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Eksportfinansiering som verktøy for  

å vinne din neste kontrakt i et krevende marked  



Tittel og innhold med bullets 3 

NFDs oppdragsbrev:  
 

«Hovedmålet for Eksportkreditt Norge er å fremme norsk 
eksport gjennom konkurransedyktig, tilgjengelig  

og effektiv eksportfinansiering» 

Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter 

Långiver Lånegarantister Kunden til  

eksportbedriften 

(låntaker) 

/ banker 

/ banker 

http://www.brazilchamber.no/?p=793
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Hvorfor bruke eksportfinansiering? 

Som eksportbedrift kan du: 

 

• Tilby gunstige, langsiktige lån og garantier til dine 
kunder knyttet opp mot din prospektive eksportkontrakt. 

• Redusere finansieringsrisikoen.  Som eksportbedrift er 
du ikke part i finansieringen og mottar betaling ved 
levering. 

• Få gratis råd og veiledning om finansieringsløsninger.  
Søknadsprosessen er gratis. 

• Styrke dine langsiktige kundeforhold basert på 
tilgjenglighet av eksportfinansiering fra Norge. 

 



Tittel og innhold med bullets 3 

Håndtering av risiko i et krevende marked 

Korrupsjonsrisiko 
Hvitvaskingsrisiko 

Uklart lovverk 

Kulturforskjeller Ting Tar Tid 

Samfunnsansvar 
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Verktøy som vi bruker for å vurdere risiko for korrupsjon og hvitvasking 
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Nulltoleranse for korrupsjon 

Straffelovens § 276a-276c: straffbart å involveres i korrupsjon i utlandet 



Nøkler til gode finansieringsløsninger 

 

• Tett dialog med eksportbedriften 
samt eksportbedriftens kunde og 
bankforbindelse 

 

• Grundig vurdering av kunden og 
prosjektet 

 

• Forutsigbar og rask prosess for 
etablering av lånet 

 

• Dokumentasjon tilpasset 
transaksjonen: så enkel som mulig 
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Case: Fabrikk for miljøvennlige 
strømstopler i Kenya 
 
USD 2,3 millioner utbetalt i mai 2014 
 
Eksportør: Ecopole AS 
 
Lån fra Eksportkreditt Norge 
Garantert av GIEK (90%) og DNB (10%) 

Foto: Ecopole 



Vår ambisjon: bidra til at flere SMB bedrifter 
kommer i posisjon for nye eksportkontrakter 

 

 

 

• Gjøre det så enkelt, billig og raskt så mulig å etablere lån 
og garantier fra Eksportkreditt og GIEK 

 

• Forenklet dokumentasjon for lån under NOK 30 millioner 
(vurderes i hvert enkelt tilfelle) 
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Generelle vilkår for eksportfinansiering 

• Lån for opp til 85 % av kontraktens verdi. GIEK garanterer 
for opp til 90% av lånebeløpet. 
 
 

• Norsk innhold i eksportkontrakten: minimum 30 % 

 

• Leveranser fra underleverandører i prosjektslandet (“lokalt 
innhold”): maksimalt 30 prosent av verdien av leveransene 
fra Norge og tredjeland. 

 

• Tilbakebetalingstiden generelt opp til 8,5 år.  10 år i 
utviklingsland. Skip: 12 år. Fornybar energi, og vann- og 
avløpsprosjekt: 18 år 

 

• Eksportør eller potensiell låntakere må søke 
eksportfinansiering av Eksportkreditt Norge før 
kontraktsinngåelse. 
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Eksportør 
eller kjøper 
søker om 

finansiering 

Eksportkreditt 
sender 

indikativt 
term sheet 

GIEK og bank 
gjennomfører 

kreditt-
vurdering, gir 
garantitilbud 

Eksportkreditt 
forhandler 
låneavtale 

med kjøper 

Eksportkreditt 
utbetaler 

lånet etter at 
vilkår er 

oppfylt og 
eksportør har 

levert 

Eksportkreditt 
forvalter lånet 

med kjøper 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

Eksportør og kjøper 
signerer kontrakt 

Seks steg for å etablere et lån 
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GIEK tilbyr flere garantiprodukter 

Eksportgarantier – disse sikrer : 

• tilbakebetaling av utenlandsk kjøpers lån (Långivergaranti) 

• at norsk eksportør får betalt (Leverandørkredittgaranti) 

• at utenlandsk kjøper oppfyller sin del av kontrakten (Kontraktsgaranti) 

• at eksportør oppfyller sin del av kontrakten (Bondgaranti) 

• at betalingsoverføringen mellom banker skjer som avtalt (Remburs) 

 

Andre garantier – disse sikrer: 

• norske investeringer i utlandet (Investeringsgaranti – politisk risiko) 

• tilbakebetaling av byggelån ved bygging av skip i Norge (Byggelånsgaranti) 

• at kraftprodusent får betalt fra kunde (Kraftgaranti) 
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GIEK 

Forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Skal fremme norsk eksport og investeringer ved å stille eksportgarantier på vegne av 
den norske stat  

 

Er åpen for alle bransjer, og kan stille garantier ved eksport til de fleste land i verden 
 

Seksdoblet aktivitet siden 2004 
 

Er fortsatt i vekst med en samlet garantiramme på cirka 170 milliarder kroner 
 

Ca. 80 ansatte holder til i Vika i Oslo sentrum 
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Eksportkreditt Norge AS 

Aksjeselskap stiftet ved egen lov i juni 2012 
 
Eid av staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet 
 
Oppdrag: fremme norsk eksport gjennom tilgjengelig, 
konkurransedyktig og effektiv lånefinansiering 
 
Utlånsportefølje på NOK 52,2mrd pr 30. juni 2014 
 
Funding for lånene direkte fra statskassen 
 
42 medarbeidere i Oslo og Ålesund 
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Takk for oppmerksomheten! 
 
 
ivs@eksportkreditt.no 
 
hanne.hoiby@giek.no 
 
  
 


