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Fem faresignaler ved inngangen til 2018

Byggebransjen løfter antall konkurser

Høy gjeld gir økt sårbarhet

Oljebeltet sliter fortsatt

I løpet av 2017 snudde vinden i norsk 
økonomi: Arbeidsledigheten falt noe tilbake 
og veksten steg. Reallønningene vil trolig 
øke igjen i 2018. På sikt innebærer dette 
bedret betalingsevne, som igjen antyder 
redusert mislighold. Men det er også noen 
skyer i horistonten.
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Kraftig økning i inkasso- 
og kredittkortgjeld

Samtidig er det ventet at renten 
stiger mot slutten av 2018.

Antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen 
økte med 23 prosent i 2017. I en gjeste-
kommentar antyder Byggenæringens 
Landsforening at de mange konkursene 
skyldes lav egenkapitalandel, mange 
nyetableringer, sterk konkurranse og høyt 
prispress.

I en gjestekommentar fra Finanstilsynet 
påpeker de at høy husholdningsgjeld kan 
legge grunnlag for finansiell sårbarhet 
når det inntreffer negative overraskelser. 
Dette kan være tilfellet for både 
enkelthusholdninger og for land.

Betalingsutfordringene i oljebeltet øker 
fortsatt, og spesielt i Rogaland. Utviklingen  
i arbeidsmarkedet er likevel positiv, og det 
er ventet at problemene flater ut.



 

Siv Hjellegjerde Martinsen  |  Administrerende direktør i Lindorff AS

Ikke bare mørke 
utsikter

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp, også i regioner som har 
hatt utfordringer. Mens det går bedre i det vi kaller «oljebeltet» 

på Vestlandet, ser vi at utviklingen for selskapene i bygg- og 
anleggsbransjen gir grunn til bekymring.
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Leder

Ikke bare mørke utsikter
Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp, også i regioner som har hatt utfordringer. Samtidig ser vi  
at utviklingen for selskapene i bygg- og anleggsbransjen gir grunn til bekymring.

Gjestekommentar

Husholdninger og gjeld
Høy husholdningsgjeld kan legge grunnlag for finansiell sårbarhet når det inntreffer negative overraskelser. 
Bankene har en strammere kredittpraksis, som også innebærer at enkelthusholdninger ikke pådrar seg 
gjeld de ikke kan betjene, skriver Emil Steffensen, direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet.

Analysesjefens kommentar 

Alle tjener på gjeldsregister, ingen tjener på gjeldsslaver
Verken banken, inkassoselskapet eller låntager tjener på at det lånes ut penger til de som ikke kan betjene 
gjelden. Et gjeldsregister kan derfor redusere kostnader for alle parter.

Juridisk

Er loven alltid riktig medisin?
Lovgivning kan være et tjenlig middel for å nå et bestemt mål. Nye reguleringer for å innskjerpe  
kredittmarkedet ble innført i 2017. Det er viktig å stille spørsmålet: Oppnås virkemidlenes formål  
og forventede effekt?

Lindorff International 

Behov for ytterligere legitimering av kunder 
Lindorff oppfordrer alle som selger varer og tjenester til å bli enda flinkere til å sørge for at kundene  
legitimerer seg tilstrekkelig slik at de lettere kan stå til ansvar for ubetalt gjeld.

Personmarkedet
Året 2017 med fremsyn

Fem faresignaler ved inngangen til 2018
I løpet av 2017 snudde vinden i norsk økonomi. Flere faktorer antyder redusert mislighold fremover.  
Likevel er det flere faresignaler som innebærer at det er god grunn til å være på vakt også i 2018.

Overordnet 

Kraftig økning i inkasso- og kredittkortgjeld
Mens antallet personer med inkassosak er relativt stabilt, har kredittkortgjelden økt med over 40 prosent 
de tre siste årene. Antallet inkassosaker blant kredittkort øker også, og det er grunn til å tro at det blir flere 
inkassosaker og økte tap fremover.

Geografi — side18

Oljebeltet er ikke friskmeldt
Betalingsutfordringene i oljebeltet øker fortsatt, og spesielt i Rogaland. Utviklingen i arbeidsmarkedet  
er likevel positiv. Samtidig øker inkassosakene blant de eldre raskest over hele landet.

Eiendom — side 22

Boligprisfall gir mer mislighold 
Lavere boligpriser skaper utfordringer for de med mye boliggjeld. Prisfallet gjør det vanskeligere  
å skyve annen gjeld inn i boliglånet. Problemet er trolig størst i Oslo-regionen.

Bedriftsmarkedet
Overordnet

Færre inkassosaker blir løst
Antall inkassosaker som løses er færre, samtidig går det mindre tid på å løse de sakene der pengene  
faktisk blir betalt. Finansiell slitasje kan bety større andel konkurser fremover.

Bransje

Størst konkursøkning i byggebransjen
Antall konkurser i Norge øker. En av årsakene er et kraftig konkursbidrag fra bygg- og anleggsbransjen,  
som hadde en økning på 23 prosent i antall selskaper som ble begjært konkurs i fjerde kvartal.

Gjestekommentar bygg- og anleggsbransjen

Byggenæringen på tynn is
Byggenæringen har vokst mer enn øvrig næringsliv de siste årene og bedriftene tror på videre vekst.  
De mange konkurser skyldes lav egenkapitalandel, mange nyetableringer, sterk konkurranse og høyt  
prispress.

Lindorff undersøker antall inkassosaker og 
betalings anmerkninger blant norske husholdninger 
og virksomheter i Norge, og utviklingen i disse 
over tid. Ofte glemmer mange at rundt 95 prosent 
av den norske befolkningen står uten betalings-
anmerkninger. Det er særlig to grunner til det: Den 
jevne nordmann er opptatt av å gjøre opp for seg. 
Samtidig er vår bransje i Norge opptatt av å løse 
sakene som oppstår raskest mulig og før det går  
så langt som til betalingsanmerkning eller konkurs. 
Det viser at systemet vi er en del av virker.

Norsk økonomi er inne i en positiv utvikling.  
Når vi samtidig analyserer vår egne data, ser vi med  
bekymring på de privatpersoner og bedrifter som 
sliter med betalingsvansker.

Denne analysen viser inkassobeløpene vokser 
raskere enn antall personer med inkassosak. Det 
betyr at de som skylder penger stadig skylder mer. 
I tillegg er gjeldsgraden til husholdningene på et 
historisk høyt nivå, noe som gjør at mange hushold-
ninger er sårbare for endringer i rentenivået.

Fordi Norge går bedre har Norges Bank varslet  
at rentene skal heves mot slutten av 2018.  
For de mange med høy gjeld betyr det en dyrere 
hverdag. Dette betyr også at flere kan oppleve økte 
utfordringer med inkasso dersom renten går opp  
på ulike lån de har.

Vår analyse viser også tegn til at oljenæringen på 
Vestlandet tar seg opp igjen i disse dager. Likevel 
er det fortsatt vekst i størrelsen på betalings-
problemene for husholdningene i Rogaland. Det kan 
virke som en motsetning når arbeidsledigheten går 
ned. Det tar tid før forverringer i arbeidsmarkedet 
slår ut i økte betalingsproblemer, det samme gjelder 
før det snur.

Analysen av utviklingen i bedriftsmarkedet i 2017 
viser at antallet inkassosaker som blir løst innen tre 
måneder falt. I tillegg ser vi at sakene som blir løst 
tar kortere tid. Tidligere har nedgang i andel løste 
inkassosaker tydet på finansiell slitasje hos utvalgte 
selskaper. Dette reduserer videre evne til å betjene 
gjeld og øker i tillegg isolert sett sannsynligheten  
for konkurs blant selskapene dette gjelder. 

Konkursveksten fortsetter for selskapene i bygg-  
og anleggsbransjen. Regionale, oljerelaterte  
utfordringer på Vestlandet flytter seg nå over i økte 
problemer for ansatte i en landsdekkende bransje. 
Det er grunn til å følge nøye med på hva som skjer 
innen bygg og anlegg fremover, særlig fordi det er 
en næringen med om lag 200 000 arbeidsplasser.

Sammen med utsikter til høyere rentenivå, må vi 
kunne anta økning i tap utover høsten.
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Emil Steffensen | Direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet

Husholdningenes tilgang til kreditt kan bidra til økt 
etterspørsel og økt formue. Husholdningene kan 
lånefinansiere investeringer og tilbakebetale gradvis 
mot høyere forventet inntekt i fremtiden, og stimu- 
lerer således økonomisk vekst.

Høy husholdningsgjeld kan imidlertid også legge 
grunnlag for finansiell sårbarhet og kriser når det 
inntreffer negative sjokk og overraskelser. Dette kan 
være tilfelle både for enkelthusholdninger og for 
land. 

Det har vært stor oppmerksomhet etter den inter- 
nasjonale finanskrisen på husholdningsgjeld og 
oppbygging av sårbarheter, særlig på bakgrunn av 
den lange perioden med lav inflasjon og svært lave 
renter. I land som unngikk de største konsekvensene 
av krisen i 2007/2008, slik som Norge, har hus- 
holdningsgjelden i forhold til inntekt fortsatt å vokse 
også etter 2007/2008. Norge er blant de landene i 
verden som har den høyeste husholdningsgjelden. 
Den høye gjeldsbelastningen og høye eiendoms- 
priser gjør norske banker og norsk økonomi utsatt 
for et økonomisk omslag. Det er erfaringer for at 
økonomiske tilbakeslag synes å være mer alvorlige 
og langvarige når husholdningsgjelden er høy før 
omslaget inntreffer. 

I Norge utgjør gjelden i husholdningene om lag 220 
prosent av den disponible inntekten i hushold- 
ningene. Det aller meste av gjelden består av lån 
med pant i bolig. Den usikrede forbruksgjelden 
har økt sterkt, men utgjør bare 3 prosent av samlet 
husholdningsgjeld. Selv om boligprisene i Norge 
har falt det meste av 2017, har gjelden fortsatt å øke 
mer enn inntektene. Gjeldsbelastningen har økt i 
alle aldersgrupper og inntektsgrupper de senere 
årene, mens rentebelastningen er lav som følge av 
det lave rentenivået. Kombinasjonen av flytende 
lånerenterente, høy belåning i forhold til boligens 

verdi og lave likvide buffere bidrar til at norske 
husholdninger generelt er utsatte for renteøkninger 
og inntektsbortfall. 

Det er vesentlige forskjeller innenfor hushold-
ningssektoren. I følge tall for 2015 i Inntekts- og 
formuesstatistikken hadde 670 000 husholdninger 
en gjeld som utgjør mer enn tre ganger inntekten, 
mens hele 225 000 husholdninger hadde en gjeld 
som oversteg fem ganger inntekten. Antallet har 
steget over tid. Enkle analyser viser at for den sist-
nevnte gruppen vil en renteøkning på 4 prosent- 
poeng føre til at andelen av inntekten som benyttes 
til å betale renter, øke fra om lag 20 prosent til 45 
prosent. I tillegg kommer avdrag. For de som også 
skulle rammes av et inntektsbortfall, vil rente- 
belastningen bli enda høyere. Mange hushold-
ninger er således sårbare for renteøkninger og 
inntektsbortfall, og vil måtte redusere sin etterspør-
sel etter varer og tjenester. For bankene vil dette gi 
opphav til økte tap, i første rekke på næringslivs- 
engasjementer. Dette vil forsterkes dersom et slikt 
omslag også innebærer ytterligere fall i boligpriser.

Økt kapital i bankene har bidratt til å styrke mot-
standskraften i det finansielle systemet for et 
omslag. Finanstilsynets siste boliglånsundersøkelse 
viser at boliglånsforskriften har bidratt til en stram-
mere kredittpraksis i bankene. En forsvarlig kreditt- 
praksis og god soliditet i bankene er nødvendige 
bidrag for å sikre stabiliteten i norsk finanssektor.  
En forsvarlig kredittpraksis innebærer også at  
enkelthusholdninger ikke pådrar seg gjeld de ikke 
kan betjene. Den videre utviklingen i boligpriser og 
gjeld er usikker. Bedrede vekstutsikter og fortsatt 
lave renter kan på nytt stimulere boligpriser og øke 
sårbarheten i husholdningene ytterligere.    

Husholdningenes tilgang til kreditt kan bidra til 
økt etterspørsel og økt formue. Husholdningene 
kan lånefinansiere investeringer og tilbakebetale 
gradvis mot høyere forventet inntekt i fremtiden, 
og stimu lerer således økonomisk vekst. 

Husholdninger 
og gjeld
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Låntakere uten betjeningsevne skaper problemer 
for alle involvert: Banken taper penger på at lån ikke 
blir til tilbakebetalt, tilknyttet inkassoselskap  
taper penger og låntageren kan havne i vedvarende 
økonomiske problemer. Dette gjelder alle typer  
lån. Usikrede lån skiller seg likevel ut - lån med  
sikkerhet, som boliglån, kan nemlig i stor grad løses 
ved salg av pantet.

Bra for alle 
For usikrede lån er det ingen pant som kan løse 
eventuelle problemer for involverte parter.  
Dette gjør at disse sakene er krevende å løse.  
Et gjeldsregister, ved gunstig utforming, kan bidra 
til å redusere denne typen saker. I hovedsak gjøres 
dette ved å fange opp endringer i privatøkonomien 
til søkere som ennå ikke er tilgjengelig via lignings-
informasjon. Dersom gjeldsregisteret blir direkte-
oppdatert med informasjon om lånesøkerens 
kredittrelaterte aktivitet, vil færre lån innvilges til 
personer som ikke er i stand til å betjene gjelden. 
Dette tjener alle aktører på: Banken reduserer sine 
tap, inkassoselskaper kan bruke mindre ressurser  
på krevende saker og færre vil havne i alvorlige 
gjeldsproblemer.   

Flere tiltak på plass
Lavere renter gjør kredittbasert forbruk og invester-
inger i dag relativt sett billigere enn forbruk og 
investeringer i morgen. Derfor er det ikke over-
raskende at en periode med vedvarende lave renter 
har resultert i et historisk høyt gjeldsnivå. Foreløpig 
har andre hensyn veid tyngre enn husholdningenes 
gjeldsgrad ved rentefastsettelsen til Norges Bank. 
Derfor har det blitt iverksatt andre tiltak for å  
dempe gjeldsveksten. Boliglånsforskrift, forskrift  
for markedsføring av forbrukslån og nye retnings-

linjer for forbrukslån er implementert. I tillegg  
arbeides det altså med å opprette et gjeldsregister. 
Dette kommer på toppen av innføringen av nye  
kapitalkrav.

Liten andel  
Usikret kreditt står for omtrent 3 prosent av hus-
holdningenes samlede gjeld i Norge. Derfor er det 
tiltak rettet mot sikret kreditt som i hovedsak vil  
redusere gjeldsveksten til husholdningene. Tilgang 
på usikret kreditt er et gode for samfunnet.  
Det frigjør bindingen mellom konsum og inntekt  
på kort sikt, og gjør husholdningene i stand til å  
betjene uforutsette utgifter. Selv om ikke alle,  
av ulike årsaker, benytter seg av denne muligheten, 
er det et gode at muligheten finnes. 

Informasjon, ja takk!
Kostnaden ved tilgang på usikret kreditt er at  
banker og låntagere i enkelte tilfeller pådrar seg for 
mye risiko. Informasjon som gjør det enklere å skille 
gode og dårlige betalere er derfor en fordel for alle 
involverte parter. I dag er ligningsinformasjon  
vesentlig i de fleste kredittvurderingsprosesser.  
Vår erfaring er at privatøkonomien kan endre 
seg betydelig mellom to ligninger. Bedre tilgang 
på informasjon vil derfor redusere de samfunns-
økonomiske kostnadene tilknyttet usikret kreditt 
(færre «gjeldsslaver»), uten at de samfunns-
økonomiske gevinstene ved tilgang på usikret  
kreditt reduseres.

Alle tjener på 
gjeldsregister, 
ingen tjener på 

gjeldsslaver

Enklere å skille gode  
& dårlige betalere

Et gjeldsregister vil kunne fange opp 
endinger i forbrukernes kredittrelaterte 

aktivitet, som gjør det enklere å 
kontinuerlig se hvem som vil kunne 

betale for seg og ikke.

vs. Verken banken, inkasso selskapet eller 
låntager tjener på at det lånes ut penger 
til de som ikke har evne til å betjene 
gjelden. Et gjelds register kan derfor  
redusere kostnader for alle parter.

Morten Trasti   |   Inkassoanalytiker Lindorff
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Historien har vist oss at boligpriser og husholdnin-
genes gjeld henger sammen. I et opphetet bolig-
marked med prisvekst og økning i husholdningenes 
gjeldsgrad ble strammere utlånspraksis vedtatt. 
Formålet var en mer bærekraftig utvikling i bolig- 
lånsmarkedet. Etter reguleringen har det vært en 
moderat korreksjon i boligpriser, med særlig effekt 
i Oslo.

Gjeldsveksten øker tross regulering av boliglån
I Finanstilsynets nylige vurdering av boliglånsfor-
skriften, vises det til andre faktorer enn at forskrif-
ten alene har bidratt til prisfallet. Uavhengig av  
effektene i seg selv ser ikke Finanstilsynet det som 
sin oppgave å finstyre regionale utviklingstrekk i 
boligmarkedet. De ønsker ikke å videreføre et  
geografisk skille med strengere regulering i hoved-
staden.   

Bankenes utlånspraksis er påvirket av forskriften, 
men reguleringen har hatt begrenset effekt på 
husholdningenes gjeld som har økt ytterligere i 
perioden. På grunn av usikker utvikling fremover, 
velger tilsynet å videreføre forskriftsregulering av 
utlånspraksisen.    

Forbrukere beskyttes mot forbrukslån   
Nordmenns appetitt på forbrukslån når stadig nye 
høyder. Undersøkelser viser at forbruk, reiser og 
oppussing topper oppgitt formål. Ikke alle forstår de 
finansielle forpliktelser de påtar seg. Misligholdet av 
forbrukslån er høyere enn for andre kreditter og lån. 

Forskrift om markedsføring og retningslinjer for for-
brukslån ble løsningen for å få grep om utviklingen. 
Tiltakene må sees i lys av et ønske om å beskytte 
forbrukerne mot gjeld de ikke kan betjene. 

Finanstilsynet rapporterte i januar, at flere finans-
foretak ikke har klart å gjennomføre de nye retning-
slinjene. Strammere regulering av boliglån kan også 
bidra til økt etterspørsel av forbrukslån. Det er der-
for for tidlig å slå fast effekten av virkemidlene. 

Manglende studier på effekt av gjeldsregistrering
Gjeldsinformasjonsloven ble endelig vedtatt i høst. 
Den gjør det mulig å rapportere og utlevere opplys-
ninger om usikret gjeld til finansforetak.  Formålet 
med loven er å forhindre uheldige låneopptak, og 
forbedre kredittvurdering ved innvilgelse av kreditter.  

I forbindelse med lovutredningen, fant man ingen 
internasjonal forskning eller systematiske statistikker 
over effekter knyttet til bruk av registrerte gjelds- 
opplysninger. Studier viste at informasjonen gjør 
bankene bedre i stand til å forutse om kunden vil 
misligholde eller ikke. Andre rapporter viste at inn-
vilgelse av lån økte, mens misligholdet avtok. 

I skrivende stund har ingen startet opp et gjelds- 
informasjonsforetak. To aktører, Evry og Finans 
Norge, har søkt om konsesjon. Forhåpentligvis vil 
det forskes på effekten når driften er i gang. 

Målrettet behandling
Flere forslag om innstramminger av lånepraksisen er 
allerede foreslått. Gjennomgangen ovenfor nødven-
diggjør spørsmål om all regulering er hensiktsmes-
sig, tilstrekkelig eller riktig. Stadig nye virkemidler i 
kampen mot gjeldsvekst, gjør det vanskelig å identi-
fisere hvilke tiltak som faktisk har hatt den ønskede 
effekt. En regulering kan også virke mot sin hensikt. 
Skal man få riktig legebehandling, trengs en grun-
dig undersøkelse. Det er kanskje på tide med den 
samme metoden her.

Er loven 
alltid riktig 
medisin? 

Lovgivning kan være et tjenlig middel for å 
nå et bestemt mål. Nye reguleringer for å 
innskjerpe kredittmarkedet ble innført i 2017. 
Det er viktig å stille spørsmålet: Oppnås 
virkemidlenes formål og forventede effekt? 
Hanne Riksheim  |   Juridisk direktør i Lindorff AS og Leder for Virke InkassoutvalgFo
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Lindorff har aldri hatt flere saker mot privat personer 
som oppholder seg i utlandet. Ved utgangen av 
2017 jobbet Lindorff International med samlede 
krav på 2,2 milliarder kroner til inkasso. I nesten en 
av fem tilfeller har de som har stukket av fra  
regningen ukjent adresse.

- Når en som skylder penger flytter ut av Norge, 
forsvinner ikke kravet personen har opparbeidet 
seg. Det gjelder selvsagt også for de som befinner 
seg på en ukjent adresse. Å kjøre saker mot utlandet 
kan være dyrt, men den høye løsningsgraden viser 
at det er verdt det, sier administrerende direktør  
i Lindorff Siv Hjellegjerde Martinsen.

25 prosent av de som stikker fra Norge med 
ubetalte regninger flytter til Sverige, etterfulgt av ni 
prosent til Danmark og fem prosent til Storbritannia. 

Må legitimere seg
Felles for alle de som skylder penger er at de 
tar med seg ubetalt gjeld knyttet til eksempelvis 
kreditt kort, mobiltelefoni eller forsikring når de 
flytter fra Norge. Totalt jobber Lindorff med 6 092 
«adresse ukjent»-saker med utestående saldo som 
i snitt utgjør 56 232 kroner.  

- Vi oppfordrer alle som selger varer og tjenester  
til å bli enda grundigere i salgsarbeidet mot kunden. 
Løsningen er å sørge for at kundene legitimerer seg 
tilstrekkelig slik at de lettere kan stå til ansvar for 
ubetalt gjeld, sier Hjellegjerde Martinsen. 

På denne måten er det enklere å få tak i de som  
ikke har gjort opp regningene i Norge. Med bedre 
legitimering er det mulig å ha debitors fødselsdato 
og informasjon om hvor debitor er statsborger.  
Ofte er ikke personens navn alene tilstrekkelig for  
å finne riktig ny adresse. Ofte drar personer som har 
vært i Norge for en periode hjem til sitt opprinnelige 
hjemland. Det er da det kan være avgjørende at vår 
kunde har bedt sine kunder om å legitimere seg.

Avsløres på sosiale medier 
Kun i 1 784 tilfeller der skyldneren har ukjent 
adresse i utlandet, har Lindorff et telefonnummer  
å kontakte. 

- I slike tilfeller bruker vi blant annet sosiale medier, 
der en skyldner ofte legger igjen spor som kan si  
oss noe om hvor vedkommende oppholder seg.  
I mange tilfeller får vi også hjelp fra lokale 
samarbeids partnere for å lete opp vedkommende, 
forteller Hjellegjerde Martinsen. 

Willumsen kan forklare at Lindorff sørger for en  
Individuell behandling av hver enkelt sak ved bruk 
av språkkyndige, erfarne saksbehandlere og et 
sterkt agentnettverk.

- I 2017 sørget dette arbeidet for tilbakebetaling av 
godt over en kvart milliard kroner. Vårt håp er likevel 
at dette beløpet blir større i 2018 og at vi sammen 
med våre kunder kan sørge for ytterligere tilbake-
betalinger takket være at man opererer med  
strengere krav til legitimering, avslutter hun. 

Behov for 
ytterligere 
legitimering 
av kunder

19%
av sakene i utlandet er  

rettet mot folk som befinner  
seg på ukjent adresse

Aldri før har like mange flyttet ut av landet med 
ubetalte betalingskrav. Hele 19 prosent av sakene 
i utlandet er rettet mot folk som befinner seg på 
ukjent adresse, noe som gjør inkassoarbeidet mer 
utfordrende.
Rune Ohlgren  |  Salgssjef Lindorff InternationalFo
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Person-
markedet

Ved utgangen av 2017 hadde i 269 700 nordmenn 
betalingsanmerkning – en økning på 4,7 prosent  
sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2016.

Totalt har i overkant av hver 18. nordmann 
betalingsanmerkning, og veksten er størst  
i oljefylkene.

5,0
anmerkninger per person i snitt av 
de som har betalingsanmerkninger.
Personer mellom 30 og 50 år trekker 
opp statistikken

12 Lindorffanalysen Nr. 1 2018 13
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Historisk høyt gjeldsnivå
Husholdningenes lånegjeld i prosent av disponible inntekter
Kilde: Norges Bank

Husholdningenes 
gjeldsbelastning

På tross av dette har vi identifisert seks 
faresignaler ved inngangen til 2018:

1. Gjeldsgraden til husholdningene øker fra et 
allerede historisk høyt nivå
I gjennomsnitt har norske husholdninger en gjeld  
på i overkant av 220 prosent av disponibel inntekt. 
Gjelden er imidlertid ikke jevnt fordelt, noe som  
innebærer at enkelte husholdninger har en gjeldsgrad 
som er langt over gjennomsnittet. 

2. Inkassobeløpene vokser raskere enn antall 
skyldnere
Dette gjenspeiler seg i inkassostatistikken, der  
hovedstolen vokser raskere enn antall skyldnere på 
innkommende saker. Inkassobeløpet per skyldner øker. 
Historisk sett tar det lenger tid å løse saker jo høyere 
beløpet tilknyttet saken er. Inkassoutviklingen antyder 
derfor økte tap.

3. Flere misligholdte kredittkort
Antall kredittkortsaker er en ledende indikator på 
antall inkassosaker. Det vil si at antall kredittkort saker 
øker i forkant av en mer generell oppgang i antall 
inkassosaker. Noe av årsaken til dette er at kreditt-
kort til en viss grad benyttes til å betjene annen gjeld. 
Antall kredittkortsaker økte med i overkant av 30 
prosent det siste året, noe som historisk sett antyder 
en kommende generell vekst i antall innkommende 
inkassosaker.

4. Fallende boligpriser og kredittinnstramninger
Boligprisene har falt gjennom 2017. Fallende  

boligpriser reduserer husholdningenes formuesinntek-
ter, noe som igjen øker misligholdet. I tillegg reduseres 
kredittilgangen når boligprisene faller. Boliglånsfor-
skriften, som ble innført 1. januar 2017, bidro trolig til 
å redusere kredittilgangen, og dermed også bolig-
prisveksten. Dersom kredittilgangen til husholdningene 
reduseres for raskt får husholdningen liten tid til å 
tilpasse seg, noe som vil øke betalingsproblemene i 
husholdningssektoren. 

5. Økte renter
Rentene har vært lave over en lengre periode. På tross 
av dette økte husholdningenes rentebelastning i løpet 
av fjoråret. Effekten av økt rentebærende utlånsvolum 
var dermed sterkere enn noe lavere utlånsrenter.  
Norges Bank varslet før jul at renta vil bli hevet mot 
slutten av 2018. Selv en beskjeden renteoppgang vil 
bety en markert økning i rentebelastningen, spesielt 
for husholdninger med mye gjeld. Dette vil isolert sett 
medføre en økning i misligholdet, siden en større andel 
av disponible inntekter vil gå til rentekostnader,  
noe som igjen reduserer disponible inntekter til å  
betjene andre kredittutgifter. 

Konklusjon: Grunn til bekymring
Punkt 1-3 indikerer at de finansielle ubalansene i hus-
holdningssektoren har økt i løpet av fjoråret. Med 
dette som utgangspunkt kan faktorene 4-6 utløse  
en markert oppgang i misligholdet og økte tap for 
kredittgivere. Det er derfor grunn til å være på vakt 
også i 2018, selv om realøkonomien bedret seg i 2017.

Fem faresignaler 
ved inngangen 
til 2018

I løpet av 2017 snudde vinden i norsk økonomi.  
Arbeidsledigheten falt noe tilbake og reallønningene 
vil trolig øke igjen i 2018. På sikt innebærer dette 
bedret betalingsevne, som igjen antyder redusert 
mislighold. Men det er også noen skyer i horisonten.

Vær på vakt også i 2018, 
selv om realøkonomien

bedret seg i 2017

1514 Lindorffanalysen Nr. 1 2018
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Hovedstol og antall saker
Sesongjustert indeks, 4.kv.2006=100.
Kilde: Lindorff

Antall saker
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Antall kredittkortsaker og øvrige saker
Sesongjustert indeks, 2. kv. 2014 = 100.
Kilde: Lindorff

Kredittkort

Øvrige saker

Inkassostatistikken viser at misligholdt beløp har  
økt med 41 prosent i løpet av de siste tre årene.  
Antall skyldnere har vært om lag uendret i tilsvar- 
ende periode, noe som innebærer at størrelsen på 
inkasso gjelden øker for hver person som har en sak 
som går til inkasso. Denne utviklingen så vi også i 
forkant av og under finanskrisen. Isolert sett tilsier 
dette at tapene vil øke på kort sikt.

Økt offentlig pengebruk, fortsatt lave renter, gun-
stig kronekurs og økt internasjonal etterspørsel har 
bidratt til at veksten i norsk økonomi igjen er på vei 
opp og arbeidsledigheten er på vei ned. På lang sikt 
er dette gode nyheter for utviklingen av mislighold. 
Det er likevel noen faresignaler.

Økt konsentrasjon av misligholdt gjeld
Ved utgangen av fjerde kvartal var i overkant av  
270 000 personer registrert med en aktiv betalings- 
anmerkning. Dette var en økning på i overkant av 
fire prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal 
i 2016. Antall betalingsanmerkninger økte i samme 
periode med rundt det dobbelte. I gjennomsnitt har 
hver person med betalingsanmerkning fem aktive 
anmerkninger. Dette betyr trolig at mer misligholdt 
gjeld samles om personer som allerede har betal-
ingsanmerkning. Dette mønsteret er også synlig i 
inkassostatistikken.

Antall innkommende inkassosaker økte i fjerde 
kvartal med rundt 16 prosent, sammenlignet med 
tilsvarende periode året før. Det tar tid før endringer 
i arbeidsmarkeds- og inntektsutviklingen medfører 
endringer i misligholdet. På tross av tiltagende vekst 
og fallende arbeidsledighet gjennom fjoråret ser vi 
at misligholdet fortsatt øker. 

Antall kredittkortsaker øker
I løpet av de siste to årene har antall kredittkortsaker 
som går til inkasso økt med om lag 50 prosent.  
Veksten kan ifølge Finansieringsselskapenes  
Forening1 ikke forklares gjennom en økning i antall 
kredittkort. Tidligere perioder har vist at antall  
kredittkortsaker øker i forkant av en generell økning 
i antall inkasso saker. Dette kommer trolig av at  
kredittkortet benyttes til å betale andre utgifter, 
som for eksempel vare handel, strøm og telefon.

Når kredittkortet går til inkasso blir det vanskeligere  
å fortsette å betale annen type gjeld med kreditt- 
kort, noe som igjen resulterer i at overnevnte utgifter 
også går til inkasso. Årsaken til dette er at kredittil-
gangen begrenses når kredittkortet går til inkasso.

Kraftig økning 
i inkasso- og 
kredittkortgjeld

 1.  https://www.finfo.no/statistikk/.

Mens antallet personer med inkassosak er relativt stabilt, har inkasso- 
gjelden økt med over 40 prosent de tre siste årene. Samtidig har antall 
inkassosaker blant kredittkort økt med 50 prosent de to siste årene. 
Trolig blir det flere inkassosaker og økte tap fremover.

• Inkassobeløpet vokste med over  
20 prosent sammenlignet med  
tilsvarende periode i fjor

• Misligholdt beløp vokser raskere  
enn antall saker

• Flere kredittkort til inkasso antyder  
at antall inkasso saker vil øke også 
kommende kvartaler
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Hovedstol Oljebeltet og øvrige regioner
Sesogjustert indeks, 2.kv. 2014 = 100
Kilde: Lindorff

Oljebeltet

Øvrige regioner
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Hovedstol eldre og øvrige aldersgrupper
Sesongjustert indeks, 4. kv. 06 = 100.
Kilde: Lindorff

Eldre (60+)

Totalt

Hovedstolen på inkassosaker i oljebeltet har  
økt med rundt 20 prosent det siste året. Ifølge  
Experian har antall personer med betalingsan-
merkning i samme periode økt med 6,5 prosent. 
Økningen har vært størst i Rogaland. Dette er ikke 
overraskende. Årsaken er at Rogaland har betydelig 
mer petroleumsrettet virksomhet enn øvrige fylker  
i regionen.

Færre problemer i oljebeltet?
At betalingsproblemene i Rogaland øker, på tross av 
at arbeidsledigheten har falt, kan i utgangspunktet 
virke som en motsetning. Det tar imidlertid tid før 
konjunkturutviklingen gir utslag i misligholdet.  
I tillegg er ikke nedgangen i arbeidsledigheten  
i Rogaland utelukkende positiv. Mye av nedgangen 
skyldes at flere personer i Rogaland trer ut av  
arbeidsmarkedet enn i andre fylker i oljebeltet.

Fremover, i takt med merkbart bedre realøkonomisk 
utvikling i denne regionen, forventer vi at veksten 
i betalingsproblemer i oljebeltet vil flate ut. Den 
økonomiske særstillingen denne regionen var i 
frem til sommeren 2014 kommer trolig ikke tilbake, 
ettersom oljeprisen ser ut til å stabilisere seg på et 
betydelig lavere nivå sammenlignet med perioden 
2010-2014. Dette vil trolig medfører at omfanget av 
betalingsproblemer i denne regionen vil stabilisere 
seg nærmere landsgjennomsnittet enn tidligere.

Inkassogjelden øker mest blant eldre
Hovedstolen på innkommende inkassosaker har 
siden 2012 økt betydelig raskere blant personer 
over 60 år sammenlignet med øvrige aldersgrupper. 
Dette gjelder både for inkassosaker og betalings-
anmerkninger. Utviklingen må sees i sammenheng 
med økt befolkningsvekst og en gradvis endring i 
kredittvaner blant den eldre delen av befolkningen. 
Husholdningenes konsum forbruk og inntekt i  
Nasjonalregnskapet er ikke fordelt på alders-
grupper. Men det virker sannsynlig at de som går ut 
i pensjon i dag har andre kreditt- og forbruksvaner 
enn de som pensjonerte seg for noen tiår siden.

Oljebeltet 
er ikke 
friskmeldt

Betalingsutfordringene i oljebeltet øker fortsatt,  
og spesielt i Rogaland. Utviklingen i arbeidsmarkedet  
er likevel positiv. Samtidig øker inkassosakene blant  
de eldre raskest over hele landet.

Hva er oljebeltet?

Fylkene Vest-Agder, Rogaland, 
Hordaland, Møre og Romsdal 
og Sogn og Fjordane er gitt 
fellesbetegnelsen «oljebeltet».

Oljefylkene påvirker 
negativt. 

Dette har sammenheng med økt 
arbeidsledighet, som følge av 
oljenedturen.
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Prosentvis endring i antall personer med 
betalingsanmerkning (4. kvartal 2016  
– 4. kvartal 2017). Her er det fortsatt 
økning på Vestlandet, etter flere kvartaler 
på rad, med størst økning i Rogaland. 

Landsbasis 4,8

Utviklingen i antall 
personer med 
betalingsanmerkning:

Fylker med høyest og lavest andel innbyg-
gere med betalingsanmerkninger. Finnmark 
og Østfold sliter med betalingene, mens 
Sogn og Fjordane klarer seg klart best.  
Tallene er oppgitt i prosent av innbyggere 
med ligning, altså de over 18. 

Landsbasis 5,8

Andel av 
befolkningen med 
betalingsanmerkninger:

Finnmark 7,5

Nord-Trøndelag 5,8

Sør-Trøndelag 5,1

Hedmark 6,7

Akershus 5,3

Rogaland 4,9

Hordaland 5,3

Møre og Romsdal 4,9

Nordland 6,0

Troms 5,9

Sogn og
Fjordane 3,4

Østfold 7,2

Oslo 6,4

Vestfold 6,6

Buskerud 6,2

Telemark 6,9

Aust-Agder 6,1

Vest-Agder 5,6

Oppland 6,1

Finnmark 4,7

Nord-Trøndelag 3,3

Sør-Trøndelag 4,1

Hedmark 2,4

Akershus 2,4

Rogaland 7,7

Hordaland 6,0

Møre og Romsdal 6,9

Troms 4,1

Sogn og
Fjordane 4,6

Østfold 0,9

Oslo 5,1

Vestfold 1,8

Buskerud 2,5

Telemark 4,1

Aust-Agder 5,0

Vest-Agder 5,3

Oppland 1,7

Nordland 2,9

42  
milliarder
kroner

1,3
millioner

Nordmenn har ubetalte regninger til en  
verdi av 42 milliarder kroner. De utestående 
beløpene har økt med 11,1 % fra tredje kvartal 
i fjor.

betalingsanmerkninger i andre kvartal. 
Nordmenn har 1 295 862 betalings- 
anmerkninger i tredje kvartal 2017.  
Det er en økning på 7,6 % mot samme  
periode i fjor. Dette er regninger som ikke  
er betalt etter gjentatte purringer. 

2 over snitt2

1

0

-1

-2

1 over snitt

1 under snitt

2 under snitt

Snitt

162 552
kroner

53 %

per person i snitt. Nordmenn med 
betalingsanmerkning skylder i snitt over 
160.000 kroner hver. Det er en vekst på  
syv prosent sammenlignet med for ett  
år siden.

17 128 eldre sliter med å gjøre opp 
regningene sine, mot 11 207 personer 
over 66 år for fem år siden. Ingen andre 
aldersgrupper har en like negativ utvikling.

De fem siste årene, fra tredje kvartal 2012 til 
tredje kvartal 2017, har det vært en økning 
på 53 prosent i antall personer over 66 år 
med betalingsanmerkning. Dette var en 
økning på sammenlignet med tilsvarende 
kvartal i fjor. Økningen skyldes dels aldrende 
befolkning, men hovedårsaken til veksten er 
trolig endrede kredittvaner blant de eldste.

De yngste 
har en 
stabil 
utvikling
 
Gjeldsproblemer blant de yngre er mye 
omtalt, og de siste årene har antallet unge 
med betalingsproblemer ligger mellom  
51 000 og 53 000 personer. I tredje kvartal 
sliter 53 270 personer under 30 år med 
regningene, en vekst på 3,7 prosent mot 
samme kvartal i fjor.

Visste du at... 

... du kan få avslag på søknad om 
blant annet bil- og boliglån, samt 
kreditt, hvis du har en betalings- 
anmerkning. 

Du kan også få problemer med 
å få visse typer jobber. Men 
anmerkningen blir slettet så raskt  
du gjør opp for deg. 
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Kredittkortsaker fordelt på utvalgte regioner
Sesongjustert indeks, 1.kv. 2005 = 100.
Kilde: Lindorff

Oljebeltet

Oslo

Norge

Boligprisene fortsatte å falle i fjerde kvartal,  
og 12-månedersveksten er nå negativ. I tidligere 
perioder med negativ boligprisvekst har  
mislig holdet økt.  

Økt sparing bremser økonomien
Husholdningene begynner å spare når verdien  
på boligen faller for å gjenopprette balansen  
mellom gjeld og formue. Tilleggslån ved siden av 
boliglånet bidrar til at rentekostnadene øker, som 
igjen vil føre til økt mislighold. Økt sparing betyr 
mindre inntekter andre steder i økonomien.  
Også dette øker misligholdet. I tillegg blir det  
vanskeligere for den enkelte å få kreditt, fordi  
verdien på sikkerheten bak boliglånet faller. 

Alle har sin egen unike situasjon, som betyr at  
et boligprisfall vil ramme husholdningene ulikt.  
Hus holdninger som kom sent inn på boligmarkedet, 
særlig mot slutten av den kraftige prisoppgangen 
vi nå tilsynelatende har lagt bak oss, vil være ekstra 
sårbare. Dette gjelder spesielt de som har kjøpt  
i Oslo, der prisfallet har vært størst etter en lang  
og kraftig prisoppgang.

Finansiell buffer minker
Antall kredittkort som går til inkasso i Oslo har  
økt med 55 prosent de siste to årene. I tillegg  
har inkassobeløpet økt, samtidig som antall  
skyldnere har avtatt. Utviklingen antyder isolert 
sett at misligholds volumet vil øke i Oslo kommende 
periode. 

Det er nærliggende å anta at flere husholdninger  
i Oslo har tatt opp et forbrukslån for å innfri  
regulatoriske krav ved kjøp av bolig, siden bolig-
prisveksten i Oslo har vært spesielt sterk. I tillegg 
har ikke bankene anledning til å fravike regelen om 
15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig i Oslo.  
Disse husholdningene vil være spesielt utsatt  
ved en renteoppgang eller bortfall av inntekter. 
Dette kommer av at den finansielle bufferen trolig  
er liten, i tillegg til at det er få muligheter til å 
overføre et eventuelt forbrukslån til boligen, 
med mindre boligprisveksten igjen skulle tilta.

Bolig prisfall 
gir mer 
mislighold
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Oppslaget her skal 
jobbes mer med

Aksje-
selskaper

Konkursveksten i bygg- og anleggsbransjen  
var 23 prosent i fjerde kvartal 2017 mot  
samme periode året før.
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Tilgang skyldnere
Sesongjustert indeks, 1. kv. 2012 = 100.
Kilde: Lindorff

Tilgang skyldnere,  
indeks, sesongjustert
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Inkasso bedriftsmarkedet
Antall skyldnere, hovedstol og snittstol. Indeks, 1. kv 2006 = 100.
Kilde: Lindorff

Indeks saker

Indeks skyldnere

Snitt per sak

Hovedstol

Gjennom 2017 har det vært en nedgang i 
andel av inkassosakene som blir løst innen 
tre måneder. I tillegg ser vi at sakene som 
blir løst tar kortere tid. Dette kan bety at 
forskjellene øker i typen fordringer som 
blir misligholdt, på den måten at det er et 
tydeligere skille mellom gode og dårligere 
betalere. 

Tidligere har nedgang i andel løste 
inkasso saker tydet på finansiell slitasje 
hos utvalgte selskaper. Dette reduserer 
videre evne til å betjene gjeld og øker 
i tillegg isolert sett sannsynligheten for 
konkurs blant selskapene dette gjelder. 
Dette skaper grunn til å forvente at det vil 
fortsatt ta noe tid før vi ser en tydelig ned-
gang i misligholdet blant norske bedrifter. 

Misligholdet øker
Lavere etterspørsel fra selskaper i 
petroleums sektoren og lavere etter-
spørselsvekst fra husholdningene bidrar 
til økt mislighold blant norske bedrifter. 
Samtidig viser analysen at stagnerende og 
fallende priser i boligmarkedet reduserer 
kredittbasert forbruk blant folk flest og 
dermed generell etterspørsel mot 
nærings  livet. Dette har åpenbare  
konse kvenser for den enkelte bedriftens 
lik viditet og dermed evne til å betjene  
utestående gjeld på kort sikt.

Dette går tydelig frem av antall bedrifter 
med nye inkassosaker som går til Lindorff. 
Det har vært en relativt liten, men jevn 
økning i dette antallet siden 2012.  

Den tydeligste oppgangen kom like  
etter toppen av oljeinvesteringene i siste 
halvdel av 2014. Økningen har samtidig 
flatet ut i 2017, noe som tyder på at  
situasjonen stabiliserer seg i takt med  
den økonomiske utviklingen.

Flere inkassosaker
Under og etter finanskrisen økte antallet 
selskaper som hadde gjeld til inkasso. 
Samtidig steg også størrelsen på disse 
kravene, og gjennomsnittsbeløpene per 
selskap som skyldte penger gikk totalt sett 
opp. Siden toppen av oljeinvesteringene 
i 2014 har totalt misligholdt beløp steget 
noe, sammenlignet med endringene under 
og like etter finanskrisen. Dette skyldes 
trolig at oljeprisfallet utløste en regional 
og næringsspesifikk lavkonjunktur, mens 
finanskrisen rammet bredt på tvers av 
ulike næringer.

Dette skyldes trolig at oljeprisfallet  
utløste en regional og næringsspesifikk 
lav konjunktur, mens finanskrisen rammet 
bredt på tvers av ulike næringer. Samtidig 
har totalt antall bedrifter som misligholder 
fortsatt å øke, spesielt siden oljeprisfallet, 
slik at gjennomsnittbeløpet for hvert  
selskap har gått ned i samme periode. 
Dette henger også delvis sammen med  
at i oppgangstider øker mengden transak-
sjoner, og dermed også fordringer som 
kan misligholdes. Selv om sannsynligheten 
for at et skyldt beløp misligholdes går ned, 
kan derfor likevel den totale mengden 
bedrifter med inkassosak gå opp. 

Færre inkassosaker 
blir løst

Antall inkassosaker som løses er færre, samtidig går 
det mindre tid på å løse de sakene der pengene faktisk 
blir betalt. Dette viser at enkelte selskaper opplever 
finansiell slitasje, som kan bety større andel konkurser 
blant disse fremover.
Tor-Erik Wold Ingebretsen  |  Analytiker i LindorffFo
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Antall konkurser, utvalgte bransjer
Endring fra Q4 2016
Kilde: Lindorff/Experian

Q4 2016

Q4 2017

Endring

Industri
Bygge- og 

anleggsvirksomhet
Varehandel og reparasjon 

av motorvogner
Omsetning og drift  

av fast eiendom
Overnatting og  

servering

-20 %

23 %

14 %

2 %

6 %

Som følge av at antallet nyetableringer har økt, har andelen 
selskaper som har gått konkurs forholdt seg stabilt.  
Samtidig er det tegn på at dette kan være i endring.  
I 2017 gikk i gjennomsnitt 0,39 prosent konkurs, mot 0,38  
i 2016 og 2017. Veksten i antall konkurser har med andre 
ord overgått etableringene i året som har gått. 

Bygg- og anleggsbransjen har opplevd høyere investerings- 
og etableringstakt i forhold til øvrige bransjer. Samtidig har 
yngre selskaper større sannsynlighet for å gå konkurs enn 
etablerte aktører. Spesielt skjer dette på grunn av lavere 
likviditet og lavere kredittverdighet. Ved lavere lønnsomhet 
ser vi derfor større antall konkurser. 

En annen årsak er at korreksjonen i nyboligmarkedet har 
påvirket forventningene. Tidligere var forventningene at 
flere selskaper etablerte seg i markedet, men etablerings- 
takten har gått ned. 

Utviklingen i byggenæringen gir ringvirkninger
Husholdningenes investeringer i egen bolig utgjør en  
større andel av verdiskapningen enn oljeinvesteringene. 
Dette innebærer at utviklingen innenfor byggevirksomhet 
også påvirker andre næringer. Perioden med økt aktivitet 
er nå i ferd med å snu. Dette gir i første omgang utslag  
i konkurs tallene i bygg- og anleggsnæringen, men kan  
også påvirke privatmatmarkedet. 

Sammen med økt etterspørsel i offentlig sektor har  
økningen i byggebransjen demmet opp for et bredere fall  
i arbeidsledigheten. Dersom nedgangen i boligprisene  
fortsetter vil dette også synes i økende konkursandeler  
i bygg- og anleggsbransjen. Dette vil påvirke arbeids-

markedet, og vil senke etterspørsel mot næringslivet  
generelt. Isolert sett vil dette bidra til en svekket likviditet 
for selskaper også utenfor byggerelatert virksomhet,  
men nedgang i boligprisene vil også påvirke husholdning-
enes gjeldsbetjeningsevne. 

Stabil andel bedrifter med betalingsanmerkning
Selv om konkursbegjæringer er en utvei for kreditorer  
til å få kompensasjon for tapt kreditt, har ikke den siste  
tiden vist tegn til en generell økning i misligholdet innenfor 
bygg- og anleggsbransjen. Samlet anmerket beløp har 
holdt seg stabilt på rett over 900 millioner kroner. Andelen 
selskaper med betalingsanmerkning, det vil si der betaling 
av utestående er uteblitt, ligger på omtrent 11 prosent.

Noe av årsaken til disse forholdene er økningen i antall  
selskaper – fra 2015 har antall med betalingsanmerkning  
økt fra 4 000 til like under 5 000, mens antall selskaper  
har økt fra 35 000 til 42 000. Lavere kredittverdighet  
blant de nyetablerte selskapene gjør at kredittrisikoen i  
markedet ikke øker med markedsveksten. Samtidig består 
mye av misligholdet av fordringer.

Årsakene til dette er blant annet leverandørstrukturene  
i bransjen, samt høy grad av operasjonell finansiering  
fremfor låneinvesteringer. Reduksjon i investeringsveksten 
innebærer derfor ikke bare lavere etterspørsel overfor  
leverandører, men også økt sannsynlighet for mislighold. 
Fortsetter boligprisfallet gjennom 2018 er det derfor  
rimelig at dette vil gå utover konkursandelene, i tillegg  
til mislighold av fordringer og bedriftslån.

Antall konkurser i Norge øker. En av årsakene er kraftig 
økning i antall konkurser bygg- og anleggsbransjen, 
som hadde en økning på 23 prosent i selskaper som 
ble begjært konkurs i fjerde kvartal.

Stor 
konkursøkning i 
byggebransjen
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Antall aktive selskaper, utvalgte bransjer
Endring fra Q4 2016
Kilde: Lindorff/Experian
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1,5 %

3,1 %
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Bedriftene i byggenæringen er mer optimistiske  
enn på lenge, lønnsomheten står det verre til med.  
I en undersøkelse blant Byggenæringens Lands-
forenings medlemmer svarer over halvparten av 
bedriftslederne at de har planer om å øke bemann-
ingen første halvår 2018. 22 prosent tror 2017 endte 
med et underskudd eller nullresultat. Konkurransen 
i markedet er stor og prispresset høyt - antall 
konkurser har derfor holdt seg relativt høyt.

Stor risiko
Bedriftene i byggenæringen opererer med stor 
risiko. Kravene til egenkapital er lave fordi det 
meste av utstyr kan leies og innkjøp av varer i 
mange prosjekter gjøres av utbygger. Selskapene 
trenger dermed lav kontantbeholdning. Problemene 
oppstår når kunder ikke betaler eller prosjektlønn-
somheten blir svakere enn forutsatt. Mange bedrift-
er setter i praksis dermed hele egenkapitalen i spill 
i hvert enkelt prosjekt. Nye selskaper er ekstra sår-
bare fordi de ikke har hatt mulighet til å bygge opp 
egenkapital. Tap på enkeltprosjekter kan dermed 
sende selskapet til skifteretten selv om egenskap-
ene og lønnsomheten i selskapet skulle tilsi at de 
ville overleve. 

Forventer vekst 
I byggenæringen hadde 1/3 av selskapene etablert 
i 2007 fortsatt aktivitet i 2012, noe vi tror også 
gjelder i dag. Byggenæringen har vokst mer enn 
øvrig næringsliv de siste årene og bedriftene tror 
på videre vekst. Aktiviteten er høy og selv om prog-
nosene spår noe lavere vekst, er det fra et historisk 
høyt nivå. Denne veksten har også ført til mange 
nyetableringer. I følge SSB fører det til mange 
konkurser. Uerfarne bedriftsledere er ofte dårligere 
til å vurdere risiko i prosjektene og med lav egen-
kapital blir risikoen for konkurs høyere enn i mange 
andre næringer. 

Mange nye ...
I oppgangstider vil mange etablere nye selskaper 
for å ta del i veksten. Når oppgangen er over eller 
stabili serer seg, blir konkurransen hardere.  
Selskaper som i et normalt marked ville blitt avviklet 
overlever ved markedsoppgang, men ikke nedturen. 
Konkurser kan derfor være et resultat av stans  
i vekst, fremfor nedgang. Antallet konkurser kan 
også være høyere enn markedssvikten skulle tilsi,  
nettopp fordi man tar igjen et etterslep av  
konkurser.

... og de er små 
Antall konkurser går opp, men summen av beløpet 
som har ført til betalingsanmerkninger har vært  
stabilt gjennom 2017. Det viser at det ikke 
nødvendig vis beløpenes størrelse som fører til 
konkurs, men at bedriftene er for små og har for 
svak soliditet. Næringen leverer tjenester til annet 
næringsliv og når de får betalingsproblemer går 
de problemene videre til selskapene som ikke får 
betaling. 

Boligpriser til besvær
Gjennom 2017 var det en markant endring i pris-
utviklingen i boligmarkedet. Korreksjonen var  
ventet, og lavere salg av nye boliger gjør at vi  
forventer lavere aktivitet enn tidligere år. Boligpris-
fall og varsel om økt rente mot slutten av 2018 gjør 
at flere, spesielt i forbrukermarkedet, trolig inves-
terer mindre i bolig. Samtidig går resten av norsk 
næringsliv godt og arbeidsledigheten har fortsatt 
nedover. 

Bygge-
næringen 
på tynn is

Byggenæringen har vokst mer enn øvrig 
næringsliv de siste årene og bedriftene tror på 
videre vekst. De mange konkurser skyldes lav 
egenkapitalandel, mange nyetableringer, sterk 
konkurranse og høyt prispress. 
Jomar Talsnes Heggdal  |  Fagsjef i Byggenærings Landsforening (BNL) 
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