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Regionalt nettverk



NASJONAL OPPSUMMERING 
Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER 

Produksjonen har samlet sett vokst markert, og veksten har tiltatt siden forrige runde. 
Markedsutsiktene har også bedret seg, men det ventes at veksten avtar noe de neste 6 
månedene.  

Industrien rapporterte om moderat oppgang i aktiviteten. Det er vesentlig bedre enn i forrige 
runde, og skyldes i hovedsak tiltakende vekst i hjemmemarkedsindustrien og i 
leverandørnæringen. Samtidig har det vært sterk vekst i produksjonen i eksportindustrien, 
drevet av metallindustrien, oppdrett og ulike nisjemarkeder. Siden forrige runde har det også 
vært en betydelig bedring innen maritim industri. I hjemmemarkedsindustrien er det 
byggevarenæringen og mekanisk industri som vokser mest. Veksten innen industrien ventes 
å fortsette, men noe svakere enn siste 3 måneder.  

For første gang siden våren 2008 ble det rapportert om vekst i bygg og anlegg. Aktiviteten 
har steget markert, drevet særlig av økt boligbygging. Utviklingen er i tråd med tidligere 
forventninger. En del prosjekter som var satt på vent er blitt hentet fram på nytt. Noe av den 
økte aktiviteten skyldes også at aktørene tok igjen det tapte fra den kalde vinteren. Det 
ventes lavere vekst fremover. 

I varehandelen har salget økt, men mindre enn i forrige runde. Markedsutsiktene har bedret 
seg, og indikerer litt høyere vekst de neste 6 månedene.  

Kontaktene innen tjenesteytende næringer rapporterte om markert vekst i aktiviteten. Dette 
er bedre enn i forrige runde. Veksten var sterkest – og tiltok mest - innen tjenesteyting rettet 
mot husholdningene. Tjenesteytende sektor antyder samlet sett en forsiktig avmatting i 
veksten fremover.     

INVESTERINGER 

Kontaktbedriftene indikerte et uendret investeringsnivå det nærmeste året. I forrige runde 
anslo kontaktene moderat økning. Varehandelen og offentlig sektor planlegger å redusere 
investeringene. Nedgangen i kommunesektoren kommer etter forholdsvis store investeringer 
de siste årene. I industrien og i tjenesteytende næringer ventes en forsiktig økning i 
investeringsnivået. 

KAPASITETSUTNYTTING OG TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT 

30 prosent av kontaktene svarte at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en 
eventuell vekst i etterspørselen. Dette er en noe høyere andel enn i forrige runde, og det er 
industrien og tjenesteytende sektor som står for økningen. 17 prosent svarte at tilgangen på 
arbeidskraft er en begrensende faktor. Dette er også en høyere andel enn sist. 
Arbeidsmarkedet oppfattes imidlertid ikke som stramt. 
 

 



SYSSELSETTING OG ARBEIDSMARKED 

Samlet sett rapporterte kontaktene om en svak oppgang i sysselsettingen de siste tre 
månedene. Sysselsettingen steg noe i bygg og anlegg og tjenesteyting. I industrien, 
varehandelen og offentlig sektor var sysselsettingen uendret. Det ventes en marginal økning 
i samlet sysselsetting de neste tre månedene. Innen bygg og anlegg og varehandelen venter 
kontaktene en svak oppgang. Offentlig sektor venter en liten nedgang, mens sysselsettingen 
ventes å være om lag uendret innen industri og tjenesteyting.    

KOSTNADER, PRISER OG LØNNSOMHET 

Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2010 var 3½ prosent. Det laveste anslaget var i 
industrien og i bygg og anlegg, der årslønnsveksten ventes å bli 3 prosent. Kontaktene innen 
tjenesteyting venter en årslønnsvekst på om lag 3¾ prosent.  

Det ble rapportert om moderat prisvekst de siste 12 månedene, på nivå med forrige runde. I 
bygg og anlegg hadde prisene fortsatt å falle, og med samme styrke som i forrige runde. 
Prisene i industrien, varehandelen og næringsrettet tjenesteyting steg ganske moderat. 
Prisene steg mest i husholdningsrettet tjenesteyting. I varehandelen har prisveksten avtatt 
siden forrige runde. Kontaktene i nettverket venter samlet sett tiltakende prisvekst de neste 
12 månedene.  

Driftsmarginene de siste 3 månedene har bedret seg litt fra samme periode i fjor. Dette er 
den andre runden på rad med vekst, men veksten avtok litt fra forrige runde. 
Oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg rapporterte om fall i lønnsomheten. Ifølge 
kontaktene har lønnsomheten vært stabil i hjemmemarkedsindustrien, mens den økte i 
eksportindustrien, varehandelen og tjenesteytende sektor.  

REVIDERTE SERIER 

Siden sist er alle serier revidert på bakgrunn av nye vekter. Vektene er oppdatert i samsvar 
med nye publiserte tall for fylkesfordelt BNP og sysselsettingsstatistikk.  

For mer informasjon om vekter i Regionalt nettverk, se Staff memo 11/2009 av Wulfsberg og 
Martinsen. 

 

  



REGION INNLAND 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 De siste 3 månedene har det samlet sett vært moderat vekst i produksjonen og 
aktiviteten i region Innland. De neste 6 månedene ventes det også moderat vekst, 
men i en litt lavere takt enn i de foregående månedene.  

 Fra industrien meldte eksportindustrien om markert produksjonsvekst. Dette er den 
høyeste veksten på nesten tre år. Hjemmemarkedsindustrien rapporterte moderat 
vekst. Fremover venter eksportindustrien moderat vekst, mens 
hjemmemarkedsindustrien venter stabilt nivå.  

 I bygg og anlegg har det vært moderat aktivitetsvekst. Fremover ventes aktiviteten å 
holde seg stabil.  

 I varehandelen ble det i sum rapportert om stabilt salgsvolum. Fremover venter 
kontaktene moderat vekst.   

 I tjenesteyting mot næringslivet har det vært markert aktivitetsvekst, og det ventes 
tilsvarende vekst de kommende 6 måneder. I tjenesteyting mot husholdninger har det 
vært moderat vekst, og det ventes stabilt aktivitetsnivå framover.  

 Kontaktene venter samlet sett moderat nedgang i investeringene de neste 12 
måneder. Det ble meldt om markert vekst i kommende investeringer i industrien, 
mens det i tjenesteyting og offentlig sektor ble meldt om moderat nedgang. 
Investeringsplanene i varehandelen tydet samlet sett på uendret nivå det nærmeste 
året.  

 Det samlede kapasitetspresset var gått opp siden forrige runde, men tilgangen på 
arbeidskraft fremstår noe lettere. 22 prosent av kontaktene meldte om 
kapasitetsbegrensninger, mot 14 prosent i forrige runde. 21 prosent av kontaktene 
anså tilgangen på arbeidskraft som kapasitetsbegrensende, mot 27 prosent i forrige 
runde.   

 I denne runden var det i sum forsiktig vekst i sysselsettingen. Det var vekst i 
industrien og i bygg og anlegg, mens de øvrige næringer meldte om stabilt nivå de 
siste 3 månedene. De neste 3 månedene ventes det samlet sett moderat 
sysselsettingsvekst. 

 Kontaktene anslo denne runden årslønnsveksten for inneværende år til rundt 3¼ 
prosent, ca ¼ prosentpoeng lavere enn anslått i forrige runde.   

 Prisene siste 12 måneder steg samlet sett moderat. Prisveksten var også moderat 
høyere enn rapportert i forrige runde. I snitt venter kontaktene omtrent uendret 
prisvekst framover.   

 Det var samlet sett en markert bedring av driftsmarginen siste 3 måneder i forhold til 
samme periode året før. Driftsmarginen ble bedret i alle næringer.  

  



REGION MIDT 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 Produksjonen og aktiviteten i region Midt har vokst forsiktig og mindre enn rapportert i 
forrige runde. Redusert vekst har vært drevet av svakere utvikling i varehandelen og 
husholdningsrettet tjenesteyting.  Det ventes at veksten vil fortsette i samme takt de 
neste månedene.  

 Industrien rapporterte om moderat vekst i produksjonen siste 3 måneder. Veksten var 
sterkest i eksportindustrien. Fremover ventes fortsatt moderat vekst i 
hjemmemarkedsindustrien, men uendret produksjonsnivå i eksportindustrien.  

 I bygg- og anleggsnæringen økte aktiviteten moderat. Dette er den første runden med 
rapportert vekst siden tidlig i 2008. Kontaktene venter at veksten varer ved de neste 6 
månedene.  

 Varehandelen rapporterte i denne runden om et svakt volumfall de siste 3 månedene. 
Fremover venter kontaktene et stabilt aktivitetsnivå.  

 Aktiviteten i tjenesteytende virksomheter økte moderat, drevet av næringslivsrettet 
tjenesteyting. Fremover ventes den moderate veksten å fortsette i tjenesteyting mot 
næringslivet, mens aktiviteten i husholdningsrettet tjenesteyting ventes å forbli 
uendret. 

 Kontaktene venter en forsiktig vekst i investeringene de neste 12 månedene. Dette er 
en moderat nedgang i forventet veksttakt siden forrige runde. Industrien venter lavere 
investeringer, mens tjenesteyting venter moderat vekst. De andre næringene venter 
et uendret investeringsnivå.   

 Denne runden oppga 32 prosent av kontaktene at de vil ha problemer med å øke 
produksjonen, omtrent uendret fra det som ble rapportert forrige runde. Imidlertid 
oppfattet kun 9 prosent at tilgangen på arbeidskraft begrenser virksomheten, en 
nedgang fra 16 prosent i forrige runde.  

 Sysselsettingen steg forsiktig de siste 3 månedene, drevet av vekst i industrien og i 
bygg- og anleggsnæringen. I de øvrige private næringene samt i offentlig sektor var 
sysselsettingen stabil. Samlet ventes det fremover nærmest uendret sysselsetting. 
Kun kontaktene i bygg og anlegg venter en viss vekst.  

 Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2010 var i overkant av 3½ prosent. I 
forhold til forrige runde er anslaget nedjustert omtrent ¼ prosentpoeng, som følge av 
lavere anslag i offentlig sektor. 

 Kontaktene rapporterte om en moderat økning i utsalgsprisene siste 12 måneder, 
omtrent som i forrige runde. Samtlige næringer rapporterte om prisvekst. Tydeligst 
var prisveksten i industrien. Et flertall av kontaktene venter at prisveksten skal tilta i 
de neste 12 månedene, men flertallet er mindre enn i forrige runde. 

 Driftsmarginene siste 3 måneder steg moderat sammenlignet med samme periode i 
fjor. Kun bygg og anlegg rapporterte om lavere marginer.  

  



REGION NORD 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 Det var moderat vekst i produksjonen og aktiviteten i region Nord de siste 3 
månedene. For de neste 6 månedene forventes det fortsatt moderat vekst, men 
lavere enn i den siste tiden. 

 Både eksport- og hjemmemarkedsindustrien melder om markert vekst i produksjonen 
siste 3 måneder. Det ventes fortsatt god vekst i produksjonen de neste 6 månedene, 
og moderat bedre i eksportmarkeds- enn hjemmemarkedsindustrien. 

 I bygg og anlegg har det vært nullvekst i produksjonen de siste 3 månedene, og det 
forventes markert fall det kommende halvåret. 

 I varehandelen var aktiviteten uendret de siste 3 månedene. Den samme utviklingen 
ventes også kommende 6 måneder. 

 I tjenesteyting rettet mot næringslivet har det vært markert aktivitetsvekst siste 3 
måneder. Veksten ventes å vedvare i de kommende 6 månedene. Også i 
husholdningsrettet tjenesteyting har det vært markert vekst siste 3 måneder. Det 
kommende halvåret ventes moderat vekst i denne sektoren.  

 Alle sektorer planlegger investeringer de neste 12 månedene på nivå med det som er 
blitt gjennomført siste 12 måneder.  

 34 prosent av kontaktene meldte om kapasitetsproblemer, omtrent som i forrige 
runde. Tilgangen på arbeidskraft er også omtrent uendret. 27 prosent svarer at 
arbeidskraft vil være en begrensning ved økt etterspørsel, mot 28 prosent forrige 
runde. 

 Siste 3 måneder har det i sum vært uendret sysselsetting. Neste 3 måneder forventes 
det at sysselsettingen vil øke marginalt, og det er tjenesteytende sektor som bidrar 
positivt. 

 Samlet sett forventer kontaktene en årslønnsvekst i 2010 på om lag 3½ prosent. 
Anslaget er omtrent som i forrige runde. Det er kun i varehandelen at anslaget er 
forsiktig oppjustert. 

 Samlet sett har det vært moderat vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder. 
Prisveksten er litt høyere enn rapportert i forrige runde. Eksportprisene fra industrien 
har steget spesielt kraftig. Fremover venter flertallet av kontaktene høyere prisvekst.   

 I sum har det vært en forsiktig bedring i lønnsomheten siste 3 måneder sammenlignet 
med samme periode i fjor. Det har vært kraftig lønnsomhetsvekst i eksportindustrien, 
mens bygg og anlegg har hatt et betydelig fall i driftsmarginen.  

 

  



REGION NORDVEST 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 De siste 3 månedene har det samlet sett vært et stabilt produksjons- og aktivitetsnivå 
i region Nordvest. Til sammenligning rapporterte bedriftene i forrige runde om forsiktig 
vekst. De neste 6 månedene forventes også et stabilt aktivitetsnivå.  

 Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest meldte om en moderat nedgang i produksjonen 
de siste 3 månedene, mens det forventes nullvekst de neste 6 månedene. 
Eksportindustrien meldte om nullvekst siste kvartal, og forventer det samme også 
neste halvår. 

 Oljeleverandørnæringen meldte om en markert økning i aktivitetsnivået de siste 3 
månedene, for andre runde på rad. De neste 6 månedene ventes moderat vekst.  

 I bygg og anlegg ble det meldt om et stabilt aktivitetsnivå de siste 3 månedene. De 
neste 6 månedene ventes også uendret aktivitet. 

 I varehandelen rapporterte bedriftene om nullvekst i aktiviteten de siste 3 månedene. 
De neste 6 månedene venter de en moderat økning. 

 I tjenesteyting ble det meldt om forsiktig aktivitetsvekst de siste 3 månedene. 
Kontaktene venter et uendret aktivitetsnivå neste halvår. Husholdningsrettet 
tjenesteyting hadde moderat vekst siste 3 måneder, mens tjenesteyting mot 
næringsliv rapporterte om nullvekst. Begge bransjer venter et uendret aktivitetsnivå 
neste 6 måneder.  

 Kontaktene samlet sett meldte om forsiktig vekst i investeringene de neste 12 
månedene, drevet av en planlagt moderat økning i investeringene i offentlig sektor.  

 I denne runden svarte 13 prosent av bedriftene at de ville hatt noen problemer med å 
møte en vekst i etterspørselen, en nedgang på 4 prosentpoeng fra forrige runde. 
Ingen av bedriftene meldte i denne runden om betydelige kapasitetsproblemer. Av 
alle kontaktene meldte bare 7 prosent om problemer med å skaffe kvalifisert 
arbeidskraft, omtrent uendret fra forrige runde. 

 Samlet sett falt sysselsettingen litt de siste 3 månedene. De neste 3 månedene 
ventes et uendret sysselsettingsnivå.  

 Anslagene for årslønnsveksten i 2010 ligger i snitt på rundt 3¼ prosent, det samme 
som i forrige runde.  

 Samlet sett ble det meldt om forsiktig økende priser de siste 12 månedene. I forrige 
runde anslo kontaktene moderat fallende priser. Varehandelen og husholdningsrettet 
tjenesteyting er de eneste bransjene som rapporterte prisvekst. Alle bransjer unntatt 
næringsrettet tjenesteyting venter høyere prisvekst fremover. 

 Sammenliknet med samme periode i fjor har driftsmarginene samlet sett falt litt de 
siste 3 månedene. Eksportindustrien og oljeleverandørnæringen meldte begge om 
moderat svakere lønnsomhet. 

  



REGION SØR 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 Det har vært en moderat vekst i produksjonen og aktiviteten i region Sør de siste 3 
månedene. Det ventes fortsatt samme moderate veksttakt neste 6 måneder. 

 Hjemmemarkeds- og eksportindustrien meldte om stabil produksjon siste 3 måneder. 
Neste 6 måneder venter hjemmemarkedsindustrien et fortsatt stabilt produksjonsnivå, 
mens eksportørene venter moderat vekst. 

 I bygg og anlegg har det vært markert vekst i produksjonen siste 3 måneder, mens 
det ventes et stabilt aktivitetsnivå neste 6 måneder. 

 I varehandel har det vært markert vekst siste 3 måneder, en vekst som ventes å 
holde seg 6 måneder fremover. 

 I tjenesteyting rettet mot næringslivet har det vært markert vekst siste 3 måneder. 
Den samme aktivitetsveksten ventes 6 måneder fremover. I tjenesteyting rettet mot 
husholdningene var veksten moderat i de siste 3 månedene. Også her ventes den 
samme veksttakten neste 6 måneder.  

 Investeringene ligger an til å stige forsiktig de neste 12 månedene. Industrien melder 
om en svak nedgang i sine investeringer i tiden fremover. Varehandel og 
tjenesteyting planlegger investeringer på nivå med hva som har vært investert siste 
12 måneder, mens kommune- og sykehussektoren planlegger en forsiktig økning i 
investeringene.  

 Det er få kapasitetsproblemer i regionen. 14 prosent av kontaktene meldte om 
kapasitetsproblemer, mens det i forrige runde var 6 prosent som meldte om det 
samme. Tilgangen på arbeidskraft oppleves som svært god.  

 Siste 3 måneder har sysselsettingen i region Sør vært omtrent uendret. Neste 3 
måneder ventes stabil sysselsetting. Både faktisk og forventet sysselsetting fremstår 
dermed litt bedre enn det som ble rapportert i forrige runde. 

 Kontaktene venter en årslønnsvekst på om lag 3 prosent. Det er litt lavere enn meldt i 
forrige runde. Sammenlignet med forrige runde er anslagene nedjustert innen industri 
og tjenesteyting, mens bygg og anlegg har oppjustert lønnsanslaget. 

 Samlet sett var utsalgsprisene omtrent uendret siste 12 måneder. Prisveksten var 
dermed lavere enn i forrige runde. Hjemmemarkedsindustrien, varehandel og 
tjenesteyting meldte om moderat vekst i utsalgsprisene, mens det ble rapportert et 
markert fall i utsalgsprisene innen eksportrettet industri og bygg og anlegg. Fremover 
venter et flertall av kontaktene høyere prisvekst.  

 I sum har det vært forsiktig vekst i lønnsomheten siste 3 måneder sammenlignet med 
samme periode for ett år siden.  I forrige periode ble det meldt om et svakt fall. Det 
har vært markert lønnsomhetsvekst i varehandel og tjenesteyting, stabile 
driftsmarginer i hjemmemarkedsindustrien, mens lønnsomheten har falt innen bygg 
og anlegg, eksportindustrien og oljeleverandørnæringen. Lønnsomhetsforverringen 
har vært klart størst for oljeleverandørene. 

  



REGION SØRVEST 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 I denne runden ble det for de siste 3 månedene meldt om markert vekst i 
produksjonen og aktiviteten i region Sørvest. Det ventes omtrent den samme 
produksjonsveksten de neste 6 månedene. 

 Oljeleverandørindustrien og hjemmarkedsindustrien hadde markert vekst siste 3 
måneder. Det ventes også markert vekst hos oljeleverandørene neste 6 måneder, 
mens hjemmemarkedsindustrien kun venter moderat vekst. I eksportindustrien var 
det moderat vekst de siste 3 månedene, noe som ventes å vedvare i tiden fremover.  

 Kontaktene i bygg og anlegg rapporterte om moderat produksjonsvekst de siste 3 
månedene. Fremover venter de et stabilt produksjonsnivå.  

 I varehandelen var det markert vekst siste 3 måneder. Fremover venter kontaktene 
enda bedre vekst. 

 Kontaktene i tjenesteyting mot næringslivet meldte om markert vekst siste 3 måneder. 
I husholdningsrettet tjenesteyting var veksten enda litt sterkere. Kontaktene mot både 
næringslivet og husholdninger venter at aktivitetsveksten neste 6 måneder fortsatt vil 
være markert, men noe avtakende. 

 Samlet sett meldte kontaktene at de planlegger et stabilt investeringsnivå. 
Investeringene ventes å øke moderat i industrien, mens det ventes moderat nedgang 
i varehandelen. Innenfor tjenesteyting og offentlig sektor er det planlagt å holde 
investeringsnivået uforandret. 

 Det ble meldt om fortsatt relativt mye ledig kapasitet i bedriftene og forholdsvis små 
problemer med tilgang på arbeidskraft. 34 prosent av kontaktene meldte om 
kapasitetsproblemer, ned fra 40 prosent i forrige runde. 30 prosent oppga at tilgang 
på arbeidskraft begrenset mulighetene for ekspansjon, mot 23 prosent i forrige runde. 

 Totalt ble det meldt om ganske moderat vekst i sysselsettingen siste 3 måneder, og 
kontaktene venter forsiktig økning også i de neste 3 månedene. I industrien og 
tjenesteyting ble det rapportert om økende sysselsetting, mens det ble rapportert om 
stabil eller forsiktig avtakende sysselsetting i de øvrige næringene. 

 Kontaktene venter samlet sett at årslønnsveksten for 2010 vil bli på 3½ prosent. 
Variasjonene mellom næringene er små. Endringen fra forrige runde er også liten. 

 Det ble samlet sett meldt om en forsiktig økning i prisene siste 12 måneder. I 
oljeleverandørnæringen og innen bygg og anlegg falt prisene. I de øvrige næringene 
ble det meldt om et stabilt prisnivå eller forsiktig prisvekst. For kommende 12 
måneder venter bedriftene tiltakende prisvekst. 

 Det ble samlet sett meldt om stabile driftsmarginer siste 3 måneder sammenlignet 
med samme periode i fjor. I forrige runde rapporterte kontaktene om moderat bedring. 
Eksportindustrien har hatt størst bedring, mens bygg og anlegg rapporterte om størst 
nedgang i driftsmarginene. I øvrige næringer ble det rapportert om mindre endringer. 

 
 

  



REGION ØST 
Regional oppsummering 

Runde 2010–3 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september.  

 

 Produksjonen og aktiviteten har i de siste 3 månedene tiltatt markert i region Øst. 
Veksten steg i alle næringer, med unntak av varehandelen – der den holdt seg 
moderat. Veksten tiltok betydelig i eksportindustrien, bygg og anlegg og 
husholdningsrettet tjenesteyting. Markedsutsiktene har også løftet seg, men mer 
moderat enn den faktiske produksjonen.  

 Det meldes om markert vekst i industriproduksjonen. Sterk vekst i eksportindustrien 
trekker bildet opp, mens mer beskjeden vekst i hjemmemarkedsindustrien modererer 
bildet. Det ventes også vekst i produksjonen fremover, men i litt saktere tempo enn i 
de siste 3 månedene. 

 I bygg og anlegg har produksjonen økt betydelig siste 3 måneder. En del av veksten 
relaterer seg til at aktørene tok igjen det tapte fra den lange, kalde vinteren. Det 
ventes derfor noe lavere vekst fremover. 

 Varehandelen rapporterte om moderat vekst, som i forrige runde. Utviklingen har vært 
noe bedre for varige konsumgoder enn for de ikke-varige. Det ventes at den 
moderate veksten skal vedvare. 

 Innen tjenesteyting har aktiviteten steget til dels betydelig de siste 3 månedene. 
Veksten har vært noe sterkere for de husholdningsrettede kontaktene enn for de 
næringsrettede. Det ventes også markert vekst fremover. 

 Det planlegges en liten reduksjon i investeringene, samlet sett. Det er særlig 
kommune- og sykehussektoren som reduserer investeringene fremover. Industri og 
tjenesteyting planlegger en moderat økning.  

 Andelen kontakter med kapasitetsbegrensninger har mer enn doblet seg, fra 16 
prosent i forrige runde til 34 prosent i denne runden. Samtidig har andelen som sier at 
tilgangen på arbeidskraft er en begrensende faktor, økt fra 8 til 18 prosent. Særlig 
tjenesteyting, men også industri og bygg og anlegg rapporterte om økte 
kapasitetsproblemer. 

 Samlet sett har sysselsettingen vokst ganske moderat de siste 3 månedene. Det var 
en moderat vekst innen tjenesteyting, mens sysselsettingen gikk noe ned i industrien. 
Det ventes uendret sysselsetting fremover.  

 Samlet sett anslår kontaktene at årslønnsveksten i inneværende år havner på litt over 
3½ prosent. Dette er en oppgang siden forrige runde, da kontaktene anslo en 
lønnsvekst på nærmere 3 prosent.  

 Prisene har de siste 12 månedene økt kun marginalt. De neste 12 månedene venter 
imidlertid flertallet av bedriftene høyere prisvekst.  

 Bedriftenes driftsmarginer fortsetter å bedre seg moderat sammenlignet med samme 
periode i fjor. Dette er den tredje runden på rad at kontaktene melder om bedret 
lønnsomhet fra fjoråret. Likevel skjedde bedringen i de siste 3 månedene i et lavere 
tempo enn tidligere. 


