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Introduksjon og nøkkeltall



GIEK/Eksportkreditt er 
selvfinansierende
▪ Driften dekkes av garantiinntektene
▪ Det er ingen løpende kostnad for staten eller 

skattebetalerne gitt sunn drift av 
virksomheten

▪ Rammer på 183 milliarder kroner
▪ Kundene står for en vesentlig andel av norsk 

kapitalvareeksport  
▪ Store ringvirkninger for underleverandører / 

SMB
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Stor finansiell motor

Foto: Vestas Wind Systems



Snapshots av prosjekter med grønn teknologi hvor GIEK/Eksportkreditt bidrar i finansieringen 
sammen med norske og internasjonale banker.
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Porteføljeutvikling fornybar 2014-2018
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Kvi  

Kvitfjell/Raufjell – Alcoa Norway
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Garantier i 2017



Utvalgte case Grønne Teknologier
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Produkt: 60 MW Solkraftverk Agua Fria, Honduras
Eksportør: Scatec Solar
Kjøper: Prodersa 
Vårt bidrag: Lån opprinnelig opp til USD 62
millioner fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK

Solkraftverk i Honduras: 

«Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med GIEK, og vi har fått til 
mye sammen. GIEK sikrer at Norge bidrar til utbygging av meget viktig 
fornybar kraftforsyning i utviklingsland. GIEK er for oss en helt 
nødvendig partner for at vi skal lykkes med den vekstrategien vi har 
frem mot 2020» CEO Raymond Carlsen i Scatec Solar



Vindkraft til norsk tungindustri
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Vårt oppdrag: Bidra til at kraftkrevende industri oppnår 
langsiktige kraftkontrakter i markedet

Kraftkjøper: Alcoa (450 ansatte, Mosjøen og Lista) 

GIEKs bidrag: Garanti til kraftprodusenter for kraftkjøp 
på vegne av norske industribedrifter

Resultat: Alcoa inngikk 15 års kraftkontrakter med 
utbyggere av nye vindkraftverk i Nord-
Norge og på Vestlandet.



Teknologieksport til USA
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Eksportleveranse: Norsk teknologi for ligninproduksjon

Vårt oppdrag: Styrke norsk eksportørs konkurransekraft 

Garantimottaker: Lignotech Florida LLC 
(55 % Borregaard eid) 

GIEKs bidrag: Garanti for lån fra SEB til fabrikkanlegg i 
Florida for produksjon av lignin.

Resultat: Borregaard bygger nytt fabrikkanlegg 
med amerikansk partner basert på 
fornybare materialer og styrker sin 
posisjon i et raskt voksende marked for 
lignin.



Solenergi fra Glomfjord
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Produkt: Materiale til solcellepaneler

Eksportør: Norwegian Crystals 

GIEKs bidrag: Betalingsgarantier og remburser – med 
en total størrelse på NOK 60 millioner.

Resultat: Kontrakter i Asia
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Produkt: Kabelkaruseller

Eksportør: Drammen Yards

Kjøper: Drammen Yards Leasing i Sverige

Vårt bidrag: 16,8 millioner kroner finansiert  med lån 
fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK.

Det er stort potensiale for denne typen utstyr innenfor offshore vind, 
og det skal investeres like mye, og kanskje mer, i offshore vind som 
i oljebransjen. Det er et klart potensiale innenfor offshore vind for flere 
norske leverandører som tradisjonelt har levert til oljesektoren. 

Per Knutsen, daglig leder i Drammen Yard

Eksportfinansieringen
– et veldig nyttig instrument!



Nye krav til svovelutslipp i internasjonal skipsfart fra 2020, -
GIEK/Eksportkreditt bidrar med finansiering av både nybygg og retrofit 
basert på leveranser fra norske leverandører

Scrubbers



Four types of financing within the maritime industry
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NEW VESSELS

Ships built in Norway for:

▪ Foreign owner.

▪ Norwegian owner 

within the offshore 

sector.

Ships built at Norwegian 

owned yard outside

Norway

▪ Shipyard in Country A

=>owner/buyer in 

Country ≠A.

Export Credit Norway 

can finance up to 80% of 

the shipbuilding contract.

PARTS-OF-SHIPS

For Norwegian content in 

ships to be built by yards 

outside Norway:

▪ Repayment period –

up to 12 years.

Export Credit Norway 

can finance up to 80% of 

the contract amount of 

Norwegian Ship 

equipment and Services.

RETROFIT

Retrofit equipment is 

defined as capital goods 

considered as 

depreciable capital 

equipment:

• Repayment period –

up to 81/2 years.

• Minimum 30% 

Norwegain content.

Export Credit Norway 

can finance up to 85% of 

the retrofit contract. 

Credit Frame 

Agreement.

CONVERSIONS

Ships converted at yards 

in Norway:

• Repayment period –

up to 12 years.

• Value of conversion 

contract, excluding 

value of 2nd hand 

vessel

Export Credit Norway 

can finance up to 80% of 

the conversion contract.



Våre roller i virkemiddelapparatet 
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TrygghetSalgPosisjonering uteOppbygging



Takk for oppmerksomheten!

Giek.no
Eksportkreditt.no
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