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I mars 2020 hastet det. 

Bankene måtte få en rolle i 
likviditetstilførselen til 
næringslivet



Koronakrisen har ført til en uvanlig stor usikkerhet i økonomien i Norge
- Fra sjokk via normalisering til mulighet? 
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Nullrente

Krisepakker

Ny smittebølge?

Oljeprisfall

Arbeidsledighet

Permitteringer

Kronekollaps
«Bunnen er bak oss»

Høy smitte – stor andel vaksinerte

Statlige støttekjøp 
av verdipapirer

Lavkonjunktur

Aksjemarkedet har 
hentet seg inn

Fremskyndet 
digitaliseringsprosess

Økning i konkurser

Krisepakkene fungerer

Norge åpner opp igjen

333

Stenging av 
landegrenser

Ledigheten har gått ned

Økt konsum

Reduserte investeringer

Hvor lenge varer pandemien
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De fleste bedriftene som har sterk påvirkningsgrad driver innen 
overnatting, servering samt kulturell virksomhet
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Bransjer og antall bedrifter som har/hadde negativ påvirkning av korona

Kilde: SSB
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Overnattings- og serveringsvi

Kulturell virksomhet, underho

Forretningsmessig tjenesteyti

Annen tjenesteyting

Transport og lagring

Undervisning



Konsum

Nedgang i den verste 
koronaperioden. Men 
ferie i eget land har 
økt forbruket i 
sommer. Ventes en 
stabilisering fremover

Boligpriser

Økte i boligpriser. Vil 
veksten fortsette når 
renta går opp?

Arbeidsledighet

Lavere 
arbeidsledighet.

Går vi i retning av en 
situasjon hvor vi vil 
mangle 
arbeidskraft?

Kronekurs

Stabilisering av 
kronekursen på et 
relativt svakt nivå

Investeringer

Usikkerhet i 
økonomien dempet 
investeringslysten. 
Står vi fremfor en 
ketchupeffekt?

Norsk Økonomi

Økonomien henter seg inn

Oljepris

Oljeprisen har 
stabilisert seg på 
+/- 70USD og vi 
kan forvente økte 
investeringsnivå

Rente

Styringsrente på 
null prosent for å 
stimulere økonomien 
men vi nærmer oss 
første renteøkning



Arbeidsledigheten ned mot pre-koronanivå

Nå; redusert arbeidsledighet og godt boligmarked

Boligmarkedet tilbake mot en normal
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Helt ledige som andel av arbeidsstyrken (NAV), månedstall

Norge Trøndelag Møre og Romsdal

Boligmarkedet i Midt-Norge har vært på en  oppgangsbølge siden 
våren 2020 

Forventningen er en «kontrollert landing» og et normalt - men 
fortsatt godt – boligmarked i tiden fremover
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Kilde: SSB



Du tror det ikke før du får se det:
Konkursutviklingen i Norge i 2020/21!

• Antall konkurser siste 12 måneder er ca. 30% 
lavere enn i siste 12-månedersperiode før 
koronakrisen i Trøndelag og Møre og Romsdal….

• Nivået er kunstig lavt primært som følge av 
kraftfulle tiltak fra myndighetenes side:
‒ Utvidede permitteringsordninger 
‒ Redusert drift i domstolene
‒ Færre konkursbegjæringer fra Skatteetaten
‒ Bevilgninger til kommuner med høy arbeidsløshet
‒ Kompensasjonsordning for dekning av faste kostnader 

(kontantstøtte til næringslivet)
‒ Statsgaranterte lån
‒ Utsettelse på innbetaling av skatt og moms

• I tillegg har bankene vært rause med 
avdragslettelser.

• Generelt må konkursnivået forventes å øke når 
den økonomiske aktiviteten normaliseres. 
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Midt-norsk næringsliv står`n av;
Bedrede utsikter for bygg og anlegg – grønt i landbruk

Sør-
Trøndelag

Sør-
Trøndelag

Sør-
Trøndelag

Sør-
Trøndelag

Sør-
Trøndelag

Varehandel

Status

Utsikter

Status

Utsikter

Havbruk

Sør-
Trøndelag

Bygg og anlegg

Status

Utsikter

Næringseiendom

Status

Utsikter

Sør-
Trøndelag

Fiskeri

Status

Utsikter

Status

Utsikter

Offshore service

Sør-
Trøndelag

Status

Utsikter

Maritim industri Landbruk

Status

Utsikter


