 1.683 6.065 10.023 1995 Q3 36.922 148.305 170.695

1995 Q4 1.723 6.115 10.080 1995 Q4 37.832 150.000 170.803

1996 Q1 1.763 6.165 10.138 1996 Q1 38.742 151.695 170.911

1996 Q2 1.810 6.226 10.209 1996 Q2 39.831 153.117 172.061

1996 Q3 1.856 6.287 10.279 1996 Q3 40.920 154.539 173.210

1996 Q4 1.903 6.348 10.350 1996 Q4 42.008 155.960 174.360

1997 Q1 1.949 6.409 10.420 1997 Q1 43.097 157.382 175.509

1997 Q2 2.009 6.445 10.461 1997 Q2 44.538 158.579 176.113

1997 Q3 2.068 6.481 10.503 1997 Q3 45.978 159.776 176.718

1997 Q4 2.128 6.516 10.544 1997 Q4 47.419 160.972 177.322

1998 Q1 2.187 6.552 10.585 1998 Q1 48.859 162.169 177.926

1998 Q2 2.236 6.517 10.596 1998 Q2 49.955 161.268 177.187

1998 Q3 2.285 6.483 10.606 1998 Q3 51.051 160.368 176.448

1998 Q4 2.333 6.448 10.617 1998 Q4 52.146 159.467 175.708

1999 Q1 2.382 6.413 10.627 1999 Q1 53.242 158.566 174.969

1999 Q2 2.401 6.399 10.706 1999 Q2 53.745 158.664 178.451

1999 Q3 2.420 6.385 10.784 1999 Q3 54.249 158.762 181.933

1999 Q4 2.438 6.371 10.863 1999 Q4 54.752 158.860 185.414

2000 Q1 2.457 6.357 10.941 2000 Q1 55.255 158.958 188.896

2000 Q2 2.490 6.353 10.959 2000 Q2 56.492 159.515 189.960

2000 Q3 2.524 6.350 10.978 2000 Q3 57.728 160.073 191.023

2000 Q4 2.557 6.346 10.996 2000 Q4 58.965 160.630 192.087

2001 Q1 2.590 6.342 11.014 2001 Q1 60.201 161.187 193.150

2001 Q2 2.632 6.376 11.031 2001 Q2 61.843 162.890 193.719

2001 Q3 2.673 6.409 11.049 2001 Q3 63.484 164.593 194.289

2001 Q4 2.715 6.443 11.066 2001 Q4 65.126 166.295 194.858

2002 Q1 2.756 6.476 11.083 2002 Q1 66.767 167.998 195.427

2002 Q2 2.797 6.479 11.094 2002 Q2 68.294 168.487 195.600

2002 Q3 2.837 6.482 11.105 2002 Q3 69.820 168.976 195.772

2002 Q4 2.878 6.484 11.116 2002 Q4 71.347 169.465 195.945

2003 Q1 2.918 6.487 11.127 2003 Q1 72.873 169.954 196.117

2003 Q2 2.952 6.490 11.177 2003 Q2 74.264 170.733 198.392

2003 Q3 2.987 6.494 11.226 2003 Q3 75.655 171.513 200.666

2003 Q4 3.021 6.497 11.276 2003 Q4 77.045 172.292 202.941

2004 Q1 3.055 6.500 11.325 2004 Q1 78.436 173.071 205.215

2004 Q2 3.130 6.561 11.406 2004 Q2 81.294 175.843 208.285

2004 Q3 3.206 6.621 11.487 2004 Q3 84.153 178.616 211.355

2004 Q4 3.281 6.682 11.569 2004 Q4 87.011 181.388 214.426

2005 Q1 3.356 6.742 11.650 2005 Q1 89.870 184.160 217.496

2005 Q2 3.431 6.803 11.731 2005 Q2 92.728 186.932 220.566

2005 Q3 3.507 6.864 11.812 2005 Q3 95.587 189.705 223.636

2005 Q4 3.582 6.924 11.893 2005 Q4 98.445 192.477 226.706

2006 Q1 3.657 6.985 11.974 2006 Q1 101.303 195.249 229.776

2006 Q2 3.732 7.045 12.056 2006 Q2 104.162 198.021 232.847

2006 Q3 3.808 7.106 12.137 2006 Q3 107.020 200.794 235.917

2006 Q4 3.883 7.166 12.218 2006 Q4 109.879 203.566 238.987

2007 Q1 3.958 7.227 12.299 2007 Q1 112.737 206.338 242.057

2007 Q2 4.027 7.268 12.272 2007 Q2 115.413 208.556 246.194

2007 Q3 4.096 7.309 12.244 2007 Q3 118.088 210.775 250.331

2007 Q4 4.164 7.350 12.217 2007 Q4 120.764 212.993 254.467

2008 Q1 4.233 7.391 12.189 2008 Q1 123.439 215.211 258.604
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Bilag 5: Nybygningspriser 
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Bilag 6: Nye ordrer 
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Bilag 7: Brugte skibe 
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Bilag 8: Ordrebog 
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Bilag 9: Timecharter rater 
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Bilag 10: Korrelationsoversigt 

 

 

  

Container Tørlast Tank

Olieprisen Olieprisen Olieprisen

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2

Kolonne 1 1 Kolonne 1 1 Kolonne 1 1

Kolonne 2 0,249961 1 Kolonne 2 0,122792 1 Kolonne 2 0,178348 1

BNP BNP BNP

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2

Kolonne 1 1 Kolonne 1 1 Kolonne 1 1

Kolonne 2 0,140967 1 Kolonne 2 0,13367 1 Kolonne 2 -0,06412 1

Kapacitet Kapacitet Kapacitet

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2

Kolonne 1 1 Kolonne 1 1 Kolonne 1 1

Kolonne 2 -0,33298 1 Kolonne 2 -0,2702 1 Kolonne 2 -0,037 1

Renten Renten Renten

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2

Kolonne 1 1 Kolonne 1 1 Kolonne 1 1

Kolonne 2 0,048042 1 Kolonne 2 0,138892 1 Kolonne 2 0,191856 1

Valutakurs Valutakurs Valutakurs

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 1 Kolonne 2

Kolonne 1 1 Kolonne 1 1 Kolonne 1 1

Kolonne 2 -0,20197 1 Kolonne 2 -0,40004 1 Kolonne 2 -0,16616 1



88 
 

Bilag 11: Øvrige regressioner for Container 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,42588134

R-kvadreret 0,181374916

Justeret R-kvadreret 0,111704696

Standardfejl 0,037727983

Observationer 52

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 0,014822355 0,003705589 2,603334917 0,047717216

Residual 47 0,066899833 0,001423401

I alt 51 0,081722188

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,047705969 0,024286602 1,964291635 0,055425039 -0,001152371 0,096564309 -0,001152371 0,096564309

Olieprisen 0,050816447 0,050222776 1,011820754 0,316804556 -0,050218744 0,151851638 -0,050218744 0,151851638

Kapacitet -1,886016023 0,928997218 -2,030163262 0,04802092 -3,754917333 -0,017114713 -3,754917333 -0,017114713

Renten 0,051353368 0,07841734 0,65487261 0,51574212 -0,106401969 0,209108706 -0,106401969 0,209108706

Valutakurs -0,203165546 0,138733449 -1,464430877 0,149733506 -0,482261242 0,075930149 -0,482261242 0,075930149

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,417019491

R-kvadreret 0,173905256

Justeret R-kvadreret 0,122274335

Standardfejl 0,037502853

Observationer 52

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,014211918 0,004737306 3,36823847 0,0259865

Residual 48 0,06751027 0,001406464

I alt 51 0,081722188

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,042680696 0,022904938 1,863384035 0,068532346 -0,003372768 0,088734161 -0,003372768 0,088734161

Olieprisen 0,06037104 0,047770067 1,263783872 0,212410935 -0,035677115 0,156419194 -0,035677115 0,156419194

Kapacitet -1,707080756 0,882607937 -1,934132569 0,059003963 -3,48168292 0,067521407 -3,48168292 0,067521407

Valutakurs -0,197122815 0,137600231 -1,432576192 0,158459836 -0,473786617 0,079540987 -0,473786617 0,079540987

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,382645815

R-kvadreret 0,14641782

Justeret R-kvadreret 0,111577731

Standardfejl 0,037730679

Observationer 52

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,011965585 0,005982792 4,202567322 0,02067811

Residual 49 0,069756603 0,001423604

I alt 51 0,081722188

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,053892037 0,021245509 2,536631925 0,014428265 0,011197589 0,096586486 0,011197589 0,096586486

Kapacitet -2,068549804 0,84005063 -2,462410872 0,01736427 -3,756694716 -0,380404892 -3,756694716 -0,380404892

Valutakurs -0,201173393 0,13839858 -1,453579891 0,15243797 -0,479295747 0,076948961 -0,479295747 0,076948961
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RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,404404686

R-kvadreret 0,16354315

Justeret R-kvadreret 0,111264597

Standardfejl 0,037737328

Observationer 52

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,013365104 0,004455035 3,128302916 0,034184842

Residual 48 0,068357084 0,001424106

I alt 51 0,081722188

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,058602126 0,021773962 2,691385489 0,009764568 0,014822642 0,102381611 0,014822642 0,102381611

Kapacitet -2,24491478 0,85882759 -2,613929508 0,011920894 -3,971703353 -0,518126207 -3,971703353 -0,518126207

Renten 0,074403337 0,075054042 0,991330186 0,326495575 -0,076502925 0,2253096 -0,076502925 0,2253096

Valutakurs -0,208999601 0,138647912 -1,507412539 0,13825884 -0,487769908 0,069770705 -0,487769908 0,069770705
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Bilag 12: Øvrige regressioner for Tørlast 

 

 

 

 

  

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,536549364

R-kvadreret 0,28788522

Justeret R-kvadreret 0,186154537

Standardfejl 0,225393275

Observationer 33

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 0,575054898 0,143763724 2,829876018 0,043381236

Residual 28 1,422459591 0,050802128

I alt 32 1,997514489

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,20323232 0,089642353 2,267146202 0,031295827 0,019608286 0,386856353 0,019608286 0,386856353

Olieprisen -0,268872161 0,397271566 -0,676796891 0,504088185 -1,082646062 0,544901741 -1,082646062 0,544901741

Kapacitet -15,09879858 8,10908247 -1,861961404 0,073134968 -31,70950081 1,511903643 -31,70950081 1,511903643

Renten 1,076262998 0,539097398 1,996416606 0,055695332 -0,028027948 2,180553943 -0,028027948 2,180553943

Valutakurs -2,542524533 1,059463734 -2,399822149 0,023298718 -4,712737583 -0,372311484 -4,712737583 -0,372311484

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,431658689

R-kvadreret 0,186329224

Justeret R-kvadreret 0,132084506

Standardfejl 0,232760189

Observationer 33

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,372195325 0,186097662 3,434974494 0,045366029

Residual 30 1,625319164 0,054177305

I alt 32 1,997514489

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,15978029 0,087136818 1,833671381 0,076641347 -0,018176833 0,337737412 -0,018176833 0,337737412

Kapacitet -11,04550102 8,095786978 -1,364351736 0,182605018 -27,57930372 5,488301681 -27,57930372 5,488301681

Valutakurs -2,196760881 1,074697448 -2,044073787 0,049810809 -4,39158587 -0,001935893 -4,39158587 -0,001935893

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,372128188

R-kvadreret 0,138479388

Justeret R-kvadreret 0,081044681

Standardfejl 0,23950643
Observationer 33

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 0,276614585 0,138307292 2,411075021 0,106901816

Residual 30 1,720899904 0,05736333

I alt 32 1,997514489

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,22737203 0,088673134 2,564159183 0,0155917 0,046277332 0,408466728 0,046277332 0,408466728

Kapacitet -16,17939527 8,498031316 -1,903899229 0,066554556 -33,5346905 1,175899959 -33,5346905 1,175899959

Renten 0,794287604 0,526036805 1,509946824 0,141518757 -0,280022871 1,868598078 -0,280022871 1,868598078
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Bilag 13: Øvrige regressioner for Tank 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,376034899

R-kvadreret 0,141402246

Justeret R-kvadreret 0,037329791

Standardfejl 0,323854152

Observationer 38

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 4 0,570006014 0,142501504 1,3586904 0,26939158

Residual 33 3,461089899 0,104881512

I alt 37 4,031095913

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,27311194 0,14384058 1,898712721 0,066375398 -0,01953392 0,565757799 -0,01953392 0,565757799

Olieprisen 0,567473554 0,504086439 1,12574652 0,268393646 -0,458098012 1,59304512 -0,458098012 1,59304512

BNP -22,30747537 20,08356932 -1,11073261 0,274711268 -63,16780417 18,55285344 -63,16780417 18,55285344

Kapacitet -9,959260451 9,9087519 -1,005097368 0,322163401 -30,11876767 10,20024677 -30,11876767 10,20024677

Renten 1,553936724 0,776319886 2,001670643 0,053597355 -0,025497951 3,133371399 -0,025497951 3,133371399

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,330610039

R-kvadreret 0,109302998

Justeret R-kvadreret 0,030712086

Standardfejl 0,324965385

Observationer 38

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 0,440610868 0,146870289 1,390784192 0,262312841

Residual 34 3,590485045 0,105602501

I alt 37 4,031095913

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%

Skæring 0,165276644 0,106499219 1,551904758 0,129944766 -0,051155807 0,381709095 -0,051155807 0,381709095

Olieprisen 0,44333055 0,493226357 0,898837914 0,375060785 -0,559026 1,4456871 -0,559026 1,4456871

Kapacitet -12,88205034 9,585739616 -1,343876514 0,187888224 -32,36261694 6,59851625 -32,36261694 6,59851625

Renten 1,31468277 0,748397342 1,756664136 0,087979111 -0,20624361 2,835609149 -0,20624361 2,835609149


