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Innledning 

Nærings- og handelsdepartementet legger i denne 
proposisjonen fram et forslag om å utvide rammen 
for Alminnelig garantiordning under GIEK fra 50 
mrd. kroner til 60 mrd. kroner. Alminnelig garanti
ordning er GIEKs hovedordning, og blir benyttet 
til å dekke ulike typer kommersiell og politisk 
risiko ved eksport og politisk risiko ved investerin
ger. Garantiene blir gitt i tråd med den OECD-til
knyttede avtalen Arrangement on Officially Sup
ported Export Credits. Rammen for ordningen 
omfatter summen av utestående ansvar og tilsagn. 

Utviklingen under Alminnelig 
garantiordning 

Rammen er fullt utnyttet, og det er i dag ikke mulig 
for GIEK å utstede nye tilsagn under ordningen. 
Pr. 23. oktober var summen av utestående ansvar 
og tilsagn 52,1 mrd. kroner. Det var registrert søk
nader for 22,5 mrd. kroner. GIEK har opplevd økt 
etterspørsel under ordningen, og summen av ute
stående ansvar og tilsagn har nærmet seg rammen. 
Dette i kombinasjon med at NOK har svekket sin 

verdi i forhold til USD og Euro, har gjort at ram-
men på 50 mrd. kroner er blitt overskredet. Fra 31. 
juni til 23. oktober 2008 økte prisen for USD i NOK 
fra 5,06 til 7,20, dvs. en økning på vel 42 pst. Over 
80 pst. av utestående ansvar og tilsagn under ram-
men er notert i USD. 

Tilgangen til garantier er avgjørende når 
bedrifter skal skaffe finansiering fra banker og 
finansieringsinstitusjoner. Statlige virkemidler 
innen eksportfinansiering er spesielt viktige i peri
oder med finansiell ustabilitet. Uroen i finans
markedene har gjort det dyrere og vanskeligere å 
få lån og garantier i det private markedet. I denne 
situasjonen er det viktig at GIEK har tilstrekkelig 
rom under rammene til å møte etterspørselen etter 
garantier. 

Det er knyttet usikkerhet til fremtidig ramme
utnyttelse, som vil være avhengig av etterspørse
len under ordningen og dollarkursen. Rammen er 
i statsbudsjettet for 2009 foreslått utvidet med 10 
mrd. kroner. Økte rammer allerede inneværende 
år vil dermed ikke medføre en betydelig økning i 
risikoeksponeringen for GIEK. 

En rammeutvidelse vil bidra til å gi norske 
eksportbedrifter forutsigbare rammevilkår og sik
rer et stabilt og konkurransedyktig tilbud av stat
lige eksportgarantier. 
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Nærings- og handelsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
utvidelse av rammen for Alminnelig garantiordning 
under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) 
for 2008. 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utvidelse av rammen for Alminnelig garantiordning under 
Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 


til vedtak om utvidelse av rammen for Alminnelig garanti

ordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) 


for 2008


I garantiordning og inkludert Gammel alminnelig 

Stortingets vedtak av 14. desember 2007 nr. 2 ordning. Garantivirksomheten skal finne sted 

punkt 1 endres til: innenfor de rammer som «Arrangement on Offici-

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels- ally Supported Export Credits» setter. Virksom

departementet i 2008 kan gi: Garanti-instituttet for heten skal drives i balanse på lang sikt. Nærings
og handelsdepartementet kan gi utfyllendeeksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye 
bestemmelser om gjennomføringen av dette vedgarantier innenfor en ramme for nye tilsagn og 

gammelt ansvar på 60 000 mill. kroner ved eksport taket. 

til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig 


