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Statistikkoversikt for trøndersk økonomi 
under Covid-19-krisen

I forbindelse med situasjonen knyttet til COVID-19 arbeider Trøndelag 
fylkeskommune med å kartlegge konsekvensen 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. På kort sikt har vi smitteverntiltakene 
som rammer deler av økonomien veldig hardt, og på lengere sikt har vi 
effektene av oljeprisfall, redusert internasjonal etterspørsel og et potensiale 
for at vi kan få en lengre konjunkturnedgang.

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 kunnskapsgrunnlag.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres hver uke, men deler av rapporten vil være 
uforandret fra uke til uke frem til det kommer nye tall.

En oppdatert versjon av dette kunnskapsgrunnlaget vil normalt publiseres 
hver fredag. Neste publisering er planlagt 22.5.2020

Tidligere ukes rapporter er tilgjengelige på: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/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

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyse/
mailto:jonsl@Trondelagfylke.no
mailto:perov@trondelagfylke.no


Hovedpunkter fra tallene for uke 20

• Arbeidsledigheten i Trøndelag synker for sjette uke på rad, men er fremdeles ekstremt høy. Arbeidsledighet var på 6,5 % 
helt ledige og 5,3 % delvis ledige per 12. mai.

• Nasjonalregnskapet for mars viser et fall i BNP Fastlands-Norge på 2,1 % i 1. kvartal og 6,9 % fra februar til mars

• Revidert nasjonal budsjett 2020  Budsjettimpulsen på 5,1% av trend-BNP for fastlandsøkonomien. Regjeringens forslag 
innebærer en bruk av oljeinntekter på 419,6 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det 
tilsvarer 4,2 % av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

• Vareeksport: Fortsatt sterk vareeksport fra Trøndelag i april (15 % vekst fra 2019), men en litt lavere vekst rate enn det man 
så i mars. (21 % vekst fra 2019). Vareeksporten fra Trøndelag har de siste månedene gått bedre enn snittet for landet, 
lakseeksporten er driveren. 

• Veitrafikken har steget gradvis tilbake til nivået før koronakrisen. Utviklingen har vært flat de siste 3 ukene og er nå på  ca. 
90 % av nivået før smitteverntiltakene ble iverksatt.

• Konkurser. Så langt ikke noen konkursbølge blant trønderske bedrifter. Vil ta en stund før vi ser noe i tallene. Tallene påvirkes 
av at skatteetaten er mer restriktiv en vanlig på konkursbegjæringer under Covid-19 krisen

• Prognosene. Norsk og internasjonal økonomi står foran en betydelig konjunkturnedgang.
• Revidert nasjonal budsjett 12. mai  – Fall i bruttonasjonalprodukt i Fastlands-Norge på 4,0 % i 2020, og registret arbeidsledighet på 5,9 %

Norges bank sine prognose fra 7. mai er at BNP for Fastlands-Norge faller med 5,2 prosent fra 2019 til 2020. De mener det  er utsikter til at 
arbeidsledigheten vil avta fremover, men at det vil ta tid før den er tilbake på nivået fra før pandemien.

• SSBs siste prognose er et BNP-fall for Fastlands-Norge på 5,5 % i 2020.
• Anslag fra Holdenutvalget på 15 % lavere aktivitet i fastlandsøkonomien ved inngangen av april sammenlignet med starten av mars.
• IMFs prognoser antyder et BNP-fall for Norge i 2020 på 6,3 %.
• NHO sine prognoser antyder et BNP-fall for Fastlands-Norge i 2020 på 8,7 %.



Andel som er registrert helt ledig

Arbeidsledigheten har nå gått ned de 
siste 9 ukene, men den er fremdeles 
historisk høy i Trøndelag og i alle andre 
fylker.

15 891 personer i Trøndelag er meldt helt 
ledig. 6,5  % av arbeidsstyrken i 
Trøndelag var registret helt ledig hos Nav 
per 12.5.2020. Ned fra 7,5 % per 
5.5.2020

Det er 2 541 færre i Trøndelag som 
er registret helt ledige per 12.5.2020 
sammenlignet med 5.5.2020

Den høyeste andelen helt ledige i 
Trøndelag ble register 24.3.2020 –
da det var 9,7 % helt ledige.

Vi må tilbake til 1940 for å finne en 
likehøyarbeidsledighetsprosent.
Under finanskrisen i 2009 var 
arbeidsledigheten på 3,0 % i Trøndelag.





Helt og delvis ledige

Trøndelag er et av fylkene som er «minst 
alvorlig» rammet. 

15 891 personer i Trøndelag er meldt helt 
ledig per 12 mai - 6,5  % av arbeidsstyrken

Ytterligere 13 120  – 5,3% av arbeidstokken 
er meldt delvis ledig. Dette er opp fra 5,0 % 
per 5.5. En økning på  760 personer

De siste ukene har man sett en utvikling 
med at helt ledige har gått ned mens antall 
delvis ledige har økt

Høyest ledighet er det blant de unge –
bransjer som ansetter mange unge 
arbeidstakere er hardt rammet.

10,7 % er helt ledig blant aldersgruppen 
20-24 år i Trøndelag. Ned fra 12,4 % per 5.5

9,0 % er helt ledig blant aldersgruppen 
25-29 år i Trøndelag.





Andel av 
arbeidsstyrken 

registrert helt ledige 
12. mai 2020.

Helt ledige, variasjon etter yrke og geografi 

Alle kommune i Trøndelag har nå arbeidsledighet som er under 10 %, 
mens 22 kommuner nå har en arbeidsledighet på 5 % eller lavere. 
Sammenlignet med 5.mai  så er arbeidsledigheten lavere i nesten alle  
kommunene i Trøndelag. Røros hadde den største nedgangen med en 
reduksjon på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med foregående uke.   

Fordelt på yrke så viser tallene for siste uke færre ledige blant alle 
yrkesgruppene. Størst nedgang i antall helt ledige finner man blant 
«Serviceyrker og annet arbeid» med en nedgang på 19,6 % 

Ellers har man «Helse, pleie og omsorg»  og «Barne- og 
ungdomsarbeid» som begge har en nedgang på 18,0 % sammenlignet 
med 5.mai.  Også  har man «Butikk- og salgsarbeid»  med en 
nedgang på 16,0 % og  «Undervisning» med en nedgang på 14,9 %





21.apr 30.apr 05.mai 12.mai Endring siste uke 

Trondheim 9,8 % 9,1 % 8,3 % 7,2 % -1,1 %

Steinkjer 9,0 % 8,2 % 7,3 % 6,3 % -1,0 %

Namsos 7,7 % 6,9 % 5,9 % 5,0 % -0,9 %

Frøya 5,3 % 5,2 % 4,9 % 4,5 % -0,4 %

Osen 5,2 % 4,1 % 3,7 % 2,4 % -1,3 %

Oppdal 11,3 % 9,9 % 8,4 % 6,9 % -1,5 %

Rennebu 7,7 % 6,8 % 5,7 % 4,9 % -0,8 %

Røros 11,8 % 11,1 % 10,0 % 7,6 % -2,4 %

Holtålen 8,0 % 8,0 % 6,8 % 5,0 % -1,8 %

Midtre Gauldal 5,8 % 5,3 % 4,6 % 3,6 % -1,0 %

Melhus 9,2 % 8,4 % 7,7 % 6,4 % -1,3 %

Skaun 8,4 % 7,7 % 6,4 % 5,4 % -1,0 %

Malvik 9,4 % 8,6 % 7,9 % 7,1 % -0,8 %

Selbu 6,4 % 6,3 % 5,7 % 5,1 % -0,6 %

Tydal 5,0 % 5,0 % 3,7 % 2,3 % -1,4 %

Meråker 12,4 % 11,6 % 10,8 % 9,7 % -1,1 %

Stjørdal 11,1 % 10,3 % 9,3 % 8,2 % -1,1 %

Frosta 9,4 % 7,8 % 7,2 % 5,6 % -1,6 %

Levanger 7,9 % 7,1 % 6,3 % 5,4 % -0,9 %

Verdal 11,1 % 10,3 % 9,5 % 8,4 % -1,1 %

Snåase - Snåsa 6,4 % 6,0 % 6,3 % 5,2 % -1,1 %

Lierne 6,1 % 4,7 % 2,5 % 1,9 % -0,6 %

Raarvihke - Røyrvik 6,8 % 6,0 % 4,8 % 4,8 % 0,0 %

Namsskogan 6,4 % 5,9 % 5,5 % 4,0 % -1,5 %

Grong 6,6 % 5,8 % 4,8 % 4,8 % 0,0 %

Høylandet 4,8 % 4,5 % 4,1 % 2,6 % -1,5 %

Overhalla 5,9 % 5,4 % 4,5 % 4,1 % -0,4 %

Flatanger 5,7 % 5,8 % 5,2 % 4,5 % -0,7 %

Leka 5,1 % 4,3 % 3,6 % 2,9 % -0,7 %

Inderøy 6,4 % 6,0 % 5,4 % 4,9 % -0,5 %

Indre Fosen 8,4 % 8,6 % 7,2 % 6,0 % -1,2 %

Heim 8,4 % 6,9 % 5,7 % 4,6 % -1,1 %

Hitra 6,5 % 6,3 % 5,7 % 4,5 % -1,2 %

Ørland 8,7 % 8,1 % 7,1 % 6,3 % -0,8 %

Åfjord 5,8 % 6,0 % 5,4 % 4,0 % -1,4 %

Orkland 7,6 % 6,9 % 6,1 % 4,8 % -1,3 %

Nærøysund 4,9 % 4,3 % 3,8 % 3,6 % -0,2 %

Rindal 5,3 % 5,0 % 3,7 % 2,7 % -1,0 %

Trøndelag 9,1 % 8,4 % 7,5 % 6,5 % -1,0 %

Andel av arbeidsstyrken registrert helt  ledige siste 4 uker



30.04.2020 05.05.2020 12.05.2020

I alt 20 616      18 432        15 891       2 541-        -13,8 %

Ledere 728           649             568             81-             -12,5 %

Ingeniør- og ikt-fag 824           804             730             74-             -9,2 %

Undervisning 586           552             470             82-             -14,9 %

Akademiske yrker 163           148             130             18-             -12,2 %

Helse, pleie og omsorg 918           748             613             135-           -18,0 %

Barne- og ungdomsarbeid 604           506             415             91-             -18,0 %

Meglere og konsulenter 416           385             352             33-             -8,6 %

Kontorarbeid 1 518        1 410          1 277          133-           -9,4 %

Butikk- og salgsarbeid 3 052        2 679          2 250          429-           -16,0 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 213           198             169             29-             -14,6 %

Bygg og anlegg 1 996        1 804          1 557          247-           -13,7 %

Industriarbeid 1 896        1 753          1 550          203-           -11,6 %

Reiseliv og transport 3 956        3 611          3 153          458-           -12,7 %

Serviceyrker og annet arbeid 2 862        2 370          1 906          464-           -19,6 %

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 884           815             751             64-             -7,9 %

Endring 5.5.2020 -

12.05.2020

Helt ledige  i Trøndelag fordelt på yrke

Antall % Antall % Antall %

I alt 15 891   6,5 % 6 928      6,1 % 8 963      6,8 %

19 år og under 537         5,1 % 314         5,9 % 223         4,3 %

20-24 år 2 593      10,7 % 1 243      11,0 % 1 350      10,5 %

25-29 år 2 612      9,0 % 1 149      8,4 % 1 463      9,6 %

30-39 år 4 090      7,7 % 1 772      7,2 % 2 318      8,1 %

40-49 år 2 748      5,1 % 1 145      4,5 % 1 603      5,7 %

50-59 år 2 157      4,3 % 892         3,8 % 1 265      4,8 %

60 år og over 1 154      4,4 % 413         3,8 % 741         4,9 %

Helt ledige  i Trøndelag fordelt på kjønn og alder per 12.5.2020

Begge kjønn Kvinner Menn 



Andel av 
arbeidsstyrken 

registrert 
delvis ledige 

12. mai 2020.

Delvis ledige, etter yrke og geografi 

Mens andel helt ledige har gått ned de siste ukene så har 
andelen delvis ledige økt og flere kommuner har nå 
forholdvis høy andel delvis ledige. Namsskogan ligger 
høyest med 8,5 % etterfulgt av Røros med 8,4 %

Det er «Butikk- og salgsarbeid» med 2 510 ,«Reiseliv og 
transport» med 1 699  og «Serviceyrker og annet arbeid» 
med 1 533 som har flest delvis ledige per 12.mai.

På andel helt og delvis ledige er det Røros som ligger 
høyest med 16 %, etterfulgt av Meråker med 14,6 % og 
Stjørdal med 14,6 %



Kompensasjonsordningen

Virksomheter med stort fall i omsetning som følge av 
virusutbruddet kan få en kompensasjon fra staten for 
å dekke en del av sine faste kostander.

Per 14. mai har 1 552 virksomheter i Trøndelag fått 
en kompensasjon på til sammen 
69,4 millioner kr. Det er 7,5 % av den totale 
tildelingen til virksomheter i Norge under ordningen. 
Per 14. mai har 42 virksomheter i Trøndelag fått 
kompensasjon på over 250 000 kr 

Det må tas forbehold om virksomheter med aktivitet i 
Trøndelag som er en del av konsern med hovedkontor 
i andre deler av landet og at det er bedrifter med 
hovedkontor i Trøndelag med virksomhet i andre 
deler av landet.

Organisasjons navn Tildelt beløp (kr)

BIG BITE AS 1 078 680                

RØROS HOTELL AS 941 060                    

FALKANGER SKO AS 841 196                    

BRANDO AS 812 963                    

IMPULSE TRENINGSSENTER AS 777 911                    

HOTELL BAKERIET AS 758 000                    

RESTAURANTER I TRONDHEIM AS 749 797                    

BRANDO KIDS AS 719 391                    

SKOINVEST ALP AS 704 140                    

COMFORT HOTEL PARK AS 606 667                    

10 største tildelinger fra komentasjonsordningen 

til virksomheter i Trøndelag per 14.5.2020



Vareeksport fra Trøndelag 

Vareeksporten fra Trøndelag var fortsatt sterk i april. 
April 2020 var en av de beste eksportmånedene for Trøndelag 
noensinne, selv om det var en liten nedgang i vekstraten 
sammenlignet med  mars. Svak krone bidrar med å holde 
eksportverdiene fra Trøndelag høye, lakseprisen har falt mer i 
euro enn i kr. 

Trøndelag eksporterte varer for 2 466 millioner kr i april, noe 
som er en økning på 321 millioner kr eller 15 % fra samme 
måned i 2019. Eksport av fisk stod for 1 607 millioner kr av 
vareeksporten fra Trøndelag, opp 225 millioner kr eller 16 % fra 
april 2019. Eksport av andre varer var på 858 millioner kr, opp 
96 millioner kr eller 13 % fra samme måned i 2019. 

Den trønderske vareeksporten hadde en litt lavere vekstrate 
april 2020 enn i mars. I mars var vareeksporten opp  21 % 
sammenlignet med 2019, 30 % vekst for eksporten av fisk. 

Når vi ser på tall for hele Norge var eksporten i april ned 13 % 
sammenlignet med april 2019. Hovedsakelig som et resultat av 
et stort fall i olje- og gasseksporten (ned henholdsvis 5 % for 
råolje, ned 38 % for naturgass og ned 52 % for kondensat).
Fastlandseksporten var ned 3,5 % sammenlignet med april 

2019 – hvorav fisk var opp 6,1 % sammenlignet med 2019.

Vareeksporten fra Trøndelag har de siste månedene gått bedre 
enn landssnittet, hvor det har vært en betydelig nedgang. 
Vareeksporten fra Trøndelag er drevet av lakseeksporten og er 
mye mindre eksponert mot olje og gass enn resten av landet. 



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 19 2020 var eksportprisen for fersk laks 54,66 kr/kg, en nedgang på 2,1 % sammenlignet med uka før og en nedgang på 11,8 % fra samme uke i 
2019. Lakseprisen har falt fra 78,2 kr/kg i første uken i januar. Noe som var en historisk høy pris. 

Eksportvolumet for fersk laks i uke 19 var på 15 927 tonn, 4,7 % høyere enn i uka før og  2,1 % lavere enn i samme uke i 2019. I uke 19 i 2020 ble det 
eksportert 233 tonn frossen laks, og prisen var 57,00 kr/kg. 

Grunnet fallet i kronekursen så har lakseprisen i år falt betydelig mer målt i euro enn i norske kr



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

Konkursåpninger i Trøndelag 

Så langt har vi ikke sett noen bølge av konkurser som følge av Covid-
19-krisen hverken i Trøndelag eller nasjonalt. Antall konkursåpninger 
så langt i år har vært på samme nivå eller lavere enn i 2019. Spesielt 
april tallene ser ut til å være lavere enn i 2019.  

Men krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre 
mange konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra 
myndighetene kunne dempe antallet konkursåpninger.

Har bør man være oppmerksom på at skatteetaten den 13. mars 
bestemte seg for være mer restriktiv enn vanlig knyttet til utsending 
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.

For 2020 tallene er det data kun frem til onsdag 13.5.2020, 
mens 2019 tallene er frem til slutten av uke 20

2019 2020

Antall konkuser 122 98

Omsetning (1 000 kr) 794 085       707 199       

Tilsette 461 415               

Eksportverdi (1 000 kr) 0 13 629          

Importverdi (1 000 kr) 683 117 084       

Nøkkeltall konkurser i Trøndelag frem til 

uke 20 i 2020 og 2019.



Trafikk på trønderske veier

Trafikken på veiene begynner å nærme seg 
nivået før smitteverntiltakene ble satt inn i uke 
11.

Lettelsene i smittevernreglene i uke 16, 17 og 
18 ga tydelig vekst i vegtrafikken. I uke 17 ble 
barnehagene gjenåpnet og i uke 18 bleskolene 
åpnet for 1.-4.trinn. De siste ukene er 
vegtrafikken ned i forhold til uke 18. Det 
skyldes trolig større innslag av gange, sykkel og 
kollektiv, eller sesongvariasjoner.  I uke 20 er 
antall personbiler (kjøretøy <5,6 m) på Kroppan
bru -16 % i forhold til uke 10.

For lange kjøretøy (>5,6m) har ikke 
smitteverntiltakene hatt like stor innvirkning. 
Trafikken sist onsdag er noe ned fra uken før 
men er fortsatt høyere, +9% i forhold til uke 
10. 

For alle typer kjøretøy er trafikken   
-13 %  i forhold til uke 10 på Kroppan bru. 

Tendensen er den samme rundt om i fylket, 
men grensetrafikken er fortsatt lav. 215 
kjøretøy passerte E14 Teveldalen sist onsdag, 
mot 1 031 i uke 10.
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Google – COVID-19 Community Mobility – Report 

Gjennom sporing av sine brukere i 
Trøndelag har Google estimert 
endringer i aktivitet til ulike formål. 
Siste rapport er fra 7.mai.

«Retail og recreation» med 
kjøpesenter, restaurant, kafé og 
kino er med -16% nesten tilbake på 
normalnivå.

Dagligvarehandel har stort sett 
vært på et normalt nivå den siste 
måneden, med delvis store 
svingninger.

Utfarten er stor, og «Parks» er opp 
over 80% i fra normalen.

«Transit stations» er 
kollektivknutepunkt, og der er 
trafikken fortsatt lav med –40 % 
mot normalt.

Aktivitet til og fra arbeidsplassen er 
fremdeles –35 % fra normalnivå. 
Arbeidsreiser kan se ut til å øke, 
men ikke raskt.

Kilde: https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_NO_Mobility_Report_en.pdf

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_NO_Mobility_Report_en.pdf


Boligpriser

Eiendom Norges boligprisstatistikk for april viser 
at boligprisene holder deg bedre enn det en del 
eksperter har forventet under den spesielle 
situasjonen.

Boligprisene i Trondheim steg med 1,2 %, mens 
de i Landet steg med 0,5 %. Det er svakest 
prisutvikling i Oslo med -0,7 %.

April er vanligvis en sterk måned prismessig.
Den sesongjusterte prisutviklingen er +0,3% for 
Trondheim og -0,2% for Landet.

Prisutviklingsiste 12 måneder er +1,0% for 
Trondheim og +1,2 for Landet.

Omsetningstiden for boliger solgt i april i Landet 
var 55 dager, mot 43 dager i april 2019.

Område
Endring siste 
måned (m/m)

Endring 
sesongjustert 
siste måned 
(m/m)

Endring siste år 
(m/m)

Oslo -0,70 % -1,00 % 1,60 %

Bergen 1,40 % -0,10 % 1,50 %

Trondheim 1,20 % 0,30 % 1,00 %

Stavanger 
m/omegn 0,50 % -0,10 % -2,40 %

Tromsø 0,90 % 0,20 % 3,30 %

Kristiansand 0,80 % 0,00 % 1,60 %

Norge 0,50 % -0,20 % 1,20 %



Boligbygging i Trøndelag

Enda ser vi ikke COVID-19 reflektert i boligbygnings-
statistikken for Trøndelag. Her må det imidlertid tas 
forbehold om at det kan ta litt tid før eventuelle 
endringer fanges opp i statistikken.

Det ble igangsatt bygging på 260 boliger i Trøndelag i 
mars 2020. Det er 74 % høyere enn mars 2019. 
Snittet for de siste 3 månedene ligger imidlertid 
ca. 10 % under samme periode i 2020. 
Sammenligningen er påvirket av at igangsatt bygging 
av boliger i 1. kvartal 2019 var lavt sammenlignet med 
en del foregående år.

233 boliger ble fullført i mars 2020, opp fra 178 
boliger i mars 2019.

Det var 4 994 boliger under arbeid i Trøndelag per 
mars 2020, noe som er en nedgang -1 % fra mars 
2019. Antall boliger under arbeid har ligget på et 
historisk høyt nivå de siste årene.



2020M01 2020M02 2020M03

Utleigde rom 102 288 108 070 51 517

Pris per rom (kr) 957 959 1001

Kapasitetsutnytting av rom (prosent) 51 57 29

Kapasitetsutnytting av senger (prosent) 31 38 18

Losjiomsetning (1 000 kr) 97 841 103 681 51 587

Losjiomsetning per tilgjengeleg rom (kr) 487 547 288

Losjiomsetning, hittil i år (1 000 kr) 97 841 201 522 253 108

Losjiomsetning per tilgjengeleg rom, hittil i år (kr) 487 516 444

Pris per rom hittil i år (kr) 957 958 967

Kapasitetsutnytting av rom hittil i år (prosent) 51 54 46

Kapasitetsutnytting av senger, hittil i år (prosent) 31 35 29

Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell i 

Trøndelag, Månedsdata 2020

Hotellovernattinger i Trøndelag

Antall overnattinger på hotellene og lignende 
overnattingsbedrifter i Trøndelag falt dramatisk i mars 2020. 
Ned 58 % fra samme måned i 2019.  Overnattinger i 
forbindelse med Kurs og konferanser falt mest med en 
nedgang på 64 % 

Det har vært en kraftig reduksjon i overnattingen i alle 
fylker. Nedgangen har vært størst i Oslo og på Svalbard (ned 
65 og 54 %, mens nedgangen var minst i Vestfold og 
Telemark med en reduksjon på 42 %  Overnattingsbedriften 
i Trøndelag ligger midt på treet i forholdt til størrelsen på 
nedgangen i overnattinger.

Forventer en enda større nedgang i april-tallene. 

Juni, juli og august er de viktigste månedene for hotellene i 
forhold til antall overnattinger. 



I tillegg til selskaper med hovedkontor i Trøndelag er noen selskaper med stor virksomhet eller 
tilknytting til Trøndelag inkludert. Det gjelder Aker BP, Kahoot!, Norske Skog og Kværner.

En rekke andre børsnoterte selskaper har også betydelig virksomhet i Trøndelag, men er ikke inkludert 
i dette utvalget. Det er brukt data fra etter børsslutt 14.5.2020.

Trønderbørsen

De trønderske selskapene på Oslo Børs 
har i likhet med resten av børsen opplevd et betydelig 
kursfall fra slutten av februar og ut i første del mars. 
Kursene har tatt seg noe opp i slutten av mars og i løpet 
av april. Kursen på de trønderske selskapene har falt noe 
så langt i mai.

De trøndersk selskapene er noe ulikt rammet ut fra 
bransje og selskapsspesifikke faktorer. Kun fire av 
selskapene har hatt en positiv kursutvikling siden 
årsskiftet. 

De børsnoterte trønderske selskapene var verdsatt til
158 448 millioner kr per 14.5.2020, ned 1,7 % fra 
foregående uke

Nyheter/børsmeldinger fra trønderske selskaper:

NTS ASA: Delårsrapport 1. kvartal 2020 13.5.2020
Norway Royal Salmon (NRS): Q1 2020 12.5.2020
SpareBank 1 SMN: Stø kurs gjennom krisen 8.5.2020
Nidaros Sparebank -Delårsrapport 1. kvartal 2020 8.5.2020
Kahoot! AS first quarter 2020 results 7.5.2020
EMGS first quarter 2020 results 7.5.2020
Aker BP Resultat for første kvartal 2020 6.5.2020
NORBIT - Resultater for første kvartal 2020 6.5.2020
Polaris Media (POL) – Resultater første kvartal 2020 5.5.2020
Norske skog Operational update 4.5.2020
Q-FREE - FIRST QUARTER 2020 RESULTS 29.4.2020
OKEA ASA - first quarter results 2020 28.4.2020
Kværner Første kvartal 2020: Resultatene påvirkes negativt av global 
pandemi 27.4.2020
Norway Royal Salmon (NRS): Q1-20 Trading update 24.4.2020
Norske skog AS Robust drift, utfordrende markeder 23.4.2020
Aker BP-Akselerert produksjonsstart fra Ærfugl-feltet 22.4.2020
Nordic Semiconductor ASA – First quarter 2020 results 21.4.2020
Polaris Media ASA (POL) kansellerer varslet utbytte 7.4.2020
SalMar - Q1 2020 Trading Update 6.4.2020
NTS ASA: Årsrapport 2019 20.3.2020

Børsverdi 

MNOK 
Kurs 1 uke 1 mnd 3 mnd i år P/e P/s P/B

Aker BP 55 686,2      154,85 -7,6 % -4,4 % -39,5 % -46,2 % 17,2 1,8 3,2

SalMar 47 484,1      420,50 2,9 % 10,4 % -6,6 % -6,4 % 21,9 4,0 5,4

Nordic Semiconductor 10 637,5      60,25 0,3 % 24,1 % -5,6 % 8,2 % 85,5 3,5 4,5

Kahoot! 10 335,8      79,90 17,9 % 19,3 % 11,3 % 21,1 % – 263,2 19,9

Norway Royal Salmon 9 181,4        211,40 -1,9 % 0,3 % -5,8 % -11,6 % 29,2 1,7 2,9

SpareBank 1 SMN 8 893,8        68,50 -4,3 % -3,4 % -33,0 % -31,6 % 8,2 1,8 0,5

NTS 8 050,9        67,50 0,8 % 18,4 % -1,5 % 12,5 % 18,6 3,0 3,1

Norske Skog 2 103,8        25,50 -10,2 % -25,0 % -39,6 % -41,7 % 6,1 0,2 0,5

Polaris Media 1 726,2        35,40 -1,7 % 2,3 % -8,3 % 0,6 % 10,4 0,7 0,8

Kværner 1 486,9        5,55 -10,5 % -20,6 % -44,5 % -50,1 % 7,3 0,2 0,5

OKEA 789,3           7,70 -7,2 % -7,2 % -53,6 % -56,0 % – 0,3 0,9

NORBIT 752,4           13,25 -8,6 % -10,5 % -30,2 % -33,8 % 17,8 1,2 1,7

Q-Free 348,0           3,90 0,0 % 8,3 % -40,0 % -42,7 % – 0,4 0,8

Melhus Sparebank 344,2           124,00 -2,4 % -3,9 % -11,4 % -12,1 % 9,2 1,6 0,3

Grong Sparebank 303,2           102,00 -1,0 % -4,7 % -8,1 % -5,6 % 11,3 1,6 0,4

Nidaros Sparebank 132,1           118,00 -3,3 % -5,6 % -2,5 % 5,4 % 6,1 1,4 0,3

Aasen Sparebank 117,6           116,00 -0,9 % -0,9 % -20,0 % -10,1 % 11,9 1,2 0,3

Electromagnetic Geoservices 74,7              0,57 -8,7 % -13,6 % -71,8 % -72,7 % 0,5 0,1 1,3

Trønderbørsen status 14.5.2020

https://newsweb.oslobors.no/message/505442
https://newsweb.oslobors.no/message/505208
https://newsweb.oslobors.no/message/504988
https://newsweb.oslobors.no/message/505078
https://newsweb.oslobors.no/message/504809
https://newsweb.oslobors.no/message/504814
https://newsweb.oslobors.no/message/504696
https://newsweb.oslobors.no/message/504693
https://newsweb.oslobors.no/message/504661
https://newsweb.oslobors.no/message/504460
https://newsweb.oslobors.no/message/504026
https://newsweb.oslobors.no/message/503891
https://newsweb.oslobors.no/message/503802
https://newsweb.oslobors.no/message/503784
https://newsweb.oslobors.no/message/501537
https://www.akerbp.com/akselerert-produksjonsstart-fra-aerfugl-feltet/
https://newsweb.oslobors.no/message/501308
https://newsweb.oslobors.no/message/500054
https://newsweb.oslobors.no/message/500542
https://newsweb.oslobors.no/message/499012


Rentebeslutningen 7. mai 

«Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har 
enstemmig besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent.

Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien. 
Tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt oss er sterkt rammet av 
virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En lavere oljepris har 
bidratt til å svekke kronekursen.

Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover. Den økonomiske 
aktiviteten ventes å ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes 
ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake 
på samme nivå som før pandemien.

Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser 
for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som 
situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg 
raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg 
på et høyt nivå.»



Revidert nasjonalbudsjettet 2020

Revidert nasjonalbudsjettet for 2020 som ble lagt frem 12. mai legger til grunn en 
forventing om at BNP for fastlands-Norge vil fall med 4,0 %.Anslagene i er basert 
på en rent teknisk forutsetning om at den akutte situasjonen i Norge vil vare i tre 
måneder, og at økonomien deretter henter seg ganske raskt inn igjen. Scenarioer 
med lengere nedstigning og tregere oppgang vil gi et høyere BNP fall.  Den registre 
arbeidsledigheten er antatt å i snitt på 5,9 % ved utgangen av året.

Det oljekorrigerte underskuddet anslås nå til 480 mrd. kroner i 2020. Det er 239 
mrd. kroner mer enn i saldert budsjett, og innebærer nesten en dobling av under-
skuddet. Oljekorrigert underskudd er forventet å være på 15,0 % av trend BNP for 
fastlands-Norge i 2020 

Bruken av oljeinntekter, målt ved det strukturelle oljekorrigerte underskuddet, 
anslås nå til 420 mrd. kroner i 2020, som er 176 mrd. kroner mer enn i saldert 
budsjett. Det tilsvarer 4,2 % av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond 
utland ved inngangen til året.

Mrd. Kroner 

2019
2019 2020

Bruttonasjonalprodukt 3 537,6 1,2 -2,0

   Herav: Fastlands-Norge 3 039,0 2,3 -4,0

Privat konsum 1 593,8 1,7 -8,5

Offentlig konsum 866,2 1,7 3,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

   Herav: Offentlig forvaltning 211,3 6,9 2,7

Sysselsetting 1,7 -1,0

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) 3,7 5,1

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå) 2,2 5,9

Årslønnsvekst 3,5 1,5

Konsumprisvekst (KPI) 2,2 1,0

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser) 564 331,0

Råoljepris, USD per fat (løpende priser) 64,1 33,2

Husholdningenes sparerate (nivå) 7,6 15,6

Vekst i BNP hos Norges handelspartnere 1,9 -6,0

Tremåneders pengemarkedsrente, pst. 1,6 0,9

Importveid kronekurs, årlig endring i pst. 2,9 10,1

 Hovedtall for norsk økonomi.  Revidert nasjonalbudsjettet 2020 

(Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt)

Andre nøkkeltall:

Budsjettimpulsen er 
beregnet til  5,1% av trend-
BNP for fastlandsøkonomien
Det innebærer en 
oppjustering på 5,3 
prosentenheter fra i fjor 
høst. Bruken av 
oljeinntekter har aldri økt så 
mye mellom to år før.  

Til sammenligning ble den 
finanspolitiske impulsen i 
mai 2009 i forbindelse med 
finanskrisen anslått til 3,0%. 
av trend-BNP for Fastlands-
Norge,



Makro og marked

Betydelig kursfall på Oslo Børs i slutten av februar og i første del av mars. Ca. 
en tredjedel av fallet ble reversert i april vi er nå ned ca. 20 % fra årsskiftet. 
Markedet priser så langt inn at krisen blir relativt kortvarig og at bedriftenes 
inntjening skal komme raskt tilbake når smitteverntiltakene løftes. 

Kronen har svekket seg betydelig. Dollar/NOK er opp over 15 % på et år, og 
var på det meste opp nesten 37 %. Alt annet likt er lav kronekurs positivt for 
eksportbedriftene i Trøndelag, men vil også påvirke bedrifter som bruker 
importerte innsatsfaktorer negativt.

Den importveide kronekursen lå på 117,98 den 6 mai 2020, opp fra 108,00 
per 2. januar 2020. I et kortere perspektiv så har kronekursen styrket seg noe 
de siste ukene. Norges bank forventer at lav oljepris og usikkerhet om 
virkninger av virusutbruddet vil bidra til at kronen holder seg svak over lengre 
tid. Svak kronekursen vil overtid kunne føre til en betydelig prisstigning på en 
rekke importerte konsumvarer gitt at etterspørselen blant norske 
konsumentene blir opprettholdt. 



Olje og gass

Økonomien i Trøndelag er mindre direkte eksponert mot en nedgang  i 
oljemarkedet enn andre deler av Norge. En betydelig nedgang for norsk 
oljeindustri vil imidlertid også ha store ringvirkninger for Trøndelag. På kort 
sikt vil man se dette via leverandørindustrien, men på lengere sikt vil man 
også kunne se dette via offentlige finanser. Vi har nå en historisk lav oljepris, 
prisen på Bent har holdt seg stabilt på ca. 30 dollar per fat i uke 20. 

I 2020 har det tidvis vært høy volatilitet i oljeprisen. Spesielt for WTI 
(amerikansk olje), der man i en liten perioden hadde negative priser på 
rundt 38 dollar per fat i forbindelse med overgangen fra mai til juni-
kontrakten. Også store svinglinger for Brent, men har enda ikke fått de 
samme ekstreme utslagene. 

Den internasjonale etterspørslene etter olje har falt betydelig og uten en 
tilsvarende reaksjon på tilbudssiden så får man en betydelig lagerbygging 
som  gjør at oljeprisen kan komme til å ligge under press over lengere tid. 
IEA forventer at olje etterspørselen faller med 9%, eller  9 mb/d  i 2020 noe 
som gjør at verdens olje etterspørsel er tilbake på 2012 nivå. 



Energirelaterte klimagassutslipp

Økonomisk vekst henger tett sammen med energiforbruk 
og energiforbruk henger tett sammen med klimagassutslipp.

Nedgangen i etterspørslene etter olje, gass og kull som 
følge av Covid-19 krisen gjør at verden i 2020 trolig vil få 
den største nedgangen i energirelaterte klimagassutslipp 
noensinne.  Det er forventet en reduksjon i energi relaterte 
klimagassutslipp som er 6 ganger høyere enn det man så 
under finanskrisen og over dobbelt så stort som det man så 
i forbindelse med andre verdenskrig.

Prognosene er på en reduksjon i globale energirelaterte 
klimagassutslipp på 8 %, noe som vil bringe verden tilbake 
på et nivå man sist så i 2012.  

Blide for Norge og Trøndelag vil ikke være helt likt det man 
ser globalt grunnet en annen energimiks. 



Kortbruk og handel 

Nasjonale tall fra DNB viser at forbruket til kundene har falt betydelig.  Størst er fallet 
for reiselivsbransjen, som i uke 19 fremdeles er ned over  80 %, mens 
restaurantbransjen er ned ca. 55 %. Restaurantbransjen har begynt å ta seg litt opp 
igjen. 
Innen fastfood og catering er to tredjedeler av forbruksnedgangen reversert og man er 
nå ned kun litt over 20 % sammenlignet med før krisen Samtidig ser man at noe av den 
sterke veksten knyttet til hjem, hobby, leker og spill har avtatt noe, men at de fremdeles 
ligge høyt   

Det er ingen grunn til å anta at påvirkningen på det trønderske forbruket skal skille seg 
nevneverdig fra den nasjonale trenden.

Tall fra BankAxept viser at det i mars 2020 
var et betydelig fall i antall varekjøp.

Gjennomsnittsstørrelsen på varekjøpene 
steg samtidig betydelig, slik at man ikke fikk 
en like tydelig nedgang i den verdien av 
totale varekjøpene.

Nedgangen var sterkest for kjøp av 
tjenester, men varehandelen falt også 
betydelig. I april økte varehandelen gradvis, 
og den var ved utgangen av måneden noe 
høyere enn på samme tid i 2019. Kjøp av 
tjenester økte markant i siste halvdel av 
april, men var ved utgangen av måneden 
fortsatt betydelig lavere enn på samme tid i 
fjor.



Kilde: Midtbyen Managements omsetningsindikator – 83 målte bedrifter
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Omsetningsindikator for midtbyen

Tallene for midtbyen i Trondheim fra omsetningsindikatoren til 
Midtbyen Managements for mars 2020 viser et betydelig fall i 
omsetning, på 54 % sammenlignet med mars 2019.  Akkumulert 
for året frem til 31 mars så var omsetningen ned nesten 14 %.

Alle bransjer hadde en nedgang i mars 2020 sammenlignet med 
2019. Den største nedgangen ser man imidlertid for sko,  kafe & 
restaurant, vesker/reiseeff som alle har et omsetningsfall på 
mellom 65 % og 70 %.

Bok & papir, Diverse, Gaver/utsyr, Gull/ur/optikk hadde de miste 
nedgangene, selv om det også her var betydelig 
omsetningsnedgang - på mellom 15 % og 30 %.



Detaljomsetningsindeksen 

Nasjonale tall for detaljhandelen viser at omsetningsvolumet i 
detaljhandelen i mars 2020 1,3 % høyere enn mars 2019. 
Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent 
fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer 
etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Covid-19 
tiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns 
handlemønster. Det er ingen grunn til å anta at utviklingen i 
det trønderske forbruket skal skille seg nevneverdig fra den 
nasjonale trenden.

Dagligvareforretningene (butikkhandel med bredt vareutvalg) 
var i mars 2020 10,9 % høyere enn mars 2019  og bidro 
dermed til å trekke den totale indeksen opp. 

Dagligvarebransjen står for rundt 40 prosent av omsetningen i 
detaljomsetningsindeksen. Den sterke veksten innen dagligvare 
kan ses i sammenheng med mindre grensehandel og hamstring 
av dagligvarer etter at det ble innførte tiltak mot spredning av 
COVID-19 viruset i Norge den 12.mars.  I tillegg er 
dagligvarehandelen økt ved at vi spiser mer hjemme som følge 
av at kantiner er stengt og at vi er langt mindre på 
restaurantbesøk på grunn av smitteverntiltak. Andre bransjer 
som også opplevde vekst i omsetningsvolumet i mars var 
netthandel og apotek.

På den andre siden var det sterk nedgang i omsetningsvolumet 
i mars for butikker med salg av klær og sko. 
Konsumprisindeksen viste en økning i prisene på klær og sko 
på 4,9 prosent fra februar til mars 2020. 

Betydelig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i 
mars var det også for bensinstasjoner og butikker med salg av 
sportsutstyr. Nedgangen i salget av sportsutstyr kommer etter 
en sterk februar måned for denne bransjen, preget av store 
salg.



Trafikk trønderske flyplasser mars 2019 og 2020. 
Totalt antall passasjerer ombord ved avgang og ankomst- inkludert Transfer og transitt

Flypassasjertrafikk

Antall flypassasjerer ved norske lufthavner gikk 
ned med 55 % i mars som følge av tiltak som ble 
innført etter Covid-19 utbruddet, ved de 
trønderske flyplassene så var nedgangen på 56 
%.  Det er grunn til å anta at april tallene vil vise 
en ytterligere nedgang. Foreløpig tall for april 
viser en nedgang på mellom 80-90 % for de 
trønderske flyplassene sammenlignet med 2019. 

Alle flyplassene i Trøndelag hadde en betydelig 
passasjernedgang. Værnes hadde en nedgang på 
56 % i mars 2020 sammenlignet med mars 
2019. Det var 165 807 passasjerer på Værnes i 
mars 2020, ned fra 379 019  i mars 2019

De mindre flyplassene i Trøndelag hadde 
6 422 passasjerer i mars 2020, ned 54 % fra 
mars 2019. Røros hadde den største nedgangen 
blant de trønderske flyplassene med 60 % Rørvik 
Ryum hadde den minste nedgangen med 47 %

Merk at transfer og transitt er inkludert i disse 
tallene. Dette har hovedsakelig betydning for 
Namsos Lufthavn og Rørvik Ryum der dette 
utgjorde henholdsvis 27 % og 12 % av 
passasjertallet i mars 2020. (24 % og 7 % i 
mars 2019



Verdiskaping i Trøndelag

Det er for tidlig å si hvor hardt verdiskapingen i Trøndelag kommer til å bli 
rammet av Covid-19-krisen. Det vi vet er at trøndersk økonomi har blitt 
mindre rammet av tidligere konjunktursvingninger enn andre fylker.

Den trønderske økonomien er mindre oljeavhengig enn en del andre 
regioner, med en stor offentlig sektor og betydelig privat tjenesteytende 
sektor. Trøndelag mottar imidlertid en rekke effekter av Norges 
oljeinntekter via offentlige budsjetter. 

Tjenestenæringene blir i større grad påvirket av smitteverntiltakene 
sammenlignet med industri og annen vareproduksjon, noe som vil ha 
innvirkning på hvor hardt Trøndelag blir rammet sammenlignet med 
tidligere konjunktursvingninger.



Nasjonalregnskapet for mars

Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser et fall i BNP Fastlands-Norge på 2,1 % 
i 1. kvartal og 6,9 % fra februar til mars. Utviklingen i mars, måneden koronatiltakene 
trådde i kraft, trakk ned kvartalsveksten med 2,3 prosentpoeng.

Industriproduksjonen falt 1,5 % i 1. kvartal og 4,1 % i mars. Det er klare forskjeller 
mellom ulike deler av industrien. I næringene tett knyttet til petroleumsaktiviteten var 
det en kraftig nedgang, mens næringsmiddelindustrien på sin side opplevde god vekst i 
både 1. kvartal og mars.  

Aktiviteten i tjenesteytende næringer ble hardt rammet av koronatiltakene og falt 
samlet med 2,6 % i 1. kvartal. I mars var nedgangen på 8,0 %. Kultur, underholdning 
og annen tjenesteyting, samt overnattings- og serveringsnæringen ble særlig hardt 
rammet. 

Smitteverntiltakene førte til et umiddelbart fall i husholdningenes konsum. Samlet falt 
konsumet 11,7 % i mars, med størst nedgang i tjenestekonsumet. 



SSB Konjunkturtendensene 2020/1

I den siste konjunkturtendensen fra SSB, med oppdaterte prognoser for norsk økonomi, påpekes det at koronapandemien og den 
påfølgende nedstengingen av norsk økonomi savner sidestykke. Den nåværende lavkonjunkturen vil trolig vedvare i flere år.

SSB legger til grunn at de mest inngripende smittevernstiltakene gradvis slippes opp gjennom 2. kvartal, men at enkelte av tiltakene 
videreføres lenger. Selv om tiltakene gradvis slippes opp, vil ettervirkningene av dem og nedgangen i internasjonal økonomi trolig 
medføre at norsk økonomi forblir i en lavkonjunktur nesten hele prognoseperioden, som strekker seg til 2023.

BNP forventes nå å falle med 4,0 % for hele landet i 2020 og det forventes nå et fall i BNP for Fastlands-Norge på 5,5 % i 2020.
Veksten forventes å ta seg opp igjen betydelig i 2021.

Utviklingen i investeringene er meget følsom for redusert etterspørsel, og ifølge SSBs beregninger vil næringsinvesteringene falle 
rundt 20 % i 2020. Industriinvesteringene anslås å falle enda mer.

SSBs internasjonale prognosebane er nedjustert betydelig siden sist som følge av spredningen av koronaviruset. Veksten er imidlertid 
antatt å ta seg opp igjen helt mot slutten av 2020 og i begynnelsen av 2021, men ikke mer enn at Norges handelspartnere fortsatt vil 
ligge betydelig under trend ved slutten av prognoseperioden.



Det internasjonale pengefondet (IMF) spår i World Economic Outlook, April 
2020 at BNP i Norge vil gå ned med 6,3 % i 2020, og at arbeidsledigheten 
vil stige til 13 % før den igjen går ned til 7 % i 2021. Til sammenligning var 
fallet i BNP i Norge på 1,7 % under finanskrisa i 2009.

I IMF sine prognoser blir de avanserte økonomiene (slik som 
Norge) rammet hardere enn utviklingsøkonomier av Covid-19-krisen. IMF 
sine prognoser antyder også at det vil ta lengre tid før de avanserte 
økonomiene kommer seg i etterkant av Covid-19-krisen.

Råvaremarkedene er spesielt hardt rammet av nedgangen i etterspørselen. 
Dette rammer råvareproduserende land som Norge spesielt hard.

IMF 23. april: – En prognose med 13 prosent ledighet for Norge kan være for 

pessimistisk. 9–10 prosent ledighet er mer realistisk, gitt en ventet nedgang i 
Fastlands-Norges bruttonasjonalprodukt på 6,5 prosent.

Prognoser fra IMF



NHO har oppdatert sine nasjonale prognoser for økonomien 
i etterkant av COVID-19-utbruddet. De spår nå:

• BNP-fall på 8,7 % i 2020, deretter opp 4,6 % i 2021.
• Sysselsettingen er forvente å falle 1,7 % i 2020 og et 

ytterligere fall på 3,0 % i 2021.  
• Bruttoinvesteringer i fast realkapital er ventet å falle 7,9 % 

i 2020 og et ytterligere fall på 7,1 % i 2021. Offentlig 
forvaltning er den eneste sektoren hvor de forventer 
positive bruttoinvesteringer.

• Husholdningenes konsum er ventet å falle med 13,0 % i 
2020, og opp 9,3 % i 2021.

• Boligprisene er ventet å falle 8,94 % i 2020, og et 
ytterligere fall på 4,4 % i 2021.



Konjunkturbarometer 1. kvartal 2020
for Norsk industri og bergverk 

I SSBs nasjonale konjunkturbarometer for industri og bergverk melder Norske 
industriledere om fall i totalt produksjonsvolum i årets første kvartal. Den generelle 
bedømmelsen for 2. kvartal 2020 preges av pessimisme og stor usikkerhet knyttet til 
koronapandemien hos flertallet av industrilederne.

Det er både produsenter av investeringsvarer og konsumvarer som melder om lavere 
sysselsetting, mens produsentene av innsatsvarer melder om uendret sysselsetting.

Det var samlet sett en betydelig nedgang i ordretilgangen både i hjemme- og 
eksportmarkedet i årets 1. kvartal. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som 
melder om bortfall av nye ordrer. 

Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen 
fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå kraftig ned. Det samme gjelder for 

sysselsettingen, den ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i 2. kvartal. 



Ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske
effekter av smitteverntiltak (Holdenutvalget)

I rapporten «Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –
covid-19» publisert 7. april finner vi noen foreløpige 
samfunnsøkonomiske vurderinger fra Holdenutvalget.

Ekspertgruppen har gitt et anslag på situasjonen i norsk økonomi der 
de påpeker at aktiviteten i fastlandsøkonomien
ved inngangen til april rundt 15 prosent lavere enn nivået ved 
inngangen til mars måned. Dette reflekterer at aktiviteten i deler av 
privat og offentlig sektor har stoppet opp.

Det påpekes at husholdningenes konsum utgjør om lag halvparten 
BNP, og er den viktigste etterspørselskomponenten. Data for 
debetkortkjøp gjort i fysisk kortterminal, indikerer at samlet konsum i 
en “hel koronamåned” er om lag 18 prosent lavere enn forventet. Det 
bidrar isolert sett til et fall i BNP (løpende priser) for en “hel 
koronamåned” på om lag ni prosent.



Sosiale forskjeller mellom de som blir påvirket 
av permitteringer 

Analysert gjort av Frischsenteret på nasjonale tall på 
dagpengesøknader fra  perioden 1.-22. mars viser at andelen 
permitterte blant de med lavere utdanningsnivå er nær 
dobbelt så høy som blant de med høyere utdanning.

Andelen permitterte er også høyere blant de med lavest 
inntekt, og blant menn er andelen permitterte lavere jo  
inntekten er. Bildet er litt mer samansett blant kvinner, men 
også her er det blant de med lavest inntekt størst andel som  
er permitter



Konjunkturtendensene med foreløpig nasjonalregnskap for mars 2020 og 1. 
kvartal 2020
SSB 24. april

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19
Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet (Holdenutvalget) 
7.april 

NHO Økonomisk overblikk 1/2020 - oppdaterte anslag
7. april

KORONAKRISENS FØRSTE UKER– HVEM TOK STØYTEN I ARBEIDSLIVET?
Data sett
Frischsenteret:Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Knut Røed, Oddbjørn Raaum -
SSB:Trond Vigtel NAV:Gaute Eielsen 28. mars

Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak 
for å redusere smittespredningen
SSB: Thomas von Brasch, Ådne Cappelen, Håvard Hungnes, Jørgen Ouren 7. april

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv
Menon 1. april

Koronatiltakene kutter produksjonen med 29 milliarder kroner i måneden som 
følge av stans i seks næringer
Vista analyse 14. april

Langsiktige konsekvenser for familier
Katrine Vellesen Løken og Kjell G. Salvanes, NHH-FAIR 16. april

Hvor mye koster koronakrisen?
Leif Anders Thorsrud, BI 5. april

World Economic Outlook, April 2020
IMF 14. april

Global Energy Review 2020 The impacts of the Covid-19 crisis on global energy 
demand and CO2 emissions
IEA 30. April

Pengepolitisk oppdatering mai 2020
Norges bank 7.mai 

Eiendom Norges boligprisstatistikk
APRIL 2020

Interessante rapporter og analyser:

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/419153?_ts=171a7776d10
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Samfunnsøkonomiske%20virkninger%20smitteverntiltak%20covid-19.pdf/_/attachment/inline/cf0faf7e-1789-4183-968b-7f230d20b63f:5a06ef046ea00a0ec3881f42eae60fb722621525/Samfunnsøkonomiske%20virkninger%20smitteverntiltak%20covid-19.pdf
https://www.nho.no/siteassets/publikasjoner/kvartdalsrapporter/oppdatert-okonomisk-overblikk-1-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-tMwsFqB4pfRkM-wM7IHGvcZ1tFkddc1/view
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/416435?_ts=1711ab33788
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/417243?_ts=1713fe8af10
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-38-Regional-effekt-av-korona-for-norsk-eksportrettet-n%C3%A6ringsliv.pdf
https://vista-analyse.no/site/assets/files/6796/kostnaden_av_koronatiltak_til_publisering.pdf
https://drive.google.com/file/d/17wV4qNAEtGdK-zlA3qvqtYEeCY1mHr9h/view
https://drive.google.com/file/d/1m9NT2pi0DepqId0teLJpoB4yqxEiw-p4/view
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://webstore.iea.org/download/direct/2995
https://static.norges-bank.no/contentassets/33530567f5384a9f8af22effdbfb4fbd/ppr_mai_2020.pdf?v=05/07/2020093958&ft=.pdf
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/
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