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(Fra Nærings- og fiskeridepartementets 
høringsnotat)

Formålet med den nye ordningen vil være å 
bidra til at redere i Norge oppnår 

finansiering på markedsmessige vilkår og 
dermed medvirke til økt aktivitet for 

skipsverft i Norge«



Statens virkemiddelapparat for eksport
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GIEK og Eksportkreditt har lang og bred 

erfaring med finansiering av skip og maritim

industri
Eksportkreditt utvikling portefølje skip 



Ny ordning for finansiering av skip fra norske 

verft til bruk i Norge

• Aktuell for bl.a. fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter (minimum 100 
bruttotonn)

• Innenlandsk ordning, altså intet krav om eksport

• Garantiamme på 10 milliarder kroner 

• 3-årig ordning, som så evalueres
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Partene i transaksjonen
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Skipsordningen - fortsettes

• Basert på eksisterende ordning for finansiering av 
eksport av skip.

• Skipsordningen tilbys kjøpere av skip, inkludert 
utstyr og tjenester til slike, når disse enhetene 
helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal 
brukes i Norge. 

• GIEK-garantier kan stilles både overfor 
Eksportkreditt Norge og norske og utenlandske 
finansforetak. 

• Eksportkreditt-lån kan garanteres fra GIEK og 
eller bank
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Skipsordningen - fortsettes

• Finansieringsgrad vil kunne være opp 
til 80%, men vil sannsynligvis være 
60-70%. 

• Løpetiden vil være inntil 12 år, med 
lineær nedbetaling og flytende rente 
på markedsmessige vilkår.

• Vurdering av miljø og antikorrupsjon.

• Ordningen (både lån og garanti) skal 
tilbys på markedsmessige vilkår og i 
tråd med fastsatte prinsipper i EØS-
avtalen.
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“What’s in it for me?”
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Reder:  Langt lån til konkurransedyktig pris

Diversifisering av lånekilder (spare banklinjer)

Verft:  Finansieringstilbud til reder – flere kontrakter

Økt sikkerhet for betalingen («take-out finansiering»)

Bank:  Avlastning på egne, langsiktige innlån

Bedre forholdstall («net stable funding ratio»)

Bedre egenkapitaldekning (GIEK-garanti)

Sikker margin gjennom å stille garanti for bankens andel

→ Terskelen for banken til å delta bør bli lavere



Vilkår for garantien

• Ikke garanti til låntakere som er i økonomiske

vanskeligheter i henhold til ESA-regelverket. 

• GIEK deler risikoen i lånet med bank, og krever 

minimum 25% bankdeltakelse – normalt 30 % 

(dvs. GIEK kan dekke maks 75% av lånet)

• Hvis GIEK deler risiko med andre offentlige virksomheter (f.eks. Innovasjon Norge) 
kan deres samlede deltakelse ikke overstige 75 % av lånet

• GIEK deltar på like vilkår som banken, f.eks. når det gjelder prising og sikkerheter.
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Ferge bygget i Norge (NOK 200 millioner)

MNOK 140 lån (70 %)

MNOK 60 egenkapital 

Transje A: 
MNOK 98 (70 %) 

Lån fra Eksportkreditt 
Norge og garanti fra 
GIEK

Transje B: 
MNOK 42 (30 %)

Lån fra Eksportkreditt 
Norge AS og garanti 

fra kommersiell bank

▪ Garanti fra GIEK (70 %) og kommersiell bank (30 %)

▪ Inntil 12 års nedbetalingstid
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Hurtigbåt bygget i Norge (NOK 100 

millioner)

MNOK 70 lån (70 %)

MNOK 30 egenkapital 

Garanti fra bank:

NOK 70 millioner

Lån fra Eksportkreditt 
Norge:

NOK 70 millioner

▪ Garanti fra en kommersiell bank
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Hvordan strekke løpetiden?
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Flytende rente på markedsvilkår

Margin over IBOR in basis points (bps)

Market binding period 3 years 5 years 7 years 12 years

USD – 3 Months Libor 60 70 80 105

EUR – 3 Months Euribor 35 40 45 75

NOK – 3 Months Nibor 45 55 65 90
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Indikative marginer pr april 2018 – priser forutsatt 100% garanti fra GIEK:

I tillegg kommer garantipremie til garantistene – premien avhenger av låntakers
kredittverdighet, løpetid og sikkerheter



Struktur med GIEK og kommersiell bank
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Skipsverft

Skipseier /
reder

Skipsbyggingskontrakt

Eksportkreditt  
Norge

Låneavtale for
Skipsfinansiering normalt 60 – 70 
% av kontraktsverdi (inntil 75% 
av kontraktsverdi)

GIEK Kommersiell 
bank

Garanti
60-75%

Garanti
25-40%



Struktur med kommersiell bank

181818

Skipsverft

Skipseier /
reder

Skipsbyggingskontrakt

Eksportkreditt  
Norge

Låneavtale for
Skipsfinansiering (normalt 60 -
70 % (inntil 75% av 
kontraktsverdi)

Kommersiell 
bank

Garanti 100%



Send lånesøknad på eksportkreditt.no eller

GIEK.no

Når bør reder sende søknad? 

• Reder bør sende søknad i innledende fase med mindre verftet har søkt

• Reders søknad er mer omfattende da den inneholder krav til finansiell 

informasjon

(samme info som bankene og evt GIEK vil kreve)

• Reders søknad kan tas stegvis etter hvert som prosjektet skrider fram
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 Søknad kan sendes enten fra verftet eller fra reder
 Hvis verftet søker, fyller reder ut sin del av søknaden senere

Søknad MÅ sendes før skipsbyggingskontrakten 
undertegnes!



Seks steg for å etablere lån
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Eksportør 
og kjøper søker 
om finansiering

GIEK og bank 
gjennomfører 
kreditt-vurdering

Separate 
kredittvedtak 
i Eksportkreditt 
og GIEK.

Eksportkreditt 
forhandler 
låneavtale 
med kjøper

Eksportkreditt 
utbetaler lånet 
etter at vilkår 
er oppfylt 
og verftet 
har levert

Bank, 
Eksportkreditt 
og GIEK forvalter 
lånet med kjøper

1 2 3 4 5 6

Eksportør og kjøper
signerer kontrakt



Takk for oppmerksomheten!

Giek.no
Eksportkreditt.no
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