UTBLICK KINA OFFSHORE
Från FULL FART FRAM till STOPP I MASKIN

Johan Gärdin, Offshore Manager Region Greater China
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SAFER, SMARTER, GREENER

Kinas externa marknad lider av det universella problemet
1. Oljepriset medger inte samma aktivitet som tidigare
eftersom oljebolagen slagit till panikbromsen
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Kinas externa marknad lider av det universella problemet
2. Oavsett oljepris, och trots halvhjärtad skrotning, så är
det för många oljeriggar i världen

MOU: Mobile Offshore Units (alla kategorier) – världsflotta dryga
5000 enheter
OSV: Offshore Support Vessels (alla kategorier) – världsflotta
knappa 8000 fartyg och orderbok 500 fartyg
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Lyckorus följt av baksmälla
 Många länder drabbas av vikande marknad – men det känns tydligast i Kina som
för två år sedan firade att man gått förbi Singapore i ordervolym
 Extremt fördelaktiga finansieringsvillkor och lågt pris var framgångsreceptet
 Investerare och mindre rederier med ’det-händer-inte-mig’ som affärsmodell drev
det hela som om den krypande stadiga minskningen av oljepris inte betydde
något för just dem

Dussinet varv har tillsammans nästan 70 Drilling Jack-Ups fastklistrade i
orderböckerna – de flesta ren spekulation; flertalet av dessa kan inte se
fram emot uppdrag efter leverans och är alltså mycket ’svårlevererade’
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Men en stark Planekonomi kan väl inte fallera?
 Kinas regering sitter mellan två eldar;
 De vet att det finns för många skepps- och offshorevarv och att alla inte kan
överleva (skeppsvarv: en trolig reduktion från hundratals till tiotals)
 De vet också att detta medför stora och svårfixade konsekvenser för lokala
samhällen och troligen vill ingen hålla i yxan
 Man prövar att ställa utvecklingspengar till förfogande men har inte tvingat
fram stödbeställningar från statsägda företag / oljebolag etc. som har sina egna
demoner att bekämpa. Principen verkar sund men har lett till absurda utfall som
konstruktion av borrfartyg eller jack-ups som ingen gitter beställa på många år.
Fördelningen av pengarna är också en ganska svårkontrollerad process.
 En viss konsolidering inom industrin är på gång, och man spekulerar i om de
två stora geografiska statliga varvsgrupperna CSIC och CSSC kommer att slås
samman. Dessa kontrollerar en stor andel av varven inklusive de största, men
inte alla offshorevarv
 Två av de stora offshorevarven* har enorma affärskoncerner bakom sig
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Hur, Vadan och Varthän?
Bortsett från utvecklingsarbete, konsolidering och radikala personalminskningar så
letar den kinesiska industrin efter utvägar
 Kortsiktigt: Kan Iran, vars bekantskap man odlat under de långa sanktionsåren,
träda in och absorbera den problematiska spökflottan? Det finns ett uppdämt
behov av infrastruktur, inklusive riggar, i Iran, det vet alla, och här finns de redo
med mängdrabatt
 Svar JA. Och NEJ.

 Förhoppningarna har så långt och i stort sett kommit på skam, delvis eftersom
Iranierna helst betalar i olja och varven om man finge välja helst hade haft Dollar,
men nyligen har vi sett enstaka fall som verkar lovande
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Hur, Vadan och Varthän?
När oljepriset nosar på sextio eller så:
 Flytande produktion, när och om Brasilien
hämtat sig från Operation Car Wash, och när
oljepriset medger ytterligare utbyggnad i Nordsjön
och Afrika

All kostnadsreduktion som ska till pekar numera klart och tydligt på tillverkning
av skrov, marina system och i senare tid även processmoduler i Kina.
Korea har spelat sitt sista kort på ett tag (de har kämpat med obeskrivligt stora
och komplicerade Mega-projekt, blivit för dyra och förlorat sitt goda rykte vad
gäller leveranssäkerhet), och Singapore är också för kostsamt).
I Kina har man passerat brytpunkten där de är tillräckligt bra och tillräckligt billiga
och tillräckligt pålitliga för att svagheterna ska kompenseras av fördelarna
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Hur, Vadan och Varthän?
Mera långsiktigt:
 En av egenheterna med Kina är att nästan allting räknas i stora tal, när det sätter
av på allvar
 Därför riktar man nu oftare blicken mot offshore vind (fasta såväl som flytande
installationer) och offshore aqua-culture (fiskodling)
 Trots påtaglig risk for konflikter siktar Kina på en allmän och omfattande
utveckling av havsresurser i Sydkinesiska Havet
 Olja & Gas
 Fiskeri och Alger
 Infrastruktur inklusive portabla kärnkraftverk

 Mineraler
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Hur, Vadan och Varthän?
Så om Kina tagit över stora delar av tillverkningen inom offshore olja och gas (och
Korea verkar skakigare och skakigare), kommer samma sak att ske med
 Installationsfartyg för vindturbiner?
 Monopiles och flytande aggregat?
 Vindturbiner, f.ö. redan där, nästa steg vertikalaxlade aggregat
 Stora flytande konstruktioner för fiskodling på djupt vatten?

RÄKNA MED ATT DETTA KRÄVER OFFSHORETEKNIK
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Hur, Vadan och Varthän?
Det stora diskussionsämnet i Nordsjön –
Decommissioning?
 Inget stort behov för kinesisk offshoreindustri –
grunt vatten och små plattformar
 Fokus på utländska beställare, om det blir några
 Förfrågningar så långt baserade på någon slags semisubmersible för stora bitar eller 4-benings lift boat
med 1000-1500 t kran för mindre bitar
 Tveksamt om det blir någon boom för dyra och stora
enheter – det tåget har gått och det mesta kan
plockas isär med enklare medel
 En eller annan enkel jack up specialutrustad for Plug &
Abandonment med mindre borrpaket och utökad
krankapacitet kommer att beställas, kanske en utväg
for några övergivna riggar
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Uppsummering
 Dåliga tider även i Kina sätter varven på
pottkanten – White-listed eller dödförklarad
 Kina har ett visst rörelsemängdsmoment
som håller igång, samtidigt som projekten
går långsammare och långsammare
 Ett visst mått av bränt barn-effekt, särskilt
runt finansieringsmodellen, men Kina
släpper inte greppet om offshore bara det
kommer igång igen snart
 En del olje- & gas-segment visar livstecken
 Omfokusering (tillfälligt halmstrå eller Nu
Börjar Det?) på offshore vind och fiskodling
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Möjligheter och utmaningar inom Subseaindustrin
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