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På overflaten ser misligholdstallene 
bekymringsfrie ut, men rett under 
overflaten blir oljeeffekten blir 
stadig tydeligere.

Misligholdet har ikke først og fremst vist seg 
på Sør-Vestlandet, men i støttebransjene 
til oljeindustrien. Når oljelokomotivene 
drar i bremsene, så merkes det godt for 

leverandørene. Vi så tidlig at misligholdet steg for 
tekniskvitenskapelig næring, det vil blant annet 
si ingeniører og konsulenter. Siden har i tillegg 
bemannings- og IT-selskaper fulgt opp med stor 
økning i både mislighold og konkurser.

Selskapene som går konkurs er som regel de 
mindre aktørene som er avhengig av noen få og 
gjerne store leverandører, men vi ser også at de 
store selskapene i disse bransjene sliter mer. Tall 
fra NHO viser at ingeniør-, konsulent-, IT- og be-
manningsselskapene er blant de som har sagt opp 
flest medarbeidere det siste året. Totalt viser dette 
at disse bransjene har møtt langt tøffere tider, og 
lite tyder på at dette vil snu med det første.

Geografisk har misligholdet ikke slått ut i 
Rogaland ennå, og mye av grunnen er at 
underleverandørene til oljeindustrien ligger over 
hele landet. Samtidig er Rogalandsregionen mer 
direkte avhengig av oljeindustrien enn resten av 
landet, og vi ser at arbeidsledigheten stiger mest 
i Rogaland, tett fulgt av fylkene langs kysten fra 
Hordaland til Telemark.

Med økt arbeidsledighet følger ofte høyere 
mislighold. Det er derfor trolig at fylkene 
fra Telemark til Hordaland vil oppleve en 
økning i inkassosaker for privatpersoner om 
arbeidsledigheten fortsetter å stige fremover. 
Andre områder som også opplever økt lokal 
arbeidsledighet, vil trolig få større mislighold 
av betalingene. Så lenge ledigheten ikke når 
et veldig høyt nivå eller vi får en markant 
renteøkning, vil vi trolig ikke se noen sterk 
inkassoøkning for norske konsumenter totalt.

En del av bransjene som sliter tyngre og 
derfor reduserer arbeidsstokken, er typiske 
høytlønnsbransjer. Høy lønn og mye kreditt 
henger ofte sammen, og dette gjør at disse 
gruppene kan være utsatt for mislighold ved 
langvarig arbeidsledighet. Vi har over tid sett en 
økning i misligholdet blant de høytlønte, noe som 
trolig vil fortsette.
 

Anette Willumsen 
Administrerende direktør Lindorff AS

Vi merker oljenedturen

LEDER
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GJESTEKOMMENTAR

Nullrentescenariets fire støtteben
Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika

Nå for tiden derimot samles prog
nosegivere i økende grad rundt det 
samme estimat: Rentenivåene i 
 Europa er, og vil forbli, minimerte.

En konklusjon som hviler på fire argumenter.

Etterspørselsforholdene vil påvirkes sterkt av el-
drebølgen, og av at den såkalte ‘demografiske divi-
dende’ er i ferd med å falle bort. Dividenden besto i 
frigjøringen av kvinner fra husarbeid og barnepass 
i 1970- og 80-årene, noe som ga arbeidsstyrken i 
de modne OECD-land et markert løft i de første 
tiårene etter at p-pillen kom i allmenn bruk. 

Nå eldes den første generasjon frigjorte kvinner, 
sammen med sine mannlige kullinger. Resultatet 
er en markert økning i forsørgelsesbyrden i åre-
ne fremover, og mindre penger til sportsbiler, og 
luksusvesker. I sum demper eldrebølgen veksten i 
etterspørselen etter varer. 

Produksjonsforholdene preges av at den industri-
aliserte verden nå opplever sin andre industrielle 
revolusjon. Den første, på 1800-tallet, mekaniserte 
og overflødigjorde bruken av muskelkraft. Den an-
dre, som vi lever med i dag, automatiserer en lang 
rekke funksjoner som hittil har vært utført ved hjelp 
av hjernearbeid. De fleste varer, og mange tjenes-
ter, blir billigere å produsere i tiden fremover, og vil 
derfor gå ned i pris.  

Gjeldsbelastningen øker jevnt og trutt i disse 
aldrende befolkningene. De unge låner mye fordi 
rentene er lave, de gamle blir flinkere til bruke opp 
sin formue. Jo høyere gjeldsgrad i samfunnet, des-
to vanskeligere blir det å heve renta fremover.

Institusjonelle forhold. Euro-landene har en felles 
myntenhet, men er 19 forskjellige land med hver 
sin statsgjeld. Gjeld som har svært så forskjellig 
kredittverdighet. Så lenge det ikke er en felles 
kreditor bak statsgjelda blir det vanskelig å heve 
renten i Den Europeiske Sentralbanken (ESB). Selv 
om Tyskland kunne tåle en renteheving før 2020, er 
det grunn til å frykte at selv små renteøkninger kan 

skape betalingsproblemer for den italienske stat. 
Minimerte Euro-renter tvinger i sin tur frem nullren-
te i København, da danskene har låst sin valuta mot 
Euro-kursen. Og gitt at Euro-landene og danskene 
holder rentene lave må Sverige og Storbritannia 
også føye seg. Ved renteøkninger i disse land vil jo 
pund og kroner fyke i været. 

Og når våre naboland tvinges til å holde renta nær 
null, vil også vi måtte gjøre det, av hensyn til krone-
kursen. 

Vel, det er nå en gang prognosen min. Har du sett 
noen bedre?

Konsekvensene for deg  er at også din gjeldsgrad 
trolig vil øke, lokket som du blir til å ta opp nye 
billige lån. Det er svært så viktig at du da opprett-
holder en god kredittverdighet, at du forsikrer deg 
mot tap av inntekt der det er mulig, og at du ikke 
låner for mye til konsumformål. Faren for rente-
oppgang er minimal, men husk at alle andre risiki 
i samfunnet er uendret, og at jo mer gjeld du tar 
opp, desto mer sårbar blir du.   
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KVARTALETS TEMAANALYSESJEFENS KOMMENTAR

Ingen dramatikk, ennå
Store endringer i oljepris og krone
kurs i 2. halvår av 2014, har ikke 
resultert i noen stor inkassoøkning. 
Går man litt dypere inn i statistikken 
så ser man derimot en mer bekym
ringsfull utvikling innenfor en del 
bransjer som leverer til oljebransjen.

USIKKERHETEN ØKER
Personkravene har hatt en relativt flat utvikling 
både i antall saker og i beløp. Vi venter heller 
ikke noen dramatikk på kort sikt, men det er nå 
en større usikkerhet i forhold til hva som kan skje 
fremover. Selv om personkravene beveger seg 
sidelengs, er endringen større når man ser på 
ulike kravstyper. Finansieringskravene (kredittkort, 
bilfinansiering, sikret/usikret kreditt) har en 
glidende stigning, mens andre krav har en svak 
nedgang.

TØFFERE I SØR
Geografisk følger vi særlig med  på området 
fra Telemark til Rogaland. Vi har sett at den 
sydligste delen av landet har en økning i 
misligholdt beløp over en lengre periode, og 
denne trenden fortsetter. Her har man også en 
svakere boligprisutvikling, samt en svak utvikling 
i næringslivet. Dette tilsier at tapsrisikoen kan 
øke utover mer enn i resten av landet. Vi ser av 
tallene fra SSB at det er svært kraftig vekst i 
antall arbeidsledige, og spesielt langtidsledige i 
Rogaland, men også i Telemark og Vest-Agder. 

Eksempelvis kan vi nevne at området fra 
Vegårshei til Bygland (inkludert Lillesand), har en 
økning i antall skyldnere på over 100 prosent siden 
2006 og er dermed blant de kommunene i landet 
med høyest økning i misligholdende skyldnere i 
Lindorffs database. I motsatt ende av skalaen ser 
vi en kraftig nedgang i antall inkassoskyldnere i 
området fra Bindal i syd til Rana i nord. Her er det 
en markant nedgang i antall kunder som går til 
inkasso, spesielt de tre siste årene. 

Det er store forskjeller i utviklingen i de forskjellige 
regionene av landet. Vi vet fra tidligere at det 
lokale arbeidsmarkedet har stor betydning for 
både andelen personer som misligholder, men 
også for hvor lett sakene løser seg. 

MER KREVENDE FOR 
 UNDERLEVERANDØRER TIL 
 OLJESEKTOREN
For norske aksjeselskaper er utviklingen stabil på 
overordnet nivå, men når man dykker i tallene ser 
man til dels store endringer. Mens det går bedre 
i tradisjonelle sektorer, er det blitt stadig flere 
negative nyheter både hva gjelder oppsigelser 
og permitteringer i oljerelaterte næringer. 
Konkursveksten drives av de nyetablerte små 
AS-ene som et resultat av nye revisjonsregler 
som ble iverksatt i 2011. Konkursene for bedrifter 
med aksjekapital over NOK 100 000,- har også en 
avtakende konkursutvikling, om enn moderat.
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Når vi ser på økningen i antall betalings-
anmerkninger er det tydelig ulik utvikling i de 
forskjellige bransjene. Vi ser en tydelig økning 
både av betalingsanmerkninger og konkurser 
blant selskaper innen bemanning/rekruttering, 
konsulenter, IT og ingeniører/teknisk virksomhet 
og bygg og anlegg. For andre bransjer er det 
til dels en nedgang. Et eksempel er restaurant-
næringen, som tradisjonelt både har høyt 
mislighold og høy konkursandel. Her ser vi en 
konkursvekst som ligger helt på snittet, og lavere 
enn bransjene over som tidligere har ligget lavere 
enn sistnevnte. 

2. UTGAVE 2015 | LINDORFFANALYSEN | 7 



KVARTALETS TEMA

Se hvordan arbeidsledigheten fordeler seg
Lars Eidsaune, NHO

Her er seks grafer om utviklingen 
i arbeidsledigheten fordelt etter 
yrker, bransjer og steder.

1. ARBEIDSLEDIGHETEN ØKER – 
REGJERINGEN FORVENTER NED
GANG FREMOVER
Arbeidsledigheten har økt betydelig i årets første 
kvartal og ligger på 4,3 prosent, eller 118 000 
arbeidsledige personer. Ifølge sesongjusterte tall 
er ledigheten i februar (gjennomsnittet av januar 
– mars) 4,1 prosent, en økning sammenliknet med 
forrige periode.

I Revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen til 
grunn en gjennomsnittlig ledighet på fire prosent 
inneværende år. Dette medfører en prognose 
om avtagende ledighet de neste tre kvartaler, se 
figuren over. Andre miljøer, som NHO, ser for seg 
en noe svakere utvikling på arbeidsmarkedet. Altså 
at ledigheten ikke synker så raskt.

Arbeidsledigheten øker. Her ser du regjeringens prognose  
i rødt. Vi tror ikke ledigheten går så fort ned.  
Kilde: Revidert nasjonalbudsjett og SSB.

2. HVILKE YRKER RAMMES? 
Oljenæringen og leverandørindustrien har gått til 
flere oppsigelser på grunn av henholdsvis redusert 
lønnsomhet og etterspørsel. Dette har medført 
flere arbeidsledige personer fra disse næringene 
og spesielt med yrkesbakgrunn fra ingeniør og IKT, 
ifølge NAV. 

Endring i helt ledige personer  etter yrkesbakgrunn fra 
april 2014 til april 2015. Kilde: NAV. 
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3. FLEST LEDIGE INNEN BYGG OG 
ANLEGG, INDUSTRIARBEID OG 
 BUTIKK OG SALGSARBEID

Utvikling i arbeidsledige etter yrkesbakgrunn fra 2014 til 
2015. Kilde: NAV. 

4. HVOR ØKER LEDIGHETEN?
Som en følge av nedgangen i oljenæringen, har 
særlig Rogaland merket en markert oppgang i 
antall arbeidsledige.

Endring i antall arbeidsledige og personer på tiltak i et 
utvalg fylker. Kilde: NAV.

5. FLERE LANGTIDSLEDIGE
Vi har på den ene siden flere som søker inn i 
arbeidsledighet samtidig som det er færre som går 
ut i arbeid. Resultatet blir økt total arbeidsledighet.

Utvikling i korttidsledige og langtidsledige. Kilde: SSB.

6. LAVT LEDIGHETSNIVÅ SAM
MENLIGNET MED ANDRE LAND
Både i EU samlet sett og USA har ledigheten gått 
ned siste året. I Sverige er ledigheten stabil på 
rundt 8 prosent. Ledighetsnivået i Norge er fortsatt 
godt under det vi ser i andre land.

Utvikling i arbeidsledighet i EU, Danmark, Tyskland, Sveri-
ge, UK og Norge. Kilde: Eurostat.
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Lindorffs viktigste tempe
raturmåler på økonomien 
viser at utviklingen er sta
bilt god for norske privat
personer. Det dukker opp 
færre nye inkassosaker 
enn på samme tid i fjor. 

De siste kvartalene har Lindorff pekt 
på en urovekkende økning i antall 
nye inkassosaker. Denne utviklingen 
har svekket seg noe i 1. kvartal. Antall 
innkommende saker siste 12 måneder 
viser en nedgang på fem prosent, 
sammenlignet med fjoråret.

Inkassoutviklingen speiler den gene-
relle økonomiske utviklingen i norske 
husholdninger. Svært lave renter på 
boliglån og annen kreditt bidrar til at 
likviditeten jevnt over er meget god. 
Den økonomiske utviklingen for nor-
ske privatpersoner er tilsynelatende 

stabil og sunn, i alle fall for de fleste 
gruppene. 

SKYLDER MER 
Utviklingen i antall inkassosaker og 
antall skyldnere er viktig fordi det 
tidlig fanger opp betalingsvansker 
hos norske husholdninger og privat-
personer. 

Selv om vi trekker frem flere positive 
utviklingstrekk i denne analysen, bør 
man fortsatt være oppmerksom på 
at utestående saldo for hver enkelt 
skyldner har økt de siste årene. Siden 
indeksens startpunkt i 2012 har an-
tallet skyldnere økt med to prosent, 
mens utestående saldo har økt seks 
prosent. De som sliter, sliter med 
andre ord mer enn før. 

Har orden i lomma

INKASSOSAKER PERSON
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Inkassoøkning for de med gode inntekter

LIGNINGSTALL PERSON

1. kv. 2015
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Lindorffanalysen viser at 
stadig flere høytlønte får 
inkassosaker. For samtlige 
grupper med årlig inntekt 
over 500 000 kroner regis
trerer vi en økning. 

Størst økning finner man i gruppen 
med mellom 700 000 og én million i 
inntekt, hvor ni prosent flere personer 
har fått inkassosak i 1. kvartal 2015 
sammenlignet med tilsvarende peri-
ode i 2014. Til sammenligning er det 
syv prosent flere med inntekt på over 
én million som har fått inkassosak det 
siste året.

Ser man på forfalt inkassobeløp, så 
har gruppen med mellom 700-tusen 
og en million i inntekt fått hele 21 
prosent mer i inkassogjeld i 1. kvartal 
sammenlignet med samme periode 

i fjor. Gruppen med over en million i 
inntekt har fått 20 prosent mer i gjeld 
i tilsvarende periode. Også antall 
saker stiger for gruppen. Hovedgrun-
nen til den skarpe stigningen er at 
høytlønte ofte er svært kredittaktive, 
noe som betyr at mange i gruppen er 
utsatt ved negative endringer i privat- 
eller makroøkonomien.

Nedgangen i antall personer med nye 
inkassosaker totalt, skyldes at færre 
personer med årlig inntekt under 
400 000 kroner har fått ny inkas-
sosak. For inntektsgruppen mellom 
400 000 og 500 000 er utviklingen 
nå stabil. 
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Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Både inkassogjelden og 
arbeidsledigheten økte i 
Agderfylkene i første kvar
tal. Utsiktene fremover er 
dessuten usikre. 

Sørlandet har ikke for vane å lig-
ge på inkassotoppen. Men i første 
kvartal utmerket både Aust-Agder 
og Vest-Agder seg negativt på flere 
områder.

Inkassogjelden per innbygger vokser 
raskere i disse fylkene sammenlignet 
med i resten av landet. I Vest-Agder 
er gjeldsnivået 15 prosent høyere enn 
for et år siden. I Aust-Agder har øk-
ningen vært åtte prosent. Gjennom-
snittet for samtlige fylker er 3,6 pro-
sent. Fortsatt er den totale gjelden 
lavere enn for landsgjennomsnittet, 
men trenden er altså urovekkende. 

Aust-Agder skiller seg dessuten ut 
som ett av fylkene med høyest antall 
saker per skyldner. Dette antallet 
har økt med 7,5 prosent i løpet av 
det siste året. Også Vest-Agder har 
en negativ utvikling, om enn på et 
lavere nivå enn for nabofylket. 

LEDIGHETEN ØKER
Utviklingen kommer neppe som 
noen overraskelse for de som følger 
arbeidsledigheten på Sørlandet. 
I Vest-Agder steg ledigheten fra 
2,9 til 3,4 prosent i første kvartal. I 
Aust-Agder steg ledigheten fra 3,3 
til 3,7 prosent. Ifølge NAV er det 
flest ledige med bakgrunn fra bygg 
og anlegg. Arendal og Kristiansand 
er blant kommunene med høyest 
ledighet. 

Tøffere i Agderfylkene

PERSONGEOGRAFI

ANTALL INKASSOSAKER  
PER SKYLDNER
(1. kv. 2015)

ENDRING SIDEN 
SAMME KVARTAL
I FJOR

Norgeskartet viser utviklingen i antall inkassosaker for norske privatpersoner fordelt på fylke, 
samt endring fra samme kvartal i fjor.

Betydelig over gj.snitt
Over gj.snitt
Litt over gj.snitt
Gjennomsnitt
Litt under gj.snitt
Under gj. snitt
Betydelig under gj.snitt

KILDE: LINDORFF
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Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

GEOGRAFI PERSON

Aust-Agder har for øyeblikket den 
høyeste arbeidsledigheten i landet 
sammen med Oslo og Østfold. Ifølge 
NAV knytter det seg usikkerhet til 
ledighetsutviklingen utover somme-
ren og høsten.

I Vest-Agder er det ventet en økning 
i ledigheten, som følge av varslede 
oppsigelser i leverandørbedrifter til 
oljeindustrien. NAV vurderer imid-
lertid at arbeidsmarkedet fortsatt er 
godt og rapporterer at de som blir 
ledige finner seg nye jobber relativt 
raskt. 

For Agder-fylkenes del sammenfaller 
trenden for øvrig med konkursutvik-
lingen blant bedriftene på Sørlandet. 
Denne har også vært negativ de 
siste kvartalene (se side 22). 

TELEMARK UTSATT
Også i Telemark er det en klar øk-
ning i privatpersoners inkassogjeld. 
Dette er en trend som har pågått en 
stund. Lindorff rapporterte i fjor høst 
om en kraftig økning i antall inkas-
sosaker blant telemarkingene.  

I resten av landet er økningen relativt 
beskjeden. I vest er gjeldsnivået lavt 
sammenlignet med resten av landet. 
I våre statistikker er det få krisetegn 
å spore i oljefylket Rogaland. Men en 
kraftig økning i antall arbeidsledige 
og personer på tiltak gjør at usikker-
heten er større enn tidligere.   

Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

SNITT INKASSOGJELD 
PER INNBYGGER
(1. kv. 2015)

ENDRING SIDEN 
SAMME KVARTAL
I FJOR

Norgeskartet viser utviklingen i snitt inkassogjeld for norske privatpersoner fordelt på fylke, 
samt endring fra samme kvartal i fjor.

Betydelig over gj.snitt
Over gj.snitt
Litt over gj.snitt
Gjennomsnitt
Litt under gj.snitt
Under gj. snitt
Betydelig under gj.snitt

KILDE: LINDORFF
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AKSJESELSKAPER

Antall purresaker øker 
kraftig og er nå nær doblet 
sammenlignet med i 2010. 
Hovedforklaringen er 
trolig at norske bedrifter 
i større grad enn tidligere 
setter ut disse tjenestene.

Vi registrerer stadig flere purresaker 
hos Lindorff. Dette er en utvikling 
som vi har sett over flere år. I den sis-
te femårsperioden er antallet purre-
saker nå doblet.

Årsakene til dette kan være flere. 
Hovedforklaringen er dog trolig at 
kreditorene setter ut disse tjenestene 
til Lindorff og andre leverandører i 
større grad enn tidligere.  

FÆRRE TIL RETTEN
Kreditorer som ikke oppnår en frivillig 
løsning om nedbetaling av krav, vil 
vurdere å drive inn kravet gjennom 
rettsapparatet. På dette området har 
antall krav falt kraftig det siste året, 
nærmere bestemt med 17 prosent. 
Antall saker som må løses gjennom 
rettslig inkasso er nå lavere enn i 
finanskriseåret 2009. 

Dette stemmer godt overens med 
utviklingen i antall betalingsanmerk-
ninger, der nivået har falt i tre kvarta-
ler på rad.

FLERE SMÅKRAV
Når det gjelder antallet småkrav ret-
tet mot norske selskaper, har inkasso-
delen økt med åtte prosent det siste 
året, men nivået er fortsatt lavt.

Purrer før inkasso

INKASSOSAKER

ANTALL INKASSOSAKER
(Foretak ekskl, næringsdrivende – indekserte tall)
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Nedskjæringer knyttet til 
viktige norske næringer 
har foreløpig ikke ført til 
noen stor misligholdsøk
ning for norske bedrifter. 
På bransjenivå er signale
ne tydligere.

Statistikken viser at det var registrert 
127 000 betalingsanmerkninger for-
delt på 23 700 norske selskaper ved 
utgangen av første kvartal. Antallet 
innebærer en økning på ti prosent 
det siste året.  

Den overordnede utviklingen gir ikke 
stor grunn til bekymring. Det skyldes 
at økningen i hovedsak er knyttet til 
små selskaper med en årlig omset-
ning under 10 millioner kroner, og 
mye av økningen henger sammen 
med en kraftig økning i etableringen 
av nye selskaper de to siste årene. I 

2013 beløp betalingsanmerkningene 
seg til totalt 4,7 milliarder kroner, 
men siden har nivået falt til under 4 
milliarder kroner. 

POSITIV UTVIKLING
Det rapporteres stadig om nedskjæ-
ringer og flere arbeidsledige, først og 
fremst i oljerelaterte virksomheter. 
Dette gjør utsiktene fremover mer 
usikre.  

Noen faresignaler ser vi likevel, og 
disse er først og fremst relatert til 
bransje. Typiske støttefunksjonsle-
verandører begynner nå å merke at 
store olje- og gassrelaterte selskaper 
kutter utgiftene og utsetter prosjek-
ter.  Vi ser derfor at ingeniør-, kon-
sulent-, IT- og bemanningsselskaper 
sliter betydelig mer enn for et år 
siden. 

Noen faresignaler

BETALINGSANMERKNINGER AKSJESELSKAPER
K
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KILDE: BISNODEKILDE: BISNODE

TOTALT 1. KV. 2013 1. KV. 2014 1. KV. 2015
Antall AS med betalingsanmerkning 19 948 22 215 23 704

Antall betalingsanmerkninger 94 898 115 801 127 073

Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning 44 106 38 573 31 160

Andel AS med betalingsanmerkning 8,20 % 8,68 % 8,78 %

ANMERKET BELØP
(v. akse: MRDNOK / h. akse: tall i 1 000)

ANMERKNINGER
(Tall i 1 000 h. akse)

Ant. betalingsanmerkninger (ant i 1000) (v. akse)
Samlet anmerket beløp (MRDNOK) (h. akse)
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KILDE: BISNODE

ETABLERINGER OG KONKURSER
(12-månedersendring)

Antall nyetablerte AS
Antall AS som går konkurs
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AKSJESELSKAPER

Over tusen selskaper gikk 
konkurs i første kvartal. 
Finanskrisenivå, men ikke 
alvorlig for norsk økonomi.

I første kvartal gikk 1 019 norske 
aksjeselskaper konkurs. Antallet var 
121 selskaper høyere enn i samme 
kvartal i fjor. 

NYETABLERINGER
Konkursandelen øker i den minste 
gruppen selskaper med aksjekapital 
under 50 000 kroner. Dette har sin 
naturlige årsak. Det har vært etablert 
svært mange små aksjeselskaper 
siden egenkapitalkravet knyttet 
til slike etableringer ble redusert. 
Fra rundt 4 000 nyetableringer i 
kvartalet, har antallet nyetableringer 
stabilisert seg mellom 6 000 og 
7 000 i perioden fra 2012 og frem til 
i dag. 

De små selskapene har ofte 
svakere likviditet, i tillegg til mindre 
egenkapital, og har derfor lettere for 
å dukke opp på konkurslistene.  

VEKSTEN FORTSETTER
De siste to årene har vi nå sett en 
økning i antall konkurser hvert eneste 
kvartal, sammenlignet med samme 
kvartal året før. Denne utviklingen 
venter Lindorff at vil fortsette.
Hovedårsaken vil fortsatt være flere 
nye etableringer, uten at dette utgjør 
noen stor fare for norsk økonomi. Mer 
bekymringsfull er utviklingen i enkelte 
bransjer. 

Flere går konkurs

KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER
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BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER

KILDE: BISNODE

KILDE: BISNODE

GJENNOMSNITTLIG LEVETID OG KONKURSANDEL
(Levetid og konkursandel)

AS MED BETALINGSANMERKNING
(Andel og endring)

Risikoen har økt i flere 
bransjer som tradisjonelt 
sett har vært forbundet 
med lav risiko. 

Blant bransjene som har blitt mer 
sårbare de siste årene, finner vi 
informasjon og kommunikasjon, 
forretningsmessig tjenesteyting, 
samt faglig vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting.

NHO rapporterer at oljenæringen 
og leverandørindustrien har gått 
til flere oppsigelser på grunn av 
henholdsvis redusert lønnsomhet 
og etterspørsel. Mange selskaper i 
de mer sårbare bransjene lider av 
at olje- og offshorenæringen kjøper 
færre tjenester fra konsulenter og 
vikarer.  

Andelen selskaper med 
betalingsanmerkning i disse 
bransjene har økt med 8-10 prosent 
det siste året. I tillegg har det 
vært en betydelig økning i antall 
konkurser. Dette er utvilsomt et 
faresignal. 

Risikoen er størst blant de små 
selskapene. Innen forretningsmessig 
tjenesteyting gikk 2,5 prosent 
av de små selskapene konkurs i 
løpet av de siste 12 månedene. For 
informasjon og kommunikasjon 
og faglig vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting var tilsvarende andel 
henholdsvis 1,57 og 1,15 prosent. 

Fra sikker til sårbar
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BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER

SERVERING PÅ BUNN
Fortsatt er det store forskjeller 
mellom de ulike bransjene.
Konkursfaren er størst for selskaper 
som driver med overnattings- eller 
serveringsvirksomhet. Både antallet 
konkurser og betalingsanmerkninger 
har steget i denne bransjen det siste 
året. Problemene tilskrives de små 
selskapene. 

For bygg og anlegg er situasjonen 
også utfordrende. Her har antallet 
konkurser økt kraftig for andre året 
på rad. De siste 12 månedene er 
økningen på 19 prosent. I tillegg øker 
betalingsanmerkningene raskest av 
samtlige bransjer, med 11 prosent mer 
enn i fjor.  

LEVER LENGER
Innen overnatting og servering er 
det en kjensgjerning at levetiden 
er relativt lav blant de selskapene 
som går konkurs. Våre tall viser at 
selskapene som har gått konkurs det 
siste året i gjennomsnitt hadde levd i 
2,5 år.

I andre bransjer lever selskapene 
lenger før de går konkurs. Innen drift 
og omsetning av fast eiendom er 
gjennomsnittlig levetid over syv år. 
Det samme gjelder innenfor industri. 

For de som har motparter innenfor 
disse bransjene er det viktig å 
være oppmerksom på at det 
kan være konkursrisiko også for 
bedrifter som har eksistert i mange 
år. I andre bransjer er det stort 
sett nykommerne som er usikre 
motparter.

Overnatting og serveringsvirksomhet

Varehandel og reparasjon av motorvogner

Bygge- og anleggsvirksomhet

Forretningsmessig tjenesteyting

Industri

Transport og lagring

Informasjon og kommunikasjon

Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Omsetning og drift av fast eiendom
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ANTALL KONKURSER
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ANTALL AS MED BETALINGSANMERKNING
(Endring sammenlignet med samme kvartal i fjor)

K
ILD

E
: LIN

D
O

R
F

F

20 | LINDORFFANALYSEN | 2. UTGAVE 2015



BRANSJE UT FRA OMSETNING AKSJESELSKAPER
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Konkursfaren er fortsatt 
størst for de små selska
pene. Men de siste kvar
talene har også flere store 
selskaper gått overende.  

Fortsatt er risikoen størst blant de 
små selskapene. Antall konkurser 
har økt med 48 prosent innen 
informasjon og kommunikasjon, 
22 prosent innen bygg og 
anleggsvirksomhet og 20 prosent 
innen faglig vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting de siste 12 
måneder. Dette slår marginalt ut i 
konkursandelen for disse bransjene 
pga. høyt antall nyetableringer.

Den største økningen i antall og 
andel konkurser hos de mellomstore 
selskapene skjer innenfor forret-
ningsmessig tjenesteyting og faglig 

vitenskapelig og teknisk tjeneste-
yting, med henholdsvis 50 og 87 
prosent økning i antall konkurser. 

Statistikken viser flere store 
konkurser enn tidligere i industri 
og eiendom. Også informasjon og 
kommunikasjon, bygg og anlegg 
samt varehandel og reparasjon av 
motorvogner trekker opp. Antall 
konkurser hos de store selskapene 
har økt med seks prosent de siste 12 
månedene per første kvartal 2015, 
og andelen er på 0,73 prosent for 
perioden.

Overordnet ser vi altså ingen 
dramatikk i konkurstallene. Vi 
forventer imidlertid konkursvekst 
i noen bransjer fremover, som en 
konsekvens av at problemene i 
offshoresektoren i større grad 
påvirker forbrukernes adferd. 

Noen bransjer skiller seg ut
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AKSJESELSKAPER

Problemene tårner seg opp i næ
ringslivet på Sørlandet – i likhet med 
for privatpersoner. Først og fremst 
er utviklingen svak i AustAgder.

Ingen steder er økningen selskaper med betalings-
anmerkning like stor som i Aust-Agder. Det siste 
året har 16,5 prosent flere selskaper i fylket pådratt 
seg en eller flere betalingsanmerkninger. En økning 
i betalingsanmerkninger normalt sett fører til flere 
konkurser fremover i tid.

Bak Aust-Agder er det i Telemark og Buskerud an-
tall betalingsanmerkninger øker mest. Dette tyder 
på at næringslivet sliter i større grad enn tidligere 
i disse nabofylkene. Fortsatt er det likevel langt 
opp til Finnmark, som er fylket der størst andel har 
betalingsanmerkning (10,9 prosent). 
I Vest-Agder er utviklingen omtrent på linje med 
landsgjennomsnittet – en moderat økning som 
følge av flere selskapsetableringer – og andelen er 
blant de laveste i landet. 

KONKURSØKNING
Ser vi på konkurser er statistikken like dyster for 
Aust-Agder. De siste 12 månedene har 1,84 prosent 
av selskapene i fylket gått konkurs. Andelen er nest 
høyest i landet, bare slått av Troms. Veksten fra i 
fjor er 44 prosent. Dette skyldes blant annet kon-
kursen i eiendomsselskapet Primagruppen i Grim-
stad, som også berørte over 20 datterselskaper. 

På landsbasis er konkursandelen de siste 12 måne-
dene på 1,54 prosent, og veksten på 10,5 prosent. 
Økningen i Aust-Agder er med andre ord fire gan-
ger så høy som for landsgjennomsnittet.

Telemark har den fjerde høyeste konkursandelen 
med 1,72 prosent, og en økning på 33 prosent fra i 
fjor. Vest-Agder er bedre stilt også på dette om-
rådet. Riktignok øker konkursraten raskere enn i 
resten av landet, men andelen er fortsatt lavere enn 
for landsgjennomsnittet.     

Bedriftseierne lever fortsatt tryggest i vest. Både 
Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
kan vise til langt færre konkurser og betalingsan-
merkninger enn i resten av landet.

STOR BELASTNING
Størrelsen på betalingsanmerkningene er også 
nyttig å følge med på. Bedriftene i Aust-Agder ut-
merker seg igjen negativt. Hvert aksjeselskap med 
betalingsanmerkning har i gjennomsnitt et anmer-
ket beløp på 283 000 kroner. Dette er nest høyest i 
landet. Bare Buskerud er høyere med 341 000.  

Oppland og Nord-Trøndelag er de eneste fylke-
ne der anmerket beløp i gjennomsnitt er under 
100 000 kroner. 

Også næringslivet sliter i sør

GEOGRAFI
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AKSJESELSKAPERGEOGRAFI

ANDEL AS MED
BETALINGSANMERKNING
(1. kv. 2015)

ANDEL AS SOM HAR 
GÅTT KONKURS
(Siste 12 måneder)

Betydelig over gj.snitt
Over gj.snitt
Litt over gj.snitt
Gjennomsnitt
Litt under gj.snitt
Under gj. snitt
Betydelig under gj.snitt

KILDE: LINDORFF

Norgeskartet viser andel norske aksjeselskaper med betalingsanmerkninger i siste kvartal 
fordelt på fylker, samt andel AS som har gått konkurs siste 12 måneder fordelt på fylker.
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