Statistikkoversikt uke 36.
Trøndersk økonomi
under Covid-19-krisen
Oppdatert per 4.9.2020

Hovedpunkter fra tallene for uke 36
•

Arbeidsledigheten var per 28.8.2020 på 3,4 % helt ledige og 2,5 % delvis ledige. Andel helt ledige har falt med
0,5 Prosentpoeng i august, mens andel delvis ledige falt med 0,1 prosentpoeng. Det er en høy andel permitterte
blant registrert arbeidsledige. 2.0 % av arbeidsstyrken i Trøndelag er registret som permittert.

•

Vareeksporten fra Trøndelag i juli 2020 var 8 % høyere enn i samme måned i 2019. Eksporten fra Trøndelag
har holdt seg stabilt høyt og beholdt veksten siden mars. Lakseeksporten gjør at Trøndelag ikke har opplevd den
samme eksportnedgangen som man har sett nasjonalt. Lakseprisene har imidlertid vært under press i løpet av
sommeren og en fortsatt svak prisutvikling utover høsten vil kunne påvirke trønderske eksportverdier.

•

Skatteinngangen i Trøndelag til stat, kommune, fylkeskommune og folketrygden har de første 7 månedene av
2020 vært på 35,0 milliarder kr. Noe som er ned 7,9 % eller 3,0 milliarder for samme periode i 2019. Det er
spesielt arbeidsgiveravgift til folketrygden som er betydelig ned. Arbeidsgiveravgiften er redusert som en del av
tiltakspakkene for økonomien.

•

Hotellene. Sterk vekst i overnattinger fra ferie og fritidsgjester ga høye overnattingstall på hotellene i juli.

•

Boligprisene i Trondheim falt fra juni til juli med 0,6 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har boligprisene i
Trondheim økt med 2,2 %, mens boligprisene i Norge har økt med 4,2 %.

•

Norsk økonomi. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg med 3,7 prosent i juni, etter en
oppgang på 2,2 prosent i mai. Aktivitetsnivået var likevel knappe 6 prosent lavere i juni enn i februar, som følge
av store fall i mars og april. Til sammen falt BNP Fastlands-Norge med 6,3 prosent i 2. kvartal.

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.
Dette kunnskapsgrunnlaget har blitt oppdatert ukentlig i perioden april til juni.
I løpet av høsten 2020 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 går over i en fase der vi begynner å se mer
langsiktige konsekvenser.
Tidligere ukes rapporter er tilgjengelige her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-oganalyse/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

Arbeidsledighet
Stabilt nivå av helt ledige i juli
Det er ikke publisert ukentlig statistikk
fra Nav etter sommerferien. Tallene ved
utgangen av august viser en liten
nedgang økning i andelen helt ledige.
8 370 personer i Trøndelag er meldt helt
ledig ved utgangen av juli. Det tilsvarer
3,4 % av arbeidsstyrken i Trøndelag, og
er en nedgang økning på 1 268 personer
fra utgangen av juli.
Arbeidsledigheten har gått ned siden
utgangen av mars, men den er
fremdeles historisk høy i Trøndelag og i
alle andre fylker.
Pressemelding fra NAV Trøndelag

Helt og delvis ledige
Trøndelag er fortsatt et av fylkene som er
«minst alvorlig» rammet.
8,70 personer i Trøndelag er meldt helt ledig
per 28 august, 3,4 % av arbeidsstyrken.
Antall delvis ledige er nå på 2,5 % - 6 511
personer er nå registrert som delvis ledige.
Dette er ned fra 2,6 prosent av
arbeidsstyrken ved utgangen av juli og ned
fra 4,3 % per 3. juli.
Nedgangen i antallet delvis ledige skyldes at
flere har skiftet status fra delvis ledige til helt
ledige i løpet av juli og noen har gått tilbake i
full jobb. 5 967 arbeidssøkerne er registrert
som permitterte (2,0 % av arbeidsstyrken)
dette er ned fra 7 618 av arbeidssøkerne som
var registrert som permitterte ved utgangen
av juli.
Høyest ledighet er det fortsatt blant de unge,
men ledigheten har i juli gått ned for de
under 30 år, mens den har økt i
aldersgruppene over. Dette kan forklares med
at mange under 30 år jobber i de mest
koronautsatte næringene, som for eksempel
varehandel, hotell og restaurant, hvor det har
vært høyere aktivitet i sommer.

Helt ledige, variasjon etter yrke og geografi
Ingen kommuner i Trøndelag har nå en arbeidsledighet over 6 %.
Kun 3 kommuner nå har en arbeidsledighet på over 4 % mens 23
kommuner er på under 3 %. Den siste måneden har
arbeidsledigheten falt i 28 av 38 kommuner i Trøndelag. Indere Fosen
hadde den største nedgangen med en reduksjon på 1,3 prosentpoeng
i løpet av august.
Fordelt på yrke viser tallene for siste måned størst nedgang i helt
ledige innen Reiseliv og transport. Men også innen Serviceyrker og
annet arbeid, Butikk- og salgsarbeid, Industri og serviceyrker er det
betydelig nedgang.
Fordelt på yrke er det per 28. august flest helt ledige knyttet til;
Reiseliv og transport med (1 106 personer), Butikk- og salgsarbeid
(980 personer) og Industriarbeid (884 personer).

Andel av
arbeidsstyrken
registrert helt ledige
28. August 2020.

Andel av arbeidsstyrken registrert helt ledige siste 4 publiseringer
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

23.jun
4,4 %
3,9 %
2,8 %
2,4 %
2,2 %
3,7 %
2,5 %
3,8 %
3,0 %
2,1 %
4,1 %
3,2 %
4,8 %
3,5 %
0,9 %
6,0 %
5,6 %
3,4 %
3,5 %
5,3 %
2,6 %
1,1 %
3,0 %
1,7 %
2,6 %
2,0 %
2,6 %
3,9 %
:
2,6 %
4,4 %
2,9 %
2,6 %
3,7 %
2,3 %
3,3 %
2,6 %
1,5 %
4,0 %

03.jul
4,1 %
3,7 %
2,8 %
2,1 %
2,2 %
3,1 %
2,4 %
3,0 %
2,8 %
1,9 %
3,8 %
3,2 %
4,5 %
3,3 %
0,9 %
5,7 %
5,4 %
3,5 %
3,3 %
5,0 %
2,3 %
1,4 %
4,3 %
2,4 %
2,5 %
2,0 %
2,3 %
3,3 %
:
2,7 %
4,1 %
3,0 %
2,7 %
3,3 %
1,9 %
3,2 %
2,7 %
1,4 %
3,8 %

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

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

Endring i august
-0,7 %
-0,6 %
-0,4 %
0,1 %
0,4 %
-0,7 %
-0,2 %
-0,3 %
0,3 %
-0,1 %
-0,3 %
-0,5 %
-0,9 %
-0,3 %
-0,3 %
-0,2 %
-0,7 %
0,1 %
-0,2 %
-0,2 %
-0,4 %
-0,2 %
-0,5 %
1,0 %
-0,1 %
-0,3 %
0,2 %
-0,3 %
0,0 %
0,0 %
-1,3 %
0,1 %
-0,5 %
-0,4 %
-0,4 %
0,0 %
-0,1 %
-0,1 %
-0,5 %

Helt ledige i Trøndelag fordelt på yrke
23.06.2020 31.07.2020 28.08.2020
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

9 922
351
491
332
111
426
327
240
812
1 250
134
905
1 042
1 823
1 013
665

9 638
380
534
466
129
465
514
257
742
1 139
126
826
1 021
1 457
929
653

8 370
295
447
423
115
466
443
207
616
980
142
800
884
1 106
800
646

Endring 31.7.2020 28.08.2020
1 268
-13,2 %
85
-22,4 %
87
-16,3 %
43
-9,2 %
14
-10,9 %
1
0,2 %
71
-13,8 %
50
-19,5 %
126
-17,0 %
159
-14,0 %
16
12,7 %
26
-3,1 %
137
-13,4 %
351
-24,1 %
129
-13,9 %
7
-1,1 %

Helt ledige i Trøndelag fordelt på kjønn og alder per 28.8.2020

I alt
19 år og under
20-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år og over

Begge kjønn
Antall
%
8 370
3,4 %
282
2,5 %
1 189
4,9 %
1 292
4,4 %
2 322
4,3 %
1 521
2,9 %
1 102
2,2 %
662
2,5 %

Kvinner
Antall
%
3 615
3,1 %
118
2,1 %
491
4,4 %
585
4,3 %
1 073
4,3 %
670
2,7 %
462
1,6 %
216
1,9 %

Menn
Antall
4 755
164
698
707
1 249
851
640
446

%
3,6 %
2,9 %
5,4 %
4,6 %
4,3 %
3,0 %
2,4 %
2,9 %

Vareeksport fra Trøndelag
Vareeksporten fra Trøndelag har så langt holdt seg stabilt høyt i
hele perioden siden COVID-19 kom til Norge og Europa.
Trøndelag eksporterte varer for 2 503 millioner kr i juli, noe
som er en økning på 182 millioner kr eller 5 % fra samme
måned i 2019. Vareeksporten i perioden mai-juli 2020 var 1 %
høyere enn i samme perioden i 2020.
Eksport av fisk stod for 1 630 millioner kr av vareeksporten fra
Trøndelag i juli 2020, noe som er opp 59 millioner kr eller 4 %
fra i samme måned i 2019. Eksport av andre varer var på 873
millioner kr, opp 122 millioner kr eller 16 % fra samme måned i
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.
Når vi ser på tall for hele Norge var vareeksporten i juli 2020
ned 12,5 % sammenlignet med juli 2019. Hovedsakelig som et
resultat av et stort fall i olje- og gasseksporten (opp
henholdsvis 7 % for råolje, men ned 60 % for naturgass og ned
67 % for kondensat). Fastlandseksporten var ned 9,7 %
sammenlignet med juni 2019 – hvorav fisk var ned med 0,7 %
sammenlignet med 2019.
For 3. måned på rad har Norge hatt et handelsunderskudd på
eksport/import av varer. Handelsunderskudd på tjenester har
vært normen over flere år.

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 35 2020 var eksportprisen for fersk laks 49,25 kr/kg, et fall på 6,4 % sammenlignet med uka før og et fall på 10,6 % fra samme uke i 2019.
Eksportvolumet for fersk laks i uke 35 var på 18 760 tonn, 0,9 % mindre enn uka før og -6,2 % mindre enn i samme uke i 2019. I uke 35 i 2020 ble
det eksportert 380 tonn frossen laks, og prisen var 57,78 kr/kg.
Så langt i år har Lakseprisen falt fra 78,2 kr/kg i første uken i januar, noe som var en historisk høy pris, ned til midten av 50-talltet i uke 19. Før man i
uke 20 for første gang på over 10 uker så tegn til at denne negative trenden kanskje skulle avta, og i uke 23 og 24 var prisen høyere enn samme uke i
2019 og 2018. I uke 25 begynte imidlertid lakseprisen å falle igjen, noe som er en del av normale sesongvariasjoner man har sett i sommermånedene.
Prisen har imidlertid falt under nivået i tilsvarende periode i foregående år. Det rapporteres også at det er bygd opp store fryselager med laks – spesielt
i Chile – noe som kan føre til at prisene vil kunne være under press utover høsten, med mindre man får en sterk vekst i etterspørselen i
eksportmarkedene.

Hotell i Trøndelag
Antall overnattinger på trønderske hoteller er så langt i år ned
27,9 % sammenlignet med samme periode i 2019. Totalt har
det vært 811 000 overnattinger på Trønderske hoteller og
overnattingsbedrifter de første 7 månedene av 2020, noe som
er 314 000 færre enn i samme periode i 2019.
Juli måned var imidlertid veldig bra for de trønderske hotellene
Antall overnattinger på trønderske hoteller og lignende
overnattingsbedrifter i juli var 17,2 % høyere enn samme
måned i 2019. Totalt var det 285 600 overnattinger i Trøndelag i
juli 2020, 42 000 flere enn i juli 2019. Det var ferie og
fritidsgjestene som sørget for veksten i juli, mens overnattinger
knyttet til kurs, konferanse eller yrkes reiser fremdeles er
betydelig ned.

Boligbygging i Trøndelag
Det ble igangsatt bygging på 182 boliger i Trøndelag
i juni 2020. Det er 53 % lavere enn i juni 2019.
Snittet for de siste 3 månedene er ca. 265 boliger
per måned, noe som er ned 11 % sammenlignet
med samme periode i 2019.
Det ble fullført 371 boliger i Trøndelag i juni 2020,
opp fra kun 86 boliger i mai.

Det var 5 089 boliger under arbeid i Trøndelag per
mai 2020, noe som er opp 3 % fra juni 2019. 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.
Boligprodusentenes Forening melder om at salget av
nye boliger i juni 2020 var 44 lavere i Trøndelag enn
i juni 2019. Det rapporteres samtidig om høyt salg
av bruktboliger.

Boligpriser

Boligprisene i Norge steg med 0,2 % (sesongjustert) fra juni til juli. Dette kommer
etter at man hadde sterk prisvekst i både mai (1,4 %) og juni (0,9 %). Denne
utviklingen har mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i boligprisene i mars
og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet. Og boligprisene i Norge var
i juni 4,2 % høyere enn tilsvarende måned i 2019.
Boligprisene i Trondheim falt fra juni til juli med 0,6 % (sesongjustert). De siste 12
månedene har boligprisene i Trondheim økt med 2,2 %, mens boligprisene i Norge
har økt med 4,2 %.

Boligpriser Juli 2020

Område
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger m/omegn
Tromsø
Kristiansand
Norge

Endring siste
måned (m/m)
1,6 %
0,3 %
0,4 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %
1,1 %

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

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi

Akkumulert skatteinngang i
Trøndelag
I de 7 første månedene av 2020 har
skatteinngangen i Trøndelag vært på
35,0 milliarder kr. Dette tallet innbefatter skatt
til stat, kommune og fylkeskommune – i tillegg
til medlemsavgift og arbeidsgiveravgift til
folketrygden.
Skatteinngangen i Trøndelag de første 7
månedene av 2020 er 7,9 % lavere enn i
samme periode i 2019. Det er spesielt i april,
mai og juli måned at man har hatt en betydelig
nedgang i skatteinngangen. Det er spesielt
arbeidsgiveravgift til folketrygda som er ned
betydelig.
I juli, som er en relativt stor skattemåned, var
skatteinngangen ned 13,4 % sammenlignet
med juli 2019.
Nasjonalt var skatteinngangen de første 7
månedene av 2020 ned 10,8 % sammenlignet
med 2019. Blant fylkene er det Oslo
(-11,9 %), Rogaland (-11,0 %) og Innlandet (10,4 %) som har hatt den største nedgangen
sammenlignet med 2019. I tillegg har det vært
en betydelig nedgang i skatteinngangen fra
kontinental-sokkelen, ned 21 % de første 7
månedene av 2020 sammenlignet med 2019.
Blant fylkene er det Troms og Finnmark (-3,4)
og Nordland (-5,1 %) som har hatt minst
nedgang i skatteinngangen.

Konkursåpninger i Trøndelag
Så langt har vi ikke sett noen bølge av konkurser som følge av Covid19-krisen hverken i Trøndelag eller nasjonalt. Antall konkursåpninger
så langt i år har vært på samme nivå eller lavere enn i 2019. Spesielt
siden april har tallene 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.
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.

Nøkkeltall konkurser i Trøndelag
frem til uke 36 i 2020 og 2019.
Antall konkuser
Omsetning (1 000 kr)
Tilsette
Eksportverdi (1 000 kr)
Importverdi (1 000 kr)

2019
228
1 594 491
1 022
1 141
37 966

2020 For 2020 tallene er
163 det data kun frem til
onsdag 2.9.2020,
953 655
mens 2019 tallene er
678
frem til slutten av
uke 36
13 629
118 440

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 3. september har 2 567 virksomheter i Trøndelag fått en
kompensasjon på til sammen 310,8 millioner kr. Det er
5,6 % av den totale tildelingen til virksomheter i Norge
under ordningen. Så langt har det vært 2 058 tildelinger på
total 100,0 millioner kr i Trøndelag for mars, 1 959
tildelinger på totalt 121,0 millioner kr for april, 931
tildelinger på totalt 71,5 millioner kr for mai, 211 tildelinger
på totalt 12,8 millioner kr for juni og 93 tildelinger på totalt
5,5 millioner kr for juli.

10 største tildelinger komentasjonsordningen til virksomheter i Trøndelag, på måned Data per 3.9.2020
Mars
ORIS DENTAL HOLDING AS
BIG BITE AS
BRN BEST RETAIL NORGE AS
RØROS HOTELL AS
GERRY WEBER NORGE AS
FALKANGER SKO AS
BRANDO AS

April
kr 3 868 252
kr 1 078 680
kr 1 059 931
kr 941 060
kr 859 224
kr 841 196

ORIS DENTAL HOLDING AS
RØROS HOTELL AS
IMPULSE TRENINGSSENTER AS
BIG BITE AS
TRONDHEIM PARKERING AS
AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS

TRONDHEIM KINO AS
IMPULSE TRENINGSSENTER AS

kr 812 963 OPPDAL HOTELLDRIFT AS
WIRELESS INSTRUMENTATION
kr 812 016 SYSTEMS AS
kr 777 911 COMFORT HOTEL PARK AS

HOTELL BAKERIET AS

kr 758 000 RESTAURANTER I TRONDHEIM AS

Mai
kr 5 889 163
kr 1 512 620
kr 1 485 493
kr 1 107 072
kr 1 075 594
kr 1 052 180

ORIS DENTAL HOLDING AS
RØROS HOTELL AS
IMPULSE TRENINGSSENTER AS
TOYOTA BILIA AS
AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS
TRONDHEIM KINO AS
WIRELESS INSTRUMENTATION
kr 903 238 SYSTEMS AS

Juni
kr 2 587 650
kr 1 283 042
kr 1 257 874
kr 1 157 405
kr 1 136 277
kr 1 084 625

Juli

AVIATOR AIRPORT ALLIANCE
TRONDHEIM LYD AS
QUALITY HOTEL AUGUSTIN AS
COMFORT HOTEL PARK AS
P-HOTELS BRATTØRA AS
VÆRNES BILUTLEIE AS
NORWEGIAN FLYFISHERS
kr 912 558 CLUB AS

kr 927 675
kr 489 620
kr 480 982
kr 469 901
kr 415 628
kr 407 727

AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS
TRONDHEIM LYD AS
SANDFÆRHUS PARKERING AS
NORWEGIAN FLYFISHERS CLUB AS
KOMENT AS
JOHN OLAV OLDREN

kr 782 395
kr 467 351
kr 349 683
kr 340 957
kr 214 308
kr 199 008

kr 401 125 G TRAVEL TVETE AS

kr 186 303

kr 894 545 TRONDHEIM PARKERING AS
kr 882 532 OPPDAL HOTELLDRIFT AS

kr 895 656 OPPDAL HOTELLDRIFT AS
kr 797 924 SANDFÆRHUS PARKERING AS

kr 387 296 NORD SUVENIR AS
kr 312 190 BLÅFJELL AS

kr 172 616
kr 168 581

kr 882 402 COMFORT HOTEL PARK AS

kr 791 455 TRAMONTO AS

kr 266 473 ERNESTUS SKILT OG REKLAME AS

kr 149 064

Lånegarantiordningen
Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en
akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.

Det er så langt innvilget lån/kreditt til 205 trønderske selskaper under ordningen, hvorav 201
er SMB og 4 er større selskap. Total er det innvilget lån/kreditt på 566,7 millioner kr i
Trøndelag så langt. Den største enkelt lånet var på 82 millioner. Trøndelag står for 5,4 % av
totalt innvilget lån/kreditt under ordningen.
28,7 % av lånene i Trøndelag eller 162,9 millioner har gått til varehandel og bilverksteder,
19,1 % av lånene eller 108,5 millioner kr har gått til selskaper innen IKT. 1 selskap står for
75 % av lånebeløpet til IKT selskapene. 13,8 % eller 78,2 millioner kr har gått til industri
selskaper. 8,9 % eller 50,3 millioner kr har gått til finans og forsikringsselskaper. 7,7 % eller
43,5 millioner kr har gått til omsetning og drift av fats eiendom. 7,2 % eller 40,9 millioner kr
har gått til overnatting- og serveringsvirksomhet.

Lånegarantiordningen Innvilget lån og grantert
beløp til selskaper i Trøndelag fordelt på
finansinstitusjon. Data per 3.9.2020

Sparebank 1 SMN
Nordea Bank (filial)
DNB Bank ASA
DANSKE BANK
Melhus Sparebank
Grong Sparebank
Ørland Sparebank
Santander Consumer Bank AS
Nordea Finans Norge AS
SVEA FINANS NUF
Sparebanken Vest
Hemne Sparebank
Stadsbygd Sparebank
Soknedal Sparebank
Romsdal Sparebank
Sparebanken Sør
Opdals Sparebank
RørosBanken
SpareBank 1 Nordvest

Garantert beløp
kr 167 630 220
kr 124 389 000
kr 78 705 000
kr 68 715 000
kr 17 550 000
kr 15 300 000
kr 10 126 458
kr 7 524 000
kr 6 300 000
kr 5 488 200
kr 2 970 000
kr 2 196 000
kr
810 000
kr
630 000
kr
585 000
kr
450 000
kr
270 000
kr
270 000
kr
135 000

Innvilget låne/kredittbeløp
kr 186 255 800
kr 138 210 000
kr 87 450 000
kr 76 350 000
kr 19 500 000
kr 17 000 000
kr 11 251 620
kr
8 360 000
kr
7 000 000
kr
6 098 000
kr
3 300 000
kr
2 440 000
kr
900 000
kr
700 000
kr
650 000
kr
500 000
kr
300 000
kr
300 000
kr
150 000

Nasjonalregnskap for 2. kvartal
2020
Sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet viser at
bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge
steg med 3,7 prosent i juni, etter en oppgang på 2,2
prosent i mai. Aktivitetsnivået var likevel knappe 6
prosent lavere i juni enn i februar, som følge av store
fall i mars og april. Til sammen falt BNP FastlandsNorge med 6,3 prosent i 2. kvartal.
Bak de store bevegelsene i BNP Fastlands-Norge
gjennom kvartalet ligger det ulike næringsvise forløp,
Mange av tjenestenæringene hadde svært kraftige
fall i mars og april, som for noen ble delvis reversert
i mai og juni. Andre næringer, blant annet deler av
industrien, har hatt en mer gradvis nedgang
gjennom kvartalet.
Helse og omsorgstjenester steg henholdsvis 12 og 10
prosent i mai og juni, etter fall i mars og april. Sett
under ett var nedgangen på knappe 8 prosent i 2.
kvartal. Næringen var den største negative bidragsyteren til utviklingen i BNP Fastlands-Norge gjennom
kvartalet og stod for knappe 1 prosentpoeng av fallet
på 6,3 prosent.
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting, samt
overnattings- og serveringsbransjen steg henholdsvis
nærmere 30 og over 40 prosent i juni. Tross oppgang
innen både overnatting og servering i mai og juni, er
nivået i juni fortsatt anslått å være om lag halvert
siden februar.

Trafikk på trønderske veier
Til tross for restriksjoner for innreise
fra utenlandske turister så har
trafikken på Trønderske veier i sommer
har vært høyere på samme tid i 2019.
Det kan synes som at økningen i
bilferierende nordmenn har vært større
en bortfallet av utenlandske turister.
Før ferien var trafikken noe lavere enn
2019-nivået, og perioden uke 33-36 er
trafikken tilbake på samme eller lavere
nivå enn 2019.
Tendensen er stort sett de samme
rundt om i fylket, men det kan se ut
som det har mer vekst i ferietrafikken
nordover (Brekkvasselv) i forhold til
vestover fra Oppdal på Rv 70.
Grensetrafikken er fortsatt lav. 299
kjøretøy passerte E14 Teveldalen sist
tirsdag, mot 1087 i uke 10 og 1885 på
samme dag i 2019.

Interessante rapporter og analyser:
Pengepolitisk rapport 2/2020
Norges bank 18.juni
Konjunkturtendensene med nasjonalregnskap for april 2020
SSB 5. juni
Konjunkturtendensene med foreløpig nasjonalregnskap for mars 2020 og 1.
kvartal 2020
SSB 24. april
Kvartalsvis nasjonalregnskap for 2. kvartal 2020
SSB 25. august
Covid-19 – Analyse av økonomiske tiltak, insentiver for vekst og omstilling
Rapport 3 fra ekspertgruppen på oppdrag for Finansdepartementet
(Holdenutvalget)
26 mai

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

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19
Rapport 2 fra ekspertgruppen på oppdrag for Helsedirektoratet (Holdenutvalget)
26 mai

World Economic Outlook, April 2020
IMF 14. april

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19
Rapport 1 fra ekspertgruppen på oppdrag for Helsedirektoratet (Holdenutvalget)
7.april

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

NHO Økonomisk overblikk 2/2020 - oppdaterte anslag
28. Mai

Pengepolitisk oppdatering mai 2020
Norges bank 7.mai

NHO Økonomisk overblikk 1/2020 - oppdaterte anslag
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Eiendom Norges boligprisstatistikk
juli 2020

KORONAKRISENS FØRSTE UKER– HVEM TOK STØYTEN I ARBEIDSLIVET?
Data sett

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2020
Eppinion på vegne av Norges Bank 20 mai
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