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1

Sammendrag

1.1

Bakgrunn

Norge har forpliktet seg til å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, herunder mål nummer 7: «Sikre tilgang
til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris». De operative målene slår blant annet
fast at det innen 2030 skal sikres allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester, samt at den
fornybare andelen av verdens samlede energiforbruk skal økes betydelig. Dette er også avgjørende for
oppnåelse av målene i Parisavtalen. Norge skal også bidra til å nå bærekraftsmål 13 om å stoppe
klimaendringene.
I Stortingsmeldingen om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk (Meld. St. 24 (2016-17)), prioriterte
Regjeringen «Klima, fornybar energi og miljø» som en av fem innsatsområder i norsk bistand. I tråd med
meldingen er beløpene til fornybar energi doblet til 1,1 milliarder kroner i Saldert budsjett for 2019.
For å nå bærekraftsmål 7 er det nødvendig å utløse privat kapital til å gjennomføre investeringer i fornybar
energi. Det er ikke tilstrekkelig bistandsmidler tilgjengelig for å dekke investeringsbehovet, og oppfattes
heller ikke å være politisk ønskelig. Bistandsmidler må derfor fungere katalytisk og bidra til å utløse
kommersielle investeringer.
Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 80 (2018-2019) vedtatt: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike
modeller for, og komme tilbake med en vurdering av en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland
og redegjøre for dette senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019.». Regjeringen varslet i
fremlegg til Revidert nasjonalbudsjett at den vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte når utredningen
foreligger.
For å følge opp Stortingets vedtak ble det satt ut et utredningsoppdrag. Multiconsult ble valgt til å
gjennomføre utredningen av garantiordning for fornybar energi og om midler til en slik ordning bør
prioriteres.
En interdepartemental gruppe bestående av representanter fra Utenriksdepartementet, Nærings- og
fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet
har fungert som styringsgruppe for utredningen.

1.2

Garantiers plass i fornybarinvesteringer

Det ble investert for over 300 milliarder USD i fornybar energi for femte år på rad i 2018, i tillegg til
investeringer i nett (Bloomberg New Energy Finance). Det er anslått et behov for 1,3-1,4 milliarder USD per
år frem til 2030 for å oppnå bærekraftsmål 7 ifølge IEA (både knyttet til fornybar energi, energieffektivitet og
universal energitilgang), men kun 35-40 % av dette blir investert i dag.
En av de viktigste barrierene for fornybarinvesteringer i utviklingsland er høye kapitalkostnader (eksempelvis
rentesats på lån) som følge av høy reell og oppfattet risiko. Siden utgifter knyttet til fornybar energi som sol
og vannkraft i all hovedsak kommer i investeringsfasen (og relativt sett mindre utgifter til driftskostnader),
mens fossil energi har lave investeringskostnader og høye driftskostnader pga. bruk av olje, gass eller kull, vil
høye kapitalkostnader føre til at fornybarinvesteringen blir dyr å finansiere, og taper i konkurransen mot
fossile investeringer. I land med høy risiko blir denne konkurranseulempen enda større. En rekke tiltak er
nødvendige i mange utviklingsland for å utløse investeringer i fornybar energi, blant disse: standardisering
og forutsigbarhet av prosesser for kraftproduksjon, økte kraftpriser for sluttbruker, samt reform av
energisektoren, og i tillegg økt bruk av garantier.
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Garantier fungerer som en forsikring og bidrar til at risikoen for at inntektene fra elektrisitetsproduksjonen
fra ett enkeltprosjekt skal opphøre, som følge av krig/statskupp, manglende betaling fra kunde, valutarisiko
og lignende, blir fordelt på flere parter. Garantiene bidrar dermed til å redusere risikoen for investorer og
långivere i det enkelte prosjektet og flytte den over til garantiinstitusjonene som er bedre plassert for å ta
risikoen. Slik blir det mulig å oppnå “financial close”, samt i beste fall å redusere finansieringskostnadene.
Det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA, melder at økt bruk av garantier vil kunne utløse økte
investeringer på USD 100-165 milliarder i bærekraftig infrastruktur over en 15-årsperiode frem mot 2030.
Økt bruk av garantiordninger og finansieringen av disse, anses derfor som nødvendig for å utløse økte
fornybarinvesteringer i utviklingsland, og som et tiltak som bør støttes.

1.3

Gapanalyse

For å komme frem til et sett med mulige fungerende garantikonsepter, og forslag til en norsk satsing, har
Multiconsult gjennomført en analyse av status i det internasjonale markedet for fornybare energigarantier
og mangler/gap i dette markedet. Gapanalysen utført av Multiconsult i denne utredningen har vært
omfattende og inkluderer:
i)
ii)
iii)

iv)
v)

Markedsobservasjoner – blant annet direkte innsikt i mange av de siste transaksjonene i
fornybarmarkedet i Afrika og institusjonene involvert.
Bred dokumentgjennomgang – inkludert gjennomgang av et stort antall hjemmesider,
rapporter, studier og finansielle rapporter til enkeltinstitusjoner.
En rekke intervjuer og uformelle diskusjoner med flere aktuelle garantiinstitusjoner og
sektoreksperter, blant annet under bransjens største messe (Africa Energy Forum 2019) hvor de
fleste av disse var representert og møtte Multiconsult.
En halvdags workshop med norske aktører i fornybarbransjen, i tillegg til informasjon/innspill
fra en rekke møter og seminarer de siste årene om temaet.
Gjennomgang av UDs arbeid med garantier og en interdepartemental arbeidsgruppes vurdering
av en mulig garantiordning i regi av GIEK.

En oversikt over aktører som Multiconsult har vært i kontakt med, samt kilder som er benyttet i arbeidet
finnes i vedlegg.
Konklusjoner fra gapanalysen
Konklusjon 1: Garantiinstrumenter for å redusere risiko spiller en avgjørende rolle for å fordele risiko på
en mest mulig hensiktsmessig måte, for å oppnå “financial close” og for å sikre konkurranseevnen til
fornybare energikilder i konkurranse med fossile kilder. Dermed vil et bidrag for å støtte fornybare
energigarantier ha en direkte positiv virkning på den globale innsatsen for økt fornybar energiproduksjon og
overgang fra fossile energikilder. Å sikre et marked for fornybare garantiinstrumenter med god tilgang på
kapital, som samtidig er konkurransedyktig og innovativt, vil være avgjørende for å oppnå økt investering i
fornybar energi, blant annet i Afrika.

Konklusjon 2: Garantimarkedet for nettilknyttede investeringer er modent og konkurranseutsatt, men vil
ha et voksende kapitalbehov i Afrika og globalt. Det er verdt å merke at de fleste nettilknyttede
fornybarprosjektene i Afrika sør for Sahara, med vestlige investorer, har et eller flere garantiinstrumenter
som en del av investeringen. Kartleggingen gjort av Multiconsult (se Figur 7) viser at flere av de store
kredittverdige og veletablerte institusjonene tilbyr en rekke instrumenter innen dette segmentet. Disse
institusjonene kjennetegnes ved at de har stor kapitalbase, «bankable» stats- eller multilaterale garantier,
mulighet til å redusere underliggende risiko for mislighold og due diligence-kompetanse for å unngå mest
mulig problemstillinger knyttet til «moral hazard»-risiko. Selv om markedet er velutviklet er det forventet et
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økt kapitalbehov i årene som kommer, både i Afrika og globalt. Norske aktører melder imidlertid om en del
mindre hull i det samlede internasjonale tilbudet og justeringer i eksisterende ordninger som bør adresseres.

Konklusjon 3: Investorer opplever store og reelle gap i markedet når det gjelder desentraliserte løsninger,
delvis på grunn av grunnleggende markedsforhold og delvis på grunn av fravær av oppmerksomhet og
mangel på innovasjon. Desentraliserte løsninger er ofte små, samtidig som arbeidet med
prosjektvurderingen kan være like kostnadskrevende som for (større) nettilknyttede investeringer.
Investeringene baserer seg ofte på brukere med lave inntekter og liten eller ingen kreditthistorie. Det å
garantere for inntektsstrømmen i slike prosjekter kan også innebære betydelig «moral hazard»-risiko,
ettersom selskapets/utviklers insentiver til å gjøre en jobb for å sikre inntektsstrømmen reduseres. Risikoen
for at myndighetene ruller ut nettilknytning til områder med mini-grids og dermed kutter inntektsstrømmen
i prosjektene representerer også et stort risikoelement.

Konklusjon 4: Grunnleggende forskjellige risikobilder danner et skille mellom institusjoner som tilbyr
garantier til henholdsvis nettilknyttede og desentraliserte investeringer. Mens nettilknyttede investeringer
i all hovedsak har et statseid kraftselskap som kraftkjøper, er det bedrifter og husholdninger som er kjøpere
av kraften i desentraliserte løsninger. Dette innebærer i tillegg helt forskjellige forretningsmodeller, og
dessuten forskjeller i størrelse på investeringene.

Konklusjon 5: Det er uklart om det er behov for at Norge utvikler et nytt garantiinstrument basert på
bistandsmidler, administrert av en norsk institusjon. Hensyn som behov for omfattende ekspertise,
statsgaranti, risiko for duplisering av eksisterende virkemidler, lite lokalt marked og mangel på spesielle
fortrinn, taler imot utvikling av et nytt norsk garantinstrument. Med kun Norge som eier av
garantiinstitusjonen, vil den ha begrenset mulighet til å direkte redusere underliggende risiko, snarere er det
fare for at «moral hazard»-risiko vil øke.

1.4

Forslag for å tette norske og internasjonale gap

Konklusjonene fra gapanalysen kan konkretiseres i følgende fire gap i markedet og underbygger konseptene
som foreslås til slutt i utredningen.

Gap 1 – Kapitalbehov og justerte tilbud: Det er behov for tilskudd av kapital i det globale markedet for
garantier, samt videre innovasjon og økt konkurranse med utgangspunkt i etablerte og erfarne institusjoner.
Knyttet til konklusjonene 1 og 2 fra gapanalysen, kan det forventes økende behov for tilførsel av kapital fra
høy-inntektsland til egnede garantiinstrumenter for å finansiere vekst i fornybarinvesteringer i utviklingsland.
Økt kapital kan også gi rom for økt innovasjon, justere eksisterende garantiordninger og tette mindre
identifiserte produkt-gap som for eksempel egnede instrumenter for regionale/transnasjonale prosjekter og
desentraliserte løsninger. Garantier som utløser fornybarinvesteringer i lavinntekts-utviklingsland er i all
hovedsak utstedt av statlige institusjoner, samt internasjonale/multilaterale organisasjoner støttet av stater.
Det er med stor sannsynlighet begrenset fare for at økte offentlige midler vil fortrenge private investeringer,.
Snarere vil de offentlige midlene bidra til å utløse flere private investeringer.

Gap 2 – Mini-grids: Det er behov for lederskap, produktinnovasjon, utprøving og utrulling av
garantiinstrumenter som er skreddersydd for mini-gridmarkedet. Samtidig som det foregår en debatt knyttet
til forventningen om økt utrulling av mini-gridløsninger i Afrika, er det klart at nåværende instrumenter ikke
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er egnet til å gjøre mini-grid investeringene «bankable». Flere garantiinstitusjoner og organisasjoner har
begynt å ta tak i utfordringen, men så langt har ingen klart å komme med et banebrytende og levedyktig
konsept. Både interessen og viljen er tilstede, men en viktig mangel er en partner som kan finansiere både
utvikling av konsepter og eventuelle etablering av egnede instrumenter.

Gap 3 – Småskala- og desentraliserte løsninger: Det er behov for utrulling av porteføljegarantier som gjør
det mulig for lokale og andre kommersielle banker å fordele misligholdsrisiko i sine porteføljer og dermed
øke lånevolumet og senke risikopremier i dette segmentet. Per dags dato er dette garantiinstrumentet det
eneste som er utprøvd og utrullet i dette segmentet for å kunne håndtere den høye «moral hazard»-risikoen.
Mens flere institusjoner er involvert i flere land med slike produkter (GuarantCo, IFC, Sida, DFIer) blir det
økende behov fremover. Denne typen produkter krever at man samarbeider med kompetente og
kredittverdige banker med lokalkunnskap og tilstedeværelse.
Gap 4 – Tilrettelegging for norske investorer: Det er behov for å forbedre tilgangen til dagens
garantiinstitusjoner og -produkter for norske investorer og selskaper, og dermed øke flyten av nordisk kapital
til fornybare løsninger i utviklingsland. Den generelle opplevelsen av fjerne garantiinstitusjoner som er
vanskelig å ha en dialog med, behovet for å videreutvikle instrumenter og nye produkter egnet for
småskalainvesteringer, bekreftes av Multiconsult gjennom analysen. Det er et reelt behov for å gjøre norske
selskaper i stand til å bedre utnytte dette markedet, ved å skape insentiver for norske og internasjonale
garantiinstitusjoner til å lette tilgangen for potensielle norske fornybaraktører og dermed øke flyten av
kapital til utviklingsland.

1.5

Subsidierte garantier

En rekke land og områder er sårbare, eller har av andre grunner en særlig høy risikoprofil som gjør at det ikke
er finansielt lønnsomt å foreta fornybarinvesteringer. Tilsvarende kan desentraliserte løsninger for kunder
med lav betalingsevne anses å ha en særlig høy risikoprofil som hindrer investeringer. Siden de færreste
utviklingsland har en pris på CO2, prises ikke de eksterne kostnadene ved å forurense inn. En subsidie av
garantien ved fornybarinvesteringer vil kunne bidra til å realisere slike fornybarprosjekter. Subsidien kan gå
til betaling av garantipremier, i tillegg til finansiell rådgivning, og dermed senke kapitalkostnaden og
transaksjonskostnaden knyttet til fornybarprosjekter.

1.6

Økonomiske og administrative konsekvenser av anbefalingene

Det foreslås avsatt inntil 300 millioner kroner årlig i perioden 2019-2023. Tiltaket forutsettes dekket innenfor
de til enhver tid gjeldene rammene for bistandsbudsjettets Kap 162 Post 72, Fornybar Energi. Det foreslås å
sette av ressurser til Norad for å forvalte subsidieordningen. Kostnad ved de internasjonale
garantiinstitusjonenes tilstedeværelse i Norge forutsettes dekket innenfor den enkelte organisasjons
administrasjonskostnader.
Tilskudd til grunnkapital i internasjonale garantiordningsinstitusjoner vil igjen kunne utløse nye investeringer,
etter hvert som investeringene nedbetales, forutsatt at den ikke går tapt. Da kan de samme pengene utløse
nye investeringer igjen og igjen. En subsidie til garantier vil finansieres i de årlige budsjettene og eventuelt
kombineres med en tilsagnsfullmakt eller flerårig avtale, for å øke forutsigbarhet for investor.
Styringssignaler med måltall i GIEK for fornybarprosjekter forventes å gi begrensede administrative
konsekvenser.
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1.7

Konklusjon

Multiconsult anbefaler at en ny norsk garantisatsing har til hensikt å tette gap på den internasjonale
garantiarenaen og senke terskelen for norske fornybaraktører, både investorer og leverandører, til å få
tilgang til garantier til fornybarinvesteringer i utviklingsland, og dermed bidra til økt tilgang til fornybar energi.
En norsk garantisatsing anbefales å inneholde følgende tre komponenter:
1. Utenriksdepartementet/Norad tar initiativ til et samarbeid med en til to aktuelle internasjonale
garantiinstitusjoner for å tilføre kapital til eksisterende velfungerende ordninger, samt utvikle
produkter for å dekke gap i markedet. Aktuelle internasjonale gap å tette er:
i. Garantier til mindre prosjekter og bedriftskunderettede prosjekter
ii. Garantier skreddersydd for å utløse viktige regionale (flerlands) prosjekter
iii. Innovative garantier skreddersydd for å utløse vekst i utbygging av mini-grids
iv. Porteføljegarantier til låneinstitusjoner som låner ut til distribuerte løsninger i
enkeltland.
b. Det foreslås at et slikt samarbeid sikrer varig innflytelse i institusjonen, samt en sterk
forankring opp mot de norske fornybaraktørene gjennom ulike konkrete forankringstiltak
beskrevet i kapittel 9.1. Målet er å sikre lettere tilgang til institusjonens garantiprodukter og
lavere transaksjonskostnader for norske aktører.
2. Det foreslås opprettet en søknadsbasert ubundet tilskuddsordning til subsidier av garantier som kan
prioriteres rettet mot land, områder i land og/eller teknologier. Ordningen innrettes som
sjablonmessig kompensasjon for avvergede klimautslipp fra fossil energi og går til betaling av
garantipremier. I tillegg anbefales det å sikre ressurser til finansiell rådgivning for å avdekke risiko og
bringe investering frem mot «financial close». Ordningen legges til Norad, men kan eventuelt
forvaltes av en annen aktør.
3. Det foreslås justeringer i GIEKs tilbud til norske aktører for å øke garantitilbudet til norske aktører
som ønsker å investere og eksportere til utviklingsland, både nettilknyttede og desentraliserte
markeder.
a. Det settes et måltall for økt garantidekning av investeringer i fornybar energi i utviklingsland
i det årlige tildelingsbrevet til GIEK. Både nettilknyttede og desentraliserte løsninger
omfattes.
b. Det åpnes for at GIEK skal kunne utvide gruppen av prosjekter som kan tilbys
eksportgarantier ved å gjøre det til uttalt politikk for GIEK, at alle fornybarinvesteringer i
utviklingsland, der det er norsk medinvestor, kan regnes for å oppfylle kravet om å være i
tråd med «norsk interesse».
c. Det vurderes om GIEKs investeringsgarantitilbud skal utvides til også å omfatte partiell
dekning av kommersiell risiko ved investeringer i fornybar energi i utviklingsland.
For å finansiere punkt 1 og 2 anbefales regjeringen å avsette innenfor bistandsbudsjettets Kap 162 Post 72,
Fornybar energi, kan overføres, for årene 2019-2023 inntil 300 millioner kroner i samlet årlig økning til
garantiordninger for fornybar energi. Bevilgningen knyttet til punkt 2 kan gradvis trappes opp og bør
suppleres med tilsagnsfullmakt eller flerårige avtaler, for å reflektere at det vanligvis tar noe tid fra garanti
innvilges og frem til «financial close». Beløpet dekkes innenfor den til enhver tid samlede bistandsramme.
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2

Bakgrunn for oppdraget, metode og behovsformulering

Kapittelet tar for seg bakgrunnen for oppdraget, metoden som er brukt for å komme frem til anbefalingene
og behovsformulering, fastsatt av styringsgruppen.

2.1

Bakgrunn for oppdraget

Norge har forpliktet seg til å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, herunder mål nummer 7: «Sikre tilgang
til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris». De operative målene slår blant annet
fast at det innen 2030 skal sikres allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester, samt at den
fornybare andelen av verdens samlede energiforbruk skal økes betydelig. Dette er også avgjørende for
oppnåelse av målene i Parisavtalen og bidra til å nå bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene.
Det ble investert for over 300 milliarder USD i fornybar energi for femte år på rad i 2018, i tillegg til
investeringer i nett 1 . Det er anslått at det er behov for 1,3-1,4 milliarder USD per år frem til 2030 for å oppnå
bærekraftsmål 7 (både knyttet til fornybar energi, energieffektivitet og universal energitilgang), men kun 3540 % av dette blir investert i dag 2 .
I stortingsmeldingen om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk (Meld. St. 24 (2016-17)), prioriterte
Regjeringen «Klima, fornybar energi og miljø» som en av fem innsatsområder i norsk bistand. I tråd med
meldingen er beløpene til fornybar energi doblet til 1,1 milliarder kroner i Saldert budsjett for 2019.
For å nå bærekraftsmål 7 er det nødvendig å utløse privat kapital til å gjennomføre investeringer i fornybar
energi. Det er verken politisk ønskelig, eller tilstrekkelig, med bistandsmidler tilgjengelig for å finansiere
nødvendig investeringsbehov. Bistandsmidler må derfor fungere katalytisk og bidra til å utløse kommersielle
investeringer.
En av de viktigste barrierene for fornybarinvesteringer i utviklingsland er høye kapitalkostnader (eksempelvis
rentesats på lån) som følge av høy reell og oppfattet risiko. Siden utgifter knyttet til fornybar energi som sol
og vannkraft i all hovedsak kommer i investeringsfasen (og relativt sett mindre utgifter til driftskostnader),
mens fossil energi har høye driftskostnader pga. bruk av olje, gass eller kull, vil dette føre til at
fornybarinvesteringen blir dyre å finansiere og taper i konkurransen mot fossile investeringer. I land med høy
risiko blir denne konkurranseulempen enda større. En rekke tiltak er nødvendige i mange utviklingsland for
å utløse investeringer i fornybar energi, blant disse: standardisering og forutsigbarhet av prosesser for
kraftproduksjon, økte kraftpriser for sluttbruker, samt reform av energisektoren, og i tillegg økt bruk av
garantier.
Garantier fungerer som en forsikring og bidrar til at risikoen for at inntektene fra elektrisitetsproduksjonen
fra ett enkeltprosjekt skal opphøre, som følge av krig/statskupp, manglende betaling fra kunde, valutarisiko
og lignende, blir fordelt på flere parter. Garantiene bidrar dermed til å redusere risikoen for investorer og
långivere i det enkelte prosjekt og dermed til å redusere finansieringskostnadene. For distribuerte
energiinvesteringer vil det i all hovedsak være snakk om kommersiell risiko, som om etterspørsel blir så stor
som forventet og om den enkelte kunde vil betale.
Det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA, melder at økt bruk av garantiinstrumenter vil kunne
utløse økte investeringer på USD 100-165 milliarder i bærekraftig infrastruktur over en 15-årsperiode frem
mot 2030. Økt bruk av garantiordninger og finansieringen av disse, anses derfor som nødvendig for å utløse
økte fornybarinvesteringer i utviklingsland, og som et tiltak som bør støttes.

1
2

Bloomberg New Energy Finance, 2019.
Policy Brief #3: Financing SDG 7. UNDP (2019)
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Diskusjonen rundt norske initiativer til garantiordninger for å fremme fornybarinvesteringer i utviklingsland
er igjen aktualisert som følge av Stortingsvedtak 80 (2018-2019) 3 i forbindelse med behandling av
Statsbudsjettet for 2019:
«Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for, og komme tilbake med en vurdering av, en
garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, og redegjøre for dette senest i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett 2019.»
I tillegg ble temaet berørt i Granavolden-plattformen 4 :
«Regjeringen vil lage en ny strategi for fornybar energi, herunder vurdere en etablering av en
garantiordning og tiltak for å erstatte kullkraft.»
Som en del av oppfølgingen av stortingsvedtaket, beskrevet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for
2019 5 , ble Multiconsult tildelt oppdraget med å gjennomføre en utredning, der formålet ble satt til å være:
«å utrede om det skal utvikles en konkretisert garantiordning i norsk eller annen institusjons regi som
en oppfølging av anmodningsvedtaket.»

2.2

Tilnærming, metode og rapportstruktur

Utredningen av om det skal utvikles en garantiordning for fornybarinvesteringer er basert på en tilnærming
der:
•

det skulle tas utgangspunkt i tidligere arbeid så langt som mulig,

•

arbeidet skulle forholde seg til utredningsinstruksen,

•

det skulle gjennomføres en dokumentgjennomgang for å kartlegge garantiordninger, med
hovedfokus på garantiinstitusjoner som tilbyr garantier til fornybarinvesteringer i Afrika

•

det skulle gjennomføres en workshop med aktørene i fornybarbransjen for å få innspill,

•

en styringsgruppe ledet av utenriksdepartementet, med representanter fra finansdepartementet,
klima- og miljødepartementet, nærings- og fiskeridepartementet og olje- og energidepartementet,
skulle møtes for å gjennomføre avklaringer.

3

Stortingsvedtak 80 ((2018-2019), Stortinget, 2018
Granavolden-plattformen, 2019
5 Prp. 114 S (2018-2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019
4
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Figur 1 Oppsett for arbeidsprosess og metode

Arbeidsprosess og metode er presentert overordnet i dette kapittelet og nærmere utdypet underveis i
rapporten. Dette for å styrke rapportens lesbarhet.
I steg 1 ble det gjennomført møte med styringsgruppen for å etablere rammene for utredningen, avgrensing
av oppgaven, tidsplan, arbeidsprosess og metode.
Steg 2 ble gjennomført med dokumentgjennomgang av interne og offentlig tilgjengelige dokumenter og
nettsider knyttet til temaet, intervjuer med internasjonale garantiinstitusjoner, møter og telefonmøter med
Norad, Norwep, GIEK, samt enkeltaktører, og en halvdags workshop med aktører i den norske
fornybarnæringen. Lister over disse aktørene og kildene er lagt ved i vedlegg. I tillegg ble behovsformulering
fastsatt av styringsgruppen, samt krav og mål diskutert.
I steg 3 ble det gjennomført gapanalyse og foretatt en analyse av ulike hovedkonsepter basert på
behovsformulering, krav og mål. Konklusjonene fra analysen ble brukt til å skissere konkretiserte konsepter
som ble vurdert opp mot krav og mål. Konklusjonene fra analysen ble sendt til styringsgruppen på høring.
På bakgrunn av innspillene fra styringsgruppen ble det i steg 4 foretatt en revisjon av de konkretiserte
konseptene, gjennomført reviderte analyser, fremmet et konklusjonsnotat til styringsgruppen, som innspill
til beslutningsgrunnlag for regjeringen. Konklusjonsnotatet ble revidert etter innspill fra styringsgruppen.
I steg 5 ble aktuelle garantikonsepter videre konkretisert etter dialog med ulike garantiinstitusjoner og Norad,
og rapportutkastet levert. På bakgrunn av styringsgruppens tilbakemeldinger til rapportutkastet ble
rapporten ferdigstilt.
Rapporten er delt i to deler. Del A beskriver garantiers rolle ved finansiering av fornybar energi, viser
resultatene fra kartleggingen av eksisterende garantiordninger, innspill fra norske aktører og en gapanalyse
basert på disse. Del B beskriver en totrinns vurdering av konsepter for å komme frem til hvordan en norsk
garantisatsing best kan adressere funnene fra gapanalysen.

2.3

Behovsformulering

Utredningsinstruksen 6 stiller som krav at følgende seks spørsmål skal besvares i en utredning:

6

Utredningsinstruksen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016
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•

Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?

•

Hvilke tiltak er relevante?

•

Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

•

Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?

•

Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

•

Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Forankret i utredningsinstruksen og grunnlaget for utredningen fastsatte styringsgruppen følgende
behovsformulering som styrende for vurderingene som skulle gjøres i rapporten:
«Det er nødvendig å styrke investeringer i fornybar energi i utviklingsland fra private aktører, også
norske, med utgangspunkt i utviklingslandenes behov. I den anledning er det nødvendig å avdekke om
en videreutvikling og tilgjengeliggjøring av garantiinstrumenter, for norske og andre aktører, vil kunne
bidra til å utløse nye investeringer i fornybar energi, både nettilknyttet og distribuert. En forutsetning
er at norske aktører anses å ha verdifull kompetanse og erfaring som vil være nyttig for
utviklingslandene. En ordning skal dekke utviklingslandenes behov for økt tilgang til energitjenester og
behov globalt for å redusere klimagassutslippene.»
Den videre analysen er derfor innrettet for å adressere det tosidige ønsket om å øke fornybarinvesteringer i
utviklingsland, samt å styrke norske aktørers mulighet til å bidra til dette.

10212059-TVF-RAP-001

23. august 2019 / 02

Side 15 av 59

Del A - Kartlegging av garantiordninger og
gapanalyse

Norsk garantiordning for fornybar energi
Emne5

Del A - Kartlegging av garantiordninger og gapanalyse
I del A gjennomgås garantiers betydning for fornybarinvesteringer, kartlegging av garantiinstitusjoners tilbud
og en gapanalyse med utgangspunkt i innmeldte behov fra norske aktører og avdekkede behov fra
kartleggingen.

3

Garantiers betydning for fornybarinvesteringer

Enhver fornybarinvestering, enten det er nettilknyttet eller desentralisert, krever forskjellige
finansieringsformer og kilder med forskjellige risiko-avkastningsprofiler. De fleste fornybare investeringer blir
finansiert av både egenkapital, lånekapital og garantier. Mellom 2010 og 2018 har over 150 prosjekter med
over USD 35 milliarder i investeringer blitt gjennomført med private investeringer i Afrika, sør for Sahara. Av
disse har en stor andel inkludert en eller annen form for garanti, benyttet av enten egenkapital-investorer
eller banker for å beskytte seg mot ulik risiko. I tillegg til forsikring fra privatselskaper er disse transaksjonene
avhengig av garantier fra multilaterale og/eller eksportfinansinstitusjoner for å oppnå «financial close».
Når en investor kjøper dekning fra et garantiinstrument er det for å beskytte seg mot visse
investeringsrisikoer. Dermed reduseres avkastningskravet og videre finansieringskostnadene. De mest
etablerte garantiinstitusjonene er godt plassert til å både bære og redusere risikoelementene. Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA), er som medlem av Verdensbankgruppen, både stor og diversifisert
nok til å bære risiko knyttet til politisk ustabilitet og samtidig i stand til å unngå at risikoelementet inntreffer.
Under slike omstendigheter kan garantiinstrumenter være svært effektive i å redusere
finansieringskostnaden, som igjen tilrettelegger for investeringer, samtidig som det reduserer prisen
sluttbrukere må betale for energitjenestene som leveres.

3.1

Betydning av risikopremier og finansieringskostnader for fornybar energi

Høy oppfattet risiko leder til høye avkastningskrav som videre leder til høye priser for sluttbrukere. Dette er
særlig tilfellet for fornybarinvesteringer, som har høye investeringskostnader og lave løpende kostnader
sammenlignet med fossile investeringer, noe som gjør fornybar energi mer avhengig av å skaffe finansiering
til en rimelig kostnad. Figur 2 illustrerer dette punktet ved å vise påvirkningen finansieringskostnader har på
det totale kostnadsbildet for fornybare og fossile investeringer, respektivt. I høyrisikoland vil et høyt
avkastningskrav i enda større grad ut på fornybare investeringer enn fossile. Det vil si at siden
finansieringskostnadenes andel av totalkostnaden for produsert elektrisitet vanligvis er vesentlig høyere for
fornybar elektrisitetsproduksjon enn for fossil, vil en høy reell eller oppfattet risiko svekke fornybar
elektrisitetsproduksjons konkurranseevne, alt annet likt.
Det er flere implikasjoner av denne observasjonen:
•

I mange tilfeller vil fossile prosjekter være mer attraktive/gjennomførbare enn fornybare. I
høyrisikoland (som regel lavinntektsland) blir dette forsterket

•

I kampen med å fremskynde overgangen fra fossilt til fornybar energi er tiltak som reduserer
finansieringskostnader meget relevant.

•

Garantier som, på en ansvarlig måte, reduserer finansieringskostnader, vil tilrettelegge for både økte
investeringer, økt energitilgang og økt tempo i overgangen til fornybar, spesielt i høyrisikoland.
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Figur 2 Illustrasjon av produksjonskostnad per kWh for fornybar energi og kull, ved forskjellige avkastningskrav

På bakgrunn av dette, er det svært viktig å adressere reelle og oppfattede risikoer for å redusere kostnadene
ved fornybar elektrisitetsproduksjon. Følgende figur (Multiconsult, 2018 7 ) gir et godt bilde på tiltak for å
redusere risiko og garantiers plass i virkemiddelporteføljen. Oppfattet risiko må identifiseres, reduseres,
allokeres til de som kan håndtere den og til sist forsikres gjennom eksempelvis garantier.
Garantiinstrumenter er et siste, men nødvendig virkemiddel for å oppnå «bankability» i
prosjektinvesteringer.

Figur 3 Risikohåndteringsprosess (investorperspektiv). Risiko som ikke kan allokeres til en interessent som
effektivt er i stand til å håndtere risikoen, må dekkes til en kostnad, gjennom en forsikring eller garanti.

7

Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries, Multiconsult (2018)
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Et viktig konsept å forholde seg til i denne sammenhengen er “moral hazard”-risiko. «Moral hazard»-risiko
kan defineres som: et problem som kan oppstå idet to eller flere parter inngår en avtale for å dekke risiko, i
dette tilfellet en forsikrings- eller garantiavtale. Det kan føre til at parten som får risikoen dekket kan ta mer
risiko etter avtaleinngåelse og oppstår som følge av at partene har ufullstendig informasjon om hverandre.
God håndtering av slik risiko er sentralt for hvor godt en garantiinstitusjon og ordning er forvaltet. Det vil si
at en garanti i en transaksjon alltid vil omfordele risikoen, men det kan føre til både redusert eller økt
underliggende risiko. Dersom instrumentet øker risikoen er det nesten alltid forårsaket av «moral hazard»risiko – fordi garantien i seg selv gir insentiver i feil retning. Faren for å bidra til «moral hazard»-risiko er alltid
tilstede for en garantiinstitusjon. For eksempel:

3.2

•

Nettilknyttet investering: en garanti som dekker regningen fra kraftprodusent til kraftselskap kan øke
risikoen for at kraftselskapet ikke betaler, ettersom kraftprodusent har mindre finansielle tap ved
mislighold (sett bort ifra andre insentiver til å unngå dette).

•

Desentralisert investering: et garantiinstrument som dekker etterspørselsrisiko vil redusere risikoen
ved feil eller “for” aggressive kommersielle strategier, og da svekke insentiver for å unngå disse som
ellers ville blitt unngått.

•

I alle tilfeller: et garantiinstrument som dekker egenkapital reduserer kommersiell risiko for de som
skal jobbe aktivt med å unngå og forvalte risikoelementer – som da kan svekke (betydelig?) viktige
markedsinsentivmekanismer.

Risikobilde for fornybare investeringer og -virksomhet

IRENAs rapport fra 2016 8 om risikoer og håndtering av disse gir en omfattende oversikt og beskrivelse av de
forskjellige type risikoer som man typisk ser i fornybar energi-prosjekter. Dette bekreftes også av
konsulentens erfaring fra fornybar energi-prosjekter og innspillene fra aktører i bransjen. Risikoene vil variere
avhengig av type prosjekt: størrelse, land, teknologi, nettilknyttet eller desentralisert, for å nevne noen
aspekter.

Figur 4 Investeringsbegrensninger for fornybar energiprosjekter.
Kilde: Oversatt fra figur i IRENA-rapporten: Unlocking Renewable Energy Investment: The role of risk mitigation
and structured finance, IRENA (2016)

Mens flere av risikoelementene i figuren over er tilstede for alt fra storskala nettilknyttede prosjekter til
desentraliserte solsystemer, er risikobildet for forskjellige type desentraliserte investeringer (mini-grid og off8

Unlocking Renewable Energy Investment: The role of risk mitigation and structured finance, IRENA (2016)
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grid) svært forskjellige. Denne forskjellen er drevet primært av i) hvem kunden(e) er og ii) hvor vidt
investeringen er eksponert for regulatorisk versus kommersiell risiko.
Fornybarmarkedet kan generelt deles inn i to hovedmarkeder, nettilknyttet og desentralisert, der det
desentraliserte markedet videre kan deles inn i mini-grids og off-grid. På bakgrunnen av risikobildene kan
man si at det “fornybare investeringsmarkedet” faktisk er tre ganske ulike markeder med tre ulike
risikobilder:
1) Nettilknyttede («on-grid») investeringer. For nettilknyttede fornybare investeringer er følgende
oftest av mest relevans: politisk risiko, regulatorisk risiko, motpartsrisiko (kraftkjøper),
linjetilknytnings- og transmisjonsrisiko, valutarisiko, og likviditetsrisiko. Det som er viktig for
investorer er at de får betalt som avtalt i sine avtaler med både kraftselskap og myndighetene.
Investorer tar derfor gjerne ut dekninger som forsikrer mot mislighold fra kraftselskap,
ekspropriasjon fra myndighetene, regulatoriske endringer, osv. I dette markedet står regulatorisk
risiko på store prosjekter sentralt – som er vanskelig å diversifisere og best håndtert av multilaterale
og eventuelt eksportfinansinstitusjoner.
2) Mini-grid investeringer. For mini-grid investeringer står både regulatorisk og kommersiell risiko
sentralt – noe som gjør disse type investeringer ekstra vanskelige og kompliserte. For eksempel er
den regulatoriske risikoen knyttet til retten til å ta i bruk en tariff godt over det som gjelder for det
nasjonale nettet, av stor betydning for mini-grid investorer. Samtidig så er den kommersielle risikoen
knyttet til den faktiske etterspørselen (både hvor mange som kobler seg til og hvor mye hver enkelt
forbruker) også høy. I tillegg er det også en gjennomgående risiko for investoren og mini-grid-eieren
at det nasjonale nettet skal nærme seg sitt marked og da øke presset for å senke prisen – noe som
vil redusere eller fjerne avkastningen. Denne risikoen, såkalt “grid encroachment”-risiko, er en
hovedbarriere som holder investeringer i Afrikas mini-grid marked tilbake.
3) Desentralisert «off-grid» virksomhet. Dette markedet dekker alt fra relativt store industrielle
installasjoner på 1-2 MW til små uavhengige solprodukter, for eksempel sollamper. Disse prosjektene
preges hovedsakelig av kommersielle risikoer – og ikke regulatorisk risiko. Det kan variere fra
kredittverdigheten til kraftkjøpere på et industrielt anlegg til etterspørselsrisiko til
tilbakebetalingsrisiko blant rurale kunder. For selskaper som tilbyr desentraliserte løsninger, handler
det om finansiering av virksomheten og ikke et enkelt prosjekt, slik tilfellet er for nettilknyttede og
mini-gridinvesteringer. Ettersom det primært er snakk om kommersiell risiko i dette markedet, er
det utfordrende å tilby garantier uten fare for «moral hazard»-risiko.
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Boks 1 Barrierer for desentraliserte løsninger

Utfordringer for den desentraliserte energisektoren
Differ har utarbeidet en rapport om desentraliserte energiløsninger 1 (hovedsakelig basert på solkraft) og beskriver
i denne utfordringene for selskaper som operer i sektoren. Man bruker «desentralisert» når energiproduksjonen
befinner seg samme sted som forbruket. Desentraliserte løsninger gir økt kommersiell risiko, og dermed en «moral
hazard»-risiko for garantiordninger.
En av de største barrierene er uforutsigbarhet knyttet til inntektsstrømmen. Mens det for større kraftprosjekter
med en kraftkjøpsavtale vil være motpartsrisikoen for én motpart som er størst, er dette mer sammensatt for
selskaper i denne sektoren. Kunder har ofte lav betalingsevne, som gjør det utfordrende å kreve en pris som er
kostnadsreflektiv, samt at det også kan være utfordrende å øke salg i disse markedene. I tillegg vil det være
vanskelige å gjøre gode og pålitelige kredittvurderinger av kunder, siden informasjon ofte mangler, og det vil uansett
være vanskelig å ta høye premium eller depositum fra kunder som har dårlig råd og likviditet – som resulterer i en
større sjanse for at kunden ikke betaler. Mens det finnes en del mekanismer for å dekke tap fra offentlige
kraftkjøpere, er det et gap i den desentraliserte «off-grid» sektoren.

1)

Cheaper, faster, cleaner – Speeding up distributed solar solutions to meet development and climate goals, Differ (2019)

3.3

Garantiordningers evne til å utløse investeringer

Som beskrevet over vil godt egnede garantiinstrumenter senke finansieringskostnader, tilrettelegge for økt
investering og samtidig øke konkurransedyktigheten til fornybare kilder fremfor fossile. Som nevnt tidligere,
er det anslått at økt bruk av garantier vil kunne utløse økte investeringer i bærekraftig infrastruktur over en
15-årsperiode frem mot 2030. Da er det naturlig å spørre:
Hvor mye investeringer vil et offentlig bidrag til et slikt instrument kunne utløse?
For å komme frem til et rimelig estimat kreves det fire steg:
•

Steg 1 - bidraget: Det antas at bidraget er gitt som “grunnkapital” til institusjonen – det vil si,
egenkapital (“share” kapital), eller tapsfondkapital.

•

Steg 2 - eksponering: Med grunnkapitalbidraget kan garantiinstitusjonen øke eksponeringen med en
faktor på en til ti ganger (1-10x) bidraget. For eksempel har GIEK som en del av staten, anledning til
å sitte med eksponering/dekning på sju ganger (7x) tapsfondet i U-landsordningen. GuarantCo (uten
statsgaranti) får beholde sin AA-kredittrating fra Moody’s så lenge de er eksponert maksimalt tre
ganger så mye som grunnkapitalen.
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•

Steg 3 – leverage: Det er typisk at en egenkapitalinvestor eller bank tar ut dekning for bare en viss
prosentandel av deres totale investering. OECD-DAC sier at denne tilleggsinvesteringen (utover det
som er dekket) kan telles som garantiinstitusjonens «leverage ratio». For eksempel beregner MIGA
en slik effekt til 3.3x mens SIDA og GuarantCo beregner en på omtrent 5x.

•

Steg 4 – multiplikasjon: I tillegg til investorene som tar ut dekningen er det ofte andre investorer
som ikke tar ut dekning. Det er tenkelig å resonere at selv om de ikke tar ut dekning så er
garantiinstrument avgjørende for hele investeringen. I så fall kunne man regne seg frem til en enda
høyere «leverage ratio».

Mens Steg 4 er diskutabelt er steg 1-3 ansett som realistiske for å kunne måle effekten av et offentlig bidrag
til en effektiv garantiinstitusjon. Figuren nedenfor oppsummerer tallene for MIGA og Sida, og presenterer
samtidig et rimelig regnestykke for et norsk bidrag. Eksempelet viser at et bidrag på MNOK 100 kan utløse
NOK 3,5 milliarder i investeringer, noe som tilsvarer opp til 100MW vannkraft eller 400MW solkraft. Bidraget
kan «gjenbrukes» etter et visst antall år hvis garantien ikke blir løst ut.

Figur 5 Regneeksempel for å illustrere hvor mye privat kapital som kan utløses

3.4

Blir privat kapital fortrengt av offentlig støtte til garantiinstrumenter?

Når det gjelder garantiinstrumenter som er strukturert for å muliggjøre finansiering av fornybar energi, er
stats- eller multilateral støtte fortsatt viktig av følgende grunner:
•

For nettilknyttede investeringer er det ingen private aktører som er villig til å tilby garantier som
dekker mislighold av statseide kraftselskaper eller politisk risiko, spesielt i sårbare stater. I tillegg gir
statsgarantier og statusen som «preferred creditor» slike institusjoner en stor og avgjørende fordel
når det kommer til kredittvurdering, både for prising av produktene sine og «leverage ratio».
Dessuten er de største institusjonene generelt i stand til å redusere eller håndtere de underliggende
risikoene (som mislighold av kraftselskapet) – noe private banker eller lignende ikke kan.

•

Det desentraliserte markedet er fortsatt avhengig av innovasjon og utprøving, samt subsidiering. Så
lenge risikoen fremdeles ikke forstås eller dokumenteres godt nok, er de underliggende
risikoelementene for usikre for private aktører. Da vil statsstøtte til garantifond fortsatt være viktig
for å få fremgang i garantimarkedet i dette segmentet.
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3.5

Andre måter å oppnå lignende mål og resultater

Innenfor bistand har Norge en rekke verktøy og alternativer når det gjelder støtte til fornybar energi og
tilgang i lavinntektsland. Det er derfor naturlig å stille spørsmål ved om et finansielt tilskudd og støtte til
garantimarkedet er et godt/forsvarlig tiltak og om det er andre mer effektive måter å oppnå samme mål og
resultat. For å besvare dette spørsmålet er det gjort følgende observasjoner:
•

Utløsende effekt: Gitt den «leverage ratio» institusjoner med stats- eller multilaterale garantier
oppnår med sin grunnfinansiering, er effekten av et eventuelt norsk bidrag betydelig. Effekten skal
kunne forventes å være minst like stor som bidraget til Norfunds grunnkapital, så lenge man
kanaliserer støtten gjennom erfarne og effektive institusjoner.

•

Overgang til fornybar: Som beskrevet over er kanskje det største gjenværende hinderet til en rask
overgang fra fossilt til fornybar, i risikofylte land, nettopp finansieringskostnaden. Finansiering av, og
støtte til, dette markedet er en av de meste direkte måtene å adressere denne barrieren på, ettersom
den direkte påvirker finansieringskostnader for fornybare investeringer.

•

Både fornybar og klima: Man kan påstå at all støtte til fornybar energi i utviklingsland bidrar til begge
målene. For å sikre at støtte til fornybar energiprosjekter fører til reelle klimagassreduksjoner er det
en fordel om prosjektene inngår i en nasjonal energi- og klimaplan koplet til landets NDC. Dette
gjelder også en norsk satsing på garantier for fornybar energi. Videre kunne de mulige lave
administrative kostnadene (se lenger nede) og høy «leverage ratio», bety at norsk støtte kan ha en
relativ stor og umiddelbar effekt.

•

Etterspørsel: Norske investorer og bedrifter har over flere år etterlyst norsk engasjement og støtte
nettopp innenfor dette markedet. Med flere anerkjente fornybarselskaper i dette markedet er dette
en bekreftelse på at en satsing vil være høyst relevant for markedet.

•

Bærekraft og langsiktighet: Finansieringen og støtten til dette markedet er ment til å bidra til videre
utvikling av garantimarkedet, spesielt for desentraliserte løsninger. Dette skal ikke være en
engangsstøtte men ha som mål å «bidra til en mer effektiv garantimarked». Med et slikt mål, bør
sannsynligheten for en bærekraftig effekt være høyere enn for eksempel enkelte engangssubsidier
til ett land eller ett prosjekt.

•

Administrative kostnader: Dersom man finansierer gjennom eksisterende institusjoner bør ikke bruk
av finansielle eller menneskelig ressurser være betydelig. Videre, vil et partnerskap med en
eksisterende institusjon i dette markedet, være et lett tilgjengelig alternativ når det gjelder
muligheter for å kanalisere et stort bidrag med både energitilgang og klima som utviklingsmål.

•

Finansielt instrument: Det er viktig å erkjenne at norsk kapital til garantimarkedet først og fremst
representerer et finansielt bidrag. Det innebærer at Norge bidrar med kapital for å få finansiert flere
prosjekter, noe som er komplementært med typisk bistandsprosjekter/-programmer som retter seg
mot å løse fundamentale utfordringer i spesifikke land. I denne sammenhengen kan man alltid
diskutere den «direkte utviklingseffekten» av bidrag til garantier, selv om en indirekte
utviklingseffekt gjennom tilgang og reduserte klimagasser kan forutsettes.

Det er ikke mulig å gjøre en omfattende sammenligning med (alle) andre måter å kanalisere støtte til
lignende formål. Disse observasjoner samt kapittel 1 om garantiers betydning viser imidlertid at Norge,
med både energitilgang og klimahensyn, trygt kan velge å prioritere å støtte dette formålet.
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4

Kartlegging av og vurdering av eksisterende garantiordninger

For å komme frem til et sett med mulige fungerende garantikonsepter og forslag til en norsk satsing, er det
gjort en omfattende analyse av status i det internasjonale markedet for fornybare energigarantier og
mangler/gap i dette markedet. Denne analysen er basert på følgende kilder:
vi)
vii)
viii)

ix)
x)

Markedsobservasjoner – blant annet direkte innsikt i mange av de siste transaksjonene i
fornybarmarkedet i Afrika og institusjonene involvert.
Bred dokumentgjennomgang – inkludert gjennomgang av et stort antall hjemmesider,
rapporter, studier og finansielle rapporter til enkeltinstitusjoner.
En rekke intervjuer og uformelle diskusjoner med flere aktuelle garantiinstitusjoner og
sektoreksperter, blant annet under bransjens største messe (Africa Energy Forum 2019) hvor de
fleste av disse var representert og møtte konsulenten.
En halvdags workshop med norske aktører i fornybarbransjen, og i tillegg informasjon/innspill
fra en rekke møter og seminarer de siste årene om temaet.
Gjennomgang av UDs arbeid med garantier og en interdepartemental arbeidsgruppes vurdering
av en mulig garantiordning i regi av GIEK.

Hensikten med kartleggingen er å identifisere i) mulige gap/svakheter hvor en norsk ordning/satsing kan
utgjøre en forskjell og ii) mulige implementeringspartnere dersom det ikke viser seg å være grunnlag for et
eget norsk instrument eller en egen norsk institusjon. Oppsummering og analysen av institusjoner og
instrumenter er presentert med dette formål for øye, og ikke for å beskrive alle aspekter av markedet og
tilbydere. For en slik oversikt er leseren henvist til IRENAs rapport fra 2016: Unlocking Renewable Energy
Investment: The role of risk mitigation and structured finance, også tidligere omtalt i kapittel 3.2.
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4.1

Garantiinstitusjoner

Boks 2 Beskrivelse av ATI

Mange aktører er tilstede i det internasjonale markedet for
investeringsgarantier – fra multilaterale institusjoner til private
banker. Mens de store internasjonale institusjoner fokuserer på
håndtering av regulatorisk risiko og lignende, som oftest i større
enkeltinvesteringer, fokuserer mindre aktører og banker på
diversifisering for eksempel ved bruk av porteføljeinstrumenter.
Multinasjonale aktører som MIGA og International Finance
Corporation (IFC), som begge tilhører Verdensbankgruppen,
dekker bredt, har stor kapitalbase og går gjerne inn i de største
prosjektene. De dekker først og fremst forskjellige typer politisk
risiko (blant annet kraftkjøper («off-take»)-risiko, likviditets- og
kredittrisiko). Det er svært få konkrete krav knyttet til type
prosjekter som de dekker, selv om det i praksis kan være en del
prosjekter som faller utenfor omfanget av det de dekker.
Samtidig oppleves flere av denne typen institusjoner som
byråkratiske, lite fleksible og prosessene ressurskrevende. I
praksis er ikke produktene deres oppnåelig for de fleste
investeringer (som er av mindre skala).
Noen av disse, slik som MIGA, rapporterer at de i økende grad
også dekker mindre prosjekter og har vekst i antall avtaler.
Regionale aktører som African Trade Insurance Agency (ATI) og
African Development Bank (AfDB) fokuserer på et område eller
region, og har gjerne fokuslandene som medlemmer/deleiere av
institusjonen. Størrelsen på kapitalbasen kan variere og også
grad av fleksibilitet, byråkrati og rom for innovasjon og utvikling
av nye produkter. Både ATI og AfDB drar nytte av både
statsgarantier og status som «preferred creditor».

ATI tilbyr forsikring/garantier for å dekke
politisk risiko og kredittrisiko til selskaper,
investorer og långivere som driver forretning
innen forskjellige bransjer i Afrika. Fornybar
energi er en av fokusområdene.
Institusjonen er eid av medlemsland (så langt
14 afrikanske land) samt andre institusjonelle
medlemmer (som AfDB, Atradius, UK Export
Finance med flere).
De har status som «preferred creditor», som
gir dem topp kredittvurdering. ATI har en
kapitalbase på USD 240 millioner og har
utstedt garantier med en eksponering på ca.
USD fem milliarder.
Relevante energiinitiativ som ATI driver er
African Energy Guarantee Facility (AEGF) som
tilbyr kapital for å kunne tilby
forsikring/garantier for politisk risiko i
energiprosjekter, og Regional Liquidity
Support Facility (RLSF), et likviditetsfond
rettet mot småskala fornybarprosjekter som
er opprettet sammen med KfW.

Development Finance Institutions (DFIs) og statlige utviklingsinstitusjoner tilbyr også enkelte garantier,
som blant annet Sida i Sverige og Norfund i Norge. Sida har utviklet en rekke garantiprodukter, i stor grad
med fokus på mindre selskaper og lokale långivere/banker i prosjektlandene.
Eksportkredittinstitusjoner som GIEK og tilsvarende i andre land, tilbyr også garantier for fornybarprosjekter.
Formålet til eksportkredittinstitusjoner er først og fremst å fremme eksport fra eget land. U-landsordningen
under GIEK dekker alle garantier som tilbys av GIEK, med ramme for litt mer risikofylte prosjekter.
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Figur 6 Oversikt over relevante garantiinstitusjoner og instrumenter som de tilbyr/initiativ de leder

4.2

Markedssituasjonen

Figur 7 viser en oversikt over relevante risikoer for fornybar energi, respektive instrumenter for å dekke disse
og eksempler på tilbydere av disse instrumentene. Figuren er mest dekkende for det nettilknyttede
markedet.
4.2.1 Det nettilknyttede markedet
Basert på analysen, finner man at markedet for garantier for investeringer i nettilknyttede prosjekter er
modent og generelt godt dekket. Det finnes dekning både for likviditetsrisikoer (på kort sikt, typisk mellom
tre og ni måneder) og for kontraktsopphørelse (på mellomlang sikt, mellom 18 og 36 måneder).
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Risk Coverage

Political risk

Policy and
regulatory
risk

CounterGrid interLiquidity and
party risk connection & Technology
Currency risk refinancing Resource risk
(power off- transmission
risk
risk
taker risk)
line risk

Government guarantee
Political risk insurance
Partial risk/credit guarantee
Export credit guarantee
Currency risk hedging instrument
/fund
Local currency lending
Internal/external liquidity facility
Liquidity guarantee
Put option
Grant and convertible grant
Resource guarantee fund
Geothermal exploration insurance
Portfolio guarantee

Figur 7 Oversikt over risikoer og respektive instrumenter (garantier og annet) som dekker dem, samt tilbydere av disse.
Kilde: IRENA (2016): Unlocking Renewable Energy Investment og Multiconsults analyse.
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4.2.2 Det desentraliserte markedet
I det desentraliserte markedet (herunder både mini-grid og off-grid) er det høyere kommersiell risiko (mens
den regulatoriske risikoen ikke er like høy), noe som gjør det utfordrende å utvikle garantiprodukter i dette
markedet, som tidligere beskrevet. Tilbudet av garantiprodukter for desentraliserte investeringer er derfor
relativt lavt, sammenlignet med for det nettilknyttede, men etterspørselen er voksende ettersom dette
markedet er i kraftig vekst og flere aktører er på banen.
Boks 3 African Guarantee Fund
Utviklingen går fortsatt sakte.
Følgende er en oversikt over noen aktører som på
forskjellige måter jobber med risikoreduksjon for det
desentraliserte markedet:
•

•

•

•

Green Aggregation Tech Enterprise (GATE), et
initiativ som kommer ut fra Africa GreenCo og vil
tilby
inntektsgarantier
for
å
redusere
etterspørselsrisikoen (og dermed inntektsrisikoen)
for mini-grids.
The African Mini-Grids Community of Practice
(AMG-CoP) er et initiativ under Low Emissions
Development Strategies Global Partnership (LED
GP) som jobber for oppskalering av mini-grids i
Afrika. Samarbeidsnettverket, som består av 15
afrikanske regjeringer, har identifisert økonomisk
risikoreduksjon som et sentralt fokusområde og
utforsker den mest effektive måten å engasjere
finanssektoren til å finansiere mini-gridutvikling.
Africa Mini-grid Developers Association (AMDA)
har et SMART RBF program – resultatbasert
finansiering for å støtte mini-grid utviklere.
Renewable Energy Performance Platform (REPP)
arbeider for å mobilisere privat kapital til små og
mellomstore prosjekter (både nettilknyttet og
desentralisert, eller en kombinasjon av begge). I
tillegg til kapital i utviklingsfasen og forskjellige
typer mellomfinansiering, tilbyr de tilgang til
risikoreduserende instrumenter og langsiktige lån
fra partnere som OPIC, GuarantCo, AfDB, ATI og
USAID.

African Guarantee Fund (AGF) har som formål
å støtte små og mellomstore bedrifter
(SMBer) ved å tilby «partial financial»garantier og drive kapasitetsbygging. AGF er
grunnlagt og støttet av forskjellige DFIer og
utviklingsbanker.
AGF tilbyr:
1) Finansielle garantier for å støtte
lån gitt av långiverpartnere til
SMBer gjennom en
hybridtilnærming (portefølje- og
individuelle lån)
egenkapitalfinansiering
ressursmobilisering fra
långiverpartnere
(obligasjoner/kredittlinjer)
2) Støtte til kapasitetsutvikling til
långiverpartnere for å utvikle
kompetanse på å støtte SMBer, samt
til SMBene selv
I følge dem selv har de en behandlingstid på
søknader til støtte på rundt en måned.
AGF har støttet 19000 SMBer gjennom
garantiene sine (ikke bare til fornybar energi).

•

Beyond the grid er et initiativ under Power Africa som jobber med kildefinansiering til off-gridaktører. Blant annet har de i samarbeid med långivere gitt en lånegaranti på USD 75 millioner til offgrid-prosjekter.

•

Sida tilbyr flere garantier rettet mot små og mellomstore bedrifter/prosjekter, blant annet
porteføljegarantier og volumgaranti (knyttet til risiko for pris og/eller volum av salg). De har utviklet
en innovativ garanti for off-grid solprosjekter finansiert gjennom folkefinansiering på plattformen
Trine.
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Innspill fra norske aktører

I Multiconsult-rapporten Scandinavian Investments in Renewable
Energy in Developing Countries, utarbeidet på oppdrag for Zero,
Norfund og Solenergiklyngen i 2018, er et av hovedfunnene at Norge
har et betydelig antall fornybaraktører som opererer i utviklingsland,
høyere enn nabolandene Danmark og Sverige. Som figuren til høyre
viser, inkluderer denne «klyngen» investorer, leverandører,
finansielle institusjoner og rådgivere. Aktørene opererer både
innenfor nettilknyttet og desentralisert sektor, og varierer fra de som
har lang merittliste og til de som er oppstartsselskaper. I tillegg finnes
også en rekke offentlige institusjoner med mye erfaring og
virksomhet innen samme område.
Det anses at denne «klyngen» har verdifull kompetanse som kan
bidra til å fremme fornybar energi, energitilgang og reduksjon av
klimagasser i utviklingsland. Med bakgrunn i dette, er behovene til
bransjen tatt med i vurderingen av en norsk garantisatsing.
Det har foregått en vedvarende diskusjon blant norske
fornybaraktører som operer i utviklingsland om behovet for støtte til
fornybarinvesteringer i utviklingsland. Norske aktører har kommet
med konkrete innspill, temaet har blitt diskutert på forskjellige
arenaer og i flere omganger i Stortinget.

Figur 8 Norge har noe som minner
om en klynge av fornybarbedrifter
som opererer i utviklingsland.
Multiconsult, 2018.

Blant annet kom Norwep i 2016 med et innspill hvor de foreslo et
norsk garanti-tapsfond på fem milliarder kroner, innenfor eller ved
siden av u-landsordningen i GIEK. I tillegg ble det foreslått å innhente
kompetanse fra Norad og/eller Norfund o.l. til forvaltning av fondet, samt å sikre UNFCCC-sertifisering for å
registrere støtten som bidrag til Norges forpliktelser under Parisavtalen og evt. bli akkreditert som partner
til FNs grønne fond.

5.1.1 Innspill fra workshop med norske fornybaraktører
Det ble gjennomført en halvdags-workshop med aktører fra den norske fornybarbransjen som opererer i
utviklingsland, blant disse både større og mindre selskaper, Eksportkreditt, Norad, Zero, en del av
departementene representert i styringsgruppen for utredningsarbeidet og flere. Deltakerlisten fra
workshopen følger rapporten som vedlegg. Hovedfunnene fra denne workshopen er presentert under:
Hovedfunn 1a – Bransjen mener at risikodekning knyttet til kundens betaling er avgjørende for å utløse
investeringer og lån til investeringer
Hovedfunn 1b - Bransjen ønsker dekket risikoer som ikke allerede er dekket i dag og lavere kostnader (knyttet
til transaksjonen og/eller premier) ved garantiene
Hovedfunn 2a - Ulike ønsker for utvikling av en norsk garantiordning, men bred interesse rundt å utvikle et
nytt konsept/produkt i samarbeid med allerede veletablerte internasjonale institusjoner
Hovedfunn 2b – Alle aktører anerkjenner et stort spenn i behov for produkter og at flere garantikonsepter
kan være nødvendig
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5.1.2 Uttrykte behov
På bakgrunn av den vedvarende diskusjonen og innspillene i workshopen er det oppsummert en del konkrete
behov fra norske aktører i fornybar bransjen:

5.2

•

Ønsker dekning av risiko i nettilknyttede prosjekter som har til hensikt å levere strøm til to eller flere
land (hvor det kan være en risiko for at nettet ikke blir bygget ut hele veien)

•

Ønsker dekning av risiko i større nettilknyttede prosjekter også der myndighetenes land ikke kan stille
med statsgaranti

•

Opplever utfordringer knyttet til at private aktører ikke kan få garantier fra stater på en bilateral basis

•

Ønsker større nærhet til internasjonale garantiinstitusjoner og støtte til å håndtere krevende
søknadsprosesser, da større multilaterale ordninger oppleves som byråkratiske og ressurskrevende
også for større aktører

•

Opplever at det ikke er lett nok tilgjengelige produkter for små og mellomstore prosjekter og/eller
selskaper – enten fordi prosessene blir for ressurskrevende, at prosjektene ikke er interessante for
tilbyderne eller at størrelsen blir for liten

•

Opplever at det ikke er nok dekning av kommersiell risiko i det desentraliserte privatmarkedet

•

Ønsker garantiordninger for det desentralisere bedriftsmarkedet (industri- og næringskunder)

•

Ønsker subsidier til høye garantipremier og høye transaksjonskostnader

Differs anbefalinger for garantier for desentraliserte løsninger

Differs rapport om det desentraliserte markedet 9 , også henvist til i Boks 1, peker på noen hull i markedet for
garantiprodukter. I rapporten konkluderer Differ med følgende:
Det er mange desentraliserte energitjenesteleverandører, DESCOs 10 , som sliter med å sikre finansiering på
gode vilkår, gitt mangelen på mekanismer som begrenser tap i dette markedet. Dette fører til at mange er
svært forsiktige og kun tilbyr tjenester til de mest kredittverdige kundene. Tilgang til finansering av et
passende omfang, rimelige vilkår og riktig valuta krever tiltak for å øke forutsigbarheten rundt inntekt og
dermed tilbakebetalingsevne- og troverdighet, som for tradisjonelle kraftprodusenter. En nyere utvikling i
dette markedet, som følge av disse utfordringene, er å bruke folkefinansiering som hovedkilde for lån. Det er
et tydelig behov for garantiinstrumenter for dette markedet, både for kraftprodusenter og DESCOs.

9

Cheaper, faster, cleaner – speeding up distributed solar solutions to meet development and climate goals, Differ (2019)
Distributed Energy Service Companies

10
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Ut fra denne konklusjonen kommer de med følgende
anbefaling:
•

Utvikle en felles garantifasilitet for å dekke
utilstrekkelig kredittverdighet hos kunden. En
garantifasilitet forventes å ha meget høy utløsende
effekt.

•

Sikre at alle muligheter blir brukt og sammenlignet,
både nettilknyttet og desentralisert bør bli
kanalisert gjennom samme rammeverk

•

Desentraliserte muligheter er foreløpig få og små,
men vil vokse og bli STORT, så en fasilitet bør
forberedes allerede

Ut fra kartleggingen gjort av Multiconsult og innspill fra
Differ (samt andre partnere bak rapporten) har
Multiconsult lagt spesiell vekt på dette gapet og tilhørende
forslag. Videre mener Multiconsult at Sidas garanti for
folkefinansiering (se Boks 4) er et konkret eksempel på noe
som ligner på Differs forslag. Som oppsummert senere i
rapporten, er det mulig for Norge å bidra til videre utvikling
og innovasjon i markedet for garantiinstrumenter rettet
mot desentraliserte markeder.
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Boks 4 Sidas garanti for folkefinansiering

Folkefinansierings-garanti for off-grid
solprosjekter
Trine er en svensk
plattform for folkefinansiering, hvor
privatpersoner kan investere i småskala
solprosjekter, hovedsakelig i Afrika sør for
Sahara. Hvert prosjekt har mål, for
eksempel å redusere utslipp eller øke
tilgang til energi. Investeringene gis som lån
til selskapene som utvikler prosjektene, og
skal
tilbakebetales
med
renter.
Privatpersoner kan selv velge hvilke
prosjekter de ønsker å investere i, med et
valgfritt beløp på minst 25 EUR.
Investorene får tilbakebetalt med en
forhåndsbestemt
avkastning
på
investeringen, med høyere avkastning for
høyere investeringer.
Sida tilbyr en garanti til Trine, den første av
sitt slag, for å dekke lån gitt til prosjekter
gjennom plattformen. Garantien er utstedt
for enkelte prosjekter og dekker I snitt 60 %
av lånet. Hvis selskapet ikke kan
tilbakebetale lånet, blir det dekkede
beløpet tilbakebetalt av Sida.
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Gapanalyse

Basert på foregående analyse har Multiconsult kommet frem til fem (5) hovedfunn som vi mener i betydelig
grad skal påvirke den norske garantisatsingen. Disse fem funnene er basisen for de gapene som vi mener
Norge kan bidra til å tette, og da sammensetning av det vi mener er en egnet og komplementær
garantisatsing for Norge.
•

Hovedfunn 1: Garantiinstrumenter for å redusere risiko spiller en avgjørende rolle for å fordele
risiko på en mest mulig hensiktsmessig måte, for å oppnå «financial close» og for å sikre
konkurranseevnen til fornybare energikilder i konkurranse med fossile kilder. Dermed vil et bidrag
for å støtte fornybare energigarantier ha en direkte positiv virkning på den globale innsatsen for økt
fornybar energiproduksjon og overgang fra fossile energikilder. Å sikre et marked for fornybare
garantiinstrumenter med god tilgang på kapital, som samtidig er konkurransedyktig og innovativt, vil
være avgjørende for å oppnå økt investering i fornybar energi, blant annet i Afrika.

•

Hovedfunn 2: Garantimarkedet for nettilknyttede investeringer er modent og konkurranseutsatt,
men vil ha et voksende kapitalbehov i Afrika og globalt. Det er verdt å merke at de fleste
nettilknyttede fornybarprosjektene i Afrika sør for Sahara, med vestlige investorer, har benyttet et
eller flere garantiinstrumenter som en del av investeringsavtalen. Kartleggingen gjort av Multiconsult
(se figur) viser at flere av de store kredittverdige og veletablerte institusjonene tilbyr en rekke
instrumenter innen dette segmentet. Disse institusjonene kjennetegnes ved at de har stor
kapitalbase, «bankable» stats- eller multilaterale garantier, mulighet til å redusere underliggende
risiko for mislighold og due diligence-kompetanse for å adressere problemstillinger knyttet til «moral
hazard»-risiko. Selv om markedet er velutviklet er det forventet et økt kapitalbehov i årene som
kommer, både i Afrika og globalt. Norske aktører melder imidlertid om mindre hull og justeringer i
eksisterende ordninger som bør adresseres.

•

Hovedfunn 3: Investorer opplever store og reelle hull i markedet når det gjelder desentraliserte
løsninger, delvis på grunn av grunnleggende markedsforhold og delvis på grunn av fraværende
oppmerksomhet og mangel på innovasjon. Desentraliserte løsninger er ofte små, samtidig som
arbeidet med due diligence kan være like kostnadskrevende som for nettilknyttede investeringer.
Investeringene baserer seg ofte på brukere med lave inntekter og liten eller ingen kreditthistorie.
Det å garantere for inntektsstrømmen i slike prosjekter kan også innebære betydelig «moral hazard»risiko, ettersom aktørens insentiver til å gjøre en jobb for å sikre inntektsstrømmen reduseres.
Risikoen for at myndighetene ruller ut nettilknytning til områder med mini-grids og dermed kutter
inntektsstrømmen i prosjektene representerer et stort risikoelement.

•

Hovedfunn 4: Grunnleggende forskjellige risikobilder danner et skille mellom institusjoner som
tilbyr garantier til henholdsvis nettilknyttede og desentraliserte investeringer. Mens nettilknyttede
investeringer i all hovedsak har et statseid kraftselskap som kraftkjøper, er det (mindre) bedrifter og
husholdninger som er kjøpere av kraften i desentraliserte løsninger. Dette innebærer i tillegg helt
forskjellige forretningsmodeller. I tillegg kommer forskjeller i størrelse på investeringene.

•

Hovedfunn 5: Det er uklart om det er behov for at Norge utvikler et nytt garantiinstrument basert
på bistandsmidler, administrert av en norsk institusjon. Hensyn som behov for omfattende
ekspertise, statsgaranti, risiko for duplisering av eksisterende virkemidler, lite lokalt marked og
mangel på spesielle fortrinn, taler imot utvikling av et nytt norsk garantinstrument. Med kun Norge
som eier av garantiinstitusjonen, vil den ha begrenset mulighet til å direkte redusere underliggende
risiko, snarere er det risiko for at «moral hazard»-risiko vil øke. Det etterspørres imidlertid av flere
norske aktører.
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6.1

Gap som Norge kan bidra til å tette

Som direkte følge av hovedfunnene over, samt den noen av de mer spesifikke funnene fra kartleggingen,
innspillet fra norsknæringsliv og kunnskap til markedet har Multiconsult kommet frem til 4 gap hvor vårt
team mener Norge kan spille en viktig rolle i å bidra til tetting av disse:
•

Gap 1 – Kapitalbehov: Det er behov for tilskudd av kapital i det globale markedet for garantiinstrumenter samt videre innovasjon og økt konkurranse med utgangspunkt i etablerte og erfarne
institusjoner. Knyttet til konklusjonene 1 og 2 over kan det forventes økende behov for tilførsel av
kapital fra høy-inntektsland til egnede garantiinstrumenter for å finansiere vekst i
fornybarinvesteringer. Økt kapital kan også gi rom for økt innovasjon, justere eksisterende
garantiordninger og tette mindre identifiserte produkt-gap som for eksempel, egnede instrumenter
for regionale/transnasjonale prosjekter og desentraliserte løsninger. Garantier som utløser
fornybarinvesteringer i lavinntekts-utviklingsland er i all hovedsak utstedt av statlige institusjoner,
samt internasjonale organisasjoner støttet av stater. Det er begrenset fare for at økte offentlige
midler vil fortrenge private investeringer, men tvert imot utløse flere private investeringer.

•

Gap 2 – Mini-grids: Det er behov for lederskap, produktinnovasjon, utprøving og utrulling av
garantiinstrumenter som er skreddersydd for mini-gridmarkedet. Samtidig som det foregår en debatt
knyttet til forventningen om økt utrulling av mini-gridløsninger i Afrika, er det klart at nåværende
instrumenter ikke er egnet til å gjøre mini-grid investeringene «bankable». Flere garantiinstitusjoner
og organisasjoner har begynt å ta tak i utfordringen, men så langt har ingen klart å komme med et
banebrytende og levedyktig konsept. Både interessen og viljen er tilstede, men en viktig mangel
er en partner som kan finansiere både utvikling av konsepter og eventuelle etablering av egnede
instrumenter.

•

Gap 3 – Småskala og desentraliserte løsninger: Gitt de underliggende utfordringene med å tilby et
garantiinstrument i dette segmentet (for eksempel høye transaksjonskostnader og «moral hazard»risiko) er de mest lovende instrumentene per i dag «porteføljeinstrumenter». Spesifikt er de mest
aktuelle instrumentene; i) garantier til en (diversifisert) låneportefølje til kommersielle banker, og ii)
garantier til enten långivere eller obligasjonsholdere (for eksempel Sidas garanti til folkefinansiering
(se Boks 4). Disse instrumentene krever videre innovasjon, utprøving og utrulling og muligens
subsidiering av premier frem til markedet er bedre forstått og mer modent. Slike garantier kommer
til å rette seg mot off-grid selskaper med en voksende merittliste og etterhvert en viss størrelse på
kundebasen. Det er stor sannsynlighet for at videreutvikling av disse porteføljeinstrumentene kan
bidra til fremskyndet storskala-utrulling av desentraliserte løsninger. Utover porteføljegarantier blir
det økende behov for garantier til prosjekter som selger strøm til industrielle kunder, noe som krever
lokal kunnskap og selskapsgjennomgang av de private kjøperne.

•

Gap 4 – Tilrettelegging for norske investorer: Det er behov for å forbedre tilgangen til dagens
garantiinstitusjoner og produkter for norske investorer og selskaper. Selv om det ikke foreslås å
opprette en egen norsk garantiordning, anses det å være et klart behov for å øke tilgangen til
eksisterende garantier for norske aktører og dermed øke flyten av norsk kapital til fornybare
løsninger i utviklingsland. Den generelle opplevelsen av fjerne garantiinstitusjoner som er vanskelig
å ha en dialog med, behovet for å videreutvikle instrumenter og nye produkter egnet for småskala
investeringer, bekreftes av Multiconsult. Det er et reelt behov for å gjøre norske selskaper i stand til
å bedre utnytte dette markedet, samt å skape incentiver for norske og internasjonale
garantiinstitusjoner til å ta en mer proaktiv rolle overfor potensielle norske fornybaraktører og
dermed øke flyten av kapital til utviklingsland.
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Del B – Vurdering av en garantiordning for fornybarinvesteringer i
utviklingsland
I del B beskrives en to-trinns vurdering av konsepter. Målet er å komme frem til hvordan en norsk
garantisatsing best kan adressere funnene fra gapanalysen. De ulike elementene i en slik satsing
vurderes og konkluderes i en anbefalt videre oppfølging fra norske myndigheter.

7

Krav og mål til et nytt garantikonsept
For å kunne vurdere de ulike konseptene opp mot hverandre er det fastsatt en rekke krav og mål i
samarbeid med styringsgruppen. Mens kravene er uttrykk for helt nødvendige forhold som må
oppfylles for at konseptet skal være aktuelt er målene uttrykk for ønskede, men ikke nødvendige,
forhold ved de vurderte konseptene.

7.1

Krav
I samarbeid med oppdragsgiver er det fastsatt en rekke krav til som konseptene skal vurderes opp mot.
Kravene til konseptene er at de skal:
•

Være i tråd med ODA/DAC 11 sitt regelverk

•

Ikke være bundet til norske aktører

•

Være i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregelverk

•

Være i tråd med OECD-retningslinjer og annet internasjonalt regelverk

For alle konseptene gjøres det en kvalitativ vurdering av i hvilken grad konseptet oppnår kravene på
en skala fra 1-3, der 1 innebærer dårlig kravoppnåelse, 2 innebærer middels eller usikker
kravoppnåelse og 3 innebærer god eller sikker kravoppnåelse.
Det settes begrunnede minstekrav til oppnåelse av kravene i vurderingen.

Tabell 1 Fastsatte krav for vurdering av konsepter

11

Krav

Minstegrad av
kravoppnåelse

Begrunnelse

Være i tråd med ODA/DACregelverk

3

Siden bevilgningen går over bistandsbudsjettet,
er det nødvendig at det ikke kan stilles spørsmål
ved om det er i tråd med DAC-regelverk.

Ikke være bundet til norske
aktører

3

Norske politiske føringer er tydelige på at
bistandsmidler ikke skal bindes til norske
aktører. Dette er ikke til hinder for at det kan
være lettere tilgang for norske aktører til norske
bistandsmidler.

Official Development Assistance/Development Assistance Committee
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Være i tråd med EØSavtalens statsstøtteregelverk

3

Det er avgjørende at det ligger prosedyrer til
grunn for å sikre at EØS-avtalens
statsstøtteregelverk overholdes.

Være i tråd med OECDretningslinjer og annet
internasjonalt regelverk

2

Det aksepteres usikkerhet knyttet til om et
virkemiddel oppfyller OECDs retningslinjer i en
innledende analyse og forutsettes derfor at det
gjennom detaljert utforming av aktuelle
virkemidler tas hensyn til retningslinjene.

7.2

Mål
I samarbeid med oppdragsgiver er det fastsatt en rekke mål til som konseptene skal vurderes opp mot.
Målene er:
•

ODA føres løpende

•

Utløser ikke nye norske statsgarantier

•

Tetter et opplevd gap på den internasjonale garantiarenaen

•

Tetter opplevde gap og reduserer transaksjonskostnader for norske fornybaraktører

•

Vil kunne bidra til å utløse desentraliserte energiinvesteringer

•

Vil kunne bidra til å utløse nettilknyttede energiinvesteringer

•

Bygger på eksisterende institusjonelle forordninger

•

Innebærer ikke «moral hazard»-risiko

•

Krever lite kostnader å opprette

•

Midlene er ikke tenkt som en subsidie, men forblir knyttet til formålet

For alle konseptene gjøres det en kvalitativ vurdering av i hvilken grad konspetet oppnår målene på en
skala fra 1-3, der 1 innebærer dårlig måloppnåelse, 2 innebærer middels eller usikker måloppnåelse
og 3 innebærer god eller sikker måloppnåelse.
Den kvalitative vurderingen er deretter vektet fra 1-3 i samråd med styringsgruppen, for å reflektere
målets viktighet. Målets vekt og begrunnelsen for denne er gjengitt i tabellen under.
Til slutt er samlet oppnådd sum av alle vektede vurderinger benyttet for å regne ut en totalskår fra 0
til 1. 0≤x≤0,33 vurderes til dårlig total måloppnåelse, 0,33<x≤0,67 vurderes til middels total
måloppnåelse og 0,67<x≤1 gir god total måloppnåelse.

Tabell 2 Fastsatte mål for vurdering av konsepter

Mål

Vekting Begrunnelse

ODA føres løpende

2

10212059-TVF-RAP-001

Norge har et politisk vedtatt mål om å budsjettere med 1%
av brutto nasjonal inntekt (BNI) i årlig bistand. Det er et
mål at bistanden benyttes til formålet. Avsetning til
tapsfond i norske institusjoner innebærer en risiko for at
pengene ikke kommer til utbetaling og derfor ikke vil
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kunne regnes som ODA-midler. Å velge et garantikonsept
som innebærer at bevilgede midler løpende kan regnes
som bistand, er derfor viktig.
Utløser ikke nye norske
statsgarantier

3

Det er et svært viktig mål som vektlegges høyt av
styringsgruppen: å unngå etablering av instrumenter med
behov for nye norske statsgarantier.

Tetter et opplevd gap på den
internasjonale garantiarenaen

2

Det er et viktig mål at en norsk garantiinnsats tetter gap på
den internasjonale garantiarenaen.

Tetter opplevde gap og
reduserer transaksjonskostnader
for norske aktører

3

Det er et svært viktig mål og en selvstendig motivasjon for
utredningen å legge bedre til rette for at norske aktører
kan bidra til å øke investeringene i fornybar energi i
utviklingsland.

Vil kunne bidra til å utløse
desentraliserte
energiinvesteringer

1

Innsatsen måles på om den utløser desentraliserte
energiinvesteringer.

Vil kunne bidra til å utløse
nettilknyttede
energiinvesteringer

1

Innsatsen måles på om den utløser nettilknyttede
energiinvesteringer.

Bygger på eksisterende
institusjonelle forordninger

2

Det anses som et viktig mål å bygge på eksisterende
institusjonelle forordninger, for å raskere komme i gang
med innsatsen. Etablerte institusjoner vil ha en merittliste,
nettverk og inngående kjennskap knyttet til sine
virkeområder.

Innebærer ikke «moral hazard»risiko

2

Det er viktig å unngå virkemidler som svekker långivers
eller investors insentiver til å sikre en best mulig
kommersiell oppfølging av investeringen.

Krever lite kostnader å opprette

1

Det er et mål å holde kostnadene ved nyetablering nede.

Midlene er ikke tenkt som en
subsidie, men forblir knyttet til
formålet

2

Forskjellen på garantier og subsidier vil kunne være at
betalt garantipremie over tid ikke skal være lavere enn
innløste garantier. På den måten vil innskutt kapital kunne
rulleres og gjøres tilgjengelig for dekning av nye lån og
investeringer, når en investering er nedbetalt eller ikke
lenger har behov for garantier. Å sikre dette er et viktig
mål for en ny garantiordning.

8

Vurdering av hovedkonsepter

Ved vurdering av hovedkonsepter er det i samråd med styringsgruppen lagt opp til at utredingen ikke
vurderer bredden av mulige tiltak for å øke investeringer i fornybar energi, men fokuserer på å vurdere ulike
garantikonsepter. Kapittel 3.5 drøfter om behovsformuleringen kunne vært bedre oppnådd ved andre
virkemidler enn de foreslåtte garantikonseptene.
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Figur 9 Hovedkonsepter

De fire hovedkonseptene ble lagt frem til diskusjon på workshopen for de norske aktørene og er siden i
samråd med styringsgruppen valgt for vurdering. Hovedkonseptene er:
•

Et nytt norsk garantiinstrument innen rammene av GIEK, kalt U-landsordning+

•

Norsk duplisering av eksisterende internasjonal garantiordning

•

Innovasjon og samarbeid med eksisterende internasjonale organisasjoner

•

Gjør internasjonale instrumenter mer tilgjengelige i Norge

Bakgrunnen for at nettopp disse fire hovedkonseptene er plukket ut er basert på innspill fra de norske
aktørene, tidligere arbeid knyttet til garantier fra Norad og regjeringen, samt den doble behovsformuleringen
knyttet til å styrke og videreutvikle internasjonale garantiordninger, samt å gjøre garantier mer tilgjengelig
for norske aktører.

8.1

Ny norsk garantiordning (Alt. 1A)

Det er tidligere gjort en grundig utredning i regi av regjeringen for å vurdere å videreutvikle Garantiinstituttet
for eksportkreditts (GIEK) garantiordninger til å fremme fornybar energi i utviklingsland. Dette berøres videre
i kapittel 8.6.
GIEK er en statlig institusjon som har fremme av norsk eksport som hovedformål. GIEK styres gjennom
hovedinstruks og regelverk, i tillegg til de årlige tildelingsbrevene. GIEK er den norske utgaven av en rekke av
slike nasjonale eksportkredittinstitusjoner, som innenfor OECD-området styres av felles retningslinjer for å
unngå statsstøtte og dermed sikre like konkurransevilkår mellom medlemslandene.
GIEK har som formål å fremme norske interesser gjennom sine ordninger.
Det første hovedalternativet innebærer å benytte det sterke kompetansemiljøet i GIEK og gi institusjonen i
oppgave å forvalte en ny ordning, U-landsordning +, som har som formål å fremme alle fornybarinvesteringer
i utviklingsland, ikke bare norske.
•

En bistandsfinansiert ordning i regi av GIEK, U-landsordning+, må derfor opprettes som en egen
ubundet ordning som behandles separat fra andre ordninger. En norsk ordning vil likevel oppleves
mest tilgjengelig for norske fornybaraktører.

•

Ordningen vil kunne være basert på GIEKs statsgarantiarrangementer, men kreve en egen
statsgarantiramme.
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•

En ordning i GIEK vil kunne være fleksibel og vil kunne ta opp i seg innspillene fra både store og små
aktører. Ordningen må tilby ulike garantier for investeringer uten norsk innhold som dekker
kommersiell risiko.

•

For å fungere som et sterkere virkemiddel enn dagens ordninger gjennom GIEK vil det kunne være
aktuelt å tilby lavere premier enn OECDs minstepriser, som er retningsgivende for GIEKs eksisterende
garantiordninger, noe som vil gi forventninger om tap og innebære overføringer fra statsbudsjettet
til tapsfond.

8.2

Ny norsk versjon av eksisterende garantiordninger (Alt. 1B)

Som det andre alternativet knyttet til en ny nasjonal ordning, foreslås opprettet en ordning som dupliserer
en eksisterende internasjonal ordning. Begrunnelsen for å fremme en slik ordning vil være å gjøre
garantiordninger av en bestemt type mer tilgjengelig for norske aktører. Med forholdsvis begrenset avsetning
til tapsfond vil det være nødvendig å fokusere innsatsen. I vår analyse er det foreslått å duplisere den svenske
Sida-ordningen som for å være effektiv, fokuserer innsatsen mot småskala distribuerte løsninger. Blant annet
tilbyr Sida finansielle garantier og porteføljegarantier til lokale banker i utviklingsland.
•

Skal det opprettes en ny norsk ordning, antas den å baseres på nye statsgarantier for å få tilstrekkelig
kraft.

•

Ordningen vil være ubundet men lett tilgjengelig for norske aktører.

•

Forslaget innebærer opprettelsen av en ny institusjon.

•

I vårt eksempel er fokuset på desentraliserte løsninger.

8.3

Ny garantiordning i regi av eksisterende institusjoner (Alt. 2)

Det neste hovedalternativet innebærer å adressere både gap funnet i gapanalysen fra både norske aktører
og gjennom kartleggingen, og benytte midlene overfor de internasjonale aktørene som best kan bidra til å
tette gapene. Dette gjøres gjennom å
•

Fastslå behovene fra norske aktører og fra kartlegging.

•

Utfordre internasjonale institusjoner til å oppfylle behovene.

•

Inngå avtale med internasjonal organisasjon om å overføre midler til garantiordninger som
gjennomfører tilpasningene til identifiserte behov.

8.4

Tiltak for å øke tilgangen til garantiordninger (Alt. 3)

Det siste hovedalternativet innebærer å heller finansiere tiltak for å gjøre internasjonale garantiordninger
lettere tilgjengelig for norske aktører, fremfor å benytte kapital til en nasjonal eller internasjonal
garantiordning.
En slik tilnærming kan innebære:
•

Finansiering av finansielle rådgivere for norske aktører.

•

Finansiering av egne agenter som har kapasitet til å gjøre kartlegging av garantiinstrumenter og bidra
i søknadsprosessene.

•

Finansiering av ansatte med god kompetanse om norske fornybaraktører i de viktigste internasjonale
garantiinstitusjonene.

•

Finansiering av tilstedeværelse i Norge for de institusjonene som er villige til det.
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•

8.5

Finansiering av utstrakt bruk av delegasjoner fra Norge til internasjonale garantiinstitusjoner og
omvendt.

Grovvurdering av hovedkonsepter

Gjennom å gjøre en vurdering av de ulike konseptene basert på fastsatte krav og mål får vi resultat som vist
i følgende tabell.
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Krav

A
B
C
D
Mål
a
b
c
d
f
g
h
i
j
k

Konseptvalg 1A: Nytt norsk
garantiinstrument i GIEK

Konseptvalg 1B: Duplisert
garantiinstrument i Norge

I tråd med OECD-retningslinjer og annet
internasjonalt rammeverk
I tråd med EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Konseptvalg 3: Gjøre
internasjonale ordninger
tilgjengelig i Norge

0

Ikke bundet til norske aktører

0
0

ODA-føres løpende

2

Utløser ikke nye norske
statsgarantiarrangementer
Tetter et opplevd gap på den internasjonale
garantiarenaen
Tetter opplevde gap og reduserer transaksjons
kostnader for norske aktører
Vil kunne bidra til å utløse off-grid
investeringer
Vil kunne bidra til å utløse on-grid
investeringer
Bygger på eksisterende institusjonelle
forordninger
Innebærer ikke "moral hazard"

3
2
3
1
1
1

Krever lite kostnader å opprette

2
1

Midlene er ikke tenkt som en subsidie, men
forblir knyttet til formålet

2
1,8

0,53

0,33

Figur 10 Vurdering av hovedkonsepter
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Konseptvalg 2: Innovasjon i
et internasjonalt organ

0

I tråd med ODA/DAC regelverk

Totalvurdering

Minimum

Vekt 1-3
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Vi finner at ingen konsepter svarer godt nok isolert sett på behovsformuleringen. Imidlertid er det
karakteristika med de ulike modellene som gir retning for den videre analysen.
1. GIEK har rom for å styrke aktiviteten overfor norske aktører. En ny ordning med investeringsgarantier
på kommersiell risiko må utformes på markedsmessige vilkår og innrettes slik at den er i tråd med
EØS-statsstøtteregelverk. En ordning som utformes med lavere priser enn OECDs minstepriser vil
trolig komme i strid med OECDs retningslinjer når den gis til norske aktører, og trolig komme til å
regnes som bundet bistand. Det er uklart om en ubundet ordning i GIEK basert på bistandspenger vil
tilføre noe nytt til norske aktører som ikke GIEK er i stand til å tilby uten bistandsmidler.
2. En ren norsk ordning vil bli relativt liten, men kunne øke tilgjengelighet for norske aktører
3. Duplisering av et garantiinstrument i Norge gir ingen innovasjon, men vil kunne gjøre garantier mer
tilgjengelig for norske fornybaraktører.
4. Norske ordninger risikerer å bli små, med liten diversifisering og med mer begrenset tyngde enn
internasjonale aktører.
5. Innovasjon i et internasjonalt organ vil i utgangspunktet ikke komme aktører i Norge særskilt til gode,
men vil kunne gi en god innovasjon.
6. En ordning som kun betaler for tilbud til norske aktører bidrar lite til å løse andre problemer enn
lavere transaksjonskostnader og økt tilgjengelighet for mindre norske aktører.
Samlet sett vurderer vi det dithen at det som best svarer på den doble behovsformuleringen, er en
kombinasjon av hovedkonseptene 2 og 3. Vi anbefaler at en norsk garantisatsing innrettes mot å dekke
kapitalbehovet til eksisterende internasjonale garantiinstrumenter, fokusere innsatsen mot å oppnå
innovasjon på områder påpekt av norske aktører og avdekket i gapanalysen, samt at de internasjonale
institusjonene som vurderes som aktuelle for en norsk garantisatsing bidrar med tiltak for å sikre lettere
tilgjengelighet for norske fornybaraktører enn det som oppleves i dag. Vi kommer tilbake til en vurdering av
GIEKs muligheter for å øke tilbudet for å fremme fornybarinvesteringer i utviklingsland i kapittel 8.6.

8.6

Særlig vurdering av en bistandsfinansiert ordning i GIEK

En videreutvikling av GIEKs ordninger for å styrke satsing på fornybar energi i utviklingsland er nøye drøftet i
et notat 12 utarbeidet av en tverrdepartemental arbeidsgruppe våren 2017. Her kommer det frem at:
•

Eksportgarantier er omfattet av OECDs minstepriser på garantier, med mindre det gis så stor støtte
at det er bistand og ikke snakk om statsstøtte til egne bedrifter. Eksportgarantier som gis etter OECDs
retningslinjer regnes ikke som statsstøtte etter EØS-regelverket.

•

Siden det allerede gis laveste sats i saker i krevende utviklingsland er det usikker i hvilken grad nye
arrangementer vil kommer til å utløse flere garantier.

•

Det er allerede stilt lavere krav til norsk andel (ned til 20%), men det er rom for å se på alle
investeringer fra norske aktører som å tilfredsstille kravet om norske interesser.

•

Det gis per i dag ikke garantier som dekker kommersiell risiko for egenkapital ved investeringer.

•

Det er rom for å gi statsstøtte til miljøformål etter EØS-regelverket så lenge disse gis som
bagatellmessig støtte, fra gruppeunntak eller notifiseres hos ESA.

I dialog med GIEK vurderer vi det tydelig at en ubundet bistandsordning som setter lavere premier enn OECDs
minstesats, likevel vil kunne vurderes å være i strid med retningslinjene for de norske bedriftene som mottar

12

Notat: Anmodningsvedtak knyttet til GIEK og investeringer i fornybar energi i utviklingsland, Nærings og fiskeridepartementet, 2017
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det, og neppe regnes som høye nok til å tilfredsstille kravene til bundet bistand, fremfor å være støtte til de
norske bedriftene.
Det er fullt mulig å opprette en ordning med å betale for klimagevinsten av en fornybarinvestering, men
dette går ut over oppgaven til en garantiinstitusjon og må i alle tilfeller sikres finansiering over budsjettet.
Mens alminnelig ordning har et mål om å gå i balanse over tid 13 , har eksisterende U-landsordning, med
innskutt grunnfondskapital på 450 millioner kroner, krav om å gå i balanse over tid, inklusive tapsfondet.
Dette tolkes imidlertid på en slik måte at det gir tilnærmet lik praksis. Grunnen er at U-landsordningen utløser
en garantiramme som er 7 ganger avsetningen på tapsfondet, slik at tap på grunnfondet vil redusere rammen
på U-landsordningen. Tapsfondet fungerer dermed mer som et likviditetsfond. U-landsordningen stammer
fra tiden før minstepriser for ulike land ble innført. Siden minsteprisene ligger til grunn også for alminnelig
ordning, har mye av den særskilte begrunnelsen for U-landsordningen bortfalt. De fleste søknader fra aktører
som investerer i utviklingsland føres gjennom alminnelig ordning.
8.6.1 Konklusjon
Vi konkluderer derfor med at det kan være ønskelig å videreutvikle garantitilbudet til fornybar energi i
utviklingsland med basis i kompetansen som allerede finnes i GIEK.
Siden GIEK ikke har mulighet til å gå under minstesatsene for garantipremier fastsatt i OECD for norske
aktører, bør en slik satsing ikke komme gjennom en ubundet ordning over bistandsbudsjettet.
En satsing på fornybar energi i utviklingsland i GIEK, bør heller komme som en satsing overfor norske aktører
gjennom å gjennomføre følgende forslag som ikke innebærer økte bevilgninger over statsbudsjettet, men
som vil gi norske fornybaraktører utvidet tilgang til garantiinstrumenter fra en kjent, nær og serviceinnstilt
institusjon. En justering av GIEKs tilbud bør derfor innebære at:
•

Det settes et måltall for økt garantidekning av investeringer i fornybar energi i utviklingsland i
det årlige tildelingsbrevet til GIEK. Både nettilknyttede og desentraliserte løsninger omfattes.

•

Det åpnes for at GIEK skal kunne utvide gruppen av prosjekter som kan tilbys eksportgarantier
ved å gjøre det til uttalt politikk for GIEK, at alle fornybarinvesteringer i utviklingsland, der det er
norsk medinvestor, kan regnes for å oppfylle kravet om å være i tråd med «norsk interesse».

•

Det vurderes om GIEKs investeringsgarantitilbud skal utvides til også å omfatte partiell dekning
av kommersiell risiko ved investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

En endring i regelverk for GIEK bør følges av tilsvarende endringer for Eksportkreditt for å sikre samkjøring
overfor kundene.

9

Vurdering av konkrete konsepter

Med utgangspunkt i hovedfunnene fra vurderingen av de fire hovedkonseptene, er det videreutviklet fire
konkrete konsepter som kombinerer samarbeid med en internasjonal garantiinstitusjon om å adressere
markedsgapene identifisert i gapanalysen. Dette oppnås gjennom å finne en villig partner og utøve
innflytelse. Kombinert med støtte og innovasjon i institusjonen, er det et selvstendig mål at samarbeidet med
institusjonen skal senke terskelen for norske aktører til å kunne bruke institusjonens garantiinstrumenter.
Dette gjøres gjennom forankring av institusjonen i den norske klyngen av fornybaraktører.
De fire kombinerte konseptene er:
•
13

Mindre nettilknyttede anlegg og bedriftskundemarkedet

Hovedinstruks for Garantiinstitutet for eksportkreditt (GIEK), Nærings- og fiskeridepartementet, 2019
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•

Muliggjøring av regionale prosjekter

•

Utvikler av garanti for mini-grid

•

Garantier til desentraliserte løsninger gjennom porteføljegarantier

I tillegg skal det vurderes om en subsidieordning for å redusere spesielt høye premier vil føre til økte
investeringer i de mest krevende landene. Som et svar på dette foreslås det vurdert en subsidieordning til
betaling for garantipremier. Ordningen er begrunnet som en betaling for avvergede klimautslipp og kan
innrettes slik UD ønsker. Ulike alternativer for innretning av en slik ordning belyses under.
I dette kapittelet er de ulike konseptene vurdert.

9.1

Forankring og innflytelse

Et sentralt element ved de påfølgende fire konsepter, er muligheten til å påvirke den aktuelle organisasjonen
og drive frem innovasjon for å tette avdekkede gap, samt de konkrete skrittene som foretas for å senke
terskelen for norske aktører til å få tilgang til de aktuelle institusjonenes garantitilbud. Etter samtaler med
ulike garantiinstitusjoner er tre ting klare: 1) det er sterkt positive tilbakemeldinger til mulige bidrag fra
Norge. Kapitalbidrag er mer ønsket enn øremerket støtte til enkeltprogrammer for fornybar energi og gir
større påvirkningsmulighet; 2) det er svært vanlig at de som bidrar med kapital har særegne krav for å ivareta
sine interesser og institusjonene viser åpenhet til å drøfte ulike arrangementer for å imøtekomme
bidragsyteres behov; 3) for å få innflytelse og konkrete arrangementer på plass er det nødvendig med
substansielle beløp. Det anslås at MUSD 50 vil kunne være et passende beløp, som trolig kan fordeles
gjennom forpliktende flerårige planer for finansiering.

9.2

Mindre nettilknyttede anlegg og bedriftskundemarkedet

Garantiinstrumenter er generelt krevende og ressursintensive å få på plass. Det er blant annet viktig at den
aktuelle institusjonen gjøre sin selskaps/prosjektgjennomgang og ikke minst forsikrer seg mot «moral
hazard»-risiko, samt andre typer risiko som for eksempel korrupsjon, negative effekter på miljø,
arbeidsforhold, osv., i sine dekninger. For både utviklere, investorer og garantiinstitusjonene, koster det mye
å få på plass de riktige produktene, signert avtalene og bidra til «financial close». Det er typisk stort sett
samme prosess som må til både for store og små investeringer. Fra garantiinstitusjonens side er det derfor
ikke regningssvarende å bruke opp sin finansielle og profesjonelle kapasitet på mindre transaksjoner. Fra
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investors side fremstår dermed garantiinstitusjonen som vanskelig, kravstor, uinteressert og med manglende
vilje til innovasjon.
Utviklere og investorer opplever responsen og produktene fra garantiinstitusjonene som ikke tilfredsstillende
og må ofte klare å finansiere prosjektene sine med en svært høy andel egenkapital, ikke minst fordi egnete
garantiprodukter ikke kan ordnes. Samtidig så vokser (netttilknyttede) små-skala- og
bedriftskundemarkedene (Commercial and Industrial – C&I) raskt i mange land og flere av
garantiinstitusjonene utfordres og innser at de må senke både kravene, kostnadene og terskelen for å bidra
til at flere slike prosjekter kan gjennomføres.
Mens flere av institusjonene jobber aktivt med dette så tiltrekker disse mulighetene fortsatt lite
oppmerksomhet internt og få slike prosjekter er implementert med garantier. Viktige underliggende drivere
er internt fokus på store transaksjoner og fokus fra garantiinstitusjonenes eiere på finansiell bærekraft og
«leverage»-faktor. Begge områder bygger opp under et fokus på småskala prosjekter.
På bakgrunn av dette kan en norsk satsing innebære følgende:
a) Inngå et partnerskap med en egnet institusjon med i) sterk villighet og interesse for å jobbe
systematisk med garantier til småskala-segmentet, ii) generelt riktig profil for, og strategisk
fokus på, mindre transaksjoner også uten offentlig kraftkjøper.
b) Norge inngår avtalen med en langsiktig forpliktelse til å bidra med en betydelig sum, som i
utgangspunktet skal gå til et predefinert vindu som tar for seg dette segmentet, med en lav
grense for prosjektstørrelse (for eksempel MUSD 1).
c) En del av det norske bidraget bør bidra til at institusjonen har midlene og insentivene til å
sette fokus på relevante tilbud.
d) Formålet med partnerskap blir knyttet opp mot både å utløse flere mindre prosjekter, gi et
ordentlig tilbud til utviklere i dette voksende markedet, og utvikle og teste ut nye produkter.
Første skritt: ta kontakt med de mest aktuelle blant slike institusjoner for å skissere et slikt partnerskap og
sikre motivasjonen til ledelsen i den valgte institusjonen til å rette fokus her over flere år.

9.3

Muliggjøring av regionale prosjekter

Et av gapene identifisert for garantimarkedet er mangel på instrumenter og institusjoner som er i stand til å
tilby dekning for risikoelementer som preger særlig regionale prosjekter. Regionale prosjekter kan være
prosjekter som har fotavtrykk i flere land, som skal forsyne flere land med strøm eller trenger en
transmisjonslinje gjennom flere enn ett land. Slike prosjekter er særlig komplekse og har spesielt behov for
garantier, samtidig som de ofte er høyt prioriterte av landene og regionale enheter, med potensielt betydelig
utviklingseffekt. Slike forhold er aktuelle for flere av Afrikas større vannkraftprosjekter, som kan forsyne de
berørte landene med både rimelig strøm og samtidig gi andre goder som vannforsyning og flomkontroll. SN
Power, for eksempel, jobber for å utvikle flere slike prosjekter.
Det er de største garantiinstitusjonene som er i stand til å (potensielt) strukturere og tilby relevante
produkter for slike prosjekter. For å oppnå «financial close» kreves det som regel avtaler også mellom
landene, for å få på plass garantiene, og da er det typisk Verdensbanken (IDA 14 /IBRD 15 ), MIGA eller eventuelt
ATI som er aktuelle tilbydere. Investorer opplever at det er veldig krevende å få realisert slike prosjekter og
at det er betydelige gap når det gjelder å få på plass de garantiene som er nødvendige for slike prosjekter,
mens det nærmest er standardprodukter for nasjonale prosjekter.

14
15
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For å få fremgang og innovasjon i dette markedet må visse garantiinstitusjoner jobbe både med sine
standardprodukter og med konkrete prosjekter – for de fleste slike prosjekter krever en skreddersydd
løsning. Samtidig kan de instrumentene som viser seg å være mest effektive kopieres til nye prosjekter. Å
finne de riktige løsningene krever mye innovasjon og dedikert oppfølging over lengre tid, også av
garantiinstitusjonen. Selv produktene kan være komplekse, innebære betydelig risiko og kreve en relativ høy
tapsavsetning. Det er da forventet at Verdensbanken, MIGA og eventuelt ATI ville vært interessert i å jobbe
strukturert mot gode og helhetlige garantiløsninger som kan gjøre regionale prosjekter «bankable». Africa
GreenCo, som prøver også å implementere et nytt innovativt konsept som retter seg mot relevante risikoer,
kunne være en relevant samarbeidspartner for å tilrettelegge for slike prosjekter.
Da ville en norsk satsing her innebære:
e) Inngå et partnerskap med en av hovedinstitusjonene (Verdensbanken, MIGA eller ATI) med
formål å muliggjøre konkrete regionale prosjekter (for eksempel Ruzizi III utviklet av SN
Power) med spissete garantiløsninger som også kan vise vei for andre regionale prosjekter.
f)

Norge inngår avtalen med en langsiktig forpliktelse til å bidra med en betydelig sum som i
utgangspunktet skal gå til i) utvikling av produktene, ii) forhandlinger med relevante partnere
i prosjektet og iii) eventuelt inngåelse av garantiavtalene.

g) Norge og institusjonen utpeker de relevante prosjektene, helst i Afrika, som de skal jobbe
aktivt med. Det norske bidraget skal brukes på (i)-(iii) over, og det kan være hensiktsmessig
å komplimentere dette med deltakelse fra et egnet analytisk apparat som ESMAP 16 .
h) Formålet med partnerskap blir knyttet opp mot både muliggjøring av enkelte prosjekter og
utvikling av nye produkter/avtaler.
Det neste skrittet kan være å inngå dialog med Verdensbanken, MIGA og ATI for å se hvilke(n) av disse som
har en egnet portefølje av prosjekter og viser sterk interesse for å jobbe systematisk med problemstillingen.
(Det gjøres oppmerksom på at ATI begrenser sin virksomhet til medlemslandene, og at kan være
problematisk i denne sammenhengen).

9.4

Ta ledertrøye i utvikling av en garantiordning for mini-grid

Det er flere anerkjente institusjoner (inkludert IEA) som spår at mini-grid kommer til å spille en sentral rolle
hvis Afrika lykkes med å oppnå de ambisiøse energitilgangsmålene. IEA mener at mini-grid i mange tilfeller
er en mer kostnadseffektiv løsning for å øke tilgang i rurale strøk og spår at flere hundre millioner vil komme
til å få tilgang til mini-grids frem til 2030.
Realiteten i dag er noe annet. Energitjenester fra mini-grid er fortsatt veldig dyre – mellom 0,5 – 1,5 USD/kWh
– noe som er langt over det som sluttbrukere typisk betaler for strøm fra nettet. Per dags dato er det veldig
få mini-grids som er implementert i Afrika uten store subsidier, og de aller fleste er bygget med betydelig
støtte, ofte fra internasjonale bistandsorganisasjoner. I tillegg til utfordrende kostnadsbilde vis a vis strøm
fra nettet, møter mini-gridinvestorer en rekke regulatoriske barrierer og risikoer. For å få til en oppskalering
og utvikling hvor mini-grids kan spille en viktig rolle i den globale innsatsen for å oppnå universal tilgang til
energitjenester, må kostnadene videre ned, utviklere og investorer finne innovative løsninger og det
regulatoriske rammeverket forbedres.
En hovedbarriere til utrulling av mini-grids, finansiert av privat sektor, er den underliggende risikoen for at
det nasjonale nettet nærmer seg eller overtar en mini-grid og da setter inntektsstrømmen til mini-grideieren
i fare. Spesifikt så utspiller denne risikoen seg slik:

16
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1) En mini-gridinvestor får normalt en eksklusiv lisens for å operere i et avgrenset område.
2) Lisensen gir også rett til å tilby strøm til en «godkjent» pris per kWh over en periode på 10-20 år.
Investoren er avhengig av dette prisnivået over denne perioden for oppnå den nødvendige
avkastningen.
3) Prisen er typisk en god del høyere enn for strøm fra det nasjonale nettet, delvis fordi denne
strømmen ofte er høyt subsidiert av både myndighetene i landet, av urbanbefolkningen og givere.
4) Dersom nettet nærmer seg området, øker presset på mini-grideieren for å senke prisen til «nasjonalt
nivå».
5) Det er politisk vanskelig for politikere å love enten at nettet ikke kommer (noe mini-grideiere er
avhengig av for å ville bygge ut et prosjekt) eller motstå press for prisreduksjoner.
6) Investorer ser denne risikoen og holder tilbake om de ikke får noe sikkerhet rundt dette.
7) For å tette dette gapet har flere land implementert en «kompensasjonsmekanisme» hvor investorer
blir kompensert for den tapte inntekten i slike situasjoner. Men dette er kun på papiret, og det er lite
tro på at landene selv har ressursene til å betale slike beløp dersom nettet faktisk tar over.
8) Med mindre denne situasjonen lettes av policy-grep, vil utrulling av privatfinansierte mini-grid ikke
skje.
Mini-gridforeningene har skjerpet budskapet og vil gjerne finne løsninger til denne problematikken. De ser
at det er viktig at mini-grids ikke blir politisk upopulære og om at et regulatorisk rammeverk for mini-grid må
tilrettelegge for sameksistens mellom mini-grid og det nasjonale nettet – ikke at de konkurrerer med
hverandre. Det er bred enighet for å få dette til og at det krever at en eller annen form for kompensasjon er
på plass, i tilfelle «grid encroachment» - at nettet tar over. Hvordan en slik kompensasjonsmekanisme skal
finansieres er et stort og viktig spørsmål.
Det er her Norge kan spille en rolle i å hjelpe land med å finne gode/langsiktige løsninger som bidrar til både
rask utrulling av mini-grids, men samtidig sikre bærekraft knyttet til utvidelsen av nettet. Mer konkret foreslår
Multiconsult følgende konsept, en «Grid Encroachment Mechanism» (GEM), som «en garanti» for både
landene og investorene:
i)

Norge inngår en avtale med et land hvor Norge stiller med betydelige bistandsmidler til et slags fond
som er til disposisjon i tilfelle «grid encroachment» oppstår, til enkelte mini-grids.

ii) Avtale- og mini-gridregelverk sikrer en god presentasjon av kompensasjonsmekanismen som viser
«bankability», for å utløse investeringene.
iii) Dersom «grid encroachment» skjer, utbetaler det norskfinansierte fondet i samsvar med dette
regelverket og avtalene.
iv) Utbetalinger vil være betydelige og vil, fra et ekstremt perspektiv, være en subsidie til elektrifisering
– først gjennom mini-grid som siden blir absorbert av det nasjonale nettet. Norge finansierer allerede
store elektrifiseringsprosjekter i dag og summen per husholdning vil ikke være så veldig annerledes i
dette tilfellet.
v) Et unikt aspekt ved mekanismen er at det ikke blir noen «straff» eller konsekvens ved at garantien
blir brukt. Det vil si at målet ikke er å hindre ekspansjon av det nasjonale nettet – og dermed heller
ikke å unngå utbetalinger. Men, dersom kraftselskapet utvider nettet til et sted som har mini-grid, så
mister de muligheten til å bruke de samme pengene på områder uten tilgang. Det vil si at insentivene
for utbygging av nettet blir fundamentalt endret.
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vi) Til slutt skal det understrekes at mens denne mekanismen er ansett som en garanti fra både landets
og investorens perspektiv, vil det etter all sannsynlighet komme til store utbetalinger. Slik kan det fra
bistandssiden vel så mye vurderes til å være et bistandsprosjekt, som et innskudd i en garantiordning
med kapital som rullerer. Garantiordningen bør gjennomføres med en erfaren
finansiell/garantiinstitusjon, men mini-gridsatsingen kan øremerkes inn mot enkeltland.
«GEM»-konseptet er et konkret eksempel på et gap i mini-gridmarkedet som potensielt kan fylles av en
skreddersydd garantimekanisme. Mer generelt så er det lite garantiinstitusjonene kan tilby i dette
markedet. Investeringene er typisk små, kommersiell risiko er viktig og «moral hazard»-risiko er tilstede.
Når det er sagt, så er det likevel en gruppe institusjoner og organisasjoner som har begynt å jobbe
systematisk for å finne garantiløsninger som kan bidra til en reell utrulling av mini-grids i Afrika. Det er
behov for en mulig finanseringsinstitusjon/land som kan bidra til videreutvikling og eventuell utprøving
av lovende konsepter. Norge kan spille en slik rolle. Konseptet er som følgende:
a) Norge inngår partnerskap med både en garantiinstitusjon og organisasjoner som er aktive og har en
merittliste innenfor dette området. Spesifikt har Multiconsult vært i kontakt med både REPP, AMDA
og AMG-CoP – og alle jobber med mulige løsninger og har uttrykt et sterkt ønske om at Norge skal
bidra her.
b) Norge bidrar i første omgang med støtte til partnerskapet for å få fremgang på utvikling av
konseptene og sikre en ordentlig satsing på dette området – og dermed bidra til at Norge tar
ledertrøyen for utviklingen, og har finansieringsvillighet, innenfor mini-gridsegmentet.
c) Norge står klar for å implementere og teste ut de mest lovende konseptene i egnete land. Det er
denne muligheten som gjør at deltakelse fra både Norge og en garantiinstitusjon er interessant –
sammen er man i stand til å ta lovende konsepter videre.
d) I beste fall får Norge finansiert faktisk utprøving av enkelte konsepter (som «GEM») og bidrar til
utløsing av investeringer og potensielt viser vei for andre land.
Multiconsult har vært i kontakt med flere aktuelle partnere og foreslår en sammensetning av i) Norge, ii) en
garantiinstitusjon (som ATI), iii) en mini-gridorganisasjon (som AMDA) og iv) en
analytisk/finansieringsorganisasjon (som REPP).

9.5

Porteføljegarantier rettet mot off-gridsegmentet

Som beskrevet i gapanalysen er det reelle gap i markedet for off-gridinvestorer som vil ta i bruk
garantiinstrumenter for å redusere risiko og dermed finansieringskostnader. Dette skyldes delvis
fundamentale barrierer for levedyktige garantiinstrumenter i dette segmentet, som; små transaksjoner,
mange små kunder som mangler kreditthistorikk, mangel på sikkerhet i definerte eiendeler, osv. På grunn av
disse barrierene er de mest lovende og utprøvde modellene de som fordeler risikoen på en portefølje av
bedrifter (låntakere) eller kunder (til en enkel bedrift). I disse modellene tilbyr de relevante instrumentene
dekning til banker og/eller obligasjonsholdere mot mislighold av en viss andel av låntakere (bank) eller
kunder (bedrift). Dekningen er i utgangspunktet ikke rettet mot risikodekning for egenkapitalen, for å unngå
«moral hazard», men spørsmålet bør vurderes i samarbeid med den aktuelle institusjonen, for å se om også
partielle garantier for kommersiell risiko skal kunne tilbys.
Disse instrumentene er per i dag vurdert blant de mest lovende mekanismene for å kunne tilby et
garantiprodukt innenfor dette segmentet. Likevel har de også sine utfordringer, ikke minst at en
låneportefølje eller kundebase må være på en viss størrelse og helst diversifisert. Dette utelukker i stor grad
nye «oppstarts»-bedrifter som hverken har kreditthistorikk, stor kundebase eller eventuelt en
garanti/sikkerhet fra et morselskap eller lignende. For etablerte aktører med lovende produkter og
forretningsmodell, en stabil merittliste og voksende kundebase kan denne type garantiprodukter være
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avgjørende for å kunne skalere opp finansieringen i et segment som forventes å vokse raskt og samtidig
utgjøre et stort bidrag til de globale målene rundt universal tilgang.
Norge kan bidra til at disse instrumentene modnes ytterligere og samtidig blir rullet ut i flere land og
markeder. Spesifikt kan Norge bidra på følgende måte:
a) Inngå partnerskap med 1-2 egnete institusjoner som har allerede vist strategisk villighet til å utvikle
og teste slike instrumenter. Her er Sida, GuarantCo og AGF potensielle partnere. Sida har et spesielt
fokus på disse type instrumenter og deres initiativ med Trine er spesielt innovativ og kan være verdt
å bygge videre på.
b) I et slikt partnerskap kunne Norge bidratt med kapital for å skalere opp låneporteføljer med fokus
på fornybar energi i spesifikke land og hos spesifikke banker, og samtidig komme med
kompetansebygging til de utvalgte bankene for å kunne utføre selskaps-/prosjektgjennomgang
innenfor segmentet.
c) I et slikt partnerskap kunne Norge bidratt med strukturering og utprøving av instrumenter som er
rettet mot etablerte off-grid aktører og kan tilby innovative «blandet finans»-instrumenter, som
for eksempel kunne dekket «nedside»-risiko for långivere eller obligasjonsholdere.
d) I et slikt partnerskap kunne Norge bidratt til å bygge på garantiinstrumentet Sida og Trine har testet
for folkefinansiering. Et slikt instrument kan, hvis det er godt strukturert, bidra til stor oppskalering
av folkefinansiering for off-gridprosjekter.
Flere institusjoner er aktive i dette markedet, men Sida har helt klart utviklet et tydelig fokus på slike
løsninger. Sida har fokus på mottakerlandets behov, samt prioritetene til de relevante ambassadene. Det vil
si at de instrumentene som er implementert pleier å være strukturert for å møte behovene til enkelte land,
og har ikke spesielt fokus på eller egne «instrumenter» for fornybar energi. Opp-finansiering av et fornybart
energiinstrument ville vært mer aktuelt for AGF eller GuarantCo.

9.6

Tilskudd til garantipremiebetaling

Til oppdraget ligger det å vurdere hensiktsmessigheten av en støtteordning for å redusere kostnadene ved
risiko i de mest krevende landene. For å adressere behovet som er identifisert av norske aktører, knyttet til
krevende land, krevende områder av land og teknologier der risikoen i hovedsak vurderes å være
kommersiell, vurderes opprettet en ubundet søkbar ordning der investor/eksportør kan få et tilskudd
tilsvarende støtte deler av garantipremien som en betaling for avvergede klimagassutslipp. I tillegg foreslås
at det sikres ressurser til finansiell rådgiving for å avdekke risiko og bidra til at prosjekter oppnår «financial
close».
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9.6.1 Betaling for avvergede klimagassutslipp
En støtteordning for investering i fornybar energi
kan adressere den økte finansieringskostnaden
fornybar energi opplever på grunn av at
hoveddelen
av
kostnadene
er
investeringskostnader. Dette er tidligere berørt i
Figur 2.
Støtteordningen tenkes innrettet som en betaling
for avvergede klimagassutslipp, slik at prosjekter
som får tilsagn om støtte, kan regne inn støtten i
sitt videre arbeidet med å oppnå «financial close».
Beløpet fastsettes på følgende måte:
a. Det regnes ut et potensielt maksimalt
støttebeløp med utgangspunkt i avvergede
CO2-utslipp
gjennom
prosjektets
forventede levetid.
a. Det vil være opp til Norad (om
ordningen legges hit) å fastsette
avverget CO2, men det anbefales å
vurdere sjablonmessig hva som
unngås, utfra hva som utgjør
marginal produksjon fremfor å
velge gjennomsnittlig energimiks
på nettilknyttet energi. Tilsvarende
bør det for distribuerte løsninger
settes opp mot alternativene for å
skaffe lys og strøm, som
dieselgeneratorer og parafin.
b. Det vil være opp til UD å fastsette
prisen, men det anbefales å
fastsette en sjablonmessig pris
som er i tråd med IPCCs anslag 17
for å oppfylle Parisavtalens mål om
å begrense global oppvarming til
1,5°C
b. Det potensielle støttebeløpet avgrenses
slik at det maksimalt kan utgjøre en andel
(eksempelvis 50-80 %) av det samlede
garantibeløp knyttet til dekning av ulik
risiko. For å begrense «moral hazard»risiko, vil det være rimelig å ha et tak for
partielle garantier for kommersiell risiko.

17

Boks 5 Eksempel for å illustrere tilskudd til
garantipremie

Tilskudd til garantipremie: Et eksempel
For å illustrere mulige resultater fra et gitt støttebeløp,
har Multiconsult gjennomført noen grove anslag.
Tabellen under viser antagelser som er gjort for
beregningene. De er basert delvis på diskusjoner med
relevante institusjoner og delvis på egne erfaringer. I
eksempelet er det regnet med en årlig garantipremie på
2,5 % for en garanti for politisk risiko for et 10 MW
solkraftverk, med total investering på ca. MUSD 10.
Tilskuddet kan regnes ut for en 10-års periode, som i
dette tilfelle utgjør USD 100,000 per år, med 40 % av
investeringen dekket av garantien. Et tilskudd kan så
dekke en viss prosentandel av nåverdien av
premieutgiften over en 10-års periode. Med støtte på
80 % av premieutgiftene og en diskonteringsrente på 12
% vil totalstøtten være på MNOK 3,8.

Det vil si at med MNOK 3,8 i støtte i det første året vil
Norge dekke ca. 80 % av investorens
garantipremieutgifter over de neste 10 årene. Dette vil
dermed gjøre det mulig å senke
finansieringskostnadene for en fornybarinvestering og
øke fornybarinvesteringers konkurransedyktighet mot
fossil energi i høyrisikoland.
I et land i det sørlige Afrika (South African Power Pool)
ville en slik solkraftverkinvestering innebære en
produksjon på ca. 22,000 MWh/år og en avverging av
21,000 tCO2/år. Dette ville gi en implisitt karbonpris
betalt av Norge på litt over 2 USD/tCO2 over en 10årsperiode med utgangspunkt i tilskuddsbeløpet.
Ut fra dette eksempelet kan man også regne seg frem til
at en total ramme på MNOK 50 ville kunne bidra til å
styrke finansiering av en portefølje med solprosjekter
på ca. 130 MW, med MNOK 425 i totale investeringer.

Global Warming of 1,5°, IPCC, 2018
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c. Det potensielle støttebeløpet neddiskonteres slik at det kan utbetales som et engangsbeløp når det
foreligger avtale om garanti/subsidiert lån. Neddiskonteringsrenten knyttes til renten for
finansieringen (lånet).
Dette motsvarer at en rekke garantiinstitutter krever garantipremien for hele lånets løpetid innbetalt
i forkant av at garantien utstedes.
d. Om nødvendig, kan det potensielle støttebeløpet avgrenses slik at det er i tråd med EU-regelverkets
generelle unntak for statsstøtte, slik at maksimal støtteintensitet utgjør 45 % av differansen mellom
investeringskostnaden ved det fornybare alternativet og det fossile alternativet. I utgangspunktet
legger Norad til grunn at bistand til fornybar energi i utviklingsland som ikke skal sendes inn i EØSområdet, ikke vil komme i konflikt med EØS-avtalens regler for statsstøtte.
e. Beløpet kan ytterligere avgrenses gjennom å justere støttesatsen avhengig av risikobildet i det
aktuelle land.
En slik betaling for klimagassutslipp er tenkt forvaltet på følgende måte:
a. Norad tildeles ansvar for ordningen og forvalter den på linje med andre ubundne
næringslivsordninger. Eventuelt kan forvaltning av ordningen settes ut til andre aktører.
b. Ordningen kan enten være rettet inn mot en liste av land, områder av land og eller teknologier eller
være helt eller delvis åpen, der prosjektene vurderes ut fra kvalitet ved prosjektet, land og teknologi.
For å sikre at det er tilstrekkelig søknad på ordningen anbefaler Multiconsult en delvis åpen ordning,
som er rettet inn mot krevende land, samtidig som en skjeler hen til både næringslivets ønsker og
politiske prioriteringer.
c. Ordningen kan være innrettet som en betaling for avvergede klimagassutslipp eller begrenses til å
være utløsende for investering. Hensynet til å ha en enkel og forutsigbar ordning med avgrensede
forvaltningskostnader gjør at Multiconsult anbefaler en sjablonmessig ordning som knyttes til
betaling for avvergede utslipp avgrenset i tråd med anbefalingene over. En ordning innrettet som en
betaling for avvergede klimagassutslipp gjør at prosjekter som får tilsagn om støtte, kan regne med
støtten i det videre arbeidet med å oppnå «financial close». Dette er langt å foretrekke for aktørene,
fremfor en ordning der det kun gis støtte i de tilfeller der ordningen er utløsende. En ordning der
støttens skal være utløsende vil i tillegg være usikker, i en situasjon der flere aktører gjennomfører
tilsvarende vurdering før de innvilger støtte. Det er vesentlig mindre dokumentasjonskrav og kontroll
knyttet til en ordning med betaling for avvergede utslipp. Den utbetales ikke heller før «financial
close»
d. Siden det vanligvis er et tidsrom mellom innvilgelse av støtte til garanti og «financial close», vil det
være en fordel om det gis en tilsagnsfullmakt, som sikrer at det kan innvilges støtte i ett år og bevilges
penger ett til to år senere.
e. Det er ikke tvilsomt at tilskuddet kan brukes til å dekke garantipremier gjennom internasjonale
garantiordninger. For støtte til prosjekter som benytter garantier gjennom GIEK, kan OECD oppfatte
tilskuddet som bundet bistand med medfølgende krav. Det vil derfor være hensiktsmessig at det
føres dialog med GIEK om utformingen av tilskuddet, slik at det lar seg gjøre for selskap å kombinere
tilskudd fra Norad og garantier fra eget lands eksportgarantiinstitutt.
f.

Ordningen bør vurderes justert løpende i takt med erfaringer og bør evalueres etter to år.
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9.6.2 Tilskudd til finansiell rådgivning
Det eksisterer allerede i dag i Norad en tilskuddsordning for bedrifter, «Bedriftsstøtte for næringsutvikling» 18 ,
som kan benyttes til utvikling og realisering av fornybarprosjekter i utviklingsland. Det må sikres at det er
tilstrekkelig midler og kapasitet i forvaltningen av ordningen, til at aktører på en enkel og ubyråkratisk måte
kan søke ordningen og få tilstrekkelig støtte til å benytte seg av en norsk garantisatsing. Et mål er å bringe
prosjekter frem til «financial close» gjennom avdekking av risiko og hjelp til dialog og kontraktsinngåelse med
finansieringsinstitusjoner og investorer.

9.7

Vurdering av de ulike garantikonseptene

Ved å vurdere de ulike konseptene finner vi at alle tilfredsstiller krav og alle har god total måloppnåelse. Det
kan derfor konkluderes med at de ulike konseptene som kombinerer kapitaltilskudd og innovasjon i en
internasjonal garantiinstitusjon, kombinert med tiltak for å redusere terskelen og øke tilgangen for norske
aktører til internasjonale garantiinstrumenter, har god totaloppfyllelse av målene som er satt for analysen.
I tillegg er det god total måloppnåelse for en søkbar støtteordning til betaling av garantipremier og finansiell
rådgivning.
Vi finner derfor at alle disse konseptene kvalifiserer til å inngå som en del av en norsk garantisatsing.

18

Bedriftsstøtte til næringsutvikling, Norad, 2019
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Krav

A
B
C
D
Mål
a
b
c
d
f
g
h
i
j
k

I tråd med ODA/DAC regelverk
I tråd med OECD-retningslinjer og annet
internasjonalt rammeverk
I tråd med EØS-avtalens statsstøtteregelverk

ODA-føres løpende

2

Midlene er ikke tenkt som en subsidie, men
forblir knyttet til formålet

Totalvurdering

Garantiordning 2:
Ledertrøye i minigridutvikling

Garantiordning 3: Utløsing
av regional kraftutvikling

Garantiordning 4:
Porteføljegarantier

Garantiordning 5:
Tilskuddsordning for
betaling av avvergede
klimagassutslipp

0
0
0

Krever lite kostnader å opprette

Garantiordning 1: Mindre
prosjekter og
næringsaktører

0

Ikke bundet til norske aktører

Utløser ikke nye norske
statsgarantiarrangementer
Tetter et opplevd gap på den internasjonale
garantiarenaen
Tetter opplevde gap og reduserer transaksjons
kostnader for norske aktører
Vil kunne bidra til å utløse off-grid
investeringer
Vil kunne bidra til å utløse on-grid
investeringer
Bygger på eksisterende institusjonelle
forordninger
Innebærer ikke "moral hazard"

Minimum

Vekt 1-3

Internasjonal innovasjon med sterkere norsk tilknytning

3
2
3
1
1
1
2
1
2
1,8

0,83

0,69

0,75

0,81

Figur 11 Vurdering av konkrete garantikonsepter i en internasjonal garantiinstitusjon, med norsk tilknytning, samt tilskuddsordning for betaling av avvergede
klimagassutslipp.
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9.8

Vurderinger knyttet til videre oppfølging

Det har blitt identifisert en rekke gap, konkrete konsepter og mulige samarbeidspartnere som kan være
aktuelle komponenter i en norsk garantisatsing. Å velge ut de riktige komponentene og strategiene for Norge
i en slik satsing handler delvis om norske «politiske prioriteringer» og risikovillighet rundt de forventede
utviklingseffektene.
En sentral problemstilling når det gjelder prioritering og risikovillighet som Norge må ta stilling til, er om de
vil prioritere; i) tilskudd av kapital til de mer modne produktene med relativt lavere risiko og sikre høy
«leverage ratio» eller; ii) innovasjon og utvikling av nye produkter og kompetanse for å fylle gap i markedet,
med mulige signifikante transformative utviklingseffekter, men samtidig akseptere relativt høyere risiko og
lenger tidshorisont og lavere (direkte) «leverage ratio», da det kan være vanskeligere å måle effekten.
Analysen viser at er det gode og egnete konsepter for begge sider av spekteret, og den endelige prioriteringen
er dermed primært en politisk prioritering.
For å kunne kanalisere kapital på en viss størrelse, med rimelig god sikkerhet at det kan tas i bruk og ha effekt
innen relativ kort tid, er det naturlig å tenke at bidraget bør gå til institusjoner og instrumenter som faller
under i). For å kunne bidra til innovasjon og potensielt banebrytende instrumenter er det naturlig å tenke at
bidraget bør gå til de under ii). Så langt opplever vi den norske prioritering slik at en norsk satsing bør rette
seg mot begge sider av spekteret. En viktig observasjon er at dette kan gjøres, men må gjøres gjennom
minst to forskjellige institusjoner og opp til flere instrumenter eller initiativ.
Når det gjelder hvilke institusjoner Norge skal vurdere som en mulig hoved-/strategisk og langsiktig partner
er det mange mulige hensyn å ta. For å kunne bli vurdert må det forventes at institusjonen er godt etablert,
velfungerende, har aktivitet rundt eller fokus på fornybar energi og forvalter eller utvikler et egnet sett av
garantiinstrumenter. Mens denne utredningen ikke inneholder en omfattende evaluering av hver av de
mulige partnerne, mener teamet at de institusjonene i tabellen nedenfor skal oppfylle slike krav – hvert fall
på et overordnet nivå. Utover disse kravene kan man tenke seg mange mulige kriterier for valg av de mest
aktuelle partnerne. Tabellen nedenfor tar for seg fire mulige kriterier som utgangspunkt for en slik
utvelgelse/rangering.
Multiconsult har gått gjennom dokumentasjon for hver av disse institusjonene, vært i kontakt med flere av
dem (opptil flere ganger) og diskutert med investorer og sektoreksperter. Ut fra dette arbeidet og
refleksjoner med styringsgruppen angående prioriteringer, vil vi anbefale å undersøke samarbeid med minst
følgende institusjoner:
•

ATI: Afrika – mest nettilknyttet – høy «leverage ratio», men ikke nødvendigvis bare fornybar
energi – mulighet for innovasjon – tilgang for norske investorer
Relativ ny, men likevel godt etablert og respektert institusjon i markedet. Høy kredittvurdering som
skyldes en blanding av størrelse på balansen, statsgaranti fra de afrikanske medlemslandene og
status som «preferred creditor». Gjør primært større transaksjoner men har begynt å vurdere
instrumenter rettet mot fornybar energi i mindre skala også. Uttrykt høy interesse for å diskutere
partnerskap med Norge og villighet til å finne ønskede tilpasninger når det gjelder både instrumenter
og muligheter for norske/nordiske investorer. Bidrag kunne vært en kombinasjon av i) «share
capital» som ville gi Norge/GIEK en plass som et «Class B»-medlem og rolle i Executive Board, ii)
mulige bidrag til et eksisterende eller nytt fornybarinstrument, og iii) opprettelse av en
arbeidsgruppe for å jobbe med mulige småskala-instrumenter. Dette partnerskapet ville hatt fokus
på: nettilknyttede prosjekter, Afrika og mulighet for å utvikle et egnet småskala-instrument i et av
de større garantiinstitusjonene.
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•

GuarantCo: Afrika/Asia – små til mellomstore investeringer – eget fornybarinstrument –
innovasjon – begrenset «leverage ratio»
Ikke like stor som ATI og uten statsgaranti. Fleksibel og produkter innenfor definerte sektorer og
transaksjoner på mellom 5-50 MUSD. Eksternt forvaltet og virker å ha god kommersiell disiplin med
et klart mål om å maksimere «leverage»-effekt og samtidig opprettholde sterk kredittvurdering. Har
uttrykt sterk interesse for å samarbeide med Norge over minst ett år, inkludert muligheten for å
opprette et spesifikt fornybarvindu, med et større norsk bidrag. Villighet til å diskutere alternativer
for å gjøre sine produkter enda mer tilgjengelige for norske investorer.

•

Africa Guarantee Fund: Afrika – småskala og off-grid – innovasjon – sterkt utviklingsfokus – mange
andre givere – begrenset «leverage»-effekt.
Relativt ny, men raskt voksende med sterk interesse fra flere givere og DFIer. Har utviklet flere
instrumenter til tross for beskjeden balanse. Kort merittliste, men interessant profil og fokus på
mindre skala gjør at den kan være en god plattform for innovative produkter. At den ikke er «eid»
av et enkelt land gjør at den muligens er en mer egnet institusjon enn Sida for målrettet innsats mot
det desentraliserte segmentet. Flere norske aktører er i samtaler med AGF.

•

MIGA: internasjonal tyngde – lang erfaring – høy «leverage ratio» – liten mulighet til påvirkning
MIGA er en veletablert garantiinstitusjon, med stor kapitalbase, som hører til i
Verdensbankgruppen. Institusjonen har en lang merittliste i utviklingsland og man kan oppnå høy
«leverage ratio» gjennom dem. MIGA er interessant pga. lang erfaring, internasjonal tyngde,
størrelse til å potensielt redusere risiko (også siden de krever statsgaranti fra myndigheter i
investeringer med offentlig kraftkjøper) og er blant en av institusjonene som er mest benyttet av
norske aktører 19 . På grunn av størrelsen kan det samtidig være liten mulighet til å påvirke og de
oppleves som byråkratiske og tungrodde. Oppgir selv at de i den siste tiden har økt antall
transaksjoner og også flere investeringer av mindre størrelse.

Figur 12 Enkel vurdering av noen garantiinstitusjoner som dekker Afrika

19

Notat: Anmodningsvedtak knyttet til GIEK og investeringer i fornybar energi i utviklingsland, Nærings og fiskeridepartementet, 2017
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10

Konklusjon og anbefaling

Figuren under oppsummerer både hovedkonklusjonene til kartleggingen og gapanalysen, samt illustrerer
hvordan disse har ført frem til den foreslåtte satsingen. Som beskrevet over har også føringer fra
styringsgruppen vært viktig gjennom hele prosessen og vært styrende for vektlegging og prioritering.
Det understrekes at garantimarkedet er stort, komplisert og voksende. Det er mange konkusjoner og
gap/svakheter det kan legges vekt på. Hovedfunnene og gapene beskrevet i rapporten, og oppsummert i
figuren, er de som Multiconsult, basert på beste faglige skjønn, har valgt å løfte frem. Vektleggingen av disse
funnene og gapene skyldes delvis innspillene fra norske aktører. Først og fremst baseres vektleggingen på
kartleggingen, inkludert et stort antall diskusjoner med internasjonale markedsaktører, og analysen gjort av
Multiconsult.

Figur 13 Oppsummering av en norsk garantisatsing

10.1 Anbefaling – En norsk garantisatsing
Multiconsult anbefaler at en ny norsk garantisatsing har til hensikt å tette gap på den internasjonale
garantiarenaen og senke terskelen for norske fornybaraktører til å få tilgang til garantier til
fornybarinvesteringer i utviklingsland. En norsk garantisatsing anbefales å inneholde følgende tre
komponenter:
1. Utenriksdepartementet/Norad tar initiativ til et samarbeid med en til to aktuelle internasjonale
garantiinstitusjoner for å tilføre kapital til eksisterende velfungerende ordninger, samt utvikle
produkter for å dekke gap i markedet. Aktuelle internasjonale gap å tette er:
i. Garantier til mindre prosjekter og bedriftskunderettede prosjekter
ii. Garantier skreddersydd for å utløse viktige regionale (flerlands) prosjekter
iii. Innovative garantier skreddersydd for å utløse mini-grid
iv. Porteføljegarantier til låneinstitusjoner som låner ut til densentraliserte løsninger i
enkeltland.
b. Det foreslås at et slikt samarbeid sikrer varig innflytelse i institusjonen, samt en sterk
forankring opp mot de norske fornybaraktørene gjennom ulike konkrete forankringstiltak,
som beskrevet i kapittel 9.1. Målet er å sikre lettere tilgang til institusjonens
garantiprodukter og lavere transaksjonskostnader for norske aktører.
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2. Det foreslås opprettet en søknadsbasert ubundet tilskuddsordning til subsidier av garantier som kan
prioriteres rettet mot land, områder i land og/eller teknologier. Ordningen innrettes som
sjablonmessig kompensasjon for avvergede klimautslipp fra fossil energi og går til betaling av
garantipremier. I tillegg gis det tilskudd til finansiell rådgivning for å avdekke risiko og bringe
investering frem mot «financial close». Ordningen legges til Norad, som kan velge å sette forvaltning
av ordningen til en annen aktør. Ved utformingen av ordningen vil det være viktig å sikre en
utforming i tråd med OECDs eksportgarantiregelverk og eventuelt EUs statsstøtteregelverk, slik at
ordingen også kan kombineres med GIEKs garantiordninger.
3. Det foreslås vurdert justeringer i GIEKs tilbud til norske aktører for å øke garantitilbudet til norske
aktører som ønsker å investere og eksportere til utviklingsland, både nettilknyttede og
desentraliserte markeder.
a. Det settes et måltall for økt garantidekning av investeringer i fornybar energi i utviklingsland
i det årlige tildelingsbrevet til GIEK. Både nettilknyttede og desentraliserte løsninger
omfattes.
b. Det åpnes for at GIEK skal kunne utvide gruppen av prosjekter som kan tilbys
eksportgarantier ved å gjøre det til uttalt politikk for GIEK, at alle fornybarinvesteringer i
utviklingsland, der det er norsk medinvestor, kan regnes for å oppfylle kravet om å være i
tråd med «norsk interesse».
c. Det vurderes om GIEKs investeringsgarantitilbud skal utvides til også å omfatte partiell
dekning av kommersiell risiko ved investeringer i fornybar energi i utviklingsland.
For å finansiere punkt 1 og 2 anbefales regjeringen å avsette innenfor bistandsbudsjettets Kap 162 Post 72,
Fornybar energi, kan overføres, for årene 2019-2023 inntil 300 millioner kroner i samlet årlig økning til
garantiordninger for fornybar energi. Bevilgningen knyttet til punkt 2 kan gradvis trappes opp og bør
suppleres med tilsagnsfullmakt for å reflektere at det vanligvis tar noe tid fra garanti innvilges og frem til
«financial close». Beløpet dekkes innenfor den til enhver tid samlede bistandsramme.

10.2 Forutsetninger for en vellykket oppfølging av anbefalingene
For å sikre en vellykket oppfølging av satsingen er det en del forhold som det er nødvendig å være særlig
oppmerksom på. Siden det konstitusjonelle ansvaret ligger til ulike ministre vil vi følge oppdelingen i resten
av avsnittet.
10.2.1 Utviklingsministeren
Prioritering
Når utviklingsministeren, med forankring i regjeringen, har avgjort hvor mye som skal settes av til en norsk
garantisatsing, er det avgjørende at det foretas en tydelig prioritering knyttet til hvilke gap Norge ønsker å
bidra til å tette. Settes det eksempelvis av totalt 100 millioner årlig i fem år til bidrag til internasjonale
garantiinstitusjoner, bør ordningen avgrenses til å henvende seg til én internasjonal organisasjon og bidra til
kun én av de fire foreslåtte innovasjonene, basert på ministerens politiske prioriteringer. Med 200 millioner
bør satsingen tilsvarende avgrenses til maksimalt to institusjoner og to innovasjoner. Å spre penger gir verken
innflytelse inn i institusjonen til å påvirke arbeidet med å tette gap, eller villighet fra institusjonen til å sikre
en norsk forankring. I tillegg vil det være knappe ressurser i UD/Norad til et slikt arbeid. Det er derfor
avgjørende å evne å prioritere.
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Kompetansemiljø
For å ta ledertrøye i å utvikle instrumenter som ikke finnes, vil det være viktig å tidlig kontakte nøkkelmiljøer
på feltet og knytte dem til UDs/Norads arbeid med innovasjonen, i forkant av at det gås i dialog med
garantiinstitusjonene, for å hente innspill og erfaringer, samt adressere de rette barrierene.
Konkurranse
For å oppnå best mulig gjennomslag for både innovasjon og norsk forankring, er det viktig at
Utenriksdepartementet/Norad lar de internasjonale organisasjonene konkurrere om midlene i satsingen.
Dette bør gjøres knyttet til vilje til å sikre innflytelse over institusjonen, deres vilje til å adressere det aktuelle
gapet som skal tettes og eventuell tilknyttet innovasjon, samt deres vilje til å tilby bedre tilgang for norske
aktører til institusjonens tilbud, det vil si forankring hos norske aktører.
Tilskuddsordningen
For tilskuddsordningen er avgjørende at det samarbeides med kompetanse hos GIEK for å sikre at tilskuddet
er utformet slik at det ikke kommer i konflikt med OECDs rammeverk og EØS statsstøtteregelverk. I tillegg
bør ordningen, inklusive ordningen med tilskudd til finansiell rådgivning, sendes på høring til
garantiinstitusjoner, Norfund og norske aktører for å sikre at den oppleves relevant.
Ved utrulling av ordningen vil det være viktig at den er bredt nok innrettet til at den vil få et tilstrekkelig antall
søkere og gode prosjekter blir valgt ut. Ordningen bør justeres basert på løpende erfaring og evalueres etter
to år.
10.2.2 Næringsministeren støttet av utviklingsministeren
For justeringer av GIEKs ordninger er det sentrale at næringsministeren gir sin tilslutning til å gjøre justeringer
for å la GIEKs ordninger bidra til å oppfylle bærekraftsmålene generelt, og især bærekraftsmål nummer 7 –
Ren energi for alle.
For å lykkes med en slik justering, er det mest sentrale at GIEK selv formidler at de har et mål for økt satsing
på fornybargarantier til utviklingsland og at de uttrykker at alle investeringer med norsk innhold, enten i form
av eksport eller i form av investeringer, vil kunne få tilgang på enten på GIEKs garantiordninger, samt at de
utrykker tydelig at de er villige til å være fleksible i produkttilbudet for å oppnå målene.
De bør gjøres en vurdering av om at det i takt med en økning av volumet av garantier til fornybarinvesteringer
i utviklingsland, også er behov for å tilføre økt kompetanser knyttet til enkelte av markedene og aktuelle
teknologier.
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11

Vedlegg

11.1 Vedlegg 1: Institusjoner/organisasjoner som Multiconsult møtte ifm. utredningsarbeidet
Internasjonale/multilaterale garanti/finansieringsinstitusjoner og utviklingsorganisasjoner
African Trade Insurance (ATI)
Energy Sector Management Assistance Program
FMO (Nederlandske utviklingsbanken)
GuarantCo
KfW (Tyske utviklingsbanken)
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Private Infrastructure Development Group (PIDG)
Renewable Energy Performance Platform (REPP) / Camco Clean
Energy
Swedfund (Svensk DFI)

Norske selskaper og organisasjoner/institusjoner
Differ
Empower New Energy
GIEK
Norad
Norfund
W. Giertsen Energy Solutions
Zero

11.2 Vedlegg 2: Nøkkelkilder brukt i analysen
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

De relevante garantiinstitusjonenes hjemmesider (se en ikke uttømmende liste i vedlegg 3)
Årlige/finansielle rapporter og informasjonsskriv fra relevante garantiinstitusjoner
Notat: Anmodningsvedtak knyttet til GIEK og investeringer i fornybar energi i utviklingsland,
Nærings- og fiskeridepartementet (2017)
Notat: Virkemidler for å øke private fornybarinvesteringer i u-land, Norad (2013)
Unlocking Renewable Energy Investment: The role of risk mitigation and structured finance, IRENA
(2016) Utredningsinstruksen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016
Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries, Multiconsult (2018)
Stortingsvedtak 80 ((2018-2019), Stortinget, 2018
Cheaper, faster, cleaner – Speeding up distributed solar solutions to meet development and climate
goals, Differ (2019)
Granavolden-plattformen, 2019
Hovedinstruks for Garantiinstitutet for eksportkreditt (GIEK), Nærings- og fiskeridepartementet,
2019
Prp. 114 S (2018-2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet, 2019
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11.3 Vedlegg 3: Ikke-uttømmende liste over websider benyttet
Websider
African Development Bank Group
Africa Energy Guarantee Fund
Africa GreenCo
Africa LEDS
African Mini-Grid Association (AMDA)
African Trade Insurance Agency
BBOXX Rwanda
Climate Investment Funds
Development Credit Authority
Emerging Africa Infrastructure Fund
European Commision
Geothermal Risk Mitigation Facility for Eastern Africa
GIEK
GuarantCo Ltd
InfraCo Africa
International Finance Corporation (IFC)
IRENA
JLT Group
Miga
Ministry for Foreign Affairs Finland, Public Sector Investment Facility (PIF)
Munich RE
Norad
Norfund
Nysnø
OECD
Power Africa
Private Infrastructure Development Group
Renewable Energy Performance Plan (REPP)
Regional Liquidity Support Facility (RLSF)
Sustainable Energy for all- Africa Hub
Sida
Scatec Solar
SN Power
The Arab Investment & Export Credit Guarantee Corporation
The European Fund for Sustainable Development and the EFSD Guarantee
Trine
World Bank Group
Med flere
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11.4 Vedlegg 4: Deltakerliste Workshop
Fornavn

Etternavn

Firma-/avdelingsnavn

Heikki Eidsvoll
Terje
Mads Uhlin
Per Kristian
Marissa
Marianne
Pål Selboe
Karl-Erik
Mari Sofie Brelin
Sigbjørn
Ivar
Elsbeth
Kristian
Thor
Terje
Ola
Bjørnar
Ørnulf
Trine Kopstad
Tommy
Shreya
Øivind
Solveig
Alexandra

Holmås
Hauglum
Hansen
Sbertoli
Jackson Ræstad
Damhaug
Valseth
Fredriksen
Furu
Aabø
Slengesol
Tronstad
Haneberg
Mikkelborg
Kronen
Nafstad
Baugerud
Strøm
Berentsen
Engvik
Nagothu
Johansen
Tangen
Paltschik
Rønneberg
Thue
Bøhmer
Schmidt
Svelle
Stenstadvold
Anderson
Pauchon

Multiconsult
TH Lao Enterprise and Partners CO
Kube Energy
Zero
SUNami Solar AS / Solenergiklyngen
Utenriksdepartementet
Valinor
Jacobsen Elektro AS
Multiconsult
Nærings- og fiskeridepartementet
Eksportkreditt Norge AS
SN Power AS
SN Power AS
Malthe Winje AS
Klima- og miljødepartementet, Klimaavdelingen
Norfund
Norfund
Norad
Solenergiklyngen
Bright Products AS
Multiconsult
Olje- og energidepartementet
Sunergy AS
Empower New Energy

Mathilde
Jon
Claus Henning
Morten
Einar
Ryan Glenn
Louis Magnus
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NABA
Kyoto Group AS
Scatec Solar ASA
Utenriksdepartementet
Kaste AS
Multiconsult
Multiconsult

23. august 2019 / 02

Side 59 av 59

