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Thesis:
”Strategic management of power producers:
Implementing international renewable power production growth strategies”

5 main findings of my thesis:
1. Companies are motivated, but face many obstacles
2. Public ownership model restricts growth potential
3. Returning focus to core business activities results in less new business
development
4. Internationalization provides a financial hedge to the market
downturn
5. Fresh capital and new ownership structures are needed to go abroad

Omstilling av kraftbransjen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Investeringsplaner og kapitalbehov
Tilgang til kapital
Utbyttepolitikk
Fortid mot framtid
Formål av eierskap
Politisk valg

Investeringsplaner
Historisk investering i en periode med historisk lave priser
Frem til 2020 skal kraftbransjen investere 3–5 ganger så
mye som i perioden 2000–2010 (Nysted [Agder], 2014)
200 mrd. mot 2025 (Ulseth, 2015)
Jakten på grønne sert… oppgradering av nett + AMS
Må mot bør investering
Prioritering

Investeringsplaner = kapitalbehov
Sør-Norge alene: 83 milliarder
kroner (27 mrd. nett, ni mrd.
AMS og lign.,
47 mrd. produksjon)
MÅ- 48 mrd. BØR- 35 mrd.
(Thema, 2012)

«De regionale og lokale kraftselskapene vil selv ikke kunne
generere så mye investeringskapital» (Nysted [Agder] 2015a)

Kapitalkilden for investering og utbyttte
er ikke kontantstrømmen
Norwegian utilities are the largest provider of «investment grade»
bonds (48% av markedet)
opptak 90,8mrd. NOK (olje/gass tjenester 87,5 mrd)
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Data gjelder for: Agder, BKK, EB, Eidsiva, Hafslund, Lyse, Ringerikskraft, SFE, SKL, Tafjord, Tussa.

Internally generated cash flow has been insufficient to cover dividends each year since 2008 (less 2011 exception),
thus net debt has increased accordingly.»
Datakilde:
Credit Sector Report
Norwegian Utilities
Handelsbanken July 2015

Enorm vekst i investering de neste årene

Lavere inntekt, store investeringsplaner, og forventet utbytte=
Umulig å finansiere med utbyttemodellen.
Så hvordan da?
Kraftpriser i engros markedet (Elspot)
K1-K41998-K1:2015 (SSB)
2016-2022 Skorpen (Pareto) 2015

Høyere kraftpriser og
mindre investeing= høyere
soliditet
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Tilgang til kapital
I følge Thema (2012): 5 måter å få det til. Offentlige eiere kan velge å:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Redusere eieruttak
•
De fleste har hatt faste uttak (fast sum, ikke knyttet til årsresultat)
Ta initiativ til restruktureringsprosesser
•
Forsterke & effektivisere. Forhandlingstid og politisk krevende
•
Fusjon er løsningen (Nysted 2014)
•
2 av 5 selskaper forventer fusjon innen 2017 (Iglebæk 2015)
Redusere selskapets investeringsomfang
•
Akseptere mindre framtidsverdi? Sette modne investeringer på vent og
miste tidsvinduet?
Øke gjeldsopptaket
•
Flere har lav egenkapitalandel (kredittvurderingsrisiko)
Åpne opp for flere (nye) eiere i selskapet
Selge av andre aktiviteter

Men hva med eiernes finansielle kapasitet? De har lenge høstet arven, men
har ikke evne til selv å legge fram kapital når det er behov for å sikre
verdiskaping av gullklumpen på lang sikt?
«eierne er ikke i stand til å tilføre frisk kapital» (Nysted 2015a)
«Det er lite realistisk at dagens eiere skal bidra med ny kapital til
morselskapet» (Østfold 2015)

Utbyttepolitikk
1. Kommune og fylkeskommune har blitt avhengig av utbytte
•

Før i tiden var mindre investering med høyere priser = større overskudd

2. «because they are poor, owners continually try to get out as much
possible through their representation on the board» (Styremedlem)
•

Men eierne våkner til dagens markedssituasjon (halvparten av de 60
største fikk redusert utbytte i 2015)

Thema 2013

Pareto 2012

3. Nedgang i markedet og store investeringsplaner = eierskapet sine
utbytteforventninger bør reduseres på kort sikt (aktuelt?)
4. Enda mer press for utbytte etter sammenslåing når eierne må
uansett dele med sine nye medeiere om få år

Fra høsting til ny vekst
Industrilivsløpet til de norske vannkraftprodusentene
Høstingsfase

Neste fase

2020

Verdiskapt

Investeringsfase

?

Mulige verdiskapingsresultater

Investering

Mulige investeringsstrategier
-Strategiske: venter på nedfallsfrukt

?
1890-1920
Oppstart

1920-1940
Tidlig vekst

1940-1980
Sterk vekst

1980-2015
Modent

2015-2030
Stagnasjon?
Nedgang?
Ny vekst?

NB! Figuren er ikke helt empirisk basert, bare for illustrasjonsformål!

-Tung investering (BØR + MÅ)
-Begrenset investering (bare MÅ)

Kapitalisering og utbytte
«Capex averaged 87% of funding from operations (FFO) ‘12-14, while
dividends represented 37%, implying negative cash flow…»
financed through increased debt obligations
Utbytte og investering som andel av fri kontantstrøm gj.snitt ‘12-14
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Data gjelder for: Agder, BKK, EB, Eidsiva, Hafslund, Lyse, Ringerikskraft, SFE, SKL, Tafjord, Tussa .

Børs notert
(delprivat eide)

Er dette bærekraftig eierskap? God forvaltning av et fellesgode?
Kan den offentlige eierskapsmodellen klare seg på sikt uten omstilling?
«A company’s ability to adopt more flexible dividend principles will increasingly affect our credit assessment.»
Datakilde:
Credit Sector Report
Norwegian Utilities
Handelsbanken July 2015

Ulseth

Det er flere veldig gode grunner til at politikerne ikke forvalter oljefondet.
Hvorfor er det da greit at politikerne forvalter den regionale kraftfondkassen?
(Men det har blitt mer fokus på rett kompetanse i styrene i det siste)

Formål av eierskap
Kraftselskapene har vært brukt som virkemidler for å fullføre politiske mål
på kort sikt. Flere styrene har høy andel av politikere.
Er dette politikk, business eller begge deler?
Forvaltning?
Forretning?
Samfunnsøkonomi?
Bedriftsøkonomi?
Mulig å finne riktig balanse av alt sammen samtidig i en
periode med stor usikkerhet og gigantiske forandringer?

«Offentlig eierskaps største utfordring er når politisk kortsiktige mål
overskygger de forretningsmessige målene» (Gjersvold, [Trønder] 2014)
Bør eiere med kortsiktige politiske interesser holde alle kortene til
langsiktige industrielle selskaper som utgjør vår kraftframtid?
«uten langsiktig dynamiske eiere som tillater at andre aktører kommer inn
på eiersiden for å bidra med nødvendig kompetanse og kapital, så vil
vår bransje bli akterutseilt og forvitre»
(Stav [NTE] 2015) (Adolfsen 2015)

Politiske alternativ til kapitalskvis
1. Redusert utbyttekrav, frigi kapital til morgendagens verdiskapning
2. Kutt alle investeringen og opprettholde dagens utbyttekrav?
3. Fusjon?
•
•

Ikke minst opprydding og krysseierskap?
«joint liscensing constrains investment decisions» (SNF 2006)

4. Staten til unnsetning? (nytt investeringsfond fra staten)
•

Kan være en god løsning, men kan det bli høyere risiko av å løse
problemet med mer av det samme?

5. Åpne opp (dele en del av den nye kaken)?
•
•
•
•

Privatisering betyr ikke alltid utenlands, kan også være innenlands
«hands off» eier (pensjonsfond) – KLP og flere andre i inn- og utland
OED- Industrikonsesjonsloven forandring forslag 9. nov.15
Ikke gi vekk gården, men heller dele de uutnyttede ressursene som
kan høstes fra utmarka

Fakta er klar: Per i dag er det begrensede muligheter
for videre verdiskaping innen kraftbransjen.
Hvordan kan evne blir løftet?
Bransjen trenger kapitaltilførsel og ikke minst mer fleksibelt
industrielt eierskap for å kunne innfri forventningene innen de neste
årene. Derfor er det nødvendig med eierskapsomstilling i
kraftbransjen (på en eller annen måte) for å sikre langsiktig grønn
konkurransekraft.

Hvordan man skal få til dette er opp til politikerne selv

Takk for meg

Tyson.weaver@hisf.no
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