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Innspill fra Maritimt Forum til departementets område-

gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet 
 
Maritim Forum viser til konsulentrapporten Områdegjennomgang av det næringsrettede 
virkemiddelapparatet, og ønsker med dette å komme med innspill til rapporten. Maritimt 
Forum representerer fellesinteressene til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i 
maritim næring.  
 
1. Om maritim næring og det næringsrettede virkemiddelapparatet 
 
Maritim næring er en av Norges største og viktigste næringer. I 2019 sysselsatte næringen 
nesten 90 000 kvinner og menn, og bidrog med 148 mrd. kroner i verdiskaping. Norsk 
maritim næring er blant våre aller mest internasjonalt rettede, og er vår nest største 
bidragsyter til eksportinntekter.  
 
Den norske maritime klyngen består av selskaper som er globalt ledende innen alle 
segmenter. Klyngen er også kjennetegnet av en sterk innovasjonskraft, og leverer 
verdensledende kunnskapsbaserte produkter og tjenester.  
 
Gjennom et nært samspill mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og myndigheter har det 
vært drevet frem store fremskritt innen bærekraftige maritime løsninger og teknologi. For 
å bevare vår sterke posisjon globalt, er det avgjørende at myndighetene legger til rette for 
grunnleggende og forutsigbare rammevilkår. Det er også viktig at det satses betydelig på 
forskning og utvikling av nye lav- og nullutslippsteknologier.  
 
Det næringsrettede virkemiddelapparatet er i all hovedsak et godt instrument for norsk 
maritimt næringsliv. Samtidig er det alltid grunnlag for forbedringer. Derfor hilser vi 
departementets områdegjennomgang velkommen.  
 
2. Konsolidering av eksportfinansieringsområdet 
 
Maritim næring har vært den største brukeren av eksportfinansieringsordningene. God 
tilgang til kapital er helt avgjørende for verdiskapingen, sysselsettingen og den videre 
teknologiutviklingen i maritim næring. De siste årene har kapitaltilgangen vært svekket 
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som følge av endrede krav til sikkerhet og inntjening hos banker og finansinstitusjoner. 
Dette har vært utfordrende for den maritime klyngen. Derfor har ordningene til de statlige 
eksportfinansieringsinstitusjonene bidratt mye til å opprettholde evnen til omstilling og 
vekst.  
 
Et velfungerende eksportfinansieringstilbud som sikrer tilgang til finansiering av svært 
kapitalintensive investeringer er blitt et viktig supplement til tradisjonell 
bankfinansiering.  
 
Maritim næring gjennomgår nå stor omstilling, bl.a. som følge av endrede markedsforhold 
og det pågående grønne skiftet. Derfor vil vi se et økende behov for eksportfinansierings-
ordningene i årene som kommer.   
 
Maritim Forum mener at dagens ordning fungerer godt. Eksportfinansieringsordningene 
er konkurransedyktige og effektive. Samarbeidet mellom GIEK og Eksportkreditt Norge 
oppleves som godt. Likevel er det flere gode argumenter for en sammenslåing, og vi er 
positivt innstilt til videre utredning av konsulentrapportens anbefaling om at det 
opprettes en ny eksportfinansieringsaktør, basert på en konsolidering av GIEK og 
Eksportkreditt Norge.  
 
Det er imidlertid noen viktige forutsetninger som må være innfridd for at en eventuell 
sammenslåing ikke svekker konkurransedyktigheten. Før en ev. ny 
eksportfinansieringsaktør ser dagens lys er det viktig at norske myndigheter sikrer at 
konkurransedyktigheten til ordningene, slik vi kjenner den i dag, ikke svekkes.  
 
3. Konklusjon 

 

Vi i prinsippet for en sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt Norge. En eventuell 
konsolidering av aktørene reiser imidlertid en rekke spørsmål som må vurderes grundig. 
Dette må gjøres i forkant av en ev. sammenslåing.  
 

*** 
 
Vennligst ta kontakt dersom det er ønskelig med utdypninger til ovennevnte avsnitt.  
Med vennlig hilsen,  
 
Maritimt Forum 

 
Ivar Engan 
Daglig leder  


