
OFFSHOREKONFERANSE FOSNAVÅG

Marianne Kvinnesland

Sparebanken Møre – Offshore

5. September 2018

Fra krise i offshorerederiene til håp og nye muligheter ?



Markedskrise - bakgrunn 
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► Lav lønnsomhet i oljeselskapene med oljepris på > USD 100/fat 

► Kraftig økning i skiferoljeproduksjonen fra USA kombinert med lavere global 
vekst og oljeetterspørsel enn forventet  Ubalanse i oljemarkedet.

► Dramatisk fall i oljeprisen sommeren 2014 

► Kostnadsfokus og oljeprisfall  redusert investeringsvilje i oljeselskapene 
 mange planlagte prosjekt utsatt 

► Oljeserviceseindustrien  inntektssvikt på ca. 40% fra 2014 til 2017. 

► OPEC prioriterte egen markedsandel fremfor prisøkning i 2015.

► Høy kontraheringstakt for rigg og PSV inn i krisen  betydelig og 

vedvarende overkapasitet   



Markedskrise - bakgrunn 
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Kraftig økning i produksjonen av skiferolje fra USA

I juli i år produserte USA for første gang i historien 11 mill. f/d



Konsekvenser for banken
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Målsettinger som ble nedfelt i bransjeanalysen i starten av krisen

1. Bankens økonomiske interesse har førsteprioritet

2. Finansiell restrukturering bør føre til en robust løsning som kan holde 
flere år i et svakt marked

3. Lokalt eierskap søkes beholdt i den grad det er mulig og 
formålstjenlig

4. Primært søkes interesse-felleskap med utvalgte norske banker
(lokale/langsiktig dedikerte til bransjen) og våre kunders hovedeier
(for å beholde lokalt eierskap om mulig)

5. En balansert og rettferdig løsning søkes oppnådd basert på 
panterettslig prioritetsrekkefølge og muligheten til å øke selskapenes 
risikokapital. Rent finansielle interesser som obligasjonseiere bør ikke 
sitte i førersetet hva gjelder betingelsene for en restrukturering

6. Det er viktig at vi behandler våre kjernekunder på en god måte i den 
markedssituasjonen som oljeprisfallet fører med seg. 



Konsekvenser for offshorerederiene  
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►Fartøy i opplag

►Betydelig forverring av finansiell stilling - svekket soliditet og likviditet. 

►Gjeldsbetjeningsevnen gradvis svekket fra 2015  kostnads-
reduksjoner, lettelser/brudd i lånevilkår, avdragsutsettelser, 
restruktureringer.

►Krisen i oljeservicebransjen har i mange tilfeller svekket kvaliteten på 
kontraktsmotparter, som i tillegg har ønsket å si opp / 

reforhandle kontraktene.



Konsekvenser for offshorerederiene  
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►Restruktureringene involverer ofte mange banker med ulike 
posisjoner + andre interessenter.

►Kompliserte selskapsstrukturer, interne fordringer, garantier..

►Utfordringer knyttet til obligasjonslån

►Usikkerhet om skipsverdier

►Styrets ansvar og handleplikt – krav om forsvarlig soliditet/likviditet

►Restruktureringene har vært mye mer tidkrevende og kostbare enn 
forventet/nødvendig og de store bankene og GIEK har styrt mye av 
spillet, men alle parter har vært innstilt på videre drift

►Konsolidering har medført utflytting av rederi fra vår region.



Konsekvenser for offshorerederiene  
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• Solide lokale eiere med sterk klyngeforankring og globalt fokus er 
best.

• Nasjonale eller internasjonale eiere med klyngeforståelse og globalt 
fokus er nest best.

• Nasjonale eller internasjonale eiere som flytter rederiene fra 
Sunnmøre, gir en varig svekking av den maritime klyngen

• Finansielle restruktureringseiere gir smertefull omstilling

• Finansielle gribber er det som skader klyngen mest

Professor Torgeir Reve (30.09.2016) : Hva slags konsolidering er best for 
den maritime klyngen på Sunnmøre ?



Konsekvenser for offshorerederiene  
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►«Standstill» i starten for å få pusterom

►Avdragsutsettelser 

►«Runway» til 2019 / 2020 / 2021

►Konvertering av obligasjonslån – eventuelt «PIK» rente

►Liten grad av «haircut»

►«Kick-the-can» løsning

Restruktureringsforhandlingene / - løsningene



Status og framtidsutsikter
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Runde 2 ?
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Konsekvenser for offshorekundene  
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Status og framtidsutsikter

► Betydelig økning i energietterspørselen og gradvis skift mot lavkarbon energimiks. 

► Olje og gass bidrar i dag med ca. 57% av verdens energiforbruk  forventes å være 

ca. 53 % i 2040 (BPs basisscenario).  

► Kull utgjør ca 28 % av totalen  andel forventes å reduseres mer enn for olje og 

gass.  

► Størst vekst forventes å være økningen i fornybar energi i Kina.

► Økt fokus på CO2 fangst og lagring

 Fornybar energi vil i 

økende grad fortrenge 
fossilt brennstoff, men olje 
og gass vil i de aller fleste 
sannsynlige scenarier ha en 
dominerende posisjon i lang 
tid fremover.
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Status og framtidsutsikter

Kilde :  BP 

► Politiske vedtak nasjonalt og globalt

► Økonomisk vekst spesielt i Kina og India

► Pris og lønnsomhet for fornybare 
energikilder

► Utbredelse av elbiler / forbud mot 
forbrenningsmotor i biler

► CO2 avgift – omfang og størrelse 

Utviklingen i energikilder vil bl.a. avhenge av følgende :

► Fangst og lagring av CO2

► Teknologisk utvikling – hvor raskt skjer 
overgang til fornybare energikilder

► Skifte fra kull til gass utsettes pga
manglende politisk vilje

► Energieffektivitet
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Status og framtidsutsikter

► Kostnadene er kraftig redusert  betydelig reduksjon i break-even

oljepris for utbygging av felt. 

► Økt oljepris  økt kontantstrøm for oljeselskapene (sterkeste på 10 
år) og antall nye letefunn er på et historisk lavmål  økt optimisme i 
oljeselskap og leverandørindustri  oppjusterte letebudsjett / 
investeringsnivået generelt øker  Økt investorinteresse for 

oljesektoren.

God korrelasjon mellom kontantstrøm i oljeselskap og leteaktivitet

Kilde : 
Rystad og Nordea Markets
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Status og framtidsutsikter

► Oljeselskapenes påviste reserver har vært fallende i mange år - vi 
tror derfor ikke dagens lave leteaktivitet er bærekraftig på lang sikt

► Nødvendig å øke investeringene bare for å kompensere for redusert 
produksjon fra eksisterende felt

Oljereserver og årlig produksjon



15

Status og framtidsutsikter

► Økt lete- og produksjonsaktivitet

► Økt aktivitet som følge av tidligere utsatte prosjekt / vedlikehold

► Alternative bruksområder

► Nedstengning og fjerning av gamle installasjoner

► Investere i fartøy på lave priser – konkurransedyktige for langsiktige 
kontrakter 

► Offshore vind

► Erstatte helikoptre for frakt av personell til / fra installasjoner

► Høy oljepris  optimisme  lettere tilgang på kapital

Maersk AHTS to clean up Pacific 
plastic
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Status og framtidsutsikter

►Satse når nedsiden er liten og oppsiden stor – i realiteten 
omvendt : investorer og kredittinstitusjonene kjemper om å 
kaste penger etter ethvert prosjekt når markedet er på topp….

►Enda mer opptatt av låntakers soliditet/oppnådde resultater og 
fartøyenes beskjeftigelse og krever noe mer egenfinansiering 
fra eierne

►Lære av krisen, men ikke bli skyggeredde

►Har deltatt i finansiering av flere investeringer i offshorefartøy 
i år og vurderer også prosjekt p.t.

►Bidra til fortsatt robuste og levedyktige rederier i vårt distrikt

►Dyktige og innovative rederi  håp og nye muligheter !


