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Tillegg til tildelingsbrev for GIEK for 2020- utvidet handlingsrom for 
kortsiktig eksportkredittforsikring 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til punkt 4.1. om kortsiktig kredittforsikring i tildelings-

brevet for GIEK for 2020, hvor departementet ber GIEK om å opprette et tilbud av kortsiktig 

kredittforsikring for eksport til såkalte "non-marketable risks", som et supplement til markedet. 

GIEKs tilbud er omtalt under punkt 3.4 om kortsiktig kredittforsikring i "Regelverket for 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEKs) garantiordninger", heretter Regelverket. I 

Regelverket fremgår at GIEK kan tilby både direkte kredittforsikring og reforsikring for såkalt 

"non-marketable risks". Videre fremgår at de til enhver tid gjeldende retningslinjer for 

kortsiktig kredittforsikring fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) skal overholdes. 

 

Departementet viser til at Europakommisjonen som følge av COVID-19 vedtok endringer i 

EU-reglene for kortsiktig eksportkredittforsikring 27. mars 2020. EFTAs overvåkingsorgan 

ESA vedtok tilsvarende endringer i sine retningslinjer "Guidelines on Short-term export-credit 

insurance" 1.april 2020.  ESAs vedtak følger vedlagt. Endringene innebærer at landene som 

normalt regnes som markedsmessig nå er vurdert til å midlertidig være ikke-

markedsmessige. Det er dermed midlertidig tillatt for stater å gi offentlig kortsiktig 

kredittforsikring til disse landene. Åpningen gjelder ut året.  

 

Departementet har gjort enkelte justeringer i punkt 3.4 i GIEKs regelverk for å gjenspeile 

endringene i retningslinjene fra ESA. Vedlagt følger oppdatert Regelverk gjeldende fra 

3. april 2020. GIEK kan fra dette tidspunkt tilby kortsiktig kredittforsikring både til land som 

regnes som "non-marketable risks" og "temporarily non-marketable risks" etter "Guidelines 

on Short-term export-credit insurance". Det gjøres oppmerksom på at vilkår for kortsiktig 

eksportkredittforsikring til "temporarily non-marketable risks" er særskilt spesifisert. Det vises 

for øvrig til at regelverket henviser til reguleringene i statsstøtteregelverket om hvilke land 
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Side 2 
 

som faller inn under de ulike kategoriene. Departementet forutsetter at GIEK følger med på 

reguleringen fra ESA om dette, herunder hvor lenge landene regnes som "temporarily non-

marketable risks".  

 

Departementet viser for øvrig til at GIEK kun kan tilby kredittforsikring når eksportørene ikke 

kan få kredittforsikring i det private markedet, og at hvorvidt dette er tilfellet skal vurderes i 

hver enkelt sak, jf. punkt 3.4. i Regelverket. 

 

Med hilsen 

 

Erling Rimestad (e.f.) 

Ekspedisjonssjef 
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