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Nasjonal oppsummering 
 

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter 
I denne runden rapporterte kontaktene samlet sett om svak vekst i produksjonen. Veksten 
tiltok noe fra forrige runde. Aktiviteten økte innen hjemmemarkedsindustri, eksportindustri, 
varehandel og tjenesteyting. I bygg og anlegg ble det fortsatt rapportert om fall i aktiviteten, 
men nedgangen var noe mindre enn i forrige runde. Det største produksjonsfallet ble observert 
i oljeleverandørnæringen.  

For første gang siden august 2008 ble det rapportert om vekst i produksjonen i 
hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. Mange av bedriftene bemerket imidlertid at 
veksten måtte sees i sammenheng med at produksjonsvolumet i utgangspunktet er lavt. I 
hjemmemarkedsindustrien var det særlig i byggevareindustrien at produksjonen økte. 
Byggevareprodusentene pekte på økt etterspørsel fra offentlige rehabiliteringsprosjekter, økt 
byggeaktivitet blant husholdningene og økt aktivitet i anleggsbransjen som viktige årsaker til 
veksten. I eksportindustrien meldte flere kontakter om noe sterkere etterspørsel fra det 
europeiske markedet. Oljeleverandørnæringen rapporterte om redusert aktivitet og lav 
ordreinngang. Oppdragsmengden avtok særlig innenfor utbygging, mens aktiviteten var mer 
stabil for driftsrelaterte varer og tjenester. 

Bygg- og anleggskontaktene rapporterte om fall knyttet til oppføring av private næringsbygg 
og større leilighetsutbygginger, men at omfanget av byggeprosjekter initiert av 
husholdningene og det offentlige hadde økt. Innen anlegg oppga mange kontakter at 
tiltakspakker og økte budsjetter til veg- og jernbaneutbygginger hadde gitt vekst i 
aktivitetsnivået.  

I varehandelen rapporterte kontaktene om økt omsetningsvolum. Særlig salget av enkelte 
varige konsumgoder hadde tatt seg opp etter sommeren. Noen kontakter mente at den høye 
omsetningen av enkelte varige konsumgoder nå i høst kunne være resultatet av et oppdemmet 
behov, og fryktet at det høye salgsvolumet ikke ville vedvare.  

Innen tjenesteyting ble det meldt om en moderat vekst i etterspørselen både fra 
næringslivskunder og husholdninger.  

Samlet venter kontaktene en svak vekst også i tiden fremover. Kontaktene i 
oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg var bekymret for ordreinngangen og venter noe 
fall i aktiviteten de neste 6 månedene. I de øvrige næringene er det utsikter til moderat vekst. 

 

Investeringer 
Mange av kontaktene i nettverket oppga at de har hatt lavere investeringer i 2009 enn i de 
foregående årene, både på grunn av lavere etterspørsel og nylig gjennomførte 
kapasitetsutvidelser. Kontaktene oppga samlet sett at de ventet at investeringsnivået de neste 
12 månedene ville holde seg omtrent uendret i forhold til de foregående 12 månedene. 
Varehandelen og offentlig sektor planlegger noe økte investeringer, mens investeringsnivået i 
industri og tjenesteyting fremdeles er ventet å avta.   

 

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft 
I denne runden oppga 22 prosent av bedriftene at de ville ha noen eller betydelige problemer 
med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, og 11 prosent opplyste at tilgangen 
på arbeidskraft ville begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Dette var omtrent på samme 
nivå som i de tre foregående rundene. Det indikerer at kapasitetsutnyttelsen fremdeles er lav, 



og at arbeidsmarkedet ikke blir oppfattet som stramt.  

 

Sysselsetting og arbeidsmarked 
I november rapporterte kontaktene om en relativt stabil sysselsetting samlet sett. I industrien 
og i bygg og anlegg hadde sysselsettingen falt noe, mens sysselsettingen hadde økt litt innen 
tjenesteyting og i offentlig sektor. I varehandelen hadde sysselsettingen holdt seg om lag 
uendret. Samlet venter kontaktene at sysselsettingen vil holde seg ganske stabil de neste 3 
månedene. Det er ventet en svak vekst i varehandel og tjenesteyting, mens det er ventet et 
moderat fall i industri og bygg og anlegg. I offentlig sektor venter kontaktene uendret 
sysselsetting den neste perioden.   

 

Kostnader, priser og lønnsomhet 
Forventet årslønnsvekst for 2009 var 3½ prosent, om lag på samme nivå som i de to 
foregående rundene. Høyest lønnsvekst ventes i offentlig sektor, mens kontaktene i bygg og 
anlegg venter den laveste lønnsveksten. Kontaktene venter at gjennomsnittlig årslønnsvekst 
for 2010 vil ligge i underkant av 3½ prosent.  

Kontaktene rapporterte samlet sett at prisene hadde falt de siste 12 månedene. Prisene hadde 
falt innen eksportindustri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet. Prisfallet ble 
forklart av redusert etterspørsel, økt konkurranse og reduserte råvarepriser. Innen 
hjemmemarkedsindustrien, varehandelen og tjenesteyting mot husholdningene hadde prisene 
økt svakt. Innen tjenesteyting og bygg og anlegg venter kontaktene høyere prisvekst 
fremover, mens kontaktene i industri og varehandel venter lavere prisvekst. 

Samlet sett hadde driftsmarginene for de siste 3 månedene falt sammenliknet med samme 
periode i fjor. Fallet hadde imidlertid avtatt i forhold til de foregående fem rundene. Dette 
forklares av at en stor del av kontaktene de siste 3 månedene hadde fått uttelling for 
kostnadsreduserende tiltak, samt at lønnsomheten hos en del kontakter i samme periode i fjor 
allerede var påvirket av finanskrisen. 

 



Region Innland 
Regional oppsummering 

Runde 2009 4 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• I denne runden rapporterte kontaktene om relativt stabil produksjon og etterspørsel. I sum 
venter kontaktbedriftene en moderat økning i produksjonen fremover. 

• Innen industrien rapporterte hjemmemarkedsindustrien om en moderat vekst i 
produksjonen. I eksportindustrien ble det meldt om et svakt produksjonsfall. Fremover 
venter kontaktene i både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien en liten vekst i 
produksjonen.  

• Aktiviteten i bygg og anlegg var i denne runden svakt stigende. Samlet venter bransjen en 
moderat aktivitetsnedgang.  

•  I varehandelen rapporterte kontaktene samlet sett om noe vekst i salgsvolum. De venter 
noe vekst i salgsvolumet også fremover.  

•  I tjenesteyting mot næringslivet har det vært en moderat nedgang i aktiviteten. I 
tjenesteyting mot husholdningene har det vært stabil aktivitet. Den næringslivsrettede 
tjenesteytingen venter stabil aktivitet fremover, mens den husholdningsrettede venter en 
moderat aktivitetsvekst.   

• Kontaktene oppga at de samlet sett venter en tydelig vekst i investeringsnivået de neste 12 
månedene. Det ble meldt om moderat vekst i investeringsplanene i varehandelen og en 
markert vekst i offentlig sektor. Innen tjenesteyting ventes det et moderat fall og i 
industrien et markert fall i investeringene fremover.  

• Kapasitetsutnyttelsen var også i denne runden lav. Kun 10 prosent av bedriftene oppga at 
de ville ha noen problemer med å øke produksjonen. Ingen bedrifter ville ha betydelige 
problemer med å øke kapasiteten. Tilgang på arbeidskraft synes å være den viktigste 
kapasitetsbegrensningen. I offentlig sektor oppgav 2 av 5 kontakter at tilgangen på 
arbeidskraft var en kapasitetsbegrensning. 

• Sysselsettingen falt moderat i denne runden. Sysselsettingen gikk svakt ned i alle næringer 
unntatt det offentlige, som rapporterte om stabilitet. Alle bransjer sett under ett gir et bilde 
av stabilt sysselsettingsnivå fremover. 

• Kontaktene anslo at årslønnsveksten for inneværende år vil ligge mellom 3½ og 4 prosent. 
For 2010 venter kontaktene at årslønnsveksten samlet sett vil bli mellom 3 prosent og 3½ 
prosent. 

• Prisveksten de siste 12 måneder var i denne runden i sum moderat. Et flertall av bedriftene 
venter høyere prisvekst de kommende 12 måneder enn de foregående 12 månedene. 

• Samlet sett var lønnsomheten siste 3 måneder omtrent uforandret i forhold til samme 
periode i fjor. Lønnsomheten falt i industrien og i bygg og anlegg. I varehandelen og 
tjenesteyting økte lønnsomheten moderat.   
 

 



Region Midt 
Regional oppsummering 

Runde 2009 4 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• Hovedinntrykket i denne runden var at trenden med fallende produksjon hadde snudd, 
og at aggregert produksjon hadde vokst moderat. Markedsutsiktene er også mer 
positive enn i forrige runde og indikerer at trenden med moderat vekst vil fortsette. 

• I industrien synes det å ha vært en moderat produksjonsvekst. Markedsutsiktene 
indikerer at produksjonen neste 6 måneder vil være stabil i hjemmemarkedsindustrien, 
mens eksportindustrien forventer tiltakende vekst. 

• I bygg- og anleggsnæringen var inntrykket at aktiviteten var stabil etter lang tid med 
fallende produksjon. Markedsutsiktene indikerer at aktiviteten vil øke moderat 
fremover. 

• Varehandelen rapporterte om moderat vekst, som også er forventet å fortsette 
fremover. 

• De tjenesteytende bedriftene rapporterte om moderat vekst. For virksomhetene som i 
hovedsak leverer tjenester til næringslivet, innebærer dette en markert endring i 
forhold til forrige runde, hvor de rapporterte om fallende aktivitet. Tjenesteyterne 
forventer at aktiviteten vil fortsette å vokse moderat fremover. 

• Samtlige næringer rapporterte om vekst i investeringsnivået neste 12 måneder, men 
veksten synes fortsatt å være mest tydelig i offentlig sektor. Fra forrige runde var det 
imidlertid privat sektor som hadde økt sine investeringsplaner mest.  

• I denne runden oppga 25 prosent av kontaktene at de ville ha problemer med å øke 
produksjonen. Det var en økning i forhold til forrige runde. Dette synes i stor grad å 
skyldes redusert kapasitet i mange bedrifter og liten vilje til å øke kapasiteten. Bare 5 
prosent av kontaktene oppfattet tilgangen på arbeidskraft som begrensende for 
virksomheten. 

• Samlet sett hadde sysselsettingen økt moderat siste 3 måneder. Kontaktene i 
varehandel og tjenesteyting rapporterte om noe vekst i sysselsettingen, mens de øvrige 
næringene rapporterte om stabil utvikling. Det ventes at sysselsettingen vil øke svakt 
også neste 3 måneder. I bygg og anlegg og tjenesteyting ventes det moderat vekst, 
mens det i industrien ventes noe fall. Kontaktene i varehandelen og i offentlig sektor 
venter stabil sysselsetting neste 3 måneder. 

• Forventningene til årslønnsveksten i 2009 er lite endret i forhold til tidligere i år og 
indikerer en gjennomsnittlig vekst i overkant av 3 prosent.  Kontaktene venter samlet 
sett mellom 4 og 4½ prosent i årslønnsvekst for 2010.  

• Samlet sett ble det rapportert om en moderat økning i utsalgsprisene i denne runden. 
For alle næringer sett under ett er det et klart flertall av kontaktene som forventer 
uendret eller tiltakende prisvekst. Det er kun eksportindustrien som venter avtakende 
vekst. 



• Driftsmarginene ble rapportert å være noe svakere enn på samme tid i fjor. Kontaktene 
i industrien rapporterte om et moderat fall, mens kontaktene i de øvrige næringene 
oppga at driftsmarginene var om lag uendret. 

 



Region Nord 
Regional oppsummering 

Runde 2009 4 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• Det ble rapportert om svak vekst i etterspørsel og produksjon i region Nord de siste 3 
månedene. For de neste 6 månedene ventes det fortsatt svak vekst. 

• Fra industrien meldte hjemmemarkedsindustrien om stabil etterspørsel og produksjon siste 
3 måneder. Eksportindustrien hadde hatt moderat vekst. Det forventes moderat vekst både 
i eksport- og hjemmemarkedsindustrien de neste 6 månedene. 

• I bygg og anlegg rapporterte kontaktene om uendret vekst de siste 3 månedene, og de 
forventer uendret vekst det kommende halvåret. 

• I varehandelen hadde det vært god vekst siste 3 måneder, mens det ventes uendret vekst 
kommende 6 måneder. 

• Både tjenesteyting mot næringslivet og tjenesteyting mot husholdningene rapporterte om 
svak vekst siste 3 måneder. I tjenesteyting mot næringslivet forventes det noe vekst i 
aktiviteten de kommende 6 månedene, mens det ventes uendret aktivitetsnivå i 
tjenesteyting mot husholdningene. 

• I husholdningsrettet tjenesteyting hadde det vært svak vekst i etterspørsel og aktivitet siste 
3 måneder. Kontaktene venter uendret aktivitet det kommende halvåret.  

• Kontaktene i industri og varehandel planla å redusere investeringene de neste 12 
månedene, mens kontaktene i kommune- og sykehussektoren planla vekst i 
investeringene. I tjenesteytende sektor ble det planlagt å holde investeringene på uendret 
nivå. 

• Om lag 23 prosent av kontaktene svarte at de ville ha noen eller betydelige problemer med 
å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette var noe lavere enn rapportert i 
forrige runde. Om lag 14 prosent svarte at arbeidskraft ville være en begrensning ved økt 
etterspørsel. Dette var høyere enn i forrige runde. 

• Samlet sett rapporterte kontaktene om et svakt fall i sysselsettingen siste 3 måneder. Det 
var kontaktene i industri, varehandel og offentlig sektor som bidro til fall i sysselsettingen. 
Kontaktene i bygg og anlegg og tjenesteyting rapporterte om noe vekst. Kontaktene venter 
et moderat fall i sysselsettingen også neste 3 måneder. Det er ventet noe fall i offentlig 
sektor og en moderat vekst i bygg og anlegg. I de øvrige næringene venter kontaktene 
stabil sysselsetting.  

• Samlet sett anslo kontaktene årslønnsveksten for 2009 til om lag 3 ½ prosent. I sum 
forventes det at årslønnsveksten for 2010 ville bli mellom 3 og 3½ prosent . 

• Kontaktene rapporterte om moderat vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder. 
Eksportindustrien meldte om markert fall i prisene, mens hjemmemarkedsindustrien og 
bygg og anlegg meldte om svakt fall. I tjenesteyting rettet mot husholdning og næringsliv 
ble det rapportert om god prisvekst, mens det for varehandelen ble rapportert om stabile 
priser.    

• I sum hadde det vært moderat vekst i lønnsomheten siste 3 måneder. Det var størst vekst i 
lønnsomheten i tjenesteytende sektor.  



Region Nordvest 
Regional oppsummering 

Runde 2009 4 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• Det ble rapportert om en svak vekst i produksjonen siste 3 måneder. For de neste 6 
månedene ventes det om lag uendret produksjonsnivå.  

• Hjemmemarkedsindustrien meldte om en moderat økning i produksjonen de siste 3 
månedene, mens det ventes nullvekst de neste 6 månedene. Eksportindustrien meldte om 
nullvekst siste 3 måneder, og også der ventes det stabil utvikling de neste 6 månedene. 

• Oljeleverandørnæringen meldte om nullvekst i aktivitetsnivået de siste 3 månedene. De 
neste 6 månedene venter kontaktene en markert nedgang.  

• I bygg og anlegg ble det meldt om en moderat reduksjon i aktivitetsnivået de siste 3 
månedene. Kontaktene venter en moderat reduksjon også i de neste 6 månedene.  

• I varehandelen ble det rapportert om moderat økning i aktivitetsnivået de siste 6 
månedene. De neste 6 månedene forventes det nullvekst i denne næringen. 

• Fra sektoren tjenesteyting mot næringslivet ble det rapportert om stabilt aktivitetsnivå de 
siste 3 månedene. Fra tjenesteyting mot husholdninger ble det rapportert om moderat 
økning i aktiviteten siste 3 måneder. Begge sektorer venter tilsvarende utvikling de neste 6 
måneder.  

• Samtlige næringer venter uendret investeringsnivå neste 12 måneder.  

• 21 prosent av bedriftene svarte at de ville ha noen problemer med å møte en vekst i 
etterspørselen. Dette er 6 prosentpoeng lavere enn rapportert i forrige runde. Ingen 
bedrifter meldte i denne runden at de ville ha betydelige problemer. Det ble rapport små 
problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft totalt sett. 

• Sysselsettingen har samlet sett vært nær uendret de siste 3 månedene, men bygg og anlegg 
rapporterte om en moderat reduksjon. De neste 3 månedene ventes det stabilt 
sysselsettingsnivå i alle næringer.  

• Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2009 var mellom 2¾ og 3 prosent. Kontaktene 
anslo samlet sett at årslønnsveksten for 2010 vil bli om lag 2½ prosent. 

• Det ble samlet sett meldt om uendrede priser de siste 12 månedene. Eksportindustrien 
meldte om svakt fall i prisene, mens kontaktene innen tjenesteyting mot husholdningene 
rapporterte om tydelig prisvekst. De øvrige næringene hadde hatt stabile priser. Samlet 
sett er det forventninger om noe svakere prisvekst neste 12 måneder. 

• Kontaktenes driftsmarginer var svakt styrket siste 3 måneder sammenliknet med samme 
periode året før.  

 



Region Sør 
Regional oppsummering 

Runde 2009 4 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• For første gang siden andre kvartal 2008 har vi observert vekst i produksjonen. Veksten 
var dog meget svak. Etter at finanskrisen medførte et dramatisk fall i etterspørselen og 
ordreinngangen for mange bedrifter, synes det store bildet etter sommeren å være at 
markedet har stabilisert seg i region Sør. Dette bildet er ventet å holde seg fremover.  

• Industriproduksjonen viste et svakt fall, og et noe mindre fall enn i forrige periode. 
Hjemmemarkedsindustrien og oljeleverandørnæringen hadde falt moderat siste 3 måneder, 
mens eksportindustrien hadde hatt stabilt produksjonsnivå. Det ventes tilsvarende 
utvikling også de neste 6 månedene.  

• For første gang i år ble det ikke meldt om fall i bygg og anlegg. Aktiviteten lå stabilt siste 
3 måneder, og kontaktene forventer at denne utviklingen vil holde seg de neste 6 måneder. 

• I varehandelen var det moderat vekst i omsetningsvolumet. Dette var en oppgang fra 
forrige runde, hvor det ble meldt om nullvekst. Fremover forventer kontaktene at 
omsetningsvolumet vil være ganske uendret.  

• Innen tjenesteyting ble det rapportert om en liten vekst i aktiviteten det siste kvartalet. 
Dette skyldes etterspørselen fra husholdningene. Tjenesteyting rettet mot husholdningene 
meldte om en moderat vekst. Tjenesteyting rettet mot næringslivet meldte om en stabil 
utvikling siste 3 måneder. Kontaktene venter stabilt aktivitetsnivå neste 6 måneder både 
innen tjenesteyting mot næringsliv og mot husholdninger. 

• Planlagte investeringer viser en svakt nedadgående trend. Investeringene ventes å falle 
markert i industrien og varehandelen, holde seg stabile innen tjenesteyting, mens offentlig 
sektor nå skal redusere sine investeringer noe. Redusert etterspørsel og en betydelig 
nedgang i ordrebeholdningen hos mange bedrifter har gitt ledig kapasitet, og dette har 
redusert behovet for kapasitetsutvidende investeringer. 

• Etter at kapasitetsutnyttelsen i næringslivet i region Sør falt dramatisk ved inngangen til 
2009, har det vært svært få som har kapasitetsproblemer. Mangel på arbeidskraft forekom 
nesten ikke i privat sektor.  Helsesektoren strevde fortsatt med rekruttering av ulike 
spesialistgrupper uten at det satte begrensinger for aktiviteten.  

• Det ble meldt om tilnærmet nullvekst i sysselsettingen. Utviklingen var omtrent som i 
september. Sysselsettingen falt fortsatt litt i privat sektor, mens den økte svakt i 
kommunene. Det ble meldt om at denne utviklingen vil holde seg fremover. 

• Årslønnsveksten for 2009 ble anslått til å bli i overkant av 3½ prosent. Årslønnsveksten er 
forventet å ligge noe lavere neste år, rundt 3 prosent. 

• Det ble meldt om nullvekst i prisene siste 12 måneder. Vi må helt tilbake til 2004 for å 
finne en runde hvor det ikke har vært en positiv vekst i utsalgsprisene aggregert over alle 
næringene. Det ble rapportert om fallende priser i eksportindustrien og bygg og anlegg, 
mens det ble meldt om prisvekst i hjemmemarkedsindustrien, varehandelen og 
tjenesteyting. Diffusjonsindeksen i denne runden var 44 og indikerer dermed at det er flere 
som venter lavere prisvekst neste 12 måneder enn som venter høyere prisvekst. 



• Etter en periode med fallende marginer i alle næringer sett under ett, ble det nå rapportert 
om en flat utvikling i lønnsomheten. Dette skyldes at bygg og anlegg, varehandel og 
tjenesteyting meldte om forbedrede marginer sammenlignet med de foregående rundene. 
Innen industrien var fallet i marginene som i forrige periode.  



Region Sørvest 
Regional oppsummering 

Runde 2009 4 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• I denne runden ble det meldt om moderat økning i produksjonen siste 3 måneder. Det 
ventes at produksjonen vil fortsette å øke med om lag samme styrke de neste 6 månedene.  

• I hjemmemarkedsindustrien hadde produksjonen vært uendret siste 3 måneder, mens den 
hadde falt noe i eksport- og oljerelatert industri. Det ventes at produksjonen i både 
hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien vil øke moderat neste 6 måneder, mens 
kontaktene i oljerelatert industri forventer et fortsatt moderat fall. 

• Kontaktene i bygg og anlegg rapporterte om stabil produksjon siste 3 måneder, men de 
venter at produksjonen vil falle noe neste 6 måneder. 

• I varehandelen hadde aktiviteten økt noe siste 3 måneder, og kontaktene venter at 
aktiviteten vil fortsette å øke med samme styrke neste 6 måneder. 

• Kontaktene i tjenesteyting mot næringslivet meldte om stabil aktivitet siste 3 måneder. 
Innen tjenesteyting mot husholdningene ble det derimot rapportert om betydelig vekst. 
Kontaktene venter at aktiviteten neste 6 måneder vil fortsette å være stabil for 
tjenesteyting mot næringslivet, mens det ventes at aktiviteten innenfor tjenesteyting mot 
husholdningene vil fortsette å øke noe. 

• Samlet sett meldte kontaktene at de venter et svakt økende investeringsnivå. 
Investeringene ventes å øke innen industri og offentlig sektor. Innenfor varehandel og 
tjenesteyting er det planlagt å holde investeringsnivået uforandret. 

• Det ble meldt om fortsatt mye ledig kapasitet i bedriftene og lite problemer med tilgang på 
arbeidskraft. 32 prosent av kontaktene meldte om kapasitetsproblemer og 27 prosent 
oppga at tilgang på arbeidskraft begrenset mulighetene for ekspansjon.  

• Sysselsettingen var samlet sett stabil siste 3 måneder, og kontaktene venter stabil utvikling 
også neste tre måneder. I industri og bygg og anlegg ble det rapportert om avtakende 
sysselsetting, mens det ble rapportert om økende sysselsetting i offentlig sektor. I 
varehandel og tjenesteyting er sysselsettingen stabil. 

• Årslønnsveksten for 2009 ble anslått til å bli om lag 4 prosent. Kontaktene venter samlet 
sett at årslønnsveksten for 2010 ville bli om lag 3¼ prosent. 

• Det ble samlet sett meldt om en liten reduksjon i prisene siste 12 måneder. Det hadde vært 
nedgang innen eksportindustri, bygg og anlegg og varehandel. Innenfor tjenesteyting mot 
husholdningene ble det meldt om en moderat vekst. For kommende 12 måneder venter 
bedriftene noe tiltakende prisvekst. 

• Det ble samlet sett meldt om uendrede driftsmarginer. Hjemmemarkedsindustrien, 
eksportindustrien og tjenesteyting mot næringslivet rapporterte om reduserte 
driftsmarginer, mens oljeleverandørnæringen, bygg og anlegg og tjenesteyting mot 
husholdningene rapporterte om økt driftsmarginer. 
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Kontaktbedriftene ble intervjuet i november. ”Siste 3 måneder” viser til siste del av 3. kvartal 
2009 og første del av 4. kvartal 2009. 

 

• Aktiviteten tiltok moderat de siste 3 månedene. Aktivitetsveksten var noe sterkere enn 
i forrige runde. Kontaktene forventer samme vekst fremover som veksten de siste tre 
månedene.  

• I industrien var det en klar vekst i aktiviteten både for eksport- og 
hjemmemarkedsindustrien, men fra et lavt produksjonsnivå. Begge næringer venter 
vekst fremover som følge av noe tiltakende ordreinngang.  

• I bygg og anlegg falt fortsatt produksjonen moderat og med samme styrke som i 
forrige runde. Kontaktene venter mer markert fall i aktiviteten fremover som følge av 
fallende aktivitet i byggenæringen. 

• I varehandelen økte omsetningsvolumet noe, som i forrige runde. Det forventes 
fortsatt moderat vekst fremover. 

• Aktiviteten i tjenesteyting tiltok svakt, samlet sett. Det var tjenesteyting rettet mot 
næringslivet som trakk veksten opp. Kontaktene ser noe mer optimistisk på aktiviteten 
fremover og venter en moderat vekst. 

• Det er ventet om lag uendret investeringsnivå fremover. Det er særlig varehandelen 
som planlegger økte investeringer. Industrien planlegger en markert reduksjon i sine 
investeringer, som i forrige runde. 

• 20 prosent av kontaktene oppga å ha noen kapasitetsproblemer. Ingen hadde 
betydelige kapasitetsproblemer. 5 prosent av kontaktene oppga at tilgangen på 
arbeidskraft begrenset produksjonen. Dette er om lag på samme nivå som i forrige 
runde.  

• For første gang i 2009 rapporterte kontaktene om vekst i sysselsettingen, men veksten 
var svak. Det var bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting som bidro til å løfte den. 
Fremover ventes det et svakt fall i sysselsettingen, drevet av planlagt nedbemanning i 
industrien og offentlig sektor. 

• Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2009 er om lag 3½ prosent. For 2010 
venter kontaktene samlet sett en årslønnsvekst mellom 3½ og 3¾ prosent. Samtlige av 
de private næringene venter høyere årslønnsvekst i 2010 enn i 2009, mens kommune- 
og sykehussektoren venter lavere årslønnsvekst i 2010. 

• Kontaktene rapporterte om et moderat fall i prisene de siste 12 månedene. Prisfallet 
hadde tiltatt fra forrige runde. Det var flere av kontaktene som venter høyere prisvekst 
neste 12 måneder enn som venter lavere prisvekst. 

• Driftsmarginene siste 3 måneder avtok noe sammenliknet med samme periode i fjor. 
Det var særlig kontaktene innen eksportindustri, bygg og anlegg og tjenesteyting som 
opplevde fall i driftsmarginene.  

 




