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Det norske eksportkredittsystemet 
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Garantistillelser fra den norske staten overfor 

Eksportkreditt, banker, livselskaper, utenlandske 

kjøpere m.m.

Lån fra den norske staten garantert av banker og / 

eller GIEK. Fast eller flytende rente. Alle lån ihht. 

den internasjonale avtalen om eksportkreditter 

(OECD).



Eksportkreditt og GIEK slås sammen til en virksomhet

➢Formålet med sammenslåingen er todelt: 

• Et mer effektivt eksportfinansieringssystem

• Å gjøre tilbudet enklere for næringslivet

➢Tilbudet og ordningene for næringslivet vil videreføres 
som i dag 

➢Det etableres en ny etat med eget styre, lokalisert i Oslo

➢Den nye etaten skal være operativ senest 1. juli 2021

➢Den nye etaten får navnet Eksportfinansiering Norge 
(Eksfin)/Export Finance Norway



Konkurransedyktige 

rentebetingelser
Lån fra den norske 

staten

Stabil, langsiktig 

finansiering

Vårt oppdrag er å yte 

konkurransedyktig 

finansiering til kjøpere 

av norske kapitalvarer, 

skip og tjenester. 



Verdien av langsiktig eksportfinansiering

Kjøper:

▪ Langsiktig finansiering til 
konkurransedyktig rente

▪ Alternativ finansieringskilde 
– diversifisering av 
lånekilder

▪ Rådgivning knyttet til 
eksportkontrakten og 
finansieringen av kontrakten

Eksportør:

▪ Økt salg

▪ Redusert risiko – kjøper har 
sikret finansiering av sine 
betalingsforpliktelser

▪ Rådgivning knyttet til 
eksportkontrakten og 
finansieringen av kontrakten

Banker:

▪ Redusert behov for 
langsiktige innlån

▪ Forbedrede forholdstall          
(“net stable funding ratio”)

▪ Redusert marginrisiko –
Eksportkreditt yter lånet og 
banken stiller garanti

▪ Flere forretninger –
strukturering og arrangering 
av eksportkreditter



Generelle vilkår
- maksimum lånebeløp og tilbakebetalingsperiode

Kapitalvarer

Skip

Fornybar energi

Tilbakebetalings-

periode

Lånebeløp

8½ eller 10 år

12 år

18 år

85%

80%

85%

Norsk innhold

Må være minimum 30% 

av kontraktsverdien

OECD-krav

Alle lånebetingelser må 

følge den internasjonale 

avtalen for 

eksportkreditter



To attraktive rentevalg

CIRR-lån («Commercial Interest Reference Rates»)

Fast rente for hele låneperioden

Tilgjengelige renter som kvoteres kommer fra OECD den 15. i hver 

måned

Eksportkreditt kvoterer fastrenter før inngåelse av 

eksportkontrakten – en gratis renteopsjon 

Alle valutaslag innen OECD er tilgjengelige

Markedslån

Priset ihht. gjeldende markedsbetingelser

Flytende rente (fast margin over interbankrenten)

Tilgjengelig i de fleste OECD-valutaslag

% Fast rente Flytende rente



Norske stålmerder til skotske Loch Duart

© GIEK og Eksportkreditt Norge (Eksportfinansiering Norge f.o.m. 1. juli 2021) 

Produkt: Wavemaster stålmerder

Eksportør: AKVA group ASA

Kjøper: Loch Duart Ltd

Lånebeløp: GBP 1,3 millioner/ 5 års 
nedbetalingstid

Garantister: GIEK 80%, HSBC UK 20%



Helnorsk utstyrsleveranse til Island

© GIEK og Eksportkreditt Norge (Eksportfinansiering Norge f.o.m. 1. juli 2021) 

Produkt: Maritimt teknisk utstyr til Ísfells
servicestasjon for oppdrett

Eksportør: Selstad, GEA Norway AS, Netkem, 
Optimar, Isovent, Industrikran 
Norge og Johansen Slip

Kjøper: Ísfell Ehf

Lånebeløp: EUR 1,4 millioner / 8 års 
nedbetalingstid

Garantister: Arion Banki 100%



Fra Bergen til Australia: Finansiering av subsea-teknologi

Produkt: Subsea pumper 

Eksportør: OneSubsea Processing AS

Kjøper: Woodside

Lånebeløp: USD 100 millioner

Garantister: GIEK 90 % og DNB 10 %



Rammeavtale for kjøp av norsk offshore-teknologi 

Produkt: Kredittrammeavtale

Eksportør: Flere norske eksportører

Kjøper: Saipem

Lånebeløp: EUR 554 millioner 

Garantister: GIEK og kommersielle banker


