
Bratt fall pga korona, så noe oppgang, men store forskjeller

Støttepakker og gjenåpning demper nedgang - fortsatt høy usikkerhet (globalt, oljepris & tiltak)



2019 2020 2021

1. Før

2. Korona

3. Etter (når den 
tid kommer)



1. Før
korona var 
det bra driv

i norsk
økonomi

•



2. Korona 
var et sjokk

for alle, 
men store 
forskjeller

•



Kraftig fall - så gjeninnhenting, men høy usikkerhet om hvor raskt/mye
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Norsk økonomi – kraftig nedgang og høy arbeidsledighet, flere i arbeid 
fra april, men høy usikkerhet om utsiktene
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Andel av omsetningen som er knyttet til oljevirksomhet

3 Størst fall og lavest forventninger innen olje 
(per mai, før oljepakken)

SpareBank 1 SR-Bank konjunkturbarometer – forventninger i bedriftene etter oljeeksponering
Andel bedrifter (i % som venter oppgang)

8. Juni 2020



Hva med Randaberg?
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3. Hva skjer
fremover, og
hvordan blir

det etter
korona?

•



Aktiviteten på norsk
sokkel sideveis i 2020, 

men ned i 2021

2002-14: Tidenes oppgang
2015-17: Oljenedgang

2019: Oppgang
2020: Sideveis

2021: ned, men hvor mye?
•



Energibransjen har fått flere bein å 
stå på de siste årene

• Fornybar energi

• Havbruk

• Infrastruktur

• Mer eksport

• Teknologi & digitalisering

• I tillegg til norsk sokkel



Overraskende mange venter bedre lønnsomhet
Olje og eksport løfter utsiktene – lite påvirkning fra global uro så langt

JANUAR 2019

Overraskende mange venter bedre lønnsomhet

Olje og eksport løfter utsiktene – lite påvirkning fra global uro så langt

JANUAR 2019

Kommentar 
fra Kyrre: 
denne tekst 
og bilde 
synes jeg 
kan funke 
bra (en del 
andre 
varianter 
helt til slutt)

Norsk økonomi er godt rustet til 
absorbere sjokk, men privat 
konsum blir en x-faktor



Hva skjer 
fremover?

• Gjeninnhenting støttes av: 
• Offentlig forbruk
• Privat konsum
• Boligmarked
• Eksport
• Lav rente (men bunnen er 

trolig nådd)

• Mens det er nedgang i:
• Bedriftenes investeringer
• Oljeinvesteringer norsk sokkel

• Norsk økonomi samlet sett:
• -3,5% i år
• +3,5% neste år
• Tilbake til før-korona mot 

slutten av 2021, men to 
«tapte» år

• Risiko knyttet til:

• Korona globalt 

• Geopolitisk spenning

• Tiltak nasjonalt

• Adferd hos folk og 
bedrifter

• Norsk finanspolitikk og 
støttepakker



“Det er stor 
usikkerhet om 
den videre 
gjeninnhentingen 
i økonomien.”

Norges Bank, 20. august 2020
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