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NASJONAL OPPSUMMERING 

ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER 
Kontaktbedriftene meldte om moderat vekst i produksjonen de siste 3 månedene. Veksten var 
noe svakere enn i forrige runde, og har så langt ikke vært like sterk som bedriftene så for seg i 
september. Samlet sett ventet kontaktene litt lavere vekst de neste 6 månedene.  

I industrien var produksjonsveksten moderat og litt lavere enn i forrige runde. Som i september 
var veksten sterkest innen oljeleverandørnæringen og svakest innen 
hjemmemarkedsindustrien. Oljeleverandørene ventet fortsatt betydelig vekst fremover, men 
forventningene var noe nedjustert fra september. Hjemmemarkedsindustrien ventet fortsatt 
moderat vekst. Kontaktene pekte på sterk konkurranse fra utenlandske bedrifter. I 
eksportindustrien rapporterte kontaktene om noe avdempet vekst fra forrige runde. Kontaktene 
viste særlig til svak etterspørsel fra de europeiske markedene. Som i de foregående rundene var 
veksten sterkest innen industri som eksporterer petroleumsrelaterte produkter. Bedriftene 
ventet fortsatt moderat vekst fremover.  

I bygg og anlegg steg aktiviteten ganske markert de siste 3 månedene. Utviklingen var noe 
svakere enn i forrige runde. Kontaktene ventet litt lavere produksjonsvekst fremover, blant 
annet fordi mange har lite ledig kapasitet. 

I varehandelen var det moderat vekst de siste 3 månedene. Veksten var litt høyere enn i forrige 
runde. Kontaktene ventet stabil vekst de neste 6 månedene.  

Innen tjenesteyting var veksten ganske markert, men litt svakere enn i september. Veksten 
avtok noe for både nærings- og husholdningsrettede tjenesteytere, men var fortsatt sterkest 
innen næringsrettet tjenesteyting. Tjenesteyterne ventet litt avdempet vekst fremover.  

INVESTERINGER 
Kontaktene planla moderat vekst i investeringene de kommende 12 månedene. De samlede 
investeringsplanene var oppjustert noe siden september. Alle næringene planla økt 
investeringsnivå. Kontaktene i kommune- og sykehussektoren og varehandelen planla i denne 
runden en litt høyere investeringsvekst fremover. I tjenesteyting var investeringsplanene 
uendret, mens industrien planla noe lavere vekst i investeringene enn i september.  

KAPASITETSUTNYTTING OG TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT 
Andelen av kontaktbedrifter som svarte at de ville ha noen eller betydelige problemer med å 
møte en eventuell vekst i etterspørselen, økte fra 38 prosent i forrige runde til 42 prosent i 
denne runden. Kapasitetsproblemene var fortsatt størst i bygg og anlegg, men økte mest i 
varehandelen og tjenesteyting. Innen industri og bygg og anlegg var andelen kontakter som 
meldte om kapasitetsproblemer om lag som i forrige runde.  

Tilgangen på arbeidskraft utgjorde en begrensning for vekst i aktiviteten hos 31 prosent av 
kontaktene, som i forrige runde. Andelen økte i industrien, varehandelen og i offentlig sektor, 
mens den avtok i bygg og anlegg og tjenesteyting. Knappheten på arbeidskraft var fortsatt størst 
i bygg og anlegg og minst i varehandelen.  

 

 



SYSSELSETTING OG ARBEIDSMARKED 
Sysselsettingen steg marginalt mer enn ventet siste 3 måneder. Kontaktene i varehandelen 
meldte fortsatt om ganske stabil sysselsetting, mens de øvrige næringene rapporterte at 
sysselsettingen hadde økt. Tjenesteyting rapporterte om den sterkeste veksten. Samlet planla 
kontaktene svakt avtakende vekst. Varehandelen ventet stabil sysselsetting, mens de øvrige 
næringene planla å øke sysselsettingen de neste 3 månedene.   

KOSTNADER, PRISER OG LØNNSOMHET 
Kontaktene anslo at årslønnsveksten i 2012 blir 4¼ prosent, litt høyere enn i forrige runde. For 
2013 anslo kontaktene en årslønnsvekst på 4 prosent. Tjenesteyting hadde det høyeste anslaget 
for neste års lønnsvekst med 4¼ prosent, mens kontaktene innen bygg og anlegg og 
varehandelen hadde det laveste anslaget, på om lag 3¾ prosent.  

Prisveksten de siste 12 månedene har vært moderat og litt sterkere enn i september. 
Prisveksten var høyest i bygg og anlegg og tjenesteyting mot husholdningene. Kontaktene i 
eksportindustrien rapporterte om litt lavere priser, etter å ha rapportert om noe høyere priser i 
september. Samlet sett ventet kontaktene avtakende prisvekst fremover.  

Lønnsomheten har de siste 3 månedene bedret seg noe sammenliknet med samme periode i fjor. 
Eksportindustrien og hjemmemarkedsindustrien rapporterte om uendrede driftsmarginer, 
mens de øvrige næringene meldte om bedret lønnsomhet. Marginveksten var tydeligst blant 
kontaktene i oljeleverandørnæringen, bygg og anlegg og tjenesteyting. 

  



 
REGION INNLAND 
Regional oppsummering 

Runde 2012–4 
 

• Produksjonen har steget moderat i region Innland de siste 3 månedene. Den aggregerte 
veksten har tiltatt litt fra forrige runde. Markedsutsiktene indikerer samlet sett uendret 
produksjonsvekst det neste halvåret.  

• I industrien har det i sum vært ganske moderat produksjonsvekst. Best utvikling har det 
vært i hjemmemarkedsindustrien med moderat vekst. I eksportindustrien har veksten vært 
svak. Framover ventet hjemmemarkedsindustrien ganske markert vekst, mens 
eksportindustrien ventet stabilt volum.   

• I bygg og anlegg har det vært ganske markert aktivitetsvekst. Bedriftene ventet 
tilsvarende vekst fremover. 

• I varehandelen har det vært stabilt salgsvolum. Markedsutsiktene tilsier svak vekst 
fremover. 

• I næringslivsrettet tjenesteyting har det vært moderat aktivitetsvekst, mens aktiviteten har 
tiltatt ganske markert i den husholdningsrettete. Fremover ventet bedriftene noe tiltakende 
veksttakt innen næringslivsrettet tjenesteyting og noe avdempet vekst innen 
husholdningsrettet tjenesteyting.   

• Samlet sett ventet bedriftene svak investeringsvekst det kommende året. Planene ble litt 
oppjustert fra forrige runde. De ble oppjustert innen varehandel og offentlig sektor og 
nedjustert innen industri og tjenesteyting.    

• Andelen med kapasitetsproblemer steg fra 23 prosent i septemberrunden til 25 prosent i 
denne runden. Litt økning skyldtes økt kapasitetspress innen tjenesteyting. Fremdeles var 
det tilgang på arbeidskraft som begrenset produksjonen.   

• Sysselsettingen var stabil de siste 3 månedene. Veksten var om lag som forventningene i 
september tilsa. Sysselsettingen har holdt seg stabil i alle næringer med unntak av bygg 
og anlegg, hvor det har vært moderat vekst.  Fremover ventet bedriftene samlet sett en 
svak nedgang i sysselsettingen. Industrien ventet et moderat fall i sysselsettingen, mens 
de øvrige næringer ventet stabilt nivå.  

• Kontaktene anslo årslønnsveksten for inneværende år til rundt 4 prosent. For 2013 ventet 
bedriftene at årslønnsveksten ville bli ca. ¼ prosentpoeng lavere. Det var kun offentlig 
sektor som ventet lavere lønnsvekst enn i 2012. De øvrige næringer ventet uendret 
lønnsvekst.  

• Prisveksten siste 12 måneder har i sum vært moderat. Prisveksten i husholdningsrettet 
sektor var i sum noe sterkere enn i næringslivsrettet sektor. En liten overvekt av 
kontaktene ventet høyere prisvekst de neste 12 månedene. 

• Bedriftenes lønnsomhet de siste 3 måneder har i snitt bedret seg noe sammenlignet med 
samme periode i fjor. Lønnsomheten bedret seg i bygg og anlegg og tjenesteyting, holdt 
seg uendret i varehandel og falt i industrien. 

 

 

 

 

 



REGION MIDT 
Regional oppsummering 

Runde 2012–4 

 

• Produksjonen har økt moderat i Midt-Norge de siste 3 månedene. Samlet sett var veksten 
på samme nivå som i forrige runde. Markedsutsiktene indikerer at veksten fremover vil 
avta svakt.  

• Industrien rapporterte om svak vekst i produksjonen. Veksten var lavere enn i september. 
Fremover ventet bedriftene samme veksttakt. Markedsutsiktene i 
hjemmemarkedsindustrien ble nedjustert fra forrige runde, og bedriftene ventet uendret 
produksjon i både hjemmarkedsrettet og eksportrettet industri. 

• I bygge- og anleggsnæringen økte produksjonen moderat, mot rapporter om markert 
vekst forrige runde. Lav vekst i ordreinngangen og kapasitetsproblemer bidro til 
forventninger om svak vekst fremover.  

• Varehandelen rapporterte om markert vekst denne runden, en oppjustering av anslaget 
og forventningene i september. Kontaktene ventet moderat vekst framover. 

• Aktiviteten i tjenesteyting økte ganske markert, litt høyere enn i foregående runde. Til 
forskjell fra forrige runde var veksten tydeligere i næringsrettet sektor enn i den 
husholdningsrettede sektoren. Bedriftene ventet at veksten vil avta for næringsrettet 
sektor, og samlet sett ventet bedriftene moderat vekst. 

• Bedriftene ventet fortsatt bare svak vekst i investeringene samlet sett. Det var kun 
offentlig sektor som ventet vekst. Øvrige næringer forventet uendret investeringsnivå. 

• Denne runden oppga 37 prosent av kontaktene at de vil ha problemer med å øke 
produksjonen. 17 prosent oppfattet tilgangen på arbeidskraft som begrensende for 
virksomheten. Begge andelene var noe lavere enn i forrige runde. 

• Sysselsettingen har økt svakt siste 3 måneder. Bygg og anlegg rapporterte om fall, mens 
industrien rapporterte om uendret sysselsetting. I resterende næringer meldte kontaktene 
om moderat vekst. Fremover ventet bedriftene om noe avtakende vekst.  

• Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2012 var på litt over 4 prosent. Anslaget var 
likt med rapportene i mai og september. Bedriftene ventet at veksten ville bli høyest i 
tjenesteyting med 4½ prosent. Lavest vekst ventet industrien hvor anslaget var 3½ 
prosent. 

• Anslaget for lønnsvekst i 2013 var det samme som anslaget for 2012 i samtlige næringer. 

• Kontaktene rapporterte om moderat prisvekst siste 12 måneder. Prisveksten var fortsatt 
noe tydeligere i husholdningsrettet sektor enn i næringsrettet sektor. Ingen næringer 
rapporterte om prisfall siste 12 måneder. Samlet ventet bedriftene om lag samme 
prisvekst kommende 12 måneder.  

• Driftsmarginene ble noe bedre enn i tilsvarende periode i fjor. Kun 
oljeleverandørnæringen og tjenesteyting rapporterte om økte marginer, mens de 
resterende næringene opprettholdt lønnsomheten.  

 

 

 

 



 
REGION NORD  

Regional oppsummering 
Runde 2012–4 

 

• De siste 3 månedene har det vært moderat vekst i produksjons- og aktivitetsnivået i 
region Nord. For de neste 6 månedene ventet bedriftene ganske moderat vekst.  

• Industriproduksjonen har økt moderat, en svakt høyere vekst fra hva som ble rapportert i 
september. Det har vært moderat vekst i både eksportindustrien og 
hjemmemarkedsindustrien, og disse næringene ventet fortsatt moderat vekst i aktiviteten 
framover. Oljeleverandørene har hatt markert vekst, og ventet betydelig vekst fremover.  

• I bygg og anlegg har det vært uendret produksjon de siste 3 månedene, en moderat 
tilbakegang i veksten sammenlignet med forrige runde. Samlet sett ventet bedriftene 
moderat fall i aktiviteten de kommende 6 månedene.  

• I varehandelen har det vært markert vekst i aktiviteten, i likhet med hva som ble rapportert 
i forrige runde. Sektoren ventet ganske markert  aktivitetsvekst det kommende halvåret. 

• I tjenesteyting har det vært relativt moderat vekst, og veksten er lavere enn i forrige runde. 
Næringsrettet tjenesteyting har hatt moderat vekst i aktiviteten, mens husholdningsrettet 
tjenesteyting har hatt svak vekst siste 3 måneder. Fremover ventet bedriftene samlet sett 
moderat vekst.   

• Samlet sett ventet bedriftene en markert vekst i investeringene det kommende året. Dette 
er en svak økning i veksten sammenlignet med forrige runde. Oppjusteringen kommer 
som en følge av kraftig vekst i investeringene hos kommune- og sykehussektoren. 

• Andelen kontakter med kapasitetsproblemer har falt fra 34 prosent i september til 30 
prosent denne runden. Andelen som svarte at tilgangen på arbeidskraft var begrensende 
økte fra 22 til 33 prosent.  

• Sysselsettingen de siste 3 månedene viste samlet sett svak vekst, mot ganske moderat 
vekst foregående periode. Veksten har vært som forventet i september. Industri og 
tjenesteytende sektor har økt sysselsettingen, mens de resterende har hatt stabil 
sysselsetting. Bedriftene ventet uendret sysselsetting de neste 3 månedene.  

• Samlet anslag for lønnveksten i 2012 var 4½ prosent. Anslaget gitt i september var 4¼ 
prosent. Det er særlig anslagene fra kontakter i kommune- og sykehussektoren som har 
ført til oppjusteringen.  

• Prisene har økt ganske moderat siste 12 måneder, men prisveksten har avtatt svakt 
sammenlignet med forrige runde. Fremover forventet bedriftene om lag samme prisvekst.  

• Bedriftenes driftsmarginer har økt forsiktig fra samme periode i fjor. Marginveksten er noe 
svekket sammenlignet med forrige runde



 

 

REGION NORDVEST 
Regional oppsummering 

Runde 2012–4 
 

• De 3 siste månedene var det samlet sett moderat vekst i aktivitetsnivået i Nordvest. Dette 
ble også rapportert i forrige runde, og den moderate veksten var ventet å fortsette neste 6 
måneder. 

• Eksportindustrien meldte om moderat produksjonsvekst de siste 3 månedene. Dette var 
sterkere enn forventet i september. Det var ventet fortsatt moderat vekst neste 6 
måneder.  

• Hjemmemarkedsindustrien og oljerelatert industri meldte begge om moderat vekst i 
produksjonen de siste 3 månedene. Dette var likt som i forrige runde, og den moderate 
veksten var ventet å fortsette neste 6 måneder. 

• Bygg og anlegg meldte om moderat vekst de siste 3 månedene. Dette var noe lavere enn 
forventet i september. Bedriftene ventet fortsatt moderat vekst neste 6 måneder.   

• Varehandelen meldte om moderat vekst de siste 3 månedene. Dette var likt som i forrige 
runde, og den moderate veksten var ventet å fortsette neste 6 måneder. 

• Tjenesteyting mot husholdninger meldte om moderat vekst de siste 3 månedene. Dette 
var noe sterkere enn forventet i september. Det var ventet moderat vekst neste 6 
måneder.   

• Næringsrettet tjenesteyting meldte om moderat vekst de siste 3 månedene. Dette var likt 
som i forrige runde, og den moderate veksten var ventet å fortsette neste 6 måneder. 

• Samlet meldte kontaktene om forsiktig vekst i investeringene de neste 12 månedene, noe 
som innebar en nedgang i veksten i forhold til forrige runde. Det var ventet økte 
investeringer i industri og offentlig sektor, stabil utvikling i varehandel og nedgang innen 
tjenesteyting. 

• Det ble denne runden meldt om noe avtakende kapasitetsproblemer hvor 60 prosent av 
bedriftene ville hatt problemer med å møte en vekst i etterspørselen, mot 65 forrige runde. 
59 prosent av kontaktene hadde problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, mot 69 i 
forrige runde. 

• Det har vært forsiktig vekst i sysselsettingen de siste 3 månedene. Veksten var lavere enn 
rapportert i forrige runde, og også noe lavere enn forventet i september. Med unntak av 
varehandel og offentlig sektor har alle næringer økt sysselsettingen noe siste 3 måneder. 
For de neste 3 månedene var det forventet fortsatt forsiktig sysselsettingsvekst. 

• Kontaktene anslo årslønnsveksten for 2012 til 4¼ prosent og årslønnsveksten for 2013 til 
4 prosent. 

• Samlet sett ble det meldt om en ganske moderat prisvekst de siste 12 månedene. 
Veksten var sterkest innen de husholdningsrettede sektorene. De neste 12 månedene var 
det samlet sett ventet noe tiltakende prisvekst. Det var ventet tiltakende prisvekst innen 
næringsrettet sektor og uendret prisvekst i husholdningsrettet sektor. 

• Sammenlignet med samme periode i fjor har det samlet sett vært svak vekst i 
driftsmarginer de siste 3 månedene. Det var moderat vekst i marginene i 
hjemmemarkedsindustrien og i bygg og anlegg. For de øvrige næringene var det 
uendrede marginer.  



 

 

REGION SØR 
Regional oppsummering 

Runde 2012–4 
 

• Det var svak vekst i produksjonen i region Sør de siste 3 månedene. Dette var en ganske 
markert svakere utvikling enn forventet i september. Totalt sett ventet bedriftene ingen 
vekst de neste 6 månedene. 

• Hjemmemarkedsindustrien hadde siste 3 måneder et moderat fall i produksjonen. Dette 
var en svakere utvikling enn kontaktene ventet i september da de forventet moderat vekst. 
Eksportindustrien meldte om en markert vekst, klart svakere enn forventet i september. 
Oljeleverandørene hadde kraftig vekst siste 3 måneder. For de neste 6 månedene 
forventet hjemmemarkedsindustrien et moderat fall i aktiviteten, mens eksportindustrien 
forventet en markert produksjonsvekst.  

• Bygg og anlegg meldte om et moderat fall i produksjonen og ordreinngangen de siste 3 
månedene. Markedsutsiktene de neste 6 månedene viste en forventning om fortsatt 
moderat fall i aktiviteten.   

• Varehandelen rapporterte om markert vekst de siste 3 månedene. Dette er en sterkere 
utvikling enn det kontaktene i varehandelen forventet i forrige runde. Markedsutsiktene 
viser en forventning om moderat vekst de neste 6 månedene.   

• Tjenesteyting rettet både mot næringslivet og mot husholdninger meldte om nullvekst de 
siste 3 månedene. Markedsutsiktene viser en forventning om et moderat fall i 
produksjonen av tjenester rettet mot næringslivet og ingen vekst for tjenester til 
husholdningene.   

• Samlet sett planla bedriftene en svak nedjustering av investeringene for de neste 12 
månedene, på størrelse med nedjusteringen i forrige runde. Bedriftene innen industri og 
tjenesteyting forventet uendret nivå på investeringene for de neste 12 månedene. 
Sykehus- og kommunesektoren planla å redusere sine investeringer svakt.     

• Andelen kontakter med kapasitetsutfordringer gikk markert ned fra 18 prosent i september 
til 12 prosent i denne runden. Samtlige oppga problemer med tilgangen på arbeidskraft 
som årsak. Det ble meldt om noe større kapasitetsproblemer i oljeleverandørnæringen.   

• Sysselsettingsveksten siste 3 måneder var svak og lik utviklingen som ble anslått i forrige 
runde. Sysselsettingsveksten var moderat innen industri og tjenesteyting, mens det var 
nullvekst innen bygg og anlegg, varehandel og det offentlige.  

• Kontaktene anslo årslønnsveksten for 2012 til 4 prosent.  

• Det ble rapportert om en moderat prisvekst de siste 12 måneder som i forrige runde. 
Eksportindustrien meldte om nullvekst, mens alle de andre næringene meldte om 
prisvekst. For de neste 12 månedene  forventet kontaktene en litt lavere prisvekst, men 
flertallet av kontaktene ventet likevel høyere priser neste år.  

• Bedriftenes driftsmarginer viste en moderat forbedring denne perioden sammenlignet med 
samme periode i fjor. I forhold til i september viste veksten i lønnsomheten en svak 
nedgang. Det var eksportindustrien og oljeleverandørnæringen som sto for nedjusteringen 
fra forrige runde.  

 

 



 

 

REGION SØRVEST 
Regional oppsummering 

Runde 2012–4 
 

• I denne runden ble det i region Sørvest meldt om markert vekst i produksjon siste 3 
måneder. Bedriftene ventet ganske markert vekst de neste 6 måneder. 

• Det var moderat vekst i industriproduksjonen siste 3 måneder. Det var betydelig vekst i 
produksjonen innen oljerelatert industri. Eksportindustrien og hjemmemarkedsindustrien 
meldte om moderat vekst i produksjonen. For de neste 6 månedene ventet bedriftene i 
oljerelatert industri markert, men avtakende vekst.  

• Kontaktene i bygg og anlegg rapporterte om markert produksjonsvekst siste 3 måneder, 
og de ventet fortsatt markert vekst de neste 6 måneder.  

• I varehandelen var det siste 3 måneder moderat vekst. De neste 6 måneder ventet 
varehandelsbedriftene fortsatt moderat vekst.   

• Det ble meldt om markert vekst i tjenesteytende sektor siste 3 måneder. Kontaktene i 
tjenesteyting mot næringslivet meldte om betydelig vekst, mens tjenesteyting mot 
husholdningene meldte om moderat vekst. Tjenesteyting rettet mot næringslivet ventet 
markert vekst de neste 6 måneder, mens tjenesteyting mot husholdningene ventet fortsatt 
moderat vekst.   

• Samlet sett meldte kontaktene om stabilt nivå på investeringene neste 12 måneder. 
Investeringsveksten lå på et lavere nivå enn i forrige runde. Bedriftene innen industri og  
varehandel forventet at investeringene vil øke. Tjenesteytende næringer og offentlig 
sektor forventet stabile investeringer. 

• Andelen kontakter som meldte om kapasitetsproblemer gikk opp fra 52 prosent i forrige 
runde til 60 prosent i denne runden. Av kontaktene oppga 57 prosent problemer med 
tilgang på arbeidskraft, mot 43 prosent i forrige runde. Alle næringene meldte om 
strammere arbeidsmarked. 

• Totalt ble det meldt om moderat og avtakende vekst i sysselsettingen siste 3 måneder. 
Kontaktene ventet moderat, men avtakende vekst i sysselsettingen de neste 3 måneder. 

• Kontaktene ventet samlet sett en årslønnsvekst for 2012 på 4¼ prosent, noe som er likt 
med anslaget i forrige runde. Forventningene for lønnsvekst 2012 var uendret i 
tjenesteyting og offentlig sektor, oppjustert i bygg og anlegg, og nedjustert i industri og 
varehandel. Forventningene for årslønnsveksten i 2013 var på 4 prosent. 

• Det ble samlet sett meldt om svak prisvekst siste 12 måneder, litt lavere enn i forrige 
runde. Prisene i hjemmemarkedsindustrien har vært stabile, og fallende i 
eksportnæringene. De øvrige næringene meldte om økte priser. For kommende 12 
måneder ventet bedriftene samlet sett tiltakende prisvekst. 

• Kontaktene meldte samlet sett om uendrede driftsmarginer siste 3 måneder i forhold til 
samme periode i fjor. Marginene har vært økende innen bygg og anlegg og i 
oljeleverandørindustrien. Innen hjemmemarkedsindustrien og varehandel har marginene 
vært fallende, mens de har vært stabile innen eksportindustrien og i tjenesteytende 
næringer.  

 

 



 

 

REGION ØST 
Regional oppsummering 

Runde 2012–4 
 

• Produksjonen i region Øst har steget ganske tydelig de siste 3 månedene. Veksten var 
omtrent uendret fra september. Markedsutsiktene ble marginalt oppjustert fra forrige 
runde, og indikerer en stabil utvikling i produksjonsveksten fremover. 

• Industriproduksjonen økte ganske markert. Veksten var samlet sett noe sterkere enn i 
september. I hjemmemarkedsindustrien meldte kontaktene om moderat produksjonsvekst, 
mens de meldte om ganske markert vekst i eksportindustrien og kraftig vekst i 
oljeleverandørindustrien. Markedsutsiktene tilsier en stabil produksjonsvekst de 
kommende 6 månedene for alle industrigruppene.  

• I bygg og anlegg meldte kontaktene om betydelig vekst, en svak nedjustering fra 
september. De ventet at veksten ville holde seg stabil det kommende halvåret.  

• I varehandelen rapporterte kontaktene om en svak vekst i omsetningsvolumet, i likhet 
med i forrige runde. Kontaktene ventet at veksten skulle tilta litt fremover.  

• I tjenesteytende sektor har veksten vært god, og på samme nivå som i forrige runde. 
Både innen næringsrettet og husholdningsrettet tjenesteyting har veksten vært omtrent på 
nivå med det som ble oppgitt i september. Fremover ventet kontaktene innen tjenesteyting 
mot næringslivet en litt svakere veksttakt, mens kontaktene ventet uendret vekst innen 
tjenesteyting mot husholdningene.  

• Investeringsplanene har økt noe fra september, og denne runden ventet kontaktene 
moderat vekst i investeringene fremover. Kontaktene innen tjenesteyting meldte om en 
moderat oppjustering av investeringsplanene, mens varehandel og offentlig sektor har 
oppjustert investeringsplanene svakt fra september. Industribedriftene har nedjustert sine 
investeringsplaner noe.  

• Andelen kontakter med kapasitetsbegrensninger økte fra 35 prosent i september til 44 
prosent i denne runden. Andelen som svarte at tilgangen på arbeidskraft var en 
begrensende faktor avtok fra 25 til 23 prosent.  

• Sysselsettingen har steget moderat i de siste 3 månedene. Oppgangen har vært mest 
markert i bygg og anlegg og tjenesteyting. Fremover ventet kontaktene uendret vekst i 
sysselsettingen. 

• Samlet anslo kontaktene en lønnsvekst i 2013 på omlag 4 prosent. Varehandelen anslo 
en vekst på 3¾ prosent og tjenesteytende sektor en vekst på 4¼ prosent. De øvrige 
næringene anslo 4 prosent. 

• Prisene har økt moderat de siste 12 månedene, noe høyere enn den rapporterte 
prisveksten i de fire foregående rundene. Fremover ventet kontaktene litt avdempet 
prisvekst. 

• Bedriftene rapporterte om noe høyere driftsmarginer fra samme periode i fjor. Utviklingen i 
lønnsomheten var litt sterkere enn i forrige runde, drevet av sterkere utvikling i 
tjenesteyting. 
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