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OPPSUMMERING

ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Kontaktene melder samlet sett om moderat produksjonsvekst de siste tre månedene. Veksten
var litt sterkere enn i november og noe sterkere enn kontaktene ventet. Bedriftene
rapporterer om god vekst i offentlig etterspørsel og bedrede eksportmarkeder. Flere
bedrifter peker også på økt etterspørsel fra oljesektoren. Kontaktene ser for seg litt sterkere
produksjonsvekst de neste seks månedene. Det er særlig industribedriftene,
oljeleverandørene og de husholdningsrettede tjenesteyterne som venter tiltakende vekst
fremover. Kontaktene i bygg og anlegg venter avtagende vekst.

Kontaktene innen tradisjonell eksportindustri melder om markert vekst i produksjonen, om
lag som i forrige runde. De viser fortsatt til kapasitetsutvidelser, produktivitetsforbedringer
og økt etterspørsel fra eksportmarkedene. Bedriftene venter noe sterkere produksjonsvekst
det neste halvåret. I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen økt moderat, og veksten
er om lag som i de to foregående rundene. Det er fortsatt økt etterspørsel fra bygg- og
anleggsnæringen og fra maritime næringer som ikke er oljerelaterte som driver veksten.
Bedriftene venter en liten økning i veksten det neste halvåret.

Oljeleverandørene melder om noe produksjonsvekst. Det er første gangen oljeleverandørene
rapporterer om produksjonsvekst etter oljeprisfallet for vel tre år siden. Veksten er høyere på
hjemmemarkedet enn på eksportmarkedet. Flere bedrifter peker på god vekst i
ordreinngangen, og samlet venter oljeleverandørene tiltakende vekst fremover.
I bygg og anlegg rapporterer kontaktene om moderat vekst i produksjonen de siste tre
månedene. Veksten har avtatt litt fra forrige runde, men har vært noe sterkere enn ventet i
november. Det er offentlig bygg- og infrastrukturprosjekter som bidrar mest til veksten.
Samlet melder kontaktene om utflating av veksten i boligbyggingen. Kontaktene i bygg og
anlegg ser for seg at veksten vil avta videre det neste halve året, men utsiktene er svakt
oppjustert fra forrige runde. Svake salgstall for nye boliger demper vekstforventningene i
bygg- og anleggsnæringen fremover. Samtidig er det tegn til økende byggeaktivitet for private
næringsbygg, og kontaktene ser for seg tiltakende vekst innenfor offentlige
infrastrukturprosjekter.

I varehandelen har omsetningsvolumet økt moderat. Veksten har avtatt svakt fra forrige
runde. Bedriftene ser for seg om lag uendret veksttakt de neste seks månedene.

De tjenesteytende næringene rapporterer samlet sett om markert vekst de siste tre
månedene. Veksten har tiltatt fra forrige runde og er den sterkeste siden høsten 2012. Det er
veksten i etterspørselen fra næringslivet som har tiltatt mest. Fremover venter tjenesteyterne
litt sterkere vekst mot husholdningene og om lag uendret vekst mot næringslivet.

INVESTERINGER

Samlet planlegger kontaktene en markert vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene.

Alle næringene venter høyere investeringsnivå. Bedriftene peker særlig på økte investeringer
i digitale løsninger og automatiseringer. Det er kommune- og sykehussektoren, samt
tjenesteyterne som planlegger den høyeste veksten i investeringene i denne runden.

KAPASITETSUTNYTTING OG TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT

Andelen av kontaktbedriftene som svarer at de har full kapasitetsutnytting er på 32 prosent
mot 30 prosent i november. Kapasitetsproblemene er størst i industrien, men har tiltatt
mest i oljeleverandørnæringen. Nær 30 prosent av oljeleverandørene melder om full
kapasitetsutnytting.
I denne runden oppgir 15 prosent av kontaktene at tilgangen på arbeidskraft er en
begrensning for videre produksjonsvekst. Andelen er uforandret fra forrige runde.
Begrensningene er fortsatt størst i bygg og anlegg og minst i varehandelen, men forskjellen
mellom næringene har blitt mindre.

SYSSELSETTING OG ARBEIDSMARKED

Samlet har det vært moderat vekst i sysselsettingen de siste tre månedene. Veksten har tiltatt
litt fra de foregående to rundene og har vært noe sterkere enn forventningene i november. I
denne runden rapporterer alle næringene om økt sysselsettingsnivå. Veksten er sterkest i
tjenesteyting og industri og svakest i oljeleverandørnæringen, varehandel og bygg og anlegg.
Samlet venter kontaktene moderat vekst i sysselsettingen også de neste tre månedene.

KOSTNADER, PRISER OG LØNNSOMHET

Kontaktene anslår en årslønnsvekst på 2,7 prosent i 2018, mot 2,6 prosent i forrige runde.
Oljeleverandørene har det laveste anslaget på 2,1 prosent, mens kommune- og
sykehussektoren har det høyeste anslaget på 2,9 prosent. De øvrige næringene anslår en
lønnsvekst i 2018 på mellom 2,5 og 2,8 prosent.

Bedriftene rapporterer om moderat vekst i utsalgsprisene de siste 12 månedene og venter at
prisveksten vil bli noe høyere de neste 12 månedene.

Samlet oppgir kontaktene en moderat bedring i driftsmarginene sammenlignet med samme
periode i fjor.

