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Forord
2012 har været et spændende år for den danske maritime industri og for Danske Maritime. Fore
ningen har været involveret i mange nye og givende projekter og aktiviteter i årets løb, og medlems
tallet er øget markant.
Foreningen har fulgt og bidraget aktivt til det arbejde, som regeringens vækstteam for Det Blå Dan
mark har udført i 2012. Flere af Foreningens medlemmer har deltaget i vækstteamet, som havde til
opgave at bidrage med anbefalinger til tiltag, der kan generere vækst i Det Blå Danmark. Vækst
teamarbejdet har været spændende for Foreningen og Foreningens medlemmer, og den øgede
politiske erkendelse af, at Det Blå Danmark er en dansk styrkeposition med vækstpotentiale, er en
positiv udvikling, som Foreningen byder velkommen.
Vækstplanen, der blev præsenteret medio december 2012, indeholder flere udmærkede tiltag, bl.a.
inden for grønne maritime løsninger, som Danske Maritime ser frem til at samarbejde med såvel
politikere som erhvervet om at realisere.
Danske Maritime vil i 2013 fortsætte sit arbejde for forbedrede rammebetingelser for de danske
maritime industrivirksomheder. Globaliserede virksomheder som de maritime har behov for ram
mevilkår, der gør dem globalt konkurrencedygtige og bl.a. sikrer dem adgang til finansiering, til den
nødvendige kompetente arbejdskraft og til eksportmarkederne.
Den nye vækstplan for Det Blå Danmark kan forhåbentlig være en hjælp i den proces, men ikke alle
udfordringer tages op i regeringens udspil. Eksempelvis havde Foreningen gerne set, at virksom
hedernes muligheder for at udsende medarbejdere til andre lande i kortere eller længere perioder
blev forbedret, hvilket kunne ske ved at give rejsemontører samme skattemæssige vilkår, som sej
lende under DIS har i dag. Dette er et element, som ikke er ikke nævnt i vækstplanen, men som
Foreningen vil arbejde videre for i det nye år.
Foreningen har i 2012 besøgt Kina og Sydkorea sammen med danske ministre, Danmarks Rede
riforening og Søfartsstyrelsen. Det overordnede sigte har været at indlede samarbejder mellem
asiatiske værfter og danske leverandører og rederier. Et udvidet samarbejde med udenlandske
aktører, ikke mindst i de store værftsnationer, er til stor gavn for danske maritime leverandører, og
Foreningen vil fremadrettet fortsætte sit arbejde for at øge medlemmernes adgang til væsentlige
eksportmarkeder.
Den danske maritime industri er en dansk succes og styrkeposition, men den er også et af landets
mest konkurrenceudsatte erhverv. Danske Maritime ser frem til også fremadrettet at søge at for
bedre branchens internationale konkurrenceevne ved at arbejde for gode, stabile rammevilkår, så
branchen fortsat kan styrke sin position på verdensmarkedet og udnytte sit vækstpotentiale til fulde.

Jenny N. Braat

Thomas S. Knudsen

Administrerende direktør

Formand
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En branche i vækst
Den maritime industri i Danmark er en bran
che i vækst. Danske maritime virksomheder er
konkurrencedygtige og verdensførende inden
for en lang række områder og teknologier, og
de satser stærkt på intelligent vækst og nyud
vikling. Det giver mening at satse på den ma
ritime industri, når Danmark skal styres ud af
krisen.
Den danske maritime industri har en eksport
andel på 65 % og leverer nogle af verdens
mest højteknologiske samt miljø- og klima
venlige løsninger. Det er en position, der skal
fastholdes og videreudvikles til gavn for hele
Danmark. Hvis det skal lykkes, skal vækster
hverv som Det Blå Danmark have rammevilkår,
der bidrager positivt til virksomhedernes glo
bale konkurrenceevne. Og det er ikke muligt
at forblive konkurrencedygtig uden adgang til
finansiering, kvalificeret arbejdskraft og eks
portmarkederne.
Det Blå Danmark beskæftiger ca. 80.000 per
soner direkte og yderligere 35.000 personer
indirekte. Den største andel af de maritimt be
skæftigede arbejder inden for udstyrs- og ser
viceindustrien. Ansatte med en erhvervsfaglig
håndværksmæssig uddannelse udgør 40 % af
de beskæftigede og er den største uddannel
sesgruppe i branchen. Grundlaget for disse
job er en international styrkeposition, som det
vil kræve en særlig indsats at fastholde i den
hårde globale konkurrence.
Der er en række tiltag, der bør overvejes for at
fremme væksten i den maritime industri, der i
modsætning til mange andre erhverv har gode
muligheder for vækst, idet de globale maritime
markeder i høj grad ligger i vækstområder og
ikke i det kriseramte Europa.

Vækstteam for Det Blå Danmark
Det Blå Danmark er ikke blot et selvudnævnt
vækstområde; også regeringen anerkender
erhvervet som en dansk styrkeposition med
vækstpotentiale.
Regeringen nedsatte i foråret 2012 fem vækst
team, herunder et for Det Blå Danmark. Vækst
teamet for Det Blå Danmark blev nedsat bl.a.

med det formål at undersøge, hvordan vækst
vilkårene for de maritime erhverv konkret kan
styrkes.
På et dialogmøde den 19. marts 2012 lød start
skuddet til vækstteamets arbejde, og i oktober
2012 afleverede vækstteamet sine anbefalin
ger til regeringen. Anbefalingerne går især ud
på, at Danmark skal gøres attraktivt for mariti
me virksomheder. Anbefalingerne berører alle
typer virksomheder i Det Blå Danmark, såvel
produktionsvirksomheder som erhvervshavne,
rederier, servicevirksomheder og uddannel
sesinstitutioner.

“

Det er nu, vi skal

beslutte, om Danmark
stadig skal være en
nation med maritim

produktionsindustri, der
kan levere til de globale
vækstmarkeder.
Anbefalingerne har udmøntet sig i en vækst
plan for Det Blå Danmark, som blev offentlig
gjort i december 2012. Det bliver interessant
at se, om de konkrete forslag vil vise sig ef
fektive. Gør de det, vil Danmark kunne bevare
og udbygge en sektor, som hidtil har bidraget
væsentligt til vores nuværende velstand og
velfærd. De samme virksomheder, produkter
og tjenester skaber også udvikling og frem
gang i andre lande, hvor vilkårene ofte er mere
stabile og konkurrencedygtige.

Nyudvikling og konkurrenceevne
Som politisk talerør og central høringspartner
for den danske maritime industri har Danske
Maritime en række klare holdninger til, hvad en
dansk erhvervsstrategi og vækstplan for Det
Blå Danmark bør indeholde. Foreningen har
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Vækstteamet for Det Blå Danmark:
Carsten Mortensen

Adm. direktør i Dampskibsselskabet Norden, formand for Danmarks Rederiforening

Thomas S. Knudsen

Senior Vice President i MAN Diesel & Turbo, formand for Danske Maritime

Henrik Sørensen

Adm. direktør i DESMI

Lars Thrane

Bestyrelsesmedlem i Thrane & Thrane

Søren Thomsen

Adm. direktør i ESVAGT

Claus Jensen

Bestyrelsesmedlem i Fornyelsesfonden, medlem af Rådet for Teknologi og Innovation og næstformand
for Dansk Metal (siden september 2012 formand for Dansk Metal)

Britta Gammelgaard
Professor ved CBS

Andreas Nordseth

Adm. direktør i Søfartsstyrelsen

en løbende dialog med politiske beslutnings
tagere, og i det følgende vil vi præsentere
nogle af de tiltag, vi finder nødvendige for at
sikre branchen fortsat succes og vækst.
For Danske Maritime er hovedsigtet med er
hvervsstrategien at styrke konkurrenceevnen
og promovere Danmark som maritimt kompe
tencecenter.
Det Blå Danmark er ikke kun danske virksom
heder, der leverer til hinanden. De forskellige
grene af Det Blå Danmark har et nært samar
bejde med og stor glæde af hinanden, men
danske maritime producenter kan ikke nø
jes med danske eller europæiske kunder, på
samme måde som rederierne ikke kan leve
af at transportere Danmarks import og eks
port. Danske maritime leverandører leverer til
hele verdens søtransport, og en erhvervs- og
vækststrategi for Det Blå Danmark bør derfor
fokusere globalt. Som det har gjort sig gæl
dende i mange år, sker ny udvikling i maritim
teknologi i høj grad i Europa, herunder ikke
mindst i Danmark. De fleste og største skibe
bygges i Asien, men ofte er de designet i Euro
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pa, ligesom underleverandørerne til værfterne
i Asien ofte er europæiske.
Danske Maritimes medlemmer er virksomhe
der, der inden for hvert deres felter er førende
på verdensmarkedet. Over 50 % af hele ver
dens samlede transport - cykler, lastbiler, tog
og skibe medregnet - fragtes af motorer de
signet i Danmark på det gamle B&W, nu MAN
Diesel & Turbo. Flere end 50 % af alle skibe,
der bygges på kloden i dag, udstyres med ke
delanlæg fra det tidligere Aalborg Industries,
nu Alfa Laval Aalborg. Selv små danske mari
time producenter har betydelige markedsan
dele; eksempelvis har Pres-Vac Engineering
halvdelen af verdensmarkedet for højhastig
hedsover-undertryksventiler.

Industriproduktion i Danmark
Industriproduktion er nødvendig for innova
tion og produktudvikling. Virksomhederne har
nytte af den praktiske produktion og tilbage
meldinger fra installatører og reparatører her
i Danmark for at kunne videreudvikle deres

produkter. Danske virksomheder kan sagtens
lade dele af produktionen foregå i udlandet,
og det kan der være mange fordele ved. Men
hvis ikke de danske produktionsvilkår tillader,
at centrale dele af produktionen bevares i Dan
mark, så vil virksomhederne med tiden lægge
flere og flere af deres aktiviteter i udlandet og
måske på sigt ophøre med at være danske.

mevilkår, der gør danske virksomheder, der
konkurrerer globalt, konkurrencedygtige.

Tab af arbejdspladser i den maritime industri
rammer tit hårdere end i andre erhverv, da
mange maritime virksomheder ligger i ud
kantsområder nær kysterne. Når industripro
duktionen i et sådant område lukker, er kon
sekvensen typisk, at lokale leverandører og
butikker lukker, og mulighederne for at finde et
andet arbejde i området er stærkt begrænset.

Lønomkostningerne afhænger især af over
enskomsterne. I forårets overenskomster for
industrien blev DI og CO-industri enige om
en model, hvor lønmodtagerne kan se frem til
meget moderate lønstigninger de næste to år.
Det er positivt for Danmarks konkurrenceevne,
og det øger jobsikkerheden i industrien. Men
det er ikke nok. Skatter og afgifter må tilpas
ses, så virksomhedernes samlede omkostnin
ger reduceres. Skiftende skatteforlig har alt for
ofte givet virksomhederne ekstraregninger i
form af gebyrer og øgede afgifter i stedet for
økonomiske lettelser. Det samlede skattetryk i
Danmark er alt for højt, og det bør sænkes til
fordel for konkurrenceevnen.

Internationale undersøgelser viser, at forsk
ning og udvikling i høj grad flytter med ud af
landet, når produktionen gør det. Det sker ikke
samtidigt, og mange har derfor opdaget risi
koen for udflytning for sent. Der går nemlig i
gennemsnit otte år fra produktionen udflyttes,
til forskningen og udviklingen følger med. Den
ne tendens skal der dæmmes op for ved at
sørge for gode betingelser for eksporterhverv
som de maritime.
I Danmark er enhedsomkostningerne ofte me
get høje. Dette skyldes ikke, at den danske ar
bejder ikke er effektiv, eller at de danske virk
somheder ikke er på forkant med udviklingen.
Det skyldes nærmere, at man herhjemme i en
vis udstrækning har glemt, at velfærdssamfun
det primært bygger på dansk eksport af varer
og knowhow skabt i de danske produktions
erhverv. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer ram

Det er nødvendigt at holde øje med de faktorer,
som bestemmer enhedsomkostningerne; det
vil sige faktorer som lønomkostninger, skatter
og afgifter samt effektiviteten i virksomheder
nes produktionsapparat.

At investere i danske industrivirksomheder,
der eksporterer til verdens vækstmarkeder, er
et godt og holdbart projekt for Danmark.
Afkastet vil være til at tage at føle på i form af
øget indtjening, flere arbejdspladser og mere
forskning, udvikling og innovation.
Det er ikke alene de aktuelle, målbare forskelle
i rammevilkår, der har betydning for virksom
hedernes muligheder og ønsker om udvikling i
Danmark. Virksomhedernes oplevelse af ram
mevilkårene er også central, og et vigtigt ele
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ment er stabilitet. Skiftende og strengere reg
ler for virksomheder i Danmark sammenlignet
med virksomheder i andre lande er med til at
tilskynde danske virksomheder til at nedlæg
ge produktionen i Danmark. For den enkelte
virksomhed er en udflytning af produktionen et
forsøg på at undgå lukning som følge af unfair
konkurrencevilkår.
Der er brug for markedsadgange til især Kina
og Sydkorea, som kun langsomt indfører in
ternationale standarder. For at kunne udnytte
markedspotentialet dér, hvor den økonomiske
vækst sker, i f.eks. Kina, må danske maritime
virksomheder have gode og stabile rammevil
kår – også for produktionen.

Eksportfinansiering
Danske maritime virksomheder konkurrerer
globalt, og en erhvervsstrategi for Det Blå
Danmark bør derfor også fokusere globalt.

“

En erhvervsstrategi

for Det Blå Danmark bør
have et globalt fokus.

Som et af Danmarks væsentligste eksporter
hverv bør den maritime industri have rammer,
der understøtter eksportmulighederne.
For de danske maritime virksomheder er deres
finansieringsmuligheder, eller mangel på sam
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me, helt afgørende for deres eksport. Ofte vil
det være svært for især mindre leverandører at
opnå den nødvendige adgang til finansiering.
Dette er en hæmsko for konkurrencen med
virksomheder i lande, hvor adgangen til finan
siering er bedre. Der bør være lettere adgang
til eksportfinansiering og –garantier også for
mindre udstyrsleverandører, der handler med
eksempelvis skibsværfter i Asien. Ikke mindst
i forbindelse med den globale grønne omstil
ling, som danske maritime leverandører spiller
en vigtig rolle i.

First Movers
Når nyt udstyr og nye metoder er udviklet, er
det ofte et problem i den maritime sektor at im
plementere de første eksemplarer. For skibs
fart er der særlige sikkerheds- og vedlige
holdelsesproblemer, som tilskynder skibenes
ejere og brugere til at foretrække velafprøvet
udstyr, der har været i drift længe, og hvis brug
og virkning er velkendt. Bryder udstyr sammen
på havet, er det ofte vanskeligt eller umuligt at
reparere, og skibe kræver derfor typisk mere
driftsikkert udstyr end tilsvarende på land.
Dette er svært at dokumentere uden længere
tids drift. Det er på den anden side vanskeligt
at opnå en driftserfaring med første generation
af udstyr eller metoder, der er helt nyudviklet.
Det er kun muligt at indføre ny teknologi, hvis
nogen vil være de første til at bruge den.
Nye regler inden for sikkerhed, klima og miljø
vil i mange tilfælde være den afgørende fak
tor, når der skal investeres i ny teknologi. Nye
regler følges dog ofte op af ændringer, når der
er høstet de første erfaringer med reglerne. I

flere tilfælde har det vist sig, at udstyr, der skal
passe til nye krav, først kan udvikles, når re
gelsættet er vedtaget. En potentiel køber, der
vil investere før reglernes ikrafttræden, vil ikke
kunne finde referenceinstallationer, og mange
vil derfor se en risiko for, at det nye udstyr ikke
vil kunne leve op til forventningerne, eller at
reglerne bliver skærpet, hvis det viser sig, at
den nye teknologi ikke løser problemet som
ventet.

Resultatet bliver, at alle søger at vente, indtil
andre har investeret i den nye teknologi. Dette
har i nogle tilfælde ført til et politisk pres for at
udskyde et nyt krav med den begrundelse, at
teknologien ikke er moden. Det fører under alle
omstændigheder til, at producenterne ikke får
tid til at opbygge et marked, og at de ikke får
høstet erfaringer, før der skal leveres et stort
antal installationer på meget kort tid. Et sådant
forløb kunne modvirkes af et regelsæt eller en
klausul, der indebærer, at de første generatio
ner af udstyr fortsat kan anvendes, uanset de
viser sig ikke helt at leve op til kravene eller
de senere skærpede krav. Det er væsentligt,
at de, der investerer i god tid, sikres fordel
heraf. De, der investerer i senere generationer
af produkter, bør ikke have yderligere fordele
af at vente.

Danske medarbejdere i udlandet
For medarbejdere i virksomheder, der ope
rerer globalt, er hele verden deres poten
tielle arbejdsplads. Virksomhederne udsen
der medarbejdere til de dele af verden, hvor
virksomheden har aktiviteter, ligesom der på
sejlende skibe ofte vil være rejsemontører om
bord.
Virksomhedernes muligheder for at udsende
medarbejdere afhænger imidlertid af, om de
udsendte medarbejdere kan se en fordel i at
rejse ud, såvel i kortere som i længere perio
der. Skattereglerne for udsendte medarbejde
re et vigtigt værktøj i denne sammenhæng, og
de bør formes, så de understøtter virksomhe
dernes behov for udsendelse af arbejdskraft.
Det ville derfor have været en alvorlig politisk
fejlsatsning, hvis man havde gennemført det
forslag, som regeringen fremsatte i foråret,
om at afskaffe ligningslovens § 33 A, der giver
danske udstationerede medarbejdere en skat
terabat.

Som repræsentant for en række virksomhe
der, der er afhængige af at kunne udstationere
medarbejdere i kortere eller længere perioder,
har Danske Maritime opponeret stærkt imod
en afskaffelse af ligningslovens § 33 A. En af
skaffelse ville være et hårdt slag for de danske
virksomheders konkurrenceevne og resultere
i betydelige tab af danske arbejdspladser og
dansk knowhow. Det er glædeligt, at regerin
gen har lyttet til de mange fornuftige argumen
ter, der er kommet fra stort set alle kanter af
det danske erhvervsliv.
For at øge incitamentet for medarbejdere til at
rejse ud i det omfang, virksomhederne har be
hov for det, mener Danske Maritime desuden,
at DIS1-skatteordningen og fradrag til søfolk
også bør omfatte montører, der udsendes for
at udføre arbejde under sejlads på skibe. En
sådan ordning ville kunne sikre og fremme be
skæftigelse af bl.a. faglærte arbejdstagere.

Administrative byrder
Erhvervspolitik handler i høj grad om tiltag, der
virker på sigt, og kræver derfor tålmodighed
og stabilitet. I en globaliseret verden er det
også vigtigt, at de steder, hvor de samme reg
ler gælder, bliver reglerne håndhævet ens.
For danske virksomheder, maritime som an
dre, gælder der vilkår, som i mange tilfælde er
langt mere byrdefulde, end der er behov for.

Et eksempel på overimplementering
National overimplementering af fælleseuropæ
iske eller internationale regler kan have høje
omkostninger for danske virksomheder og
dermed svække deres internationale konkur
renceevne.
Et konkret eksempel på fordyrende, og unød
vendig, overimplementering kan findes i reg
lerne for terrorsikring af havne. I 2002 vedtog
IMO2 krav om sikring af skibe og havnefacili
teter. En EU-forordning og et EU-direktiv gen
nemfører disse IMO-bestemmelser, og i Dan
mark er bestemmelserne implementeret ved at
indføre krav til sikring af havne og havnevirk
somheder.
I hvert led af denne kæde af regler har man
overimplementeret kravene fra forrige trin, så
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reglerne bliver strammere og strammere uden
egentlig begrundelse. Europa-Kommissionen
kritiserede i 2011 flere lande, herunder Dan
mark, for ikke i tilstrækkelig grad at sikre havne
og havnefaciliteter. Kravene er efterfølgende
blevet skærpet, og slutresultatet er, at Kyst
direktoratets krav til virksomheder i danske
havne bl.a. omfatter et ubetinget krav om ad
gangskontrol og overvågning, uanset hvilket
risikoniveau der vurderes at være det pågæl
dende sted. Der stilles desuden krav om, at
der gennemføres en konkret, detaljeret sårbar
hedsvurdering for hver havnefacilitet.
Det officielle terroranalyseorgan i Danmark,
Center for Terror-analyse, vurderer generelt, at
terrorrisikoen i Danmark er blevet mindre igen
nem de seneste år, og at risikoen for at blive
offer for et terrorangreb i Danmark er meget
begrænset. Der er ikke belæg for at tro, at der
eksisterer nogen nævneværdig terrortrussel
mod havne, skibsfart eller virksomheder i hav
ne, men alligevel skærpes kravene.
Det bør ikke være nødvendigt at pålægge
private virksomheder at opføre hegn og over
vågningsfaciliteter, når en terrorrisiko ikke er til
stede. Der er en betydelig potentiel omkost
ning ved fx overvågning, som man i mange
andre lande, særligt i Østeuropa, udfører med
offentlige midler. I Danmark er det den enkelte
virksomhed, der skal betale omkostningerne.

Adgang til Danmark
Det er afgørende for virksomheder i Danmark
at have adgang til den kompetente og kvali
ficerede arbejdskraft, de har behov for. Det
stiller selvfølgelig nogle overordnede og lang
sigtede krav til uddannelser og kompetence
udvikling, hvilket vi vil berøre i afsnittet ’Ud
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dannelse og kompetencer’. Men det betyder
fx også, at en virksomhed skal kunne impor
tere arbejdskraft, hvis den kompetence, virk
somheden efterspørger, ikke kan skaffes inden
for landets grænser. Men danske visumregler
er strammere end mange andre landes, og de
er ved udlændingeloven formuleret således, at
spørgsmål om visum for udlændinge og deres
ægtefæller kun er et forhold mellem den en
kelte person og Udlændingestyrelsen. Dette
indebærer eksempelvis, at en virksomhed, der
vil etablere sig i Danmark ikke kan få nogen
garanti for, at nøglepersonale og eventuelle
medfølgende ægtefæller kan få henholdsvis
arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Dan
mark.
Der er behov for et system, hvor danske virk
somheder kan søge visum, arbejdstilladelse
og opholdstilladelse på vegne af deres med
arbejdere, og midlertidigt visum på vegne af
deres kunder.

Miljø og arbejdsmiljø – forskelle i EU
Danske miljø- og arbejdsmiljøregler følger i
mange tilfælde EU-normer, men i den prak
tiske gennemførelse varierer de betydeligt.
Antallet af inspektører og inspektioner er van
skeligt at finde, men Polens National Labour
Inspectorate Control oplyser til European
Working Conditions Observatory (EWCO), at
de i 2011 gennemførte 262 inspektioner af sik
kerhed og 345 af arbejdsbetingelser eller i alt
607 inspektioner mod 420 i 2010. Til sammen
ligning gennemførte Arbejdstilsynet i Danmark
over 40.000 inspektioner i 2011. Det er ikke
klart i den polske statistik, om der blev besøgt
345 virksomheder, hvoraf kun 262 blev under
søgt for arbejdssikkerhed, men selv om man
bruger det højeste af de mulige tal fra Polen,

er der et slående misforhold mellem tilsynets
omfang i de to lande, også deres størrelse ta
get i betragtning. Korrigeret for befolkningerne
(Polen har 38.538.447 indbyggere, Danmark
har 5.587.085) skulle antallet af inspektioner
i Polen have været over 290.000. Niveauet er
således tilsyneladende 1.000 gange højere i
Danmark.
Om antallet af de polske inspektioner er for
lavt, eller om antallet af de danske inspektio
ner er for højt, skal vi ikke komme nærmere ind
på her, men med tanke på, at danske mari
time virksomheder, herunder især værfter, i høj
grad konkurrerer med polske, er misforholdet
beskæmmende. Høje standarder for miljø og
arbejdsmiljø er et varemærke for danske virk
somheder, og det skal fortsætte. Men det kan
ikke være rigtigt, at danske virksomheder ud
sættes for administrativt tunge inspektioner og
kontrolbesøg i en grad, der ligger langt over
deres konkurrenters.

Offentlige indkøb
I Danmark stiller vi høje krav til virksomheder
ne inden for områder som social ansvarlighed,
sikkerhed, miljø, klima og arbejdsmiljø. Disse
krav bør man fra officiel dansk side selv over
holde, når man står på købersiden. Danske
myndigheder offentliggør udbud i overens
stemmelse med EU’s regler og kræver natur
ligvis, at danske leverandører, der byder, føl
ger danske regler. Men desværre har vi ofte
set, at den danske stat selv giver køb på de
høje standarder til fordel for en lav pris.
Dette så vi et eksempel på, da Fiskerimini
steriet i marts 2007 kontraherede et fiskeriin
spektionsskib. Skibet blev kontraheret hos det
spanske værft Asterillos M. Cies S.L. i Vigo til

en pris, der lå langt under markedsprisen for
et sådant fartøj.
Prisen var da også helt urealistisk, og skibet
måtte man kigge langt efter. Det skulle oprin
deligt være modtaget i marts 2009, to år efter
der blev indgået kontrakt om byggeriet. Værf
tet gik konkurs, og kontrakten blev overført
til et andet spansk værft. Fiskeriinspektions
skibet skulle herefter være afleveret den 31.
august 2011, men afleveringen blev udskudt,
fordi byggeriet ikke kunne gennemføres til den
aftalte pris, ligesom skibet ikke kunne opfylde
de specifikationer, der var opstillet. Danmark
får aldrig dette skib leveret. Til gengæld er der
spildt kræfter og ressourcer på byggeinspek
tion og på juridiske omkostninger til det mislyk
kede skibsbygningsprojekt.
Danske Maritime påpeger, at EU’s udbuds
regler ikke skal tvinge myndigheder til at tage
imod udenlandske tilbud, der bygger på lave
niveauer eller ulovlige tilstande. Hensigten er
at fremme konkurrence mellem virksomheder
på pris og kvalitet. Mange EU-lande favorise
rer egne leverandører, men her i landet ender
man ofte i den anden grøft. Det giver et misfor
hold mellem kravene til danske virksomheder
og accepten af tilbud fra andre EU-lande uden
tilsvarende krav. Så længe man holder sig til
reglerne, er der ikke noget i vejen med at fore
trække en dansk leverandør, hvor man ved, at
krav til levering, sikkerhed, miljø og arbejds
miljø – elementer der alle bør medtages i vur
dering og valg af leverandør – bliver overholdt.
I offshore-sektoren er det almindeligt, at købe
re stiller krav til leverandører, herunder om sik
kerhed og arbejdsmiljø, og virksomhedernes
sociale ansvar (CSR). Det er uforståeligt, hvis
den danske stat ikke føler, at den bør tage de
samme hensyn som private operatører.
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Et internationalt erhverv
Som repræsentant for en industri, der hand
ler og opererer globalt, har Danske Maritime
et betydeligt fokus på ikke bare danske, men
også europæiske og internationale forhold af
betydning for branchen.

Europæisk samarbejde
LeaderSHIP 2020
LeaderSHIP 2020-initiativet blev lanceret af
Europa-Kommissionen i december 2011. Initi
ativet var en fortsættelse af LeaderSHIP 2015,
der var et initiativ fra 2003, hvor europæiske
skibsværfter gik sammen om at generere input
til en ny form for sektorspecifik industripolitik.
LeaderSHIP 2015 har formet de fleste politiske
tiltag i forbindelse med sektoren i de seneste
år.
LeaderSHIP 2020’s mål er at redefinere EU’s
maritime strategi for de kommende år i lyset
af de dramatiske omsving siden 2008, der
har ændret rammebetingelser og udsigter i
hele verden. Europa-Kommissionen har der
for igangsat et arbejde, der samler de vigtig
ste aktører i den europæiske maritime industri
med henblik på at etablere et samlet strate
giforslag i slutningen af 2012. Strategien skal
indeholde forslag til både den private sektor
og til myndigheder i lyset af fremtidens udfor
dringer og den voksende konkurrence fra nye
vækstlande. Danske Maritimes administreren
de direktør Jenny N. Braat er som repræsen
tant for industrien udpeget til formand for den
styregruppe, der skal udarbejde grundlaget
for den nye sektorspecifikke industripolitik for
den maritime industri. Der er i årets løb etab
leret en række undergrupper, som især skal
fokusere på problemer omkring tilstrækkelig
adgang til den rette kvalificerede arbejdskraft,
markedsadgang, lige markedsvilkår, adgang
til finansiering samt viden og innovation.
Den centrale position, Danske Maritime har i
LeaderSHIP 2020-initiativet, giver god mulig
hed for at sikre sammenhæng med det dan
ske strategiarbejde for Det Blå Danmark. Det
er glædeligt, at man såvel i EU som i Danmark

har fået øjnene op for det faktum, at industriel
produktion er en nødvendighed for at bevare
innovation og velfærd i Europa. I mange år har
det været en almen politisk opfattelse, at viden
og teknologi kunne udvikles i Europa, mens
selve produktionen måtte flyttes til lavprislan
de i Asien.

“

Danske Maritime

arbejder på flere

fronter for forbedrede
erhvervsbetingelser i

Danmark og i Europa.
Som nævnt i det foregående kapitel har det
vist sig, at virkeligheden ikke er så enkel. Når
produktionen flyttes ud, vil også udvikling,
markedsføring og andre afledte dele af virk
somhedernes aktiviteter med tiden flytte med.
Samtidig har flere europæiske, herunder også
danske, producenter opdaget, at produktion i
lavprislande ikke altid kan betale sig. Lavere
kvalitet, forsinkelser og andre forhold har ført
til, at flere producenter har hjemtaget deres
produktion. Flere må forventes at gøre det,
hvis erhvervsvilkårene i Danmark forbedres.

SEA Europe
I 2012 gennemførtes den fusion af CESA3 og
EMEC4, som Danske Maritime har arbejdet
for i flere år. De to europæiske foreninger for
henholdsvis skibsværfter og udstyrsprodu
center har oprettet en ny fælles forening, SEA
Europe5, der over for Europa-Kommissionen
skal varetage hele branchens interesser. Her
ved sikres det, at de maritime produktionser
hverv taler med én stemme, ligesom der ved
en fusion af aktiviteterne vil kunne spares res
sourcer. Den nye organisation starter ikke på
bar bund, idet såvel det meste af staben som
aktiviteterne fra de to stiftende organisationer
videreføres.
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Skibsværfterne og den maritime udstyrsindu
stri i Europa har fælles interesser, udfordringer
og politiske mål. De opererer på et globalt mar
ked med stærk konkurrence og høje teknolo
giske krav. De har styrker inden for knowhow,
innovation, produktivitet, kvalitet og service.
Og de har behov for en veluddannet og stærkt
motiveret arbejdsstyrke samt rammevilkår, der
tillader global konkurrence på lige vilkår, hvis
de skal fortsætte og udvikle deres internatio
nale styrkeposition.

IMO og globale regler
Danske Maritime har som fast rettesnor, at reg
ler, der påvirker den globale maritime industri,
skal fastlægges på globalt plan, og helst i FN’s
etablerede organ, IMO. Danske Maritimes
medlemmer er ofte at finde som rådgivere til
de danske delegationer til IMO’s møder, hvor
Danmark indtager en fremtrædende rolle.
Danske Maritime deltager tillige i det rådgiv
ningsarbejde, der udføres af forskellige orga
nisationer, med observatørstatus i IMO.
Arbejdet er ofte langsigtet, også selv om det
tit er højaktuelle emner, der tages op. Et af ho
vedemnerne i det forløbne års arbejde i IMO
har været skibsfartens bidrag til klimaændrin
ger og de krav, der skal og bør stilles til skibes
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udledning af drivhusgasser, især CO2. Danske
Maritime har dog ikke fokuseret på dette me
get politiske emnefelt, men koncentreret sig
om at forberede de kommende regler om krav
til sejlads i polarfarvande samt om at sikre, at
de allerede vedtagne IMO-regelsæt om bal
lastvand og svovludledninger bliver vedtaget
og gennemført af de deltagende lande.

Skibe til vindmøller
Et andet aktuelt fokusområde for den globale
maritime industri er offshore-vindfarme, der
udbygges voldsomt i disse år. Det kræver
stillingtagen til en række nye problemer, som
hverken er løst ved regler for den almindelige
skibsfart eller for de eksisterende offshore-ak
tiviteter.
Da gældende krav er udviklet uden hensyn til
vilkårene netop for offshore-vindfarme, vil de
skibe, der bygges og bruges ofte kræve særli
ge tilladelser eller dispensationer fra landenes
søfartsmyndigheder. Men da sådanne særreg
ler kun er gældende for de lande, der udsteder
dem, bliver det vanskeligt, eller i nogle tilfælde
umuligt, at bygge offshore-vindskibe, der kan
benyttes i både den danske del af Nordsøen
og de naboliggende norske, tyske og engel
ske dele. Der er derfor lanceret initiativer, dels

i IMO, dels i ISO6, til at udforme fælles krav til
disse skibe. Danske Maritime deltager aktivt i
IMO-arbejdet omhandlende skibe til vindmøl
ler, og formandskabet for ISO-arbejdsgruppen
ligger hos VIKING Life-Saving Equipment.

Handel og protektionisme
Alt tyder på en fortsat opbremsning af væk
sten i verdenshandlen i 2012 som følge af
den skrøbelige verdensøkonomi. Selvom der
de senere år har været en stigning i antallet
af handelsrestriktioner, har de fleste af WTO’s
medlemslande heldigvis afstået fra at lade sig
friste af egentlig protektionisme som følge af
den økonomiske og finansielle krise.

“

Danske maritime

virksomheder er

afhængige af åbne
markeder.

Danske maritime virksomheder er internatio
nalt orienterede virksomheder, som er afhæn

gige af åbne markeder, hvor der konkurreres
på lige vilkår, og Danske Maritime er således
stærk tilhænger af åbne markeder globalt.
EU har de senere år indgået en række frihan
delsaftaler med tredjelande, herunder bl.a. en
aftale med Korea, og EU forhandler for øje
blikket en række andre frihandelsaftaler med
bl.a. Canada, Singapore og Malaysia. Danske
Maritime støtter EU’s bestræbelser på at indgå
flere frihandelsaftaler. Det er vigtigt, at disse
aftaler sikrer reel markedsadgang for danske
maritime virksomheders eksport, og at afta
lerne samtidig sikrer virksomhederne lige kon
kurrencevilkår på tredjelandenes markeder.

IPR og maritime virksomheder
Beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR7)
og håndhævelse af sådanne rettigheder er
ikke nye udfordringer for danske maritime virk
somheder. Men udfordringerne er blevet større
i takt med den stigende skibsbygningsaktivitet
i Asien. Samtidig med at Kina i dag repræsen
terer et kæmpemæssigt vækstmarked med
gode eksport- og investeringsmuligheder ikke
mindst for de danske maritime udstyrs- og
serviceleverandører, er det også et af de mest
problematiske lande, hvad angår håndhævel
se af virksomheders immaterielle rettigheder.
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Problemerne med IPR i Kina og i andre asia
tiske lande er af forskelligartet karakter. Der
kan fx være tale om, at de danske maritime
virksomheders produkter enten bliver kopieret
med samme eller næsten samme funktionali
tet, eller at der bliver produceret efterligninger
med samme navn som originalen, men hvor
efterligningen ikke har samme sikkerheds- og
kvalitetsegenskaber som originalen. En ud
bredelse af forfalskede produkter eller kopi
produkter er naturligvis ikke ønskelig for den
virksomhed, der har investeret i udviklingen af
originalen, fordi det hæmmer virksomhedens
innovation, vækst og indtjening.
De øgede krav om innovation samt teknologisk
og miljømæssig udvikling på det maritime om
råde betyder desuden, at IPR bliver et endnu
vigtigere strategiredskab for de danske mari
time virksomheder.
Danske Maritime er i gang med at opruste ind
satsen inden for IPR med henblik på bedre at
kunne rådgive Foreningens medlemmer om
forskellige IPR-problemstillinger. Dette gøres
som en del af Danske Maritimes aktiviteter
i projektet Danmarks Maritime Klynge, som
er nærmere omtalt i afsnittet ’Uddannelse og
kompetencer’.
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Denne rådgivning omfatter bl.a.:
•

Øget information til medlemmerne om IPRrelevante problemstillinger, herunder bl.a.
information fra SEA Europes arbejdsgrup
pe om IPR.

•

Rådgivning af Foreningens medlemmer
om IPR, herunder bl.a. om hvor der kan
søges information om IPR-lovgivning i for
skellige lande.

•

Bindeled til myndigheder og andre interes
senter i tilfælde af mulige IPR-krænkelses
sager.

•

Workshopper om IPR-problemstillinger for
medlemmer.

Statsstøtte og konkurrenceevne
En industri, der konkurrerer globalt, skal kon
kurrere på fair og lige vilkår, og Danske Maritime
er derfor stærkt imod konkurrenceforvridende
statsstøtte. Når det drejer sig om statsstøtte til
skibsbygning, har Europa-Kommissionen fast
lagt en række regler på området, og de slår

bl.a. fast, at der ikke må gives statsstøtte til
produktionsanlæg til skibsbygning.

Tørdok i Thyborøn
Danmark er et af de lande, der eftertrykkeligt
har råbt vagt i gevær og klaget til Europa-Kom
missionen, når andre europæiske lande har
forbrudt sig mod EU-reglerne på området. Det
var derfor overraskende, da en række partier
i november 2010 indgik en aftale, der blandt
meget andet omhandlede et kontant tilskud på
35 mio. kr. til en ny tørdok på Thyborøn Havn.
En tørdok er et produktionsanlæg, som kan
anvendes til skibsbygning og -vedligeholdel
se, hvilket betyder, at den påtænkte støtte var
direkte i strid med de gældende EU-regler for
statsstøtte.
Danske Maritime gik straks ind i sagen og
gjorde de ansvarlige politikere, herunder da
værende transportminister Hans Christian
Schmidt, opmærksom på problemerne med
den påtænkte støtte. Sagen viste sig dog at
være mere kompliceret end som så. Da For
eningens henvendelser til Transportministeriet
ikke resulterede i en tilbagetrækning af løftet
om støtte til tørdokken, tog Danske Maritime
kontakt til Finansudvalget og senere til Euro
pa-Kommissionen, som Danske Maritime ind
gav en officiel klage til.
I mellemtiden var andre organisationer i Dan
ske Maritimes netværk også blevet opmærk
som på problemet, og Europa-Kommissionen
havde ud over den danske klage fået hen
vendelser fra i hvert fald to andre europæiske
lande. Det var således nu helt klart, at støtten
måtte vurderes af Kommissionen. En udbeta
ling af støtten var derfor ensbetydende med
en traktatkrænkelsessag imod Danmark, der i
givet fald ville blive rejst under det danske for
mandskab for EU.
På et møde mellem Kommissionen og Trans
portministeriet lige efter valget i september
2011 blev det, så vidt Danske Maritime er
orienteret, gjort meget tydeligt for de danske
embedsmænd, at Kommissionen anså støtte
til tørdokken for uforenelig med EU’s konkur
renceregler. Ved udgangen af 2011 mødtes
Danske Maritime med transportminister Hen
rik Dam Kristensen, som lovede, at man ikke
ville give statsstøtte til etableringen af en ny
tørdok i Thyborøn. De 35 mio. kr. ville i stedet

gå infrastrukturprojekter i havneområdet, og i
april 2012 fik Foreningen besked fra Thybo
røn Havn om, at planerne om etablering af
en tørdok i havnen med offentligt tilskud ikke
ville blive gennemført. Samtidig fik Foreningen
besked fra Europa-Kommissionen om, at den
danske forhåndsanmeldelse var trukket tilba
ge og støtten opgivet.
Sagen fik et meget langtrukkent og uheldigt
forløb, som især skyldtes, at aftalen om støtte
blev indgået uden at inddrage de relevante
erhverv eller myndigheder. Forvaltningsloven
kræver, at embedsmænd sikrer et fyldestgø
rende grundlag for deres afgørelser, men in
gen lovgivning stiller krav til grundlaget for
politiske partiers forlig, der indgås uden for
Folketingets formelle procedurer.
Danske Maritime blev mange gange i sagens
forløb direkte afvist som sparringspartner af
Transportministeriet. Men som repræsentant
for den danske maritime industri, herunder en
række værfter, der ville blive direkte ramt, hvis
støtten til en tørdok i Thyborøn gennemførtes,
kunne sagen ikke ignoreres. Og ministeriet
måtte til sidst erkende, at Danske Maritime
havde ret i, at den oprindeligt planlagte støtte
var ulovlig.
Det er ønskeligt, at man i fremtiden undgår
den slags unødigt tovtrækkeri, og at man i ste
det søger at samarbejde for at sikre, at man
ikke træffer beslutninger, der får konkurrence
forvridende effekt, og som desuden kan vise
sig skadelige for Danmark som en del af arbej
det i EU-fællesskabet.
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Miljø, innovation og fornyelse
Miljø- og klimaforandringer har medført et øget
fokus på miljørigtig adfærd og praksis i forbin
delse med drift af skibe, og dette har skabt be
hov for nye løsninger for rederierne baseret på
grønne værdier. Danske maritime leverandører
er førende inden for højteknologiske, grønne
teknologier og løsninger, og den globale grøn
ne omstilling giver derfor danske maritime virk
somheder et væsentligt markedspotentiale.

Retrofitting
Grøn omstilling i forhold til søfart handler ikke
blot om nye skibe. Den globale flåde er histo
risk stor, og da den samtidig er relativt ung, er
det ikke mindst nødvendigt at retrofitte eksiste
rende skibe. Retrofitting er installation af ud
styr, komponenter, systemer eller delsystemer
om bord på eksisterende skibe. Når man taler
om retrofitting i dag, handler det i høj grad om
at foretage klima- og miljøvenlige opdateringer
af skibe, ikke mindst på grund af nye krav og
regler.
Det var baggrunden for Danske Maritimes re
trofitting-projekt, der blev skudt i gang 1. juni
2011. Projektet, der i sit første leveår, modtog
støtte fra Den Danske Maritime Fond, er forlø
bet med succes og fortsætter ind i næste fase
med en række nye, spændende aktiviteter,
som skal medvirke til at øge Det Blå Danmarks
konkurrenceevne.
Danske maritime leverandører og rederier
deltager i projektet, som i det første år bl.a.
har koncentreret sig om en omfattende kort
lægning af de miljø- og klimaudfordringer, der
eksisterer for skibsfarten, samt hvilke tilgæn
gelige løsninger der findes på udfordringerne.
Baseret på konkrete referencecases har For
eningen udarbejdet en oversigt over løsninger,
der imødekommer aktuelle udfordringer. Over
sigten fungerer som et overskueligt hjælpe
middel for beslutningstagere, når der skal in
vesteres i nye løsninger og teknologi til skibe.
Løsningerne vil blive formidlet gennem en fæl
les maritim retrofitting-webportal, der ud fra en
række kriterier leder til de optimale løsnings
pakker og skaber kontakt til relevante leveran
dører. Webportalen er støttet af Den Danske
Maritime Fond og vil blive lanceret primo 2013.

En af de store barrierer for investering i miljøog klimavenlige løsninger er mangel på veri
ficeret dokumentation. Referencecasene og
webportalen danner grundlag for et nyt pro
jekt, hvor der udvikles et målekoncept til at på
vise og certificere effektiviseringsforbedringer
i forbindelse med implementering af nye løs
ninger på skibe. Det vil øge incitamentet til at
investere i nye miljø- og klimavenlige løsninger
og fremme afsætningsmulighederne for dan
ske maritime producenter.
Markedet for retrofitting er stærkt voksende.
Det forventes, at de danske virksomheder til
sammen kan øge deres beskæftigelse betrag
teligt over en årrække, ikke kun i Danmark,
men også i udlandet. Det vurderes, at halv
delen kan beskæftiges inden for retrofitting
og den anden halvdel inden for service. Den
øgede beskæftigelse er dog betinget af, at er
hvervet får gode og stabile rammevilkår til at
understøtte vækstmulighederne.

Produkt-service-systemer
PROTEUS er et innovationskonsortium bestå
ende af DTU, CBS, Danske Maritime og ma
ritime leverandører. Konsortiet arbejder med
at udvikle produkt-service-systemer, så after
sales service effektivt kan integreres i leveran
dørernes forretningsudvikling og således blive
en indtægtskilde, snarere end en udgift.
I stedet for at tænke på et produkt som en
isoleret størrelse fokuserer produkt-servicesystemer på at skabe den rette kombination af
produkter og serviceydelser, der skal til for at
kundernes organisation når deres resultatmål.
Ved at formulere produkter og serviceydelser
i et produkt-service-system-perspektiv maksi
meres rederiernes værdiskabelse, og leveran
dørerne får en øget interaktion mellem produkt
og besætning, så de kan sikre en stabil drift af
skibene og et langvarigt kundeforhold.

Høje internationale standarder
Kontinuerlig teknologisk udvikling er en nød
vendighed, ikke mindst henset til det globale
fokus på klima og miljø. Udviklingen kan frem
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mes bl.a. ved ambitiøse officielle krav. For
langsom implementering af miljø- og sikker
hedskrav forhaler udviklingen og bremser in
vesteringer. Det betyder ikke, at de krav, der
stilles, skal være så høje som muligt, men når
man har besluttet, hvilke krav der er nødvendi
ge, bør man ikke indføre lange overgangsord
ninger eller fritagelser. Er de vedtagne krav vir
kelig nødvendige, bør de også gennemføres.
Teknologien til at gøre skibe mere miljø- og
energivenlige eksisterer, og der er bred enig
hed om, hvilke krav skibe kan leve op til. I IMO
stilles der sådanne krav, men som oftest stilles
nye krav ikke bredt til alle skibe. Der er tradi
tion for, at eksisterende skibe kan sejle videre
med utidssvarende teknik, undertiden i meget
lange perioder.
Danske Maritime arbejder i internationale fora
for, at de krav, der stilles til skibe, er globalt
gældende, og at de i rimeligt omfang gælder
ældre skibe, der kan opdateres, så de efter
hånden lever op til samme krav som nye skibe.
De eksisterende løsninger er mange, og de
danske maritime producenter udvikler stadig
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flere og mere grønne løsninger og produkter.
Mange af de løsninger, danske maritime pro
ducenter kan levere, kan installeres på eksi
sterende skibe og vil allerede på kort sigt re
ducere negative miljø- og klimapåvirkninger.
Det drejer sig fx om løsninger inden for effek
tivisering af fremdriftssystemer, kølevandssty
ring og pumpeoptimering samt optimering og
styring af ventilatorer. Løsninger, der alle har
kort tilbagebetalingstid, og som relativt enkelt
kan installeres på eksisterende skibe.
Der skal imidlertid være incitamenter til at ind
føre den nyeste teknologi, og nye krav skal
være baseret på realistiske teknologier. Samti
dig bør der være en fordel for de rederier, der
er de første til at investere i ny teknologi for at
være på forkant med nye krav. Dette kunne i
praksis være i form af en ’first mover’-klausul,
som er beskrevet i beretningens første kapitel.
Der bør desuden være sanktionsmuligheder
i forbindelse med inspektionerne, så de, der
ikke lever op til de gældende krav, ikke blot
kan fortsætte, uden at det får konsekvenser.
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Uddannelse og kompetencer
For at de danske maritime virksomheder fort
sat kan udvikle sig og konkurrere med virk
somheder i resten af verden, er det vigtigt, at
de har adgang til den nødvendige arbejds
styrke med de rette kompetencer. Vi skal med
andre ord have et maritimt kompetenceniveau
i Danmark, der bidrager til vækst, matcher
branchens behov, øger innovation og udvik
ling samt sikrer en fortsat succesfuld maritim
industri.
I den danske maritime industri er der behov
for medarbejdere på flere uddannelsesniveau
er, og det er derfor vigtigt at fokusere på ikke
blot at uddanne folk mest muligt, men snarere
bedst muligt. Hvis vi skal stå stærkt i den glo
bale konkurrence, har vi brug for de bedste
kandidater med de rigtige kompetencer inden
for alle de uddannelsesgrene, der efterspør
ges i den danske maritime industri.
Særligt faggrupper som ingeniører, maskinme
stre og faglærte efterspørges i den maritime
industri, og inden for visse fag spås en alvorlig
mangel inden for få år.
Danske Maritime har en vigtig rolle som binde
led mellem erhvervslivet i den maritime industri
og uddannelsesinstitutionerne. Danske Mariti
me er i løbende dialog med medlemsvirksom
hederne om deres behov på uddannelses- og
kompetencesiden, ligesom Foreningen har tæt
kontakt til og samarbejde med uddannelses
steder med maritime uddannelsesområder.
Det er en vigtig opgave løbende at sikre, at
kompetencebehovet ikke bare dækkes i dag,
men også fremover, så vi sikrer, at virksomhe
derne i forhold til kompetenceudbuddet har
de bedste forudsætninger i den globale kon
kurrence, ikke mindst med fokus på nye mar
kedsmuligheder.

Kvoter på optag
Ledighed er et stort set ukendt begreb blandt
maskinmestre, og behovet for denne fag
gruppe i de danske maritime virksomheder er
stort. I den maritime industri er vurderingen, at

behovet for maskinmestre vil stige i de kom
mende år.
For at virksomhederne skal kunne skaffe kom
petent arbejdskraft, skal der være en kritisk
masse at vælge ud fra. Derfor giver det ikke
megen mening, når regeringen vælger at be
grænse optaget til en uddannelse som ma
skinmesteruddannelsen.
Maskinmestre er særdeles efterspurgte med
arbejdere, og blandt unge mennesker er ud
dannelsen populær, modsat mange andre
tekniske uddannelser. En teknisk uddannelse,
der er populær, og hvor efterspørgslen er stor,
bør ikke tvinges til at begrænse deres optag.
Det er på ingen måde til gavn for erhvervet.

“

Især ingeniører,

maskinmestre og

faglærte efterspørges i
den maritime industri.
Danske Maritime arbejder, ligesom maskin
mesterskolerne og Maskinmesterforeningen,
for, at optaget til maskinmesteruddannelserne
ikke begrænses af kvoter, så længe der ses
et behov for flere maskinmestre også på sigt.
I denne forbindelse har Danske Maritime bl.a.
skrevet til ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser Morten Øster
gaard for at gøre opmærksom på problemerne
i forhold til at begrænse optaget på maskinme
steruddannelserne.

Danmarks Maritime Klynge
Som en del af Danske Maritimes arbejde inden
for uddannelser og kompetencer deltager For
eningen i projektet Danmarks Maritime Klynge
(DKMK). Projektet er støttet af EU’s Socialfond
og EU’s Fond for Regionaludvikling.
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DKMK startede 1. november 2011 og stræk
ker sig over tre år og sigter mod at øge kom
petencer og innovation i den danske maritime
klynge og dermed skabe grobund for øget
beskæftigelse og konkurrenceevne til gavn for
hele Det Blå Danmark.
Sekretariatet for Danmarks Maritime Klynge
varetages af Europas Maritime Udviklings
center, som er lead partner i projektet. Udover
Danske Maritime og EMUC deltager Copenha
gen Business School – Blue MBA, Copenha
gen Business School – CENSEI og Institut for
Produktion og Erhvervsøkonomi, DTU Trans
port, Force Technology, Københavns Maskin
mesterskole, Københavns Universitet – Det
Juridiske Fakultet, SIMAC samt Århus Maskin
mesterskole i projektet.
I projektet er Danske Maritime involveret i til
tag, der sigter mod at afdække de maritime
kompetencebehov i Danmark, styrke innovati
onen i produktionsindustrien samt øge Det Blå
Danmarks muligheder for at udnytte globale
vækstmarkeder. Konkret er Danske Maritime
ansvarlig for følgende tre delprojekter i DKMK:

Best practice analyse
Dette delprojekt fokuserer på at analysere og
identificere, hvilke kompetencer den maritime
industri har brug for i fremtiden. Et sådant
overblik har høj prioritet for den danske ma
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ritime industri, da de rette kompetencer er en
væsentlig vækstmotor for branchen. Danske
Maritimes arbejde i dette delprojekt er nært
knyttet til Foreningens arbejde i European So
cial Dialogue Committee, som Danske Mari
time har varetaget formandskabet for i 2012.

Innovation i produkter og processer
Megen innovation foregår allerede i dag i selve
produktionen, og dette delprojekt sigter mod
at skabe grobund for, at den maritime produk
tionsindustri kan gå sammen i bredere fælles
skaber og dermed styrke branchen og dens
konkurrenceevne over for andre lande.

Rådgivningsservice
Dette delprojekt indeholder en undersøgelse
af behov for rådgivningsservice til danske
maritime SMV’er, som vil etablere sig uden for
landets grænser. Formålet med aktiviteten er
at sikre kompetenceniveauet i de danske virk
somheder, sikre virksomhedernes eksistens
og fremme deres konkurrenceevne på det
globale marked. Indsatsen skal bidrage til at
fastholde virksomhederne her i Danmark og
samtidig understøtte internationalisering af de
maritime virksomheder, så de kan opnå vækst
i kraft af det internationale marked her i Dan
mark – med særligt fokus på store eller vok
sende områder inden for maritim industri.
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International markedsudvikling
Ordretilgang og produktion
I 2011 og første halvdel af 2012 var det globa
le skibsbygningsmarked præget af en falden
de efterspørgsel på nybygninger og mangel
på tilgængelig kapital. Kontraheringsniveauet
nåede et hidtil maksimum på ca. 90 mio. kbt
(kompenseret bruttotonnage) i 2007, og ef
terfølgende blev den maritime industri ramt af
den økonomiske og finansielle krise, som be
gyndte i andet halvår af 2008.
Denne ændring i markedet betød et markant
fald i ordretilgangen, som ifølge IHS Fairplay
var på 16,4 mio. kbt fordelt på 1.400 skibe i
2009. Så lavt et kontraheringsniveau er ikke
set siden 1994. Der skete dog en stigning i
kontraheringsniveauet i 2010, hvor værfterne
globalt set opnåede ordrer på 41,2 mio. kbt
fordelt på ca. 2.800 skibe. I 2011 faldt kon
traheringsniveauet til 32,8 mio. kbt fordelt på
2.250 skibe, mens der i første halvår af 2012
blev kontraheret 12,4 mio. kbt fordelt på ca.
1.060 skibe. Udviklingen i ordretilgang, pro
duktion og ordrebeholdning siden 2000 er il
lustreret i figur 1 nedenfor.
Hvor kontraheringerne generelt som følge af
krisen har været få, nåede produktionen hi
storiske højder i 2010 og 2011, hvor der årligt

blev afleveret ca. 3.800 skibe globalt med en
samlet tonnage på 52 mio. kbt. I 2012 forven
tes en produktion på ca. 60 mio. kbt.
Produktionsniveauet taget i betragtning havde
man i midten af 2012 en global ordrehorisont
på 18 måneder, hvilket er en lavere horisont,
end et skibsværft har brug for at kunne plan
lægge sin produktion optimalt. I forhold til de
res produktionskapacitet var fordelingen af or
drer mindst attraktiv for kinesiske værfter, som
ved udgangen af juni 2012 havde en ordre
horisont på 18 måneder, mens de koreanske
værfter havde en produktionshorisont på 24
måneder.
Markedsandelen for ordrebeholdningen har
gennem de senere år været relativt stabil, når
man ser på markedsandele opgjort i kbt, jf. ta
bellen i figur 2 på næste side. Det fremgår af
tabellen, at Kina havde 36 % af verdensmar
kedet ved udgangen af juni 2012 efterfulgt af
Korea med 31 %, mens Japan lå på en tredje
plads med 15 % af verdensmarkedet.
Ved udgangen af juni 2012 var der ifølge
Clarkson World Shipyard Monitor 909 offshorefartøjer med en samlet værdi på 87,3 mia. USD
i ordre. Til sammenligning var der ved udgan
gen af juni 2011 767 offshore-fartøjer med en

Figur 1: Global ordretilgang, produktion og ordrebeholdning 2001-2011 (antal skibe)

Kilde: IHS Fairplay
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Figur 2: Markedsandel af ordretilgang fordelt på regioner (kbt)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 1. halvår 2012

EU

12,1 %

13,7 %

11,9 %

8,7 %

7,2 %

6,1 %

5,0 %

5,2 %

5,1 %

Kina

13,9 %

15,0 %

19,7 %

28,3 %

32,6 %

34,8 %

38,2 %

36,7 %

35,9 %

Japan

27,8 %

25,7 %

22,5 %

17,3 %

16,1 %

15,7 %

15,5 %

14,5 %

14,5 %

Sydkorea

36,9 %

35,7 %

35,7 %

35,7 %

33,8 %

30,5 %

30,6 %

31,9 %

31,3 %

Vietnam

0,5 %

0,5 %

1,1 %

1,2 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1,6 %

Indien

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,2 %

Brasilien

0,4 %

0,2 %

0,2 %

0,5 %

0,7 %

0,8 %

0,9 %

1,5 %

2,5 %

Rusland

0,7 %

0,9 %

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

Tyrkiet

1,0 %

1,4 %

1,4 %

1,3 %

1,2 %

0,9 %

0,8 %

0,7 %

0,8 %

Filippinerne

0,4 %

0,4 %

0,8 %

1,4 %

1,4 %

1,8 %

2,0 %

1,7 %

1,7 %

Resten

5,9 %

5,9 %

5,3 %

4,1 %

3,8 %

6,0 %

4,2 %

4,2 %

4,8 %

Verden

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,6%

100,0%

100,0%

Kilde: IHS Fairplay og CESA

samlet værdi på 28,7 mia. USD i ordre globalt.
Som figurerne nedenfor viser, ses en markant
stigning i omfanget af offshore-fartøjer i ordre
henover de seneste fire år, særligt opgjort i
værdi.
CESA Working Group on Market Forecast
(WGMF), som Danske Maritime har formand
skabet for, udarbejdede i 2012 en analyse af
forventningerne til den fremtidige efterspørg
sel efter nye skibe frem til 2030.
Ifølge analysen vil man i de kommende år
kunne forvente lav efterspørgsel på nye skibe
grundet overkapacitet på verdensmarkedet.
Det forventes, at flådebalancen vil begynde
at blive normaliseret for specialskibe såsom
offshore-skibe og fiskerifartøjer i 2012/2013.

Figur 3: Offshoreskibe i ordre (antal)

Kilde: Clarkson World Shipyard Monitor
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Danske værfter og maritime udstyrsleveran
dører har en styrkeposition inden for disse
specialfartøjer, som typisk hører til de mere
teknologitunge skibe. Derimod forventes efter
spørgslen efter store handelsskibe at være lav
også i de kommende år.
Ved et internationalt møde i sommeren 2012
mellem markedseksperter fra Europa, Kina,
Korea og Japan blev forventningerne til mar
kedsudviklingen drøftet. Der var enighed om,
at skibsbygningsmarkedet for nye skibe i de
kommende år ville gennemgå en krise med
kapacitetsreduktioner som konsekvens. På
et kommende møde vil gruppen af eksperter
drøfte definitionen og udviklingen af skibsbyg
ningskapaciteten globalt.

Figur 4: Offshoreskibe i ordre (værdi i mia. USD)

Figur 5: Forventninger til global produktion (mio. kbt)
Periode

Aktuel

CANSI (Kina)

CESA (Europa)

KOSHIPA (Korea)

SAJ (Japan)

2012-20 pr. år

56,4

54,3

59,0

54,0

2020-25 pr. år

72,5

63,5

67,1

53,5

2025-30 pr. år

71,4

78,8

81,0

61,4

2009-30 pr. år

64,2

63,7

66,0

55,7

2008

67,7

2009

77,1

2010

96,4

2011

101,8

Kilde: CANSI, CESA, KOSHIPA & SAJ

Tabellen ovenfor viser de enkelte regioners
forventninger til den globale produktion fordelt
over tid. Som det fremgår, forventes produk
tionen at falde betragteligt de kommende år
sammenlignet med de foregående, og der er
således ingen tvivl om, at de kommende år vil
byde på udfordringer for de maritime erhverv.
Hvor nybygningsordrerne vil blive placeret, vil
afhænge af de nationale skibsbygningspoli
tikker, men overkapaciteten er evident og vil
medføre værftslukninger globalt.

Prisudvikling og valutakurser
Prisudviklingen på nye skibe har været ned
adgående siden 2007 og er i dag for de fleste

handelsskibes vedkommende på samme ni
veau som i begyndelsen af 2004. Disse lavere
priser resulterer desværre i, at mange rederier
ikke anses for kreditværdige, hvorfor de har
svært ved at skaffe finansiering til opgradering
af deres flåde eller til investering i nye skibe.
På den anden side er flåden historisk stor (se
udviklingen i flådens omfang nedenfor), og
ved udgangen af 2011 havde den en gen
nemsnitsalder på 22 år. Sammenholdt med de
stærkt stigende krav til grøn transport og de
meget høje priser på brændstof udgør dette et
vækstmarked for ikke mindst de danske værf
ter og maritime leverandører, som har en klar
styrkeposition inden for grøn teknologi. Der er
dog en række eksterne faktorer, som er væ

Figur 6: Udviklingen i flåden (antal skibe)

Kilde: CANSI, CESA, KOSHIPA & SAJ
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Figur 7: Valutakursudviklingen (CNY, WON EUR og JPY i forhold til USD)

Kilde: Danmarks Nationalbank

sentlige for, hvor disse ordrer bliver placeret,
bl.a. adgang til finansiering samt udvikling i
valutakurser.
Valutakursudviklingen har været en medvirket
til, at de koreanske værfter har klaret sig bedre
end både japanske, kinesiske og europæiske.
Af figuren ovenfor fremgår det, hvordan den
koreanske valuta, wonen, ligger et godt stykke
over konkurrentlandene, når man sammenlig
ner deres valutakursudvikling indekseret.
Den reelle pris på et skib afhænger ikke bare
af prisudviklingen, men også af valutakursen.
Siden 2007 har alle lande i tabellen på mod
satte side oplevet en tilbagegang i konkurren
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ceevne. Sydkorea har oplevet en tilbagegang
på 24 % sammenlignet med 2007. På trods af
udviklingen i USD har Europa, herunder Dan
mark, mistet ca. 30 % af sin konkurrenceevne
i perioden. I Kina har de mistet 49 % af kon
kurrenceevnen, og i Japan er den gået tilbage
med hele 60 % siden maj 2007.
I de kommende år vil markedet fokusere på
grønne løsninger og driftsoptimering, såvel i
forhold til retrofitting af den eksisterende flåde
som i forhold til nybygning af skibe. Dette fo
kus på skibenes grønne profil og konkurrence
dygtighed vil være til gavn for de fleste danske
leverandører og værfter.

Figur 8: Valutakursen (eksemplificeret ved et containerskib)
Indeks maj 2007 = 100

Pris

maj '07

maj '08

maj '09

maj '10

maj ’11

maj ’12

sep ’12

63 mio.

68 mio.

57 mio.

52 mio.

52 mio.

45 mio.

39 mio.

EU

100

94

86

90

76

72

66

Danmark

100

94

86

90

76

72

66

Kina

100

98

80

74

70

59

51

Japan

100

94

71

62

54

47

40

Sydkorea

100

120

123

110

97

88

76

Kilde: Clarkson og Euro Investor
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Anvendte forkortelser
1: DIS - Dansk Internationalt Skibsregister
2: IMO - International Maritime Organization
3: CESA - Community of European Shipyards’ Association
4: EMEC - European Marine Equipment Council
5: SEA Europe - Ships and Maritime Equipment Association Europe
6: ISO - International Organization for Standardization
7: IPR - Intellectual Property Rights
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