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Vedrørende evaluering av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og 
Eksportkreditt Norge AS 

 
Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev datert 21. desember 2017 
vedrørende ovennevnte. Sjømat Norge vil nedenfor gi sine merknader.  
 
Det offentlige eksportfinansieringstilbudet er et viktig supplement til private finansforetak. Det 
er bra at det settes av ressurser til evaluering med jevne mellomrom, og at brukerne gis 
anledning til å gi innspill i denne prosessen. Det bidrar til å sikre at ordningene også 
fremover klarer å levere et best mulig tilbud i forhold til rammebetingelsene. 
 
Rapportens dekningsområde 
Etter vårt syn er det en svakhet at organiseringen og rammebetingelsene for GIEK 
Kredittforsikring (GK) er utelatt i evalueringen. På den måten mister NFD anledning til å 
evaluere helheten i virkemiddelapparatet på eksportgaranti. 
 
Sjømat Norge tillater seg likevel å understreke behovet for kredittforsikring i "non marketable 
risk-området" i fremtiden, og som i dag er administrert via GIEK Kredittforsikring. De krav GK 
nå har med krav til avkastning er ikke forenlig med det risikobildet våre medlemmer møter i 
land med høy risiko. Slike rammebetingelser kan forhindre våre medlemmer fra aktivitet i 
markeder med høy risiko. 
 
Vi tillater oss også å peke på betydningen av GK som myndighetenes instrument for 
situasjoner med brå og store omveltninger i verdensmarkedet for sjømat, jfr. boikott med 
påfølgende utestengelse av sjømatnæringa for leveranser til Russland.   
 
Som også rapporten påpeker, finnes de et mulighetsrom i EØS-regelverket for å bruke 
denne type instrument. De fleste andre land har valgt å la kortsiktig kredittforsikring i "non 
marketable risk-området" være en del av det statlige garantiinstituttet eller i det minste unnta 
det fra avkastningskrav. Det mener vi også bør gjøres i Norge. 
 
 
Gjeldende ordning 
Dagens ordning har vært dominert av petroleumsrettet næring. Sjømat Norge har inntrykk av 
at effektiviteten i saksbehandlingen og kunnskapsnivået innenfor havbruk kan økes.  
 
Mange av våre medlemmer driver utstrakt eksportvirksomhet. Flere av disse opplever 
kompliserte søknadsprosesser, til tider svært lang behandlingstid, og lav sannsynlighet for å 
få innvilget søknader.  
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I tillegg vil vi vise til vårt høringssvar av 5. februar 2018 vedrørende utkast til endring i 
eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen. Der påpekte vi en bekymring for 
at for høye krav til egenkapital kan bremse en positiv utvikling. 
 
Oppsummering 
Våre hovedpunkter: 

- vil vi henstille departementet til å vurdere hele det offentlige virkemiddelapparatet 
under ett 

- legg kravet til avkastning på det nivået EØS-regelverket gir anledning til, og som de 
fleste andre land har lagt seg på 

- påse at tilbudet i form av kunnskap og saksbehandlingstid er i henhold til 
forventingene  

- forenkle søknadsprosessene der det er mulig. Her mener vi det er naturlig å vurdere 
en sammenslåing av dagens ordninger som løsning 

- vi anmoder om at GIEK, sammen med bankene, påser at ikke kravet til egenkapital 
settes unødvendig høyt. 
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