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Spesialtema om kapasitetsbegrensninger og kostnadspress 

denne runden stilte vi bedriftene ekstrasp0rsmal om 

kapasitetsbegrensninger og kostnadspress. «Spesialtema: 

Kapasitetsbegrensninger og kostnadspress» er det figurer som illustrerer de 

viktigste resultatene. 

Flertallet av bedriftene har kapasitetspreblemer 

I denne runden svarer 55 present av bedriftene at de har full utnyttelse av 

ressurser som ansatte, tilgjengelige innsatsvarer og maskinpark (se figur 9). 

Det er en oppgang fra 46 present i forrige runde og det h0yeste nivaet siden 

h0sten 2007. Kapasitetsbegrensningene er mest utbredt blant 

industribedriftene og tjenesteyterne, men det er i varehandelen at andelen er 

h0yest i forhold til sitt historiske gjennomsnitt (se figur 10). 

Bedriftene har fatt st0rre problemer med a fa tak i ansatte med riktige 

kvalifikasjoner, og tilgangen pa arbeidskraft begrenser aktiviteten for 40 

present av kontaktene. Problemene er aller st0rst hos tjenesteyterne, men er 

pa uvanlig h0ye nivaer i alle n<Eringene. Selv om grensene er apnet, er det 

fortsatt vanskelig a fa tak i utenlandske arbeidstagere. Mange reiste tilbake til 

hjemlandene tidligere i pandemien og vii na ikke returnere til Norge. 

Bedriftene etterlyser for eksempel kokker, serviwrerer, sjaforer, og 

handverkerere. Dessuten ser det ut til at knappheten pa teknisk og digital 

kompetanse har blitt enda swrre. 

I tillegg til utfordringene med a fa tak i arbeidskraft, har bedriftene problemer 

med a fa tak i innsatsvarer. Bade transportproblemer, produksjons-

begrensninger hos leverand0rer og konkurransen om innsatsvarene har 

tiltatt gjennom pandemien (se figur 3 «Spesialtema: 

Kapasitetsbegrensninger og kostnadspress»). Det f0rer til lengre 

leveringstider, og i noen tilfeller redusert aktivitet. Blant bedriftene som 

opplever unormale kapasitetsbegrensninger, er det flest som tror de vii vare 

mellom seks og tolv maneder (se figur 4 «Spesialtema: 

Kapasitetsbegrensninger og kostnadspress»). Det er ogsa mange som tror 

begrensningene vii vare i ett til to ar. 

H0yere l0nnsvekst neste ar 

Kontaktene venter at arsl0nnsveksten i ar blir pa 3,0 present (se figur 11). 

Anslaget er oppjustert fra 2,9 present i august. Neste ar ser bedriftene for seg 

en l0nnsvekst pa 3,3 present. Tjenesteyterne venter den h0yeste l0nnsveksten 

neste ar, de anslar at l0nnsnivaet vii 0ke med 3,5 present (se figur 12). De 

0vrige n<Eringene ser for seg en 0kning pa mellom 3,1 og 3,3 present. 

Bedriftene tror stor knapphet pa arbeidskraft og forventninger om tiltagende 

prisvekst vii trekke opp l0nnsveksten. 

H0ye priser pa frakt og ravarer forer til tiltagende prisvekst, selv om 

styrkingen av kronenkursen demper noe av effekten. De sv<Ert h0ye 

fraktratene far s<Erlig pavirkning pa varer som har stort volum og lav verdi. 

Tre av fire bedrifter opplever h0yere kostnadsvekst enn normalt (se figur 5 i 

«Spesialtema: Kapasitetsbegrensninger og kostnadspress»). Andelen er 

Figur 9 

Kapasitetsutnytting•> og knapphet pa arbeidskraft 21 
so�------------------�ao 

-Full kapasitetstnytting 

-Knapphet p.1 arbeidskrafl 

60 --- GjeMom.soitt 60 

40 40 

20 20 

o�-�-�--�-�-�-��-�-��o

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Andeler i prosent.1) Andel av kontakteoe som vii ha noen eller betydelige 
problemer med a eke produksjooen/salget uten a sette inn flere ressurser, som for 
eksempel arbeidskran eller maskiner 2) Andel av kontaktene som svarer at 
knapphet pa arbeidskralt begrenser produksjonen/salget. Sp0rsrnalet om 
arbeidskralt er bare stilt Iii de bedrifteoe som har oppgitt a ha full 
kapasitetsutnytting, men serien viser andeleo av alle som er med i intervjurunden. 
Kommune-og sykehussektoren svarer ikke pa spersmalene om 
kapasitetsutnytting, men svarer likevel pa sp0rsrnalet om arbeidskran. 
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Andeler i prosent.1) Andel av kontakteoe som vii ha noen eller betydelige 
problemer med a eke produksjooen/salget uten a sette inn flere ressurser, som for 
eksempel arbeidskran eller maskiner 2) Andel av kontaktene som svarer at 
knapphet pa arbeidskralt begrenser produksjonen/salget. Sp0rsrnalet om 
arbeidskralt er bare stilt Iii de bedrifteoe som har oppgitt a ha full 
kapasitetsutnytting, men serien viser andeleo av alle som er med i intervjurunden. 
Kommune-og sykehussektoren svarer ikke pa spersmalene om 
kapasitetsutnytting, men svarer likevel pa sp0rsrnalet om arbeidskran. 
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TABELL 1 Konjunkturindikatorer 

 

 

 

 

Denne runden Forrige runde

Produksjon og etterspørsel

Produksjonsvekst siste tre mnd (annualisert)

Samlet 2,9 3,6

Hjemmemarkedsindustri 0,9 2,7

Eksportindustri 5,0 4,2

Oljeleverandører hjemmemarked 1,8 1,9

Oljeleverandører eksportmarked 1,7 0,8

Bygg og anlegg 1,9 1,2

Varehandel -1,9 2,7

Tjenesteyting næringsliv 5,2 4,2

Tjenesteyting husholdning 4,4 7,3

Forventet produksjonsvekst neste seks mnd (annualisert)

Samlet 1,9 3,3

Hjemmemarkedsindustri 1,3 2,4

Eksportindustri 3,6 2,9

Oljeleverandører hjemmemarked 1,7 1,6

Oljeleverandører eksportmarked 2,8 1,6

Bygg og anlegg 1,1 1,2

Varehandel -2,1 -0,7

Tjenesteyting næringsliv 3,6 5,2

Tjenesteyting husholdning 2,3 6,9

Arbeidsmarked og produksjonsgap 

Sysselsettingsvekst siste tre mnd 0,7 0,6

Forventet sysselsettingsvekst neste tre mnd 0,6 0,6

Knapphet på arbeidskraft 40,3 31,2

Full kapasitetsutnyttelse 54,7 45,7

Kostnader og priser 

Anslag årslønnsvekst inneværende år 3,0 2,9

Anslag årslønnsvekst neste år 3,3


