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Maritimt Forum om regjeringens midlertidige løsning i Eksportfinanssaken:

VI TRENGER EN VARIG LØSNING FOR NORSK EKSPORTFINANSIERING
Finansdepartementet varslet i går kveld en forlengelse av Eksportfinans’ midlertidige unntak
fra EUs kapitaldekningsdirektiv. Det betyr at Eksportfinans får drive videre som i dag i
ytterligere ett år.
-Det er jo bra dersom avklaringen bidrar til større forutsigbarhet i rammevilkårene for
norsk eksportfinansiering, men vi forventer at det så snart som mulig kommer på plass
en permanent ordning. For den maritime industrien er forutsigbarhet i de
myndighetsbestemte ordningene for eksportgarantier og finansiering ekstremt viktig.
Spesielt gjelder det i tider hvor situasjonen i verdensøkonomien er så usikker som nå.
Hvordan markedet oppfatter en slik midlertidig løsning er vi usikre på. Det vil vise seg
de nærmeste ukene, sier daglig leder i Maritimt Forum Jørn Prangerød.
Maritimt Forum har i lengre tid vært bekymret for konsekvensene av EUs
kapitaldekningsdirektiv for Eksportfinans’ mulighet for å tilby langsiktig finansiering til
norske eksportbedrifter. Det maritime næringslivet i Norge konkurrerer med virksomheter i
andre europeiske land som har bedt om og fått unntak fra direktivet. Norske myndigheter har
ikke bedt om unntak, men Eksportfinans ble innvilget et midlertidig unntak ut 2011.
Regjeringen viderefører dette unntaket ytterligere ett år, dvs. frem til 31. desember 2012 og
fremhever at det skal jobbes videre med å finne en permanent løsning.
-Med den finansielle uro vi ser seiler opp vil nettopp denne type av langsiktig
finansiering bli mangelvare og vil følgelig være helt avgjørende for at de norske
aktørene skal ha forutsetninger for å kunne delta i konkurransen om oppdrag
internasjonalt. Dersom norske bedrifter ikke er i stand til å tilby langsiktig finansiering
ved salg av større prosjekter til for eksempel Gazprom, Petrobras eller andre, så
kommer de ikke på listen over aktuelle tilbydere. Ett slikt stort prosjekt involverer
gjerne et hundretalls norske underleverandører, sier Prangerød.
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Maritimt Forum er en samarbeidende stiftelse med over 700 bedrifter og organisasjoner over hele landet som
medlemmer. Sammen representerer de hele verdikjeden i den maritime næringsklyngen i Norge, med både
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, selgere og kjøpere av maritime produkter og tjenester.

