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OPPSUMMERING 
 
ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER  

Kontaktene melder at produksjonen samlet sett har økt noe de siste tre månedene. I 
oljeleverandørnæringen har fallet avtatt, og i de fleste øvrige næringene har veksten tiltatt siden 
mai. Husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg og tradisjonell industri melder om den 
sterkeste veksten. Bedriftene rapporterer om god vekst i offentlig etterspørsel, bedret 
konkurransekraft og dempet fall i etterspørselen fra oljesektoren. Utsiktene er bedret fra mai i 
alle næringene, og kontaktene ser samlet for seg noe sterkere produksjonsvekst de neste seks 
månedene.  

Kontaktene innen tradisjonell eksportindustri1 melder om god vekst i produksjonen. Bedriftene 
viser fortsatt til bedret konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen. Flere rapporterer om 
kapasitetsutvidelser, og enkelte har kommet inn på nye markeder. I hjemmemarkedsindustrien 
har produksjonen økt moderat, og kontaktene rapporterer fortsatt om sterkere etterspørsel fra 
bygg- og anleggsnæringen og maritime næringer som ikke er oljerelaterte.  Samlet venter 
industribedriftene litt sterkere vekst det neste halve året.  

Oljeleverandørene har hatt markert nedgang i produksjonen de siste 3 månedene, men fallet har 
avtatt siden mai. Bedriftene viser fortsatt til store kostnadsreduksjoner og lav investeringsvilje i 
oljesektoren. Samlet venter oljeleverandørene at nedgangen vil avta videre det neste halvåret.   

I bygg og anlegg rapporterer kontaktene om god vekst i produksjonen de siste tre månedene, og 
de venter at veksten vil tilta litt fremover. Som i de foregående rundene er det særlig økt 
boligbygging og offentlige investeringer som bidrar til å trekke opp veksten.  

I varehandelen har omsetningsvolumet økt moderat, og kontaktene venter litt sterkere vekst de 
neste seks månedene.  

De tjenesteytende næringene rapporterer samlet sett om moderat vekst de siste tre månedene. 
Etterspørselen fra husholdningene er sterkere enn fra næringslivet, og bedriftene innenfor 
husholdningsrettet tjenesteyting oppgir at en svekket krone bidrar til at aktiviteten øker. Innen 
tjenesteyting mot næringslivet melder kontaktene om at kronesvekkelsen og økte offentlige 
investeringer er med på å øke aktiviteten. Flere kontakter viser til at fallet i etterspørselen fra 
oljesektoren er i ferd med å avta. Samlet ser tjenesteyterne for seg noe sterkere vekst det neste 
halve året.  

INVESTERINGER  

Kontaktene planlegger samlet sett en svak vekst i investeringene de neste 12 månedene.  

Oljeleverandørene ser for seg å redusere investeringene det neste året, mens tjenesteyterne 
venter om lag uendret  investeringsnivå. De øvrige næringene planlegger noe vekst i 
investeringene fremover.  

KAPASITETSUTNYTTING OG TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT  

Andelen av kontaktbedriftene som svarer at de vil ha problemer med å møte en eventuell vekst i 
etterspørselen har økt til 21 prosent fra 18 prosent i mai. Særlig tjenesteyterne rapporterer om 
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økt kapasitetsutnytting. I de øvrige næringene er kapasitetsutnyttingen om lag uendret fra 
forrige runde.  

Fortsatt svarer kun et fåtall av kontaktene at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning for 
videre produksjonsvekst.  

SYSSELSETTING OG ARBEIDSMARKED  

Det samlede sysselsettingsnivået hos kontaktene har vært om lag uendret de siste tre månedene. 
Oljeleverandørnæringen rapporterer om det sterkeste fallet, men også tjenesteyterne melder 
om noe nedgang i sysselsettingen. Sysselsettingsnivået i varehandelen er lite endret, mens de 
øvrige næringene rapporterer om noe vekst. Samlet venter kontaktene svak vekst i 
sysselsettingsnivået de neste tre månedene.  

KOSTNADER, PRISER OG LØNNSOMHET  

Kontaktene anslår en årslønnsvekst på 2,4 prosent i 2016, mot 2,3 prosent i mai. 
Oljeleverandørene har det laveste anslaget på 0,8 prosent. De øvrige næringene anslår en 
lønnsvekst på mellom 2,4 og 2,5 prosent.  

Bedriftene rapporterer  om noe vekst i utsalgsprisene de siste 12 månedene. I varehandelen har 
prisene økt tydelig, i hovedsak som følge av svekkelsen av kronekursen. Oljeleverandørene 
rapporterer om et kraftig fall i prisene. Samlet venter kontaktene om lag uendret prisvekst de 
neste 12 månedene. 

Samlet oppgir kontaktene at driftsmarginene har bedret seg noe sammenlignet med samme 
periode i fjor. 
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