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Regionalt nettverk



NASJONAL OPPSUMMERING 

 ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER 
Det ble meldt om en markert vekst i produksjonen samlet sett de 3 siste månedene. Veksten 
var litt svakere enn i forrige runde, om lag i tråd med forventningene. Produksjonsutsiktene er 
marginalt bedre enn i januar, og tilsier at veksten skal ta seg noe opp de neste 6 månedene.  
 
Industrien rapporterte om moderat vekst i produksjonen, om lag som i januar. Det har vært litt 
høyere vekst i eksportindustrien enn i hjemmemarkedsindustrien. Veksten i eksportindustrien 
skyldes i stor grad god vekst innen teknologi, metall, fiskeri og oppdrett. Den lange kalde 
vinteren har dempet produksjonsveksten noe i deler av hjemmemarkedsindustrien. I 
oljeleverandørnæringen har veksten holdt seg på et relativt moderat nivå, men kontaktene 
venter at en markert vekst i ordreinngangen, spesielt fra utenlandsk sokkel, vil gi grunnlag for 
god produksjonsvekst fremover. Veksten i hjemmemarkeds- og eksportindustrien forventes å 
bli mer moderat, på linje med veksten de 3 siste månedene.  
 
I bygg og anlegg har det vært relativt markert vekst. Den lange vinteren har likevel bidratt til 
at produksjonen har vært noe svakere enn ventet. Utviklingen er mest positiv innen boligbygg. 
Innen næringsbygg og for anleggsvirksomheten er veksten stabil, men økt anbudsmengde og 
god ordreinngang indikerer vekst fremover. Samlet ventes en relativt betydelig vekst i bygg 
og anlegg de nærmeste 6 månedene. 
 
Det meldes om relativt lav vekst i varehandelen. Veksten har avtatt noe fra forrige runde og er 
lavere enn ventet. Dette bekrefter signalene fra ringerunden i april om svakere etterspørsel fra 
husholdningene. Det ventes imidlertid at omsetningen skal ta seg markert opp de neste 6 
månedene. 
 
Samlet sett har det vært god vekst i tjenesteytingen de 3 siste månedene, men litt svakere enn i 
de 3 foregående månedene. Veksten avtok noe mer enn ventet for de husholdningsrettede 
tjenesteyterne, men var sterkere enn ventet blant de næringsrettede tjenesteyterne. Kontaktene 
viser til god ordreinngang og venter om lag samme vekst fremover.  

INVESTERINGER 
Det ventes noe vekst i investeringene de neste 12 månedene. Investeringsveksten ventes 
imidlertid å bli litt lavere enn i forrige runde. Industrisektoren venter en relativt høy 
investeringsvekst og har oppjustert anslaget fra januar. I varehandelen, tjenesteyting og 
offentlig sektor ventes en ganske moderat vekst i investeringene de neste 12 månedene, noe 
lavere enn den veksten de så for seg i januar.  

KAPASITETSUTNYTTING OG TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT 
I denne runden oppgir 30 prosent av kontaktbedriftene at de vil ha noen eller betydelige 
problemer med å møte en eventuell vekst i etterspørselen. Dette er en litt lavere andel enn i 
forrige runde (32 prosent). Det er særlig innen tjenesteyting at færre oppgir å ha 
kapasitetsproblemer denne runden. I industrien har andelen som oppgir å ha 
kapasitetsproblemer økt til over 50 prosent.  
 



Andelen som svarer at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved økt 
etterspørsel, er 19 prosent. Dette er om lag som ved forrige rapportering. Det er bygg og 
anlegg som har størst problemer med tilgangen på arbeidskraft. Siden forrige runde er det 
særlig industrien som oppgir at tilgangen på arbeidskraft er blitt vanskeligere, mens færre 
kontakter innen tjenesteytende sektor oppgir at tilgang på arbeidskraft er en begrensning. 

SYSSELSETTING OG ARBEIDSMARKED 
Samlet sett har det vært god vekst i sysselsettingen de 3 siste månedene. Veksten har tiltatt, 
om lag som kontaktene ventet i januar. Veksten har vært sterkest innen tjenesteyting og bygg 
og anlegg, og svakest i offentlig sektor. Det ventes også vekst de neste 3 månedene, men den 
ventes å bli litt svakere enn i de 3 siste månedene.  

KOSTNADER, PRISER OG LØNNSOMHET 
Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2011 var om lag 4 prosent, som innebærer en 
oppjustering på ½ prosentpoeng fra tilsvarende anslag i januar. Kontaktene viser til at flere av 
de sentrale oppgjørene ble høyere enn ventet, spesielt i kommune- og sykehussektoren. 
Varehandelen har marginale oppjusteringer av anslaget fra forrige runde, mens de øvrige 
næringene har økt anslaget med mellom ¼ og ¾ prosentpoeng.  
 
Det rapporteres om tiltakende prisvekst siste 12 måneder. Prisveksten er sterkest i de 
bedriftsrettede næringene, spesielt innen bygg og anlegg. Prisen på innsatsfaktorer stiger og 
god etterspørsel gir rom for økte utsalgspriser. Global prisvekst på mange råvarer slår positivt 
ut for deler av eksportindustrien. Prisene på husholdningsrettede varer og tjenester påvirkes 
også av økte råvarepriser og god vekst i etterspørselen, men stiger mer moderat. Prisveksten 
ventes å tilta de neste 12 måneder.  
 
I sum har driftsmarginene i de siste 3 månedene bedret seg moderat fra samme periode i fjor. 
Marginene har økt mest innen tjenesteyting, men det har også vært god vekst i industrien. For 
varehandel og bygg og anlegg er lønnsomheten marginalt bedret, mens for 
oljeleverandørnæringen er lønnsomheten forverret noe de siste tre måneder, sammenlignet 
med samme periode året før. Samlet sett har det vært sammenhengende vekst i 
driftsmarginene i over ett år.  



Region Innland 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• I region Innland har produksjonen steget moderat de siste 3 måneder. Samlet tiltok 
veksten svakt fra forrige runde. Markedsutsiktene tilsier litt sterkere vekst de neste 6 
månedene. 

• I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen økt moderat, mens produksjonen har økt 
betydelig i eksportindustrien. Hjemmemarkedsindustrien venter at veksten vil tilta litt, 
mens eksportindustrien venter en markert avdemping i veksten fremover.  

• I bygg og anlegg har det vært moderat aktivitetsvekst. Det ventes markert vekst de neste 6 
månedene.  

• I varehandelen har det vært stabilt salgsvolum de siste 3 månedene. Markedsutsiktene 
indikerer markert vekst fremover.  

• I tjenesteyting mot næringslivet har aktiviteten økt relativt markert. Det ventes litt svakere 
vekst det neste halve året. I tjenesteyting mot husholdninger har veksten vært moderat, og 
det ventes om lag samme vekst de neste 6 måneder. 

• Kontaktene venter samlet sett moderat oppgang i investeringene de neste 12 måneder. 
Samtlige næringer planlegger vekst i investeringsnivået. Industrien har sterkest 
oppjustering i forhold til tidligere planer.  

• Andelen med kapasitetsproblemer har tiltatt, fra 18 prosent i januar til 21 prosent i denne 
runden. Kapasitetsproblemene har økt i industri og bygg og anlegg, men avtatt i 
varehandel og tjenesteyting. Andelen av kontaktene som anså tilgangen på arbeidskraft 
som begrensende, har falt fra 27 til 16 prosent. Nedgangen forklares av enklere tilgang på 
arbeidskraft i varehandelen, tjenesteyting og innen offentlig sektor.  

• Det har vært svak vekst i sysselsettingen de siste 3 månedene, om lag som ventet i forrige 
runde. Sysselsettingen økte noe i industrien og varehandelen, mens det innen bygg og 
anlegg var en moderat nedgang. For øvrige næringer var sysselsettingen stabil. Samlet sett 
ventes det litt høyere vekst i sysselsettingen fremover.  

• Kontaktene anslår årslønnsveksten for inneværende år til rundt 3¾ prosent. Dette er om 
lag ½ prosentenhet høyere enn det tilsvarende anslaget i januar. 

• Samlet prisvekst siste 12 måneder har vært relativt markert. Prisveksten tiltok fra forrige 
runde. Prisveksten hos husholdningsrettede næringer var samlet sett noe sterkere enn hos 
næringsrettede næringer. Bygg og anlegg var den eneste næringen som meldte om stabilt 
prisnivå. De øvrige næringer meldte om prisvekst. Det ventes litt lavere prisvekst de 
kommende 12 måneder. 

• Driftsmarginen bedret seg samlet sett moderat siste 3 måneder i forhold til samme periode 
året før. Veksten i lønnsomheten var om lag som i forrige runde. Driftsmarginen har 
styrket seg i industri og tjenesteyting, mens driftsmarginen er uendret i varehandelen og 
svekket i bygg og anlegg.  



Region Midt-Norge 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• Produksjonen i region Midt-Norge har steget moderat de siste 3 månedene. Veksten tiltok noe 
fra forrige runde, og det ventes at veksten vil tilta noe fremover.  

• Industrien rapporterte om markert vekst i produksjonen. Både hjemmemarkedsindustrien, 
eksportindustrien og oljeleverandørnæringen har hatt god vekst i produksjonen. Veksten 
ventes å avta noe basert på forventninger om lavere vekst i eksportindustrien og 
oljeleverandørnæringen. Hjemmemarkedsindustrien venter fortsatt markert vekst.   

• I bygg og anleggsnæringen økte produksjonen moderat, og veksten har tiltatt siden forrige 
runde. Det ventes at veksten tiltar ytterligere fremover.  

• Varehandelen rapporterte om moderat vekst denne runden i tråd med det som var forventet. 
Det ventes fortsatt moderat vekst fremover.   

• Aktiviteten økte moderat i tjenesteyting, som i forrige runde. Også i denne runden var veksten 
sterkest innenfor tjenesteyting mot husholdningene. Veksten ventes å tilta for tjenester rettet 
mot næringskunder, mens det ventes vekst i samme takt for tjenester til husholdningene.  

• Investeringene ventes å øke moderat. Industrien og tjenesteyterne venter god vekst, mens 
kontaktene innen varehandel venter moderat vekst. Innen det offentlige planlegges et uendret 
investeringsnivå.  

• Denne runden oppga 42 prosent av kontaktene at de vil ha problemer med å øke 
produksjonen, sammenlignet med 30 prosent i januar. 28 prosent av kontaktene oppfattet 
tilgangen på arbeidskraft som begrensende for virksomheten, opp fra 11 prosent i forrige 
runde.  

• Sysselsettingen økte moderat de siste 3 månedene, på linje med veksten i forrige runde. I 
varehandel var sysselsettingen stabil, mens den økte moderat i de øvrige næringene. Fremover 
ventes det at sysselsettingsveksten tiltar noe, særlig innen bygg og anlegg og tjenesteyting  

• Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2011 var i overkant av 4 prosent, som er ½ 
prosentenhet høyere enn anslaget i forrige runde. Offentlig sektor venter noe høyere 
lønnsvekst enn de øvrige næringene. Industrien har de laveste forventningene til 
årslønnsveksten.  

• Kontaktene rapporterte om en markert økning i utsalgsprisene siste 12 måneder, litt sterkere 
enn i forrige runde. Samtlige næringer rapporterte om økte priser, men veksten var sterkere i 
de bedriftsrettede næringene enn i de husholdningsrettede. Det ventes lavere prisvekst 
fremover.  

• Driftsmarginene siste 3 måneder var bedre enn i samme periode året før. Oljeleverandørene 
rapporterte om den sterkeste utviklingen.   



Region Nord 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• De siste 3 månedene har det vært moderat vekst i produksjonsnivået i region Nord. De 
neste 6 månedene ventes det moderat økning i veksttakten.  

• Industriproduksjonen har økt markert, og veksten har tiltatt fra januar. Veksten har vært 
høyere i eksportindustrien enn i hjemmemarkedsindustrien. Samlet sett ventes det om lag 
samme veksttakt i industrien fremover. Forventningene er noe sterkere i 
hjemmemarkedsindustrien enn i eksportindustrien.  

• I bygg og anlegg har aktivitetsnivået vært om lag uendret de siste 3 månedene, etter en 
viss vekst i forrige runde. Samlet sett ventes det markert vekst i aktiviteten de kommende 
6 månedene.  

• I varehandelen har det vært moderat vekst i aktiviteten, mot stabil aktivitet i forrige runde. 
Næringen venter markert vekst det kommende halvåret. 

• I tjenesteyting har det vært relativt markert vekst også i denne runden. Veksttakten avtok i 
næringsrettet tjenesteyting, hvor det har vært en moderat vekst siste 3 måneder. 
Husholdningsrettet tjenesteyting har hatt markert vekst. Utsiktene er oppjustert fra forrige 
runde, og det ventes samlet sett markert vekst fremover. 

• I sum planlegges det svakt fall i investeringene de kommende 12 månedene. Det 
innebærer en moderat nedjustering fra forrige runde, i hovedsak som følge av nedjusterte 
investeringsplaner i offentlig sektor.  

• Andelen kontakter med kapasitetsbegrensninger falt fra 44 prosent i forrige runde til 39 
prosent denne runden. Om lag 25 prosent svarte at arbeidskraft vil være en begrensning 
ved økt etterspørsel, mot 31 prosent forrige runde. Tjenesteytende sektor meldte om færre 
kapasitetsproblemer, mens kapasitetsproblemene økte i de øvrige sektorene.  

• Siste 3 måneder har sysselsettingen steget svakt. Veksten var noe høyere enn 
forventningene i januar. Sysselsettingsveksten var sterkest i bygg og anlegg. Fremover 
ventes det i sum stabil utvikling i sysselsettingen. 

• Kontaktene venter en årslønnsvekst i 2011 på rundt 3¾ prosent. Dette er om lag ½ 
prosentenhet høyere enn anslaget i januar. Samtlige sektorer unntatt varehandelen har 
oppjustert sine anslag.  

• Prisene har økt ganske markert de siste 12 måneder, og veksten har tiltatt noe fra forrige 
runde. Industrien meldte om betydelig prisvekst, mens de øvrige næringene meldte om 
mer moderat prisvekst. Fremover ventes det i sum noe lavere prisvekst. 

• I sum har det vært moderat vekst i lønnsomheten i de siste 3 månedene, og veksttakten har 
økt litt fra forrige runde. I likhet med forrige runde var det særlig eksportindustrien som 
bidro positivt, mens bygg og anlegg meldte om svakere lønnsomhet. 

 



Region Nordvest 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• De siste 3 månedene har det samlet sett vært moderat vekst i aktivitetsnivået i Nordvest. 
Veksten har tiltatt noe fra forrige runde. De neste 6 månedene ventes litt høyere vekst.  

• Både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien i Nordvest meldte om moderat vekst 
i produksjonen de siste 3 månedene. Det ventes moderat vekst også neste halvår. 
Oljeleverandørnæringen meldte om en markert økning i aktivitetsnivået de siste 3 
månedene, men venter en moderat avdemping det neste halve året.  

• I bygg og anlegg ble det meldt om moderat vekst i aktivitetsnivået de siste 3 månedene. 
De neste 6 månedene ventes det god vekst i denne næringen. 

• I varehandelen rapporterte bedriftene om moderat vekst i aktiviteten de siste 3 månedene. 
De neste 6 månedene ventes det også moderat vekst. 

• I tjenesteyting ble det samlet sett meldt om en moderat vekst de siste 3 månedene. Det har 
vært god vekst i tjenesteyting mot næringsliv, men stabil aktivitet i tjenesteyting mot 
husholdninger. Neste halvår ventes det samlet sett ganske markert vekst, med markert 
vekst i tjenesteyting mot næringsliv og moderat vekst i tjenesteyting mot husholdninger. 

• Kontaktene planlegger samlet sett forsiktig vekst i investeringene de neste 12 månedene. I 
tjenesteyting ventes det en moderat vekst i investeringene, mens de øvrige næringene 
venter stabilt investeringsnivå. 

• I denne runden svarte 44 prosent av bedriftene at de ville hatt problemer med å møte en 
vekst i etterspørselen, en andel som er 9 prosentpoeng lavere enn i forrige runde. Av alle 
kontaktene meldte 21 prosent om problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, mot 37 
prosent i forrige runde.  

• Kontaktene meldte samlet sett om svak vekst i sysselsettingen, i tråd med forventningene i 
januar. Industrien og bygg og anlegg rapporterte om moderat vekst, mens sysselsettingen 
har vært stabil i de øvrige næringene. De neste 3 månedene ventes det tilsvarende 
utvikling.  

• Anslagene for årslønnsveksten i 2011 lå i snitt på litt i overkant av 3½ prosent, om lag 
som i forrige runde.  

• Samlet sett ble det meldt om noe økning i prisnivået de siste 12 månedene. Det ble meldt 
om moderat prisvekst innen eksportindustri og tjenesteyting, og nullvekst i de øvrige 
næringene. Samlet sett forventes det høyere prisvekst de neste 12 månedene. 

• Sammenliknet med samme periode i fjor har driftsmarginene i de siste 3 månedene samlet 
sett vært nokså stabile. Innen hjemmemarkedsindustri og bygg og anlegg ble det 
rapportert om noe svakere marginer, mens det innen tjenesteyting ble meldt om en 
moderat forbedring. 

 



Region Sør 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• Samlet sett har veksten i region Sør vært markert de siste 3 månedene, om lag som i 
forrige runde. Veksten ventes å holde seg på samme nivå fremover.  

• Produksjonen for industrien har steget markert, men litt svakere enn i forrige runde. 
Det ble meldt om god vekst i alle industrinæringene. Markedsutsiktene indikerer 
fortsatt markert vekst fremover. 

• Bygg og anlegg rapporterte om markert vekst, om lag som i forrige runde. Det ventes 
samme veksttakt de neste 6 månedene.  

• I varehandelen har det vært markert vekst de siste 3 månedene, på linje med veksten i 
forrige runde. Det ventes fortsatt markert vekst fremover.  

• Kontaktene i tjenesteyting meldte om god vekst. I tjenesteyting mot næringslivet var 
veksten betydelig, mens den var mer moderat mot husholdningene. Det ventes at 
veksttakten vil øke fremover, drevet av fortsatt betydelig vekst i tjenesteyting mot 
næringslivet og noe tiltakende vekst mot husholdningene.  

• Investeringene ventes å stige svakt de neste 12 månedene, drevet av høyere 
investeringer innen industri og kommune- og sykehussektoren. 

• I denne runden svarte 21 prosent av kontaktene at de vil ha kapasitetsproblemer ved en 
økning i etterspørselen, mot 25 prosent i januar. 13 prosent av kontaktene oppga at de 
hadde problemer med tilgangen på arbeidskraft, opp fra 12 prosent i forrige runde. 

• Kontaktene meldte samlet sett om en ganske moderat vekst i sysselsettingen de siste 3 
månedene, om lag som i forrige runde. Sysselsettingsveksten var i tråd med 
forventningene i januar. Fremover ventes samme veksttakt.  

• Forventet årslønnsvekst for 2011 er om lag 3¾ prosent. Det innebærer en oppjustering 
på ¼ prosentenhet fra forrige runde. 

• I denne runden meldte kontaktene om ganske markert prisvekst de siste 12 månedene, 
noe høyere enn i forrige runde. Prisveksten var markert innen hjemmemarkedsindustri, 
bygg og anlegg og tjenesteyting, mens den var mer moderat innen eksportindustri og 
varehandel. Det ventes lavere prisvekst fremover.  

• Det ble meldt om moderat vekst i lønnsomheten, noe avdempet fra forrige runde. Alle 
næringene unntatt oljeleverandørnæringene rapporterte om bedre marginer. I 
oljeleverandørnæringene ble det meldt om uendrede marginer. 

 



Region Sørvest 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• I denne runden ble det i region Sørvest meldt om markert vekst i produksjonen de siste 3 
månedene. Veksten var høyere enn i forrige runde, og det ventes markert vekst også de 
neste 6 månedene. 

• Aktiviteten i oljerelatert industri var stabil de siste 3 månedene. Eksportindustrien 
rapporterte om stabilt produksjonsnivå, mens det var moderat vekst i 
hjemmemarkedsindustrien. De neste 6 månedene ventes det markert vekst for oljerelatert 
industri. Hjemmemarkedsindustrien venter moderat vekst, mens eksportindustrien venter 
stabilt produksjonsnivå. 

• Kontaktene i bygg og anlegg rapporterte om sterk produksjonsvekst de siste 3 månedene. 
Det ventes betydelig vekst fremover også, men ikke fullt så sterk som siste 3 måneder. 

• I varehandelen har det vært markert vekst. Den gode veksten ventes å fortsette fremover. 

• I tjenesteyting mot næringslivet ble det rapportert om markert vekst siste 3 måneder, mens 
det i tjenesteyting mot husholdningene ble meldt om betydelig vekst. Kontaktene venter at 
veksttakten vil fortsette de neste 6 månedene.  

• Samlet sett meldte kontaktene at de planlegger moderat økende investeringsnivå, litt 
lavere enn de så for seg i forrige runde. Investeringene ventes spesielt å øke innen 
oljerelatert industri, men også innen varehandel og tjenesteyting. Innen eksportindustrien, 
hjemmemarkedsindustrien og offentlig sektor ventes stabilt investeringsnivå.  

• Det ble denne runden meldt om litt tiltakende kapasitetsproblemer. Andelen kontakter 
som meldte om kapasitetsproblemer økte fra 31 prosent i januar til 34 prosent i denne 
runden. 19 prosent oppga problemer med tilgang på arbeidskraft, ned fra 24 prosent i 
forrige runde. 

• Totalt ble det ble meldt om moderat vekst i sysselsettingen de siste 3 månedene, om lag 
som ventet i januar. Sysselsettingen steg i alle næringer, bortsett fra i offentlig sektor der 
det ble meldt om svakt fall. Kontaktene venter moderat vekst i sysselsettingen også de 
neste 3 måneder. 

• Kontaktene venter samlet sett at årslønnsveksten for 2011 blir 4 prosent, som er en økning 
på ½ prosentenhet i forhold til forventningene i januar. Bygg og anlegg venter den høyeste 
lønnsveksten. 

• Det ble samlet sett meldt om moderat prisvekst de siste 12 månedene. Kontaktene 
rapporterte om markert prisvekst innen bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet, 
og moderat prisvekst i varehandelen. I industrien og tjenesteyting mot husholdninger 
rapporterte kontaktene om stabile priser. For kommende 12 måneder ventes samlet sett 
tiltakende prisvekst. 

• Kontaktene meldte samlet sett om moderat vekst i driftsmarginene de siste 3 månedene i 
forhold til samme periode i fjor. Marginene bedret seg i hjemmemarkedsindustrien og i 
tjenesteyting, mens lønnsomheten falt i eksportindustrien og oljerelatert industri. 



Region Øst 
Regional oppsummering 

Runde 2011–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i april og mai.  
 

• Det har vært god vekst i produksjonen i region Øst de siste 3 månedene. Veksten 
avtok fra forrige runde. Markedsutsiktene er noe nedjustert, men indikerer likevel 
svakt tiltakende produksjonsvekst.  

• Kontaktene innen industrien meldte om moderat produksjonsvekst. Veksten har avtatt 
noe fra forrige runde som følge av mer moderat vekst i hjemmemarkedsindustrien. 
Veksten har vært mest markert i eksportnæringen og mer moderat hos 
oljeleverandørene. Produksjonsveksten i industrien ventes å holde seg moderat 
fremover. 

• I bygg og anlegg har aktiviteten steget moderat. Veksten avtok litt fra forrige runde og 
var svakere enn ventet. Det ventes at aktiviteten vil tilta betydelig fremover, 

• Kontaktene i varehandelen rapporterer om et svakt fall i salgsvolumet de siste 3 
månedene, klart svakere enn ventet. Utsiktene indikerer en markert bedring i salget 
fremover. 

• Tjenesteyting meldte om en markert vekst i aktiviteten. Veksten var lavere enn i 
forrige runde, i tråd med hva som var forventet. Veksten har vært litt høyere innen 
tjenesteyting mot næringslivet enn mot husholdningene. Samlet ventes det at veksten 
fremover vil holde seg om lag som den har vært de siste 3 månedene. 

• Det planlegges fortsatt moderat vekst i investeringene det neste året, men 
investeringsplanene er marginalt nedjustert fra forrige runde. I industrien ventes en 
ganske betydelig vekst i investeringene. I de andre næringene ventes også økte 
investeringer, men varehandelen og tjenesteyting har nedjustert sine planer noe siden 
januar.  

• Andelen kontakter som har problemer med kapasiteten har falt fra 32 prosent i januar 
til 28 prosent i denne runden. Andelen virksomheter som oppgir tilgangen på 
arbeidskraft som begrensende på produksjonen er 18 prosent og uendret fra januar.   

• Samlet har sysselsettingen steget mer enn ventet de siste 3 månedene. 
Sysselsettingsveksten har vært sterkest i tjenesteyting og i bygg og anlegg. Fremover 
ventes noe lavere vekst i sysselsettingen. 

• Samlet ventes en lønnsvekst på 4¼ prosent. Dette er om lag ½ prosentenhet høyere 
enn kontaktene så for seg i januar. Det ventes høyest lønnsvekst innen tjenesteyting og 
offentlige virksomheter. 

• Prisene har økt moderat de siste 12 månedene. Prisveksten har tiltatt siden runden i 
januar, spesielt i bygg og anlegg og i industrien. Fremover venter bedriftene høyere 
prisvekst.  

• Bedriftenes driftsmarginer har bedret seg. Marginveksten har vært sterkest i 
eksportindustrien, men er også god innen tjenesteyting og bygg og anlegg. I 
leverandørnæringen faller marginene moderat. 
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