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På Kongsberg skapes fremtids-
rettet teknologi og bærekraftige 
løsninger! 

• Langvarig samarbeid med 
industribedrifter på Kongsberg

• Banebrytende innovasjon innen 
digitalisering, maritim teknologi, 
forsvar, helseteknologi, verdensrom og 
olje- og gassbransjen
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Eksportmeldingen 2021 - Har 
Norge eksportutfordringer? 

• Våre naboland har hatt sterkere 
eksportvekst

• Satsingsområde videre: «grønn» 
eksport!

• Vi opplever at industrien er i 
førersetet og virkemidlene vil 
støtte opp!
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Indeksert endring i andel av 
verdenshandel i verdi blant OECD og 
BRIC-land. Faste priser (1997=100) 
Kilde: Verdensbanken 2020

1. Petroleumssektoren
Tiltrekker seg arbeidskraft og kapital på bekostning
av andre næringer

2.    Høyt lønnsnivå (relativt)
Særlig for lavt utdannede

3. Kulturelle aspekter
Stor petroleumsvirksomhet og stor offentlig sektor
gir mindre press for å tenke nytt

4. Mangel på eksport av bearbeidede produkter 
Norge eksporterer råvarer eller råvarelignende
produkter hvor det er vanskelig å konvertere 
kompetanse til høyere priser  

Mulige årsaker til 
bunnplasseringen (Menon)

Det norske «eksportgapet»



Ønske om mer variert norsk næringsstruktur: 
Eksfin bistår alle næringer!
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Et enklere virkemiddelapparat:
Fra fire til to statlige eksportvirkemidler

Eksportstrategiråd
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Eksportkreditt og GIEK er slått 
sammen til Eksportfinansiering 
Norge («Eksfin»)

• Mer effektiv eksportfinansiering

• Forenkling for næringslivet

• Sterkere satsing på SMB

• Regionskontorer

• Bidrag til omstilling av norsk økonomi
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10 milliarder kroner til finansiering 
av mer miljøvennlige skip

• Elektrisk / hybrid fremdrift eller skip 
med teknologi som reduserer utslipp

• Viktig for fornyelse av fergeflåten

• Forventninger til havvind og nytt 
behov for fartøy
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Havvind: Vi samarbeider 
med eksportørene for at de 
skal vinne nye kontrakter!

• Åtte milliarder kroner i lån og garantier 
for norske leveranser til den 
internasjonale havvindindustrien siste to 
år

• Norsk teknologi er bakgrunn for garantier 
og lån 
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Risikoavlastning for rundt seks 
milliarder kroner til solenergi
siden 2010

• Eksfin kan være med å finansiere norske 
bedrifters vekst og ekspansjon innenfor 
solenergi

• Eksfin har så langt finansiert flere 
prosjekter i fremvoksende markeder
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Tjenestefinansiering er 
nytt!

• Hullskater (automatisert 
undervannsrobot) er vår første 
tjenestefinansiering

• Bærekraftig teknologi fra Kongsberg 
Gruppen!
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Tjenestefinansiering er 
nytt!
Hullskater er vår første 
tjenestefinansiering

Eksfin bistår SMB-kunder med:

• Finansiering av anleggsinvesteringer i 
Norge som bidrar til eksport

• Finansiering av produksjonutgifter før 
leveranse (arbeidskapital)

• Garantier til internasjonal kjøper 
(forskuddsbetaling, leveranse mm.)

• Langsiktig lån til internasjonal kjøper

• Rådgivning om eksportrelatert finansiering

• Også underleverandører kan få finansiering 
til anleggsinvestering eller byggekostnader



• Mål om dobling av eksporten 
utenom olje og gass innen 2030

• Ny eksportstrategi, ny strategi for 
havvind og tilrettelegging for nye 
«grønne» næringer

• Et mer brukervennlig og SMB-
tilpasset virkemiddelapparat 

• Gi Eksportfinansiering Norge et 
bredere mandat
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Offensiv eksportpolitikk i Hurdalsplattformen
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Takk for 
oppmerksomheten!

Eksfin.no


