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Produksjon og etterspørsel 

Litt høyere produksjonsvekst 
Samlet melder bedriftene om litt høyere produksjonsvekst i denne 
runden enn de gjorde i forrige runde, se figur 1. Veksten har tiltatt i 
de fleste næringer, men har vært litt lavere enn bedriftene ventet i 
mai. Veksten har økt mest i bygg og anlegg og 
oljeleverandørnæringen, mens veksten har avtatt i 
hjemmemarkedsindustrien. I de fleste næringene venter bedriftene 
høyere vekst, og de samlede vekstutsiktene er lite endret fra mai, se 
figur 2.  

Økt aktivitet i oljesektoren har løftet veksten hos oljeleverandørene 
og de næringsrettede tjenesteyterne. Veksten hos de næringsrettede 
tjenesteyterne har også blitt trukket opp av store 
digitaliseringsprosjekter i privat næringsliv og offentlig sektor.  

Økte investeringer i vindkraft og kraftnett har bidratt til vekst i både 
eksport- og hjemmemarkedsindustrien. Høyere etterspørsel fra 
havbruksnæringen har også bidratt til veksten i begge 
industrinæringene. Veksten i bygg og anlegg har tiltatt fra mai, 
særlig drevet av økt vekst i utbyggingen av infrastruktur. Fall i 
boligbyggingen har dempet veksten i både bygg og anlegg og 
hjemmemarkedsindustrien og bidratt til at veksten i disse næringene 
har vært svakere enn ventet. Begge næringene ser for seg høyere 
vekst fremover. Bedriftene venter videre vekst i utbyggingen av 
kraftnett og annen infrastruktur og mindre fall i boligbyggingen. 

En stor andel av varehandelskontaktene opplyser at været har hatt 
betydning for omsetningen gjennom 2018. I forrige intervjurunde 
meldte flere bedrifter om at den lange vinteren dempet salget. I 
denne runden nevnte flere av kontaktene i varehandelen at det 
varme sommerværet har bidratt til fall i omsetningen. 
Varehandelskontaktene venter noe sterkere vekst fremover.  

 

Produksjonsveksten har tiltatt fra mai. Veksten er bredt basert. Høyere aktivitet i 
oljesektoren, utbygging av infrastruktur, og digitalisering av både privat næringsliv og 
offentlig sektor bidrar mest til veksten. Veksten dempes av fall i boligbyggingen. Bedriftene 
venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret, og de samlede utsiktene er lite endret 
fra mai.  

Investeringsplanene er noe lavere enn i forrige runde, mens veksten i sysselsetting er lite 
endret. Kapasitetsutnyttingen er på samme nivå, og det samlede anslaget for årslønnsveksten 
for 2018 er uendret. 

 
 
 
 
 
Figur 1. Produksjonsvekst. Vekst  
siste tre måneder og forventet vekst neste seks 
måneder. Annualisert. Sesongjustert. Prosent 
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Figur 2. Produksjonsvekst. Alle næringer. Vekst 
siste tre måneder og forventet vekst neste seks 
måneder. Annualisert. Sesongjustert. Prosent 
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Utsikter til god investeringsvekst  
Bedriftenes investeringsforventninger er litt redusert fra forrige 
runde, men indikerer fortsatt god investeringsvekst fremover, se 
figur 3. Det er særlig tjenesteyterne og industribedriftene som 
planlegger svakere investeringsvekst. De øvrige næringenes 
investeringsanslag er relativt lite endret. Også i denne runden venter 
kommune- og sykehussektoren betydelig investeringsvekst det 
neste året. 

 
Arbeidsmarked og kapasitetsutnytting 

Stabil sysselsettingsvekst 
Samlet har sysselsettingsveksten vært nokså stabil siden nyttår, se 
figur 4.  De siste månedene har sysselsettingsveksten i 
varehandelen og kommune- og sykehussektoren avtatt noe, mens 
veksten i antall sysselsatte innen bygg og anlegg har økt. Sterkere 
vekst innen bygg og anlegg kommer i stor grad fra anleggsbransjen. 
De øvrige næringene melder om små endringer i 
sysselsettingsveksten. Kontaktene venter om lag uendret vekst i 
sysselsettingen fremover.    

Kapasitetsutnyttingen på samme nivå som i mai 
Andelen bedrifter med høy kapasitetsutnytting er nokså stabil 
sammenlignet med forrige runde, se figur 5. Også andelen bedrifter 
som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har endret seg lite. 
Det er oljeleverandørene som oppgir den høyeste 
kapasitetsutnyttingen, mens arbeidsmarkedet er strammest i bygg 
og anlegg.  

 
Kostnader og priser  

Uendret lønnsvekst 
Kontaktene i nettverket venter at årslønnsveksten for 2018 blir 2,8 
prosent, det samme som de anslo i mai, se figur 6. Forventninger 
om høyere lønnsvekst i oljeleverandørnæringen og industrien 
trekker opp anslaget for lønnsveksten fra forrige runde, mens 
forventninger i kommune- og sykehussektoren trekker ned. 

Noe høyere prisvekst 
Bedriftene melder om oppgang i prisene de siste tolv månedene. De 
ser for seg høyere prisvekst fremover. Det er særlig varehandelen 
og oljeleverandørnæringen som trekker opp forventningene.  

  

Figur 3. Forventet vekst i investeringer neste tolv 
måneder. Vekstbidrag per næring. Prosent 
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Figur 4 Sysselsettingsvekst. Vekst siste tre 
måneder og forventet vekst neste tre måneder. 
Vekstbidrag per næring.  Sesongjustert. Prosent 
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Figur 5 Kapasitetsutnytting1) og tilgang på 
arbeidskraft.2) Prosent

10

1) Andel bedrifter som oppgir å ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i 
etterspørselen

2) Andel bedrifter som oppgir at tilgang på arbeidskraft er en begrensende faktor
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Figur 6 Årslønnsvekst. Teknisk beregningsutvalg 
(TBU) og Regionalt nettverk (RN). Prosent
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Konjunkturindikatorer 

 

Denne runden Forrige runde
Produksjon og etterspørsel
Produksjonsvekst siste tre mnd (annualisert vekst i prosent)
Samlet 2,7 2,5
Hjemmemarkedsindustri 1,5 1,7
Eksportindustri 2,6 2,6
Oljeleverandører 3,1 2,4
Bygg og anlegg 2,4 1,7
Varehandel 1,2 0,8
Tjenesteyting næringsliv 3,8 3,7
Tjenesteyting husholdning 2,7 2,5
Forventet produksjonsvekst neste seks mnd (annualisert vekst i prosent)
Samlet 2,9 2,9
Hjemmemarkedsindustri 2,1 1,9
Eksportindustri 2,7 2,7
Oljeleverandører 2,9 3,2
Bygg og anlegg 2,7 3,1
Varehandel 1,9 1,5
Tjenesteyting næringsliv 3,9 3,8
Tjenesteyting husholdning 2,5 3,1
Investeringsvekst neste tolv måneder (annualisert vekst i prosent)
Samlet 6,1 9,5
Arbeidsmarked og produksjonsgap 

Sysselsettingsvekst siste tre mnd (prosent) 0,4 0,5
Forventet sysselsettingsvekst neste tre mnd (prosent) 0,5 0,5
Knapphet på arbeidskraft (prosent) 18,1 16,6
Full kapasitetsutnyttelse (prosent) 33,9 34,4
Kostnader og priser 

Anslag årslønnsvekst inneværende kalenderår (prosent) 2,8 2,8
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