Statistikkoversikt uke 9
Trøndersk økonomi
under Covid-19-krisen
Oppdatert per 19.3.2021

Hovedpunkter fra tallene for uke 11
•

Arbeidsledigheten var per 16.3.2021 på 3,0 % helt ledige (7 436 personer ) og 2,4 % delvis ledige (5 860 personer). 4 884
arbeidssøkere (2,0 % av arbeidsstyrken) er registrert som permitterte per 16.3.2021. Etter en sterk økning i arbeidsledigheten på
starten av 2021 så har det vært en liten nedgang i antall helt ledige de siste ukene, mens delvis ledige har økt

•

Vareeksporten fra Trøndelag var 2 428 millioner kr i februar 2021, noe som er en økning på 104 millioner kr eller 4,5 % fra samme
måned i 2020. I løpet av de siste 12 månedene så har Trøndelag i snitt eksportert varer for 2 342 millioner kr per måned.

•

Skatteinngangen i Trøndelag til stat, kommune, fylkeskommune og folketrygden var i februar 2021 på 10,1 milliarder kr, noe som er
opp 2,9 % sammenlignet med samme måned i 2020. Nasjonalt var akkumulert skatteinngangen på 134 milliarder, ned 12,2 %
sammenlignet med 2019.

•

Hotellene. I januar 2021 var det 46 156 hotell overnattinger i Trøndelag. Det er 65,5 % færre enn i samme måned i 2020. Det var
88,1 % færre overnattinger knyttet til kurs og konferanse, mens det var 52,4 % færre overnattinger knyttet til yrkesreiser.
Overnattinger knyttet til ferie og fritid var ned 72,7 %.

•

Boligprisene i Trondheim økte i februar 2021 med 0,9 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim økt med
6,2%, mens boligprisene i Norge har økt med 9,7 %.

•

Boligbygging: Det ble igangsatt bygging på 213 boliger i Trøndelag i februar 2021. Det er 90 % høyere enn i februar 2020. Det ble
fullført 142 boliger i Trøndelag i februar 2021.

•

Norsk økonomi: BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar 2021, justert for normale sesongsvingninger.. Bruttonasjonalproduktet
(BNP) for Fastlands-Norge falt 2,5 prosent fra 2019 til 2020. Både Norges bank, SSB og NHO har hevet sine anslag på den økonomiske
utviklingen i 2021 og 2022

Statistikkoversikt for trøndersk økonomi
under Covid-19-krisen
I forbindelse med situasjonen knyttet til COVID-19 arbeider Trøndelag
fylkeskommune med å kartlegge konsekvensene for den trønderske
økonomien. Som en del av denne kartleggingen blir det samlet og sammenstilt
en rekke statistikk og analyser.
Dette er et utdrag av det løpende kunnskapsgrunnlaget som fylkeskommune
samler med den hensikt å holde et øye med hvordan den trønderske
økonomien blir påvirket av situasjonen.

Denne delen av kunnskapsgrunnlaget forholder seg kun til konsekvensene for
den trønderske økonomien. Andre konsekvenser knyttet til helse og andre
samfunnsområder blir ikke omhandlet i dette kunnskapsgrunnlaget.
I løpet av første del av 2021 planlegges det oppdateringer hver andre eller
tredje uke, og disse oppdateringene kommer til å bli noe mindre omfattende
enn de tidligere versjonene. Dette kan endres hvis vi får en situasjon som
endrer seg raskt, men per nå ser det ut som vi er ferdige med fasen der vi har
store endringer fra uke til uke og har kommet i en over i en fase der vi
begynner å se mer langsiktige konsekvenser.
Tidligere rapporter er tilgjengelige her: https://www.trondelagfylke.no/varetjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyse/

Tallene som presenteres kommer fra en rekke
kilder; SSB NAV, Brønnøysund, NHO og andre.
Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for
fremstillingene og tolkninger som presenteres i
dette dokumentet.
Spørsmål og henvendelser
kan sendes til Trøndelag
fylkeskommune ved:
Jon Olav Sliper, jonsl@Trondelagfylke.no
Tlf: 74 17 51 82 / 454 27 174
Per Jorulf Overvik, perov@trondelagfylke.no
Tlf: 74 17 52 08 / 916 56 229

Oxford COVID-19 Government Response
Stringency Index,
18. mars
Omfang av smitteverntiltak indeks 0—100, hvor
100=mest stringent

Kilde: Hale, Thomas, Noam Angrist, Emily Cameron-Blake, Laura Hallas, Beatriz Kira,
Saptarshi Majumdar, Anna Petherick, Toby Phillips, Helen Tatlow, Samuel Webster
(2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of
Government.)

Oxford COVID-19 Government Response
Stringency Index,
Januar-2020- mars 2021
Omfang av smitteverntiltak indeks 0—100, hvor
100=mest stringent

Arbeidsledighet
7 436 personer i Trøndelag er meldt
helt ledig per 16.3.2021.
Det tilsvarer 3,0 % av
arbeidsstyrken i Trøndelag.
Arbeidsledigheten i Trøndelag gikk
opp ved årsskiftet, og har holdt seg
rimelig stabilt med en svak
nedadgående trend så langt i 2021.
I et lengre tidsperspektiv så har
arbeidsledigheten har gått ned
siden utgangen av mars, men den
er fremdeles på et høyere nivå enn
før covid-19.
Den høyeste andelen helt ledige i
Trøndelag ble registrert 24.3.2020
– da det var 9,7 % helt ledige.
Vi må tilbake til 1940 for å finne en
like høy arbeidsledighetsprosent
som i starten av mars 2020. Under
finanskrisen i 2009 var
arbeidsledigheten på 3,0 % i
Trøndelag.

Helt og delvis ledige
•

Trøndelag er fremdeles et av fylkene hvor
arbeidsmarkedet er «minst alvorlig»
rammet av covid-19, men fikk en betydelig
økning i arbeidsledigheten i starten av
2021.

•

7 436 personer i Trøndelag er meldt helt
ledig per 16.3.2021, noe som er 3,0 % av
arbeidsstyrken.

•

Trøndelag var fylket som hadde den største
økningen i andel helt ledige i starten av
2021.

•

5 860 personer er per 16.3.2021 registrert
som delvis ledige - 2,4 % av
arbeidsstyrken.

•

I de siste ukene har helt ledige gått litt ned,
mens delvis ledige har økt litt. Dette er en
reversering av det man så ved årsskiftet da
helt ledige økte og delvis gikk ned.

•

4 884 arbeidssøkere (2,0 % av
arbeidsstyrken) er registrert som
permitterte per 16.3.2021.

Helt ledige, variasjon etter yrke og geografi
Meråker har per 16.3.2021 den høyeste andelen registrert helt
ledige av kommunene i Trøndelag med 5,2 % etterfulgt av
Stjørdal med 3,9 %.
Fordelt på yrke er det flest helt ledige knyttet til Reiseliv og
transport med (1 289 personer), Bygg og anlegg (940 personer)
og Serviceyrker og annet arbeid (796 personer).
I de første ukene av 2021 fikk man en økning i antall registrert
helt ledig i alle yrkesgrupper, men spesielt Reiseliv og transport
hadde en betydelig økning. De siste ukene har deler av denne
økningen blitt reversert og det er Reiseliv og transport som har
hatt den største nedgangen i antall helt ledige.

Andel av
arbeidsstyrken
registrert helt ledige
16. mars 2021.

Helt ledige i Trøndelag fordelt på yrke
29.01.2021 26.02.2021 16.03.2021
I alt
Ledere
Ingeniør- og ikt-fag
Undervisning
Akademiske yrker
Helse, pleie og omsorg
Barne- og ungdomsarbeid
Meglere og konsulenter
Kontorarbeid
Butikk- og salgsarbeid
Jordbruk, skogbruk og fiske
Bygg og anlegg
Industriarbeid
Reiseliv og transport
Serviceyrker og annet arbeid
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

8 768
322
324
277
96
395
235
195
648
960
200
922
802
1 847
1 013
532

7 762
270
309
240
85
356
188
171
593
856
218
936
776
1 435
837
492

7 436
265
295
244
77
344
183
175
579
796
202
940
743
1 289
796
508

-

Endring 26.2.202116.3.2021
326
-4,2 %
5
-1,9 %
14
-4,5 %
4
1,7 %
8
-9,4 %
12
-3,4 %
5
-2,7 %
4
2,3 %
14
-2,4 %
Helt ledige
60
-7,0 %
16
-7,3 %
4
0,4 %
33
-4,3 %
I alt
146
-10,2 %
41
-4,9 % 19 år og under
16
3,3 % 20-24 år

25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år og over

i Trøndelag fordelt på kjønn og alder per 16.3.2021
Begge kjønn
Antall
%
7 436
3,4 %
202
2,0 %
1 065
5,4 %
1 153
4,6 %
2 152
4,3 %
1 275
2,8 %
981
2,2 %
608
2,7 %

Kvinner
Antall
%
2 891
2,5 %
92
1,6 %
367
3,3 %
443
3,2 %
919
3,7 %
504
2,0 %
381
1,6 %
185
1,6 %

Menn
Antall
4 545
110
698
710
1 233
771
600
423

%
3,0 %
1,8 %
4,4 %
4,0 %
4,0 %
2,4 %
1,9 %
2,3 %

Andel av arbeidsstyrken registrert helt ledige siste 4 måneder
Trondheim
Steinkjer
Namsos
Frøya
Osen
Oppdal
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Malvik
Selbu
Tydal
Meråker
Stjørdal
Frosta
Levanger
Verdal
Snåase - Snåsa
Lierne
Raarvihke - Røyrvik
Namsskogan
Grong
Høylandet
Overhalla
Flatanger
Leka
Inderøy
Indre Fosen
Heim
Hitra
Ørland
Åfjord
Orkland
Nærøysund
Rindal
Trøndelag

18.12.2020

29.01.2021

26.02.2021

16.03.2021

Endring 26.2.202116.3.2021

2,8 %
2,6 %
2,1 %
3,1 %
0,9 %
2,1 %
2,0 %
1,8 %
1,4 %
1,7 %
2,5 %
2,2 %
3,1 %
1,3 %
0,9 %
4,4 %
3,4 %
3,3 %
2,4 %
3,4 %
2,1 %
1,0 %
1,7 %
1,5 %
2,4 %
0,6 %
2,7 %
2,5 %
1,5 %
2,0 %
2,7 %
2,1 %
2,4 %
1,9 %
2,0 %
2,1 %
2,5 %
1,0 %
2,6 %

4,0 %
3,2 %
2,6 %
3,6 %
1,8 %
2,5 %
2,3 %
3,2 %
1,8 %
2,1 %
3,4 %
3,1 %
4,0 %
2,4 %
1,7 %
5,2 %
4,3 %
3,1 %
3,0 %
3,9 %
2,3 %
2,0 %
2,2 %
2,4 %
2,4 %
1,1 %
2,6 %
3,8 %
0,8 %
3,0 %
3,1 %
2,5 %
2,8 %
2,8 %
2,3 %
2,8 %
2,5 %
1,4 %
3,5 %

3,4 %
3,0 %
2,4 %
3,1 %
1,3 %
1,6 %
2,2 %
3,1 %
1,9 %
2,1 %
2,9 %
2,8 %
3,6 %
2,1 %
0,9 %
5,3 %
4,1 %
2,3 %
2,7 %
3,5 %
2,1 %
1,3 %
2,2 %
2,4 %
2,5 %
1,2 %
2,8 %
3,3 %
1,5 %
2,4 %
2,9 %
1,6 %
2,7 %
3,0 %
1,7 %
2,8 %
2,5 %
1,7 %
3,1 %

3,3 %
2,8 %
2,3 %
3,0 %
2,2 %
1,5 %
1,6 %
2,5 %
2,0 %
2,1 %
2,9 %
2,6 %
3,5 %
1,8 %
0,9 %
5,1 %
3,9 %
2,4 %
2,6 %
3,5 %
2,3 %
1,3 %
2,2 %
2,4 %
2,8 %
1,9 %
2,9 %
2,6 %
:
2,1 %
2,9 %
1,4 %
2,1 %
2,8 %
2,2 %
2,9 %
2,6 %
1,6 %
3,0 %

-0,1 %
-0,2 %
-0,1 %
-0,1 %
0,9 %
-0,1 %
-0,6 %
-0,6 %
0,1 %
0,0 %
0,0 %
-0,2 %
-0,1 %
-0,3 %
0,0 %
-0,2 %
-0,2 %
0,1 %
-0,1 %
0,0 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,3 %
0,7 %
0,1 %
-0,7 %
:
-0,3 %
0,0 %
-0,2 %
-0,6 %
-0,2 %
0,5 %
0,1 %
0,1 %
-0,1 %
-0,1 %

Delvis ledige, etter yrke og geografi
Det er Røros som høyest andel delvis ledige med 3,7 %,
etterfulgt av Stjørdal (3,4 %) og Meråker (3,1 %) per 16.
mars 2021.
Det er Reiseliv og transport med 1 436, Serviceyrker og annet
arbeid med 833 og Butikk- og salgsarbeid med 733, som har
flest delvis ledige per 16. mars 2021.
Når vi ser på helt ledige og delvis ledige samlet er det 12
kommuner i Trøndelag som ligger på 5 % eller høyere. Meråker
og Stjørdal ligger høyest med 8,2 % og 7,3%.

Andel av
arbeidsstyrken
registrert delvis ledige
16. mars 2021.

NHO medlemsundersøkelsen
- nasjonale tall
NHOs syttende medlemsundersøkelse knyttet til koronakrisen kommer
ett år etter den første. Den viser en forsiktig bedring på noen tall, men
forverring på andre. Generelt er det fortsatt reiseliv og
persontransporttjenester som sliter mest.
•

noen færre bedrifter oppgir lavere etterspørsel siste fire uker – 52
prosent nå, mot 55 for en måned siden

•

færre melder om lavere ordreinngang siste måned – 37 prosent,
mot 43 sist

•

Andelen som har sagt opp ansatte, er stabil på 15 prosent. 14
prosent har planer om oppsigelser, mot 13 prosent i februar.

•

Andelen som oppgir likviditetsproblemer har økt litt til 18 prosent i
mars, fra 16 prosent i januar og februar. Andelen som frykter
konkurs holder seg relativt stabil og er på 14 prosent av
respondentene i mars.

•

andelen med over 50 prosent omsetningssvikt fortsetter å øke og
er på sitt høyeste siden juni i fjor – 16 prosent nå, mot 15 i
februar

•

flere vil ha permitterte i midten av måneden – fra 30 til 33 prosent

Medlemsundersøkelsen ble gjennomført 2. – 8. mars med 3277
respondenter.
Mer om medlemsundersøkelsen og andre nøkkeltall på NHOs sider:
https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/#part1

NHO Medlemsundersøkelsen: Hvordan har omsetningen i deres bedrift
vært de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor?
NHO medlemsundersøkelsen
- tall for Trøndelag
I det videre har vi sett på data fra respondenter i Trøndelag i
NHO medlemsundersøkelsen. Tallene må tolkes med forsiktighet
ettersom det er relativt får respondenter og ikke vektet for
bedriftsstørrelse og bransje. Antall respondenter i siste runde er
360 bedrifter.
51 % av de trønderske bedriftene som har svart i
undersøkelsen har lavere omsetning enn i fjor. Det er på samme
nivå som landsnittet som er på 52 %.
30 % av respondentene i Trøndelag har permitterte, mens 32 %
har forventning om permitterte til midten av mars.

NHO medlemsundersøkelsen
- tall for Trøndelag
Over halvparten av de trønderske respondentene i
undersøkelsen som har opplevd lavere etterspørsel
eller kanselleringer de siste 4 ukene, sammenliknet
med samme periode i fjor. Det er på nivå med
resten av landet.
Bedriftene i Trøndelag ligger litt under landet på
oppsigelser, både på gjennomførte og planer for
oppsigelser.
Andelen bedrifter med likviditetsproblemer har
vært stabilt fra høsten 2020, med omtrent 12 % av
bedriftene som angir manglende likviditet. I siste
undersøkelse er det steget til 17 %.
Ett pr etter nedstengingen av landet melder 13 %
av bedriftene at det er reell risiko for konkurs som
følge av Covid-19. Det er på nivå med resten av
landet.

Tallene fra undersøkelsen må tolkes med
forsiktighet.
Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller
bransjetilhørighet. Det er heller ikke trukket
bedrifter tilfeldig, men undersøkelsen er åpen for
alle medlemmer.

Vareeksport fra Trøndelag per januar 2021
Vareeksporten fra Trøndelag har holdt seg stabilt høyt i hele
perioden siden COVID-19 kom til Norge og Europa.
Trøndelag eksporterte varer for 2 428 millioner kr i februar
2021, noe som er en økning på 104 millioner kr eller 4,5 % fra
samme måned i 2020. I løpet av de siste 12 månedene så har
Trøndelag i snitt eksportert varer for 2 342 millioner kr per
måned.
Eksport av fisk stod for 1 528 millioner kr av vareeksporten fra
Trøndelag i februar 2021, en nedgang på 29 millioner kr eller 1,9% fra i samme måned i 2020. Fisk sto for 62,9 % av
vareeksporten fra Trøndelag i februar 2021. I løpet av de siste
12 månedene så har Trøndelag i snitt eksportert fisk for 1 504
millioner kr per måned.
Vareeksporten fra Trøndelag har så langt under covid-19 krisen
gått bedre enn landssnittet, hvor det har vært betydelig
nedgang. Vareeksporten fra Trøndelag er drevet av
lakseeksporten og er mye mindre eksponert mot olje og gass
enn resten av landet.
Når vi ser på tall for hele Norge er vareeksporten i februar 2021
opp 12,6 % sammenlignet med i 2020. Dette er hovedsakelig
som et resultat av en betydelig gjenhenting fra olje og gass
eksporten (henholdsvis ned 6,6% % for råolje, opp 99,5 % for
naturgass og ned 77,3 % for kondensat). Fastlandseksporten
fra Norge i februar 2021 var opp 2,2 % sammenlignet med
2020 hvorav fisk var ned med -5,9 %.

Dashboard
Vareeksport fra
Trøndelag

Eksport av laks
Laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom
20-25 % av den norske produksjonen av oppdrettslaks. Den ukentlige nasjonale eksportstatistikken på laks gir dermed verdifull innsikt i utviklingen i
den trønderske vareeksporten.
I uke 10 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 62,79 kr/kg, noe som er ned -7,3 % % fra samme uke i 2020, og en nedgang på -0,8 % sammenlignet
med uka før. Eksportvolumet for fersk laks i uke 10 var på 16 959 tonn, ned 5,6 % fra uka før, men 13,9 % høyere enn i samme uke i 2020. I uke 10 i
2021 ble det eksportert 351 tonn frossen laks, og prisen var 51,12 kr/kg.
Man må tilbake til 2015 for å finne en like lav laksepris i januar og februar som det man nå har sett i 2021. I 2020 så startet året med historiske høye
laksepriser. Prisen falt ut over våren og sommeren , noe som er en del av vanlige sesongvariasjoner. Den normale prisstigningen på høsten og frem mot
jul uteble imidlertid slik at man hadde historiske lave priser i november og desember som er viktige måneder for lakseeksporten.
Høye produksjonsvolum sammen med redusert etterspørsel i noen av eksportmarkedene førte til en lageroppbygging i 2020 som la press på lakseprisen
i starten av 2021, det er risiko for at dette prispresset vil vedvare i store deler av 2021. I mars så man imidlertid tegn på økende priser.

Dashboard
Ukentlig laksepris

Hotell i Trøndelag per januar 2021
I januar 2021 var det 46 156 hotell overnattinger i Trøndelag. Det er
65,5 % færre enn i samme måned i 2020. Det var 88,1 % færre
overnattinger knyttet til kurs, konferanse, mens det var 52,4 % færre
overnattinger knyttet til yrkesreiser. Overnattinger knyttet til ferie og
fritid var ned 72,7 %.
Antall overnattinger på trønderske hoteller i 2020 var ned 29,2 %
sammenlignet med samme periode i 2019. Totalt var det vært 1 392 606
overnattinger på Trønderske hoteller og overnattingsbedrifter i 2020, noe
som er 574 990 færre enn i 2019.

Dashboard hotell og overnattingsstatistikk for Trøndelag
Dashboard norske og utenlandske gjester på hoteller i Trøndelag

Boligbygging i Trøndelag per
februar 021
Det ble igangsatt bygging på 213 boliger i Trøndelag i
februar 2021. Det er 90 % høyere enn i februar
2020. Det totale bruksarealet på boligene det ble
igangsatt bygging i februar 2021 var opp 34,0 %
sammenlignet med samme måned i 2020.
Snittet for de siste 12 månedene er at det blir
igangsatt bygging på 272 boliger per måned i
Trøndelag.
Det ble fullført 142 boliger i Trøndelag i februar 2021.
Dette er ned 25,,3 % sammenlignet med samme
måned i 2020.
Det var 5 280 boliger under arbeid i Trøndelag per
februar 2021, noe som er opp 5,6 % eller 281 boliger
sammenlignet med februar 2012. Antall boliger under
arbeid har ligget på et historisk høyt nivå de siste
årene.
Tallene bør tolkes med forsiktighet. Igangsettelse og
ferdigstilling av større prosjekter forklarer en del av
de historiske svingningene i boligbyggetallene.

Dashboard Boligbygging i Trøndelag
Dashboard Byggeaktivitet nærings- og
fritidseiendom i Trøndelag

Boligpriser
Boligprisene i Norge steg med 1,3 % (sesongjustert) i februar 2021. Og boligprisene i Norge var i
februar 9,7 % høyere enn tilsvarende måned i 2020. Etter et fall i mars og april så utviklet
boligprisene seg sterkt i resten av 2020 og så langt i 2021 har den trenden fortsatt.
Boligprisene i Trondheim økte februar 2021 med 0,9 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har
boligprisene i Trondheim økt med 6,2%, mens boligprisene i Norge har økt med 9,7 %.
I februar ble det solgt 7 393 boliger i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i
2020. Så langt i år er det solgt 14.329 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn i samme
periode i 2020.

Boligpriser februar 2021

Område
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger m/omegn
Tromsø
Kristiansand
Norge

Endring siste
måned (m/m)
3,5 %
0,7 %
2,2 %
2,0 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %

Endring
sesongjustert
siste måned
Endring siste
(m/m)
år (m/m)
2,4 %
15,2 %
0,8 %
7,7 %
0,9 %
6,2 %
1,2 %
6,7 %
0,8 %
5,6 %
1,6 %
8,7 %
1,3 %
9,7 %

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi

Akkumulert skatteinngang i Trøndelag
I februar 2021 var akkumulert skatteinngangen i
Trøndelag på 10,1 milliarder kr, noe som er opp 2,9 %
sammenlignet med samme måned i 2020. Nasjonalt
var akkumulert skatteinngangen på 134 milliarder,
ned 12,2 % sammenlignet med 2019.
Dette tallet innbefatter skatt til stat, kommune og
fylkeskommune – i tillegg til medlemsavgift og
arbeidsgiveravgift til folketrygden.
Skatteinngangen i Trøndelag i 2020 var 1,7 % høyere
enn i 2019, noe som utgjorde en vekst på 1 023
millioner kr. Det var spesielt i april, mai og juli måned
at man hadde en betydelig nedgang i
skatteinngangen. Da spesielt på arbeidsgiveravgift til
folketrygda som var er ned betydelig, blant annet som
følge av redusert sats og utsatte frister for betaling.
Nasjonalt var skatteinngangen i 2020 ned med ca.
85,6 milliarder kr (-9,1 %) sammenlignet med 2019.
Mye av dette kommer på grunn av en betydelig
nedgang i skatteinngangen fra kontinentalsokkelen
som er ned ca. 105,7 milliarder kr (-75,11 %) i 2020
sammenlignet med 2019.

Dashboard
Skatteinngang

Konkursåpninger i Trøndelag
Så langt har vi ikke sett noen bølge av konkurser som følge av
Covid-19-krisen verken i Trøndelag eller nasjonalt. Antall
konkursåpninger i 2020 var betydelig lavere enn i 2019. Spesielt fra
april 2020 og utover var det færre konkurser enn i 2019. Så langt i
2021 har det også vært færre konkurser enn foregående år.
Krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre mange
konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene
kunne dempe antallet konkursåpninger.
Her bør man være oppmerksom på at Skatteetaten den 13. mars
bestemte seg for være mer restriktiv enn vanlig knyttet til
utsending av konkursbegjæringer under Covid-19 krisen.
Skatteetaten står vanligvis for en stor andel av
konkursbegjæringene.
Videre vil smitteverntiltakene også kunne påvirke rapporteringen og
dermed statistikkgrunnlaget. Vanligvis går det noe tid fra et foretak
kommer i vanskeligheter til det blir insolvent og blir begjært
konkurs. Statistikken må tolkes i lys av dette.
Dataene baserer seg på kunngjøringer om konkursåpning fra konkursregisteret i
Brønnøysund.
Det er domstolene som kan åpne konkurs hos en skyldner. Insolvens er et vilkår for at
det kan åpnes konkurs, men konkurs blir bare åpnet dersom noen ønsker det: en
kreditor eller skyldneren selv.
Begjæring om åpning av konkurs sendes til den lokale domstolen/tingretten der
skyldneren bor – eller har sitt hovedforretningssted.
Etter at tingretten har mottatt begjæringen om åpning av konkurs, kaller den raskt inn
til et møte. I dette møtet deltar skyldneren og den kreditoren som har bedt om
konkursen. Dersom tingretten finner at den som begjærer konkurs har et krav (og
dette ikke er sikret med betryggende pant) og finner at skyldneren er insolvent, blir
det avsagt kjennelse om åpning av konkurs.

Tilskudd til næringslivet fra det offentlige virkemiddelapparatet – data for perioden 1.1.2020-14.2.2021
Totalt har 3 800 foretak i Trøndelag mottatt næringsrettede bidrag fra det det det offentlige virkemiddelapparatet i perioden 1.1.2020 til 14.2.2021.
Støtten har fordelt seg på 3 355 millioner kr i tilskudd, 2 396 millioner kr i lån og garantier og 47 millioner kr i egenkapitalinvesteringer. Foretak i
Trøndelag har mottatt 11,3 % det totale tilskuddet fra virkemiddelapparatet i perioden 1.1.2020-14.2.2021 som var på 29 679 millioner kr. Når man ser
på tallene fordelt på hva som er ordinære virkemidler og hvilke som har fått økt ramme eller som er ekstraordinære, så finner man at foretak i Trøndelag
har fått 1 335 millioner kr i tilskudd via økte eller ekstraordinære ordninger, noe som er 7,3 % av de totale tilskuddene via disse ordningene . Fra den
delen av virkemiddelapparatet hvor det ikke er økte rammer som følge av Covid-19 så har trønderske foretak fått 2 020 millioner kr i tilskudd noe som er
17,5 % av totalen. Her er det spesielt det at aktører fra Trøndelag tar en veldig stor del av tilskuddene fra forskningsrådet som gir utslag.
Merk at i figurene under så har skatteetaten og fylkeskommune nesten lik farge. Det store grønne feltet er skatteetaten. Fylkeskommunen er det nesten
usynlige grønne feltet som ligger lengere ned i figuren.

Tilskudd fra virkemidler
uten økt ramme

Tilskudd fra virkemidler med økt
ramme/ekstraordinære virkemidler

Totalt tilskudd fra ulike
virkemidler

Trafikk på trønderske veier
Da smitteverntiltakene trådde i kraft i mars 2020
så falt trafikkmengden på veiene i Trøndelag
betydelig. Dette så man blant annet på E6 ved
Kroppan bru hvor trafikken i uke 13 2020 var
37 % lavere trafikk enn foregående år.
Fra sommeren 2020 har trafikknivået vært i
nærheten av 2019-nivået, og i perioder også litt
høyere enn 2019- nivået. På tellepunket
Kroppan bru var 2020-trafikken høyere i store
deler av juli, og i perioden september til starten
av november.
Tirsdagene i uke 52 og 53 er ikke så
sammenlignbare ettersom tirsdagene i disse
ukene i 2019 var julaften og nyttårsaften.
I uke 2 i er tallene igjen sammenlignbare over
år, og der ser vi at trafikken var betydelig lavere
enn i 2019 og 2020. I uke 3 og 4 tok trafikken
seg igjen opp.
I uke 11 i 2021 så er trafikken på Kroppan bru
ned med kun 0,1 % sammenlignet med 2020,
fra 57 525 kjøretøy på tirsdag i uke 11 i 2020 til
57 446 kjøretøy på tirsdag i uke 11 i 2021.
Grensetrafikken er fortsatt veldig lav. 171
kjøretøy passerte E14 Teveldalen på tirsdag i
uke 11 i 2021 på mot 1 910 på samme dag i
2020. 60,2 % av trafikken var lange kjøretøy i
uke 11 2021, mot 8,8 % i samme uke i 2020.

Nasjonalregnskap for januar 2021
BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar, justert for normale
sesongsvingninger. Smittetrykket i Norge økte på nyåret, og det
var mange endringer i både nasjonale og lokale smitteverntiltak
gjennom måneden.

Aktiviteten falt i flere av tjenestenæringene. Nedgangen var
særlig markert innen passasjertransport, hotell- og
restaurantvirksomhet og kultur, underholdning og annen
tjenesteyting. Utviklingen må sees i sammenheng med den
økte smitten på nyåret og innstramminger i lokale og
nasjonale smitteverntiltak. Aktiviteten i disse
tjenestenæringene var kraftig redusert allerede før årsskiftet
som følge av vedvarende kontaktreduserende tiltak. Samlet
falt bruttoproduktet i tjenestenæringene 1 prosent, og var
dermed 5 prosent lavere i januar enn før pandemien brøt ut i
fjor vår.

Bruttoproduktet innen annen vareproduksjon steg 0,5
prosent og dempet nedgangen i januar. Bygg og anlegg trakk
opp, mens tradisjonelt fiske og akvakultur hadde et mindre
fall.
Industri og bergverk hadde en forholdsvis sterk oppgang i
bruttoproduktet i januar, på 2,1 prosent. Oppgangen var
særlig sterk innen fiskeforedling og farmasøytisk industri,
men også produksjon av maskiner og utstyr hadde solid
oppgang.
Bruttoproduktet i offentlig forvaltning falt 0,8 prosent i
januar. Utviklingen skyldes primært lavere aktivitet i
kommuneforvaltningen.

Norges banks regionale nettverk - 1- kvartal 2021
Aktiviteten i næringslivet har falt litt i vinter ,ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Økt smitte og innstramming av smitteverntiltakene har ført til lavere
omsetningsvolum i både husholdningsrettet tjenesteyting og varehandel. I tillegg har byggingen av næringsbygg og leveransene til oljesektoren avtatt videre. På den
annen side har bedre eksportmarkeder dempet fallet. Bedriftene venter at aktiviteten vil ta seg opp igjen, og de er mer optimistiske enn i november. Utrullingen av
vaksinerer den viktigste forklaringen.
Siden forrige runde har sysselsettingen falt noe og bedriftene venter en liten økning i investeringene, for første gang siden februar 2020.Kapasitetsutnyttingen har falt,
mens anslaget for årslønnsveksten i år er 2,3 prosent.
Bedriftene ser for seg høyere aktivitetsnivå det neste halvåret, og utsiktene er bedret sammenlignet med forventningene i november. Det er særlig utrullingen av
vaksiner som bidrar til dette. De fleste næringene ser for seg oppgang utover våren og sommeren, og bygg og anlegg og oljeleverandørene venter at fallet vil
avta fremover.
Sysselsettingen har falt noe de siste tre månedene blant annet som følge av at flere bedrifter har måttet permittere medarbeidere etter en ny nedstengning av
samfunnet flere steder i landet Industrien har hatt vekst i sysselsettingen. Kommune- og sykehussektoren har hatt små endringer, mens de resterende
sektorene har redusert sysselsettingen siden november. Bedriftene venter en oppgang i sysselsettingsnivået de neste tre månedene

Norges banks «Pengepolitisk rapport med
vurdering av finansiell stabilitet 1/2021»
«Gjeninnhentingen i norsk økonomi fortsatte mot slutten av
fjoråret, og veksten i fastlands-BNP var sterkere enn
ventet. Etter årsskiftet synes økt smitte og strengere
smittevern igjen å ha bremset aktiviteten noe, og
arbeidsledigheten har økt litt. Fremover ser det ut til at
vaksineringen mot koronaviruset kan gå raskere enn vi la til
grunn i forrige rapport, slik at smitteverntiltakene kan av vikles tidligere. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om forløpet
til pandemien og de økonomiske konsekvensene fremover. Vi
anslår at gjenåpningen av samfunnet vil gi et klart løft i den
økonomiske aktiviteten gjennom året. Da vil flere komme
tilbake i arbeid, men det vil ta tid før ledigheten nærmer seg
nivåene fra før pandemien.
Kapasitetsutnyttingen er anslått å være nær et normalt nivå
ved utgangen av året, litt tidligere enn anslått i forrige
rapport.

Den underliggende prisveksten har avtatt videre de siste
månedene, i takt med at effektene av kronesvekkelsen i fjor
vår har blitt mindre. Fremover venter vi at prisveksten avtar
ytterligere, til om lag 1,3 prosent i 2022, før den stiger gradvis
til 1,7 prosent mot slutten av 2024..»
Les hele rapporten her: https://www.norgesbank.no/contentassets/6f148f296f154705a0d845839e638351/
pengepolitisk-rapport-1-21.pdf?v=03/18/2021093325&ft=.pdf

NHO -Økonomisk overblikk 1/2021
NHO presentert i økonomisk overblikk 1/2021 som ble publisert 8. mars
sine anslag på utviklingen i norsk økonomi fremover.
NHO har hevet sine anslag på den økonomiske utviklingen i 2021 og
2022 noe, men fremhever at situasjonen i norsk økonomi fortsatt er
alvorlig.

De estimerer nå (NHOs prognose fra 10.2 i parentes):
•
•

•

•

•

BNP i Fastlands-Norge endring på 3,2 % (2,8 %) i 2021, deretter
+3,0% (+2,8 %) i 2022.
Sysselsettingen estimeres opp 0,5 % (-1,0 %) i 2021 og videreopp
2,2 % (2,0 %) i 2022.
Bruttoinvesteringer i fast realkapital er ventet opp 1,4% (-1,9 %) i
2021 og ytterligere opp 2,0 % (4,1 %) i 2022. Boliger og Offentlig
forvaltning er de eneste sektorene hvor de forventer positive
bruttoinvesteringer i 2021.
Husholdningenes konsum er ventet å øke med 5,3 % (5,8 %) i 2021,
for deretter å stige med +6,7 (+3,9 %) i 2021.
Boligprisene har utviklet sterke enn NHO (og alle andre) estimerte i
tidligere prognoser og er nå ventet å stige 6,8 % (4,5 %) i 2021, og
en ytterligere vekst på 5,0 %(3,7%) i 2022.

Les hele rapporten her:
https://www.nho.no/contentassets/384526e702204c82b750442a92a65
c32/210310-oo-1-2021---rettet.pdf
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