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Pandemien har gitt ekstrem prisutvikling
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 Mye tjenesteytende stengt, forbruk bremset, så vris 
over mot varer.

 Deretter økte etterspørsel etter endel varer betydelig.

 Stålpriser til værs da bråstopp i produksjon noen 
måneder ble etterfulgt av voldsom etterspørsel i 
bilindustrien med mer som tilbyderne ikke greidde 
håndtere.

 Så kom stigende gasspriser og strømpriser

 Undersøkelsen viser en enorm bredde i økte 
innsatspriser.

 SSB: "fallende lønnsomhet i industrien", da prisene på 
innsatsfaktorer øker mer enn produktprisene.



Stålpriser januar 2010 - januar 2022
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Innsatsfaktorer dyrere og betydelige 
forsinkelser
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Økte priser på innsatsfaktorer plager industrien

Betydelige forsinkelser på mange komponenter pga. fraktkaos mm.

Variabelt i hvilken grad industrien får videreført merkostnadene til kundene

Mange sliter med langsiktige kundeavtaler, som ikke åpner for kortsiktige 
prisjusteringer

Svært mye pågående og tidkrevende "dialog" med kunder



Priser på containerfrakt fra Kina
Februar 2020 = 100. September 2011 – januar 2022
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Konsekvens: mer regionalisering av 
verdenshandelen

 Forsinkelser og priseksplosjon i kjølvannet av korona fører til ønske om mer 

europeiske underleverandører for europeisk industri

 Og mer europeiske underleverandører for norsk industri

 Dette kommersielle utviklingen understøttes av politiske initiativ i EU

 En pågående trend som handelskriger har utløst

 Tilsvarende trend i USA
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Sterk økning i strømkostnader
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Industriens strømkostnader
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Kraftintensiv industri har 
muligheter for langsiktige 
kraftkontrakter.

Mange har flere kontrakter på deler av 
forbruket med ulik lengde.

Flere har deler av forbruket til spotpris.

Nye skal uansett inngås i årene fremover.

Dagens strømbilde treffer kraftintensiv industri og annen industri 
noe forskjellig.



Annen industri har også skyhøye 
strømregninger

 Mange ikke-kraftintensive bedrifter 

har også høyt strømforbruk

 Disse bedriftene har spotavtaler eller 

har bundet prisen i max noen år 

fremover

 De har ikke langsiktige kraftkontrakter

 Nye industrietableringer på gang -

strømpris blir viktig for dem
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Politisk løsning på kort sikt

 "Kraftgarantiordningen" (i Eksportfinansiering Norge) bør 

utvides fra bedrifter i visse bransjer med mer enn 10 GWh 

forbruk til alle bedrifter uansett bransje med mer enn 10 GWh 

forbruk.

 Viktig for bedriftene å få et valg - selv om det neppe løser 

kostnadsproblemene kortsiktig.

 Dessuten kan man innføre noen kompensasjonstiltak for 

første kvartal.

 Pågående dialog med regjeringen
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Fjoråret var sterkt industrielt

 Alle land vektla åpne grenser for fortsatt friest mulig varebytte

 Vridning for forbrukerne - fra tjenesteytende forbruk til varekjøp

 Førte til en omsetningsvekst på 10 prosent til 960 milliarder kroner

 Herunder økt eksport med 17 prosent til 415 milliarder kroner

 Begge tall er rekorder

 Særlig i andre halvår var det en del priseffekt i disse tallene

 Høyt investeringsnivå

30.01.2022 11



2022 blir et turbulent år
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Vi spår ni prosent økt omsetning, herunder fem prosent økt eksport

Stort sprik i utvalget vårt

Bak begge tall er en del priseffekt

De fleste bedrifter opplever at prisene på innsatsfaktorene øker langt sterkere enn 
eventuelt økte priser ut til kundene

Dette gnager på lønnsomheten i industrien

Ytterligere økt investeringsnivå (flere milliardinvesteringer), selv om mange bedrifter 
utsetter investeringer pga nåsituasjonen med dyrere innsatsvarer
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