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Tøffere og endret konkurranse
Vestlandsbedriftene venter tøffere og økt konkurranse fra utenlanske aktører de nærmeste årene.  
Mens 44 % av bedriftene anser en lokal, norsk aktør som sin hovedkonkurrent i dag, anser bare 35 % den 
samme lokalbedriften som sin hovedkonkurrent om fem år. Til da har større nasjonale eller internasjonale 
konkurrenter kommet på banen.

Fakta om Vestlandsindeks 
  
Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler for 
næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i 
samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang 
presentert februar 2012.
 
Dette er den niende utgaven av Vestlandsindeks, og  
undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i  
perioden 6. til 14. januar 2014. Bedriftene er tilfeldig utvalgt 
blant bedrifter med to eller flere ansatte, fordelt på 200 
bedrifter i Rogaland, 200 bedrifter i Hordaland og Møre og 
Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane.  
Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som for  
eksempel etterspørsel, sysselsetting, investering og  
markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de 
forventer at utviklingen skal bli det neste halvåret. 
 

Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 
indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske 
situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer 
pessimisme.
 
For første kvartal 2014 viser Vestlandsindeks en sanntids-
indeks på 62,8 og en fremtidsindeks på 64,3. Tilsvarende tall 
for fjerde kvartal 2013 var 61,7 og 63,8.
Dette kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne 
om hvem de ser på som sin hovedkonkurrent i dag og hvem 
de tror vil være det om fem år. Vi har også spurt hvordan 
de ser på konkurranseintensiteten fremover, og hvilket kon-
kurransefortrinn bedriften ser på som sitt viktigste.  
Til å kommentere funnene i undersøkelsen har vi fått  
administrerende direktør i Sparebanken Vest,  
Jan Erik Kjerpeseth. Han er også styreleder i Bergen Nærings-
råd. 

Vestlandsindeks 1/2014 har spurt 700 bedriftsledere 
på Vestlandet om hvordan de tror konkurransen vil 
utvikle seg de neste fem årene. Fem prosent av bedrif-
tene tror at de vil møte svakere konkurranse, mens 62 
prosent venter hardere konkurranse. Forventningen til 
fremtidig konkurranseintensitet er ganske lik i alle de 
fire vestlandsfylkene. Stavanger skiller seg  
imidlertid ut ved at bare åtte prosent av bedrifts-

lederne i byen venter betydelig hardere konkurranse, 
sammenlignet med 14 prosent eller mer i de øvrige 
fylker og byer. Det kan være mange årsaker til at 
Stavangerbedrifter oppfatter seg selv som mer 
skjermet mot konkurranse, og en mulig forklaring er at 
bedriftene lever av nisjeprodukter rettet mot petro-
leumsindustrien.

Forventninger til konkurransesituasjonen om fem år
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Tegn i tiden eller et reelt  
trusselbilde?

«Husk dere er ingen øy» uttalte Sveriges tidligere 
statsminister Göran Persson da han talte på Vest-
landskonferansen i Stavanger i fjor. Så sant, så sant. 
 
Når Vestlandsindeks 1/2014 presenteres på 
Vestlandskonferansen i Grieghallen i år har vi sett 
nærmere på hvem bedriftene på Vestlandet opp-
fatter som sin argeste konkurrent. 
 
Svaret er at det i dag er overvekt av lokale, norsk- 
eide konkurrenter. Dernest følger nasjonale  
norskeide konkurrenter og til slutt utenlandske  
aktører som de tre største konkurrent gruppe-
ringene. 
 
Når vi ber næringslivet se inn i glasskulen og 
predikere fremtiden, skjer det en forskyvning i dette 
maktspillet. Færre tror en lokal norskeid aktør vil 
være den argeste konkurrenten, mens flere for-
venter å se utenlandske aktører fem år frem i tid. 
 
Dette bildet føyer seg inn i et utviklingstrekk som 
har akselerert de siste tiår. Det er flere utenlandske 
aktører representert i Norge nå enn tidligere. Enten 
ved at flere utenlandske varer er tilgjengelig for oss, 
eller ved at utlendinger etablerer virksomhet her, 
eller ved at de øker sin eierandel i det som opp-
rinnelig var norske, gjerne lokale virksomheter. 
 
Skal vi på Vestlandet være glade for denne utvik- 
lingen eller er den en kime til bekymring?  
Ja takk begge deler.  Med utenlandske aktører i 
Norge åpner det seg fantastiske muligheter for 
norske bedrifter som ønsker å ekspandere inter-
nasjonalt.
 
Min bekymring relaterer seg til at med økt uten-
landsk tilstedeværelse, og da tenker jeg spesielt 
i eierkonstellasjoner, vil beslutninger om videre 
utvikling og drift fattes av andre på et annet sted 
på kloden enn her hos oss hvor beslutningen vil få 
relevans. Hvor trygge er vi på lovnaden om at uten-
landske eiere vil satse på Vestlandet og investere i 
våre arbeidere og i vårt miljø?  
 
Som leder for Sparebanken Vest – en regional 
sparebank fra 1823 – er den lokale forankringen og 
det regionale eierskapet en av grunnsteinene i vår 
bedrift. Skal banken bevare sin selvstendighet slik 
at vårt hovedkontor vil fortsette å ligge i Bergen i all 
overskuelig fremtid fordrer det langsiktig eier- 
kapital. Fra oss som bank stilles det krav til avkast-
ning, og merverdi for kunden. Vi må kontinuerlig 
fornye og forbedre oss for å vinne Vestlendingers 
gunst.  

 
Hva mer kan vi gjøre for å sikre aktivt eierskap med 
regional tilknytning og langsiktig utvikling av kom-
petanse på Vestlandet?
Når 46 prosent av bedriftslederne i Vestlandsindeks 
svarer at kunnskap og kompetanse er deres fremste 
konkurransefortrinn så bør det være svar nok: Vi bør 
fortsette å bygge videre på det vi allerede er gode 
på. 16 prosent sier kvalitet er deres fremste fortrinn. 
God kvalitet er ofte et resultat av høy grad av spesi-
alisering og vi har her eksempler på verdensledende 
næringsklynger som drar sterke veksler på hveran-
dres kompetanse. Vi må sikre at slike klynger består 
og legge til rette for at nye klynger kan vokse frem. 
 
Som bankforbindelse til over 10.000 små og  
mellomstore bedrifter arrangerer vi møteplasser for 
å binde lokale og regionale miljøer tettere sammen. 
Vestlandskonferansen er et eksempel på en slik 
møteplass. 
 
Næringslivet på Vestlandet er blant Norges mest 
kapitalintensive. Over en tredjedel av de samlede 
utlånene til bedriftene i Norge hører hjemme på 
Vestlandet. Derfor er forutsigbarhet om tilgjengelig 
kreditt en avgjørende faktor som må være på 
plass for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i 
regionen. 

Tilbake til Persson og hans øy. Jeg tror han har 
helt rett. Vi er ingen øy hverken i Norge eller på 
Vestlandet. Norge er en liten åpen økonomi som 
er avhengig av utstrakt handel med utlandet. Økt 
økonomisk integrasjon gir både muligheter og 
utfordringer.  
 
God tilrettelegging og gode rammevilkår tror jeg 
er suksesskriterier skal vi vi lykkes med konkurranse. 
Enten det er mot en lokal, nasjonal eller inter-
nasjonal aktør. 

Adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth  
i Sparebanken Vest. 
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Vil konkurransen vris bort fra lokalbedriftene?
Bedriftene på Vestlandet møter en rekke konkurrenter, 
både lokale, større nasjonale og utenlandske. På 
spørsmål om hvem som er bedriftens hovedkonkurrent 
i dag svarer hele 44 prosent at det er en lokal norskeid 
aktør. 32 prosent svarer at det er en nasjonal aktør, 
mens 16 prosent sier det er en utenlandsk aktør. 
 
Når Vestlandsindeks ber bedriftene om å angi hvem 
som er hovedkonkurrenten fem år frem i tid, endres 
svarene. Da ser vi at konkurransen vris fra lokale ak-
tører og over på nasjonale eller internasjonale aktører.  
22 prosent venter at hovedkonkurrenten er en 
utenlandsk aktør om fem år, mot 16 prosent i dag. 
36 prosent tror hovedkonkurrenten er en nasjonal 
norskeid aktør om fem år, opp fra 32 prosent i dag, 
mens 35 prosent tror den lokal aktøren vil være hoved-
konkurrenten om fem år mot hele 44 prosent i dag. 
 
Kraftigst økning i andel bedrifter som venter at en 
utenlandsk aktør vil være hovedkonkurrent om fem år 
finner vi i Sogn og Fjordane. 12 prosent har en uten-
landsk aktør som hovedkonkurrent i dag mot forventet 
20 prosent om fem år. 
 
Likeledes finner vi det største fallet i antall som sier en 

lokal norskeid aktør er hovedkonkurrent i dag i Møre 
og Romsdal. Mens 40 prosent sier dette er hoved-
konkurrenten i dag, faller andelen til 27 prosent fem år 
frem i tid. 
 
Skal vi tro spådommen til bedriftene vil hyppigst fore-
komst av utenlandske konkurrenter være i Hordaland 
om fem år.  Ettersom Hordaland er Norges største 
eksportfylke er dette trolig en medvirkende årsak til at 
bedriftene tror dette. 
 
Hyppigst forekomst av nasjonale, norskeide konkur-
renter vil vi om fem år finne i Møre og Romsdal, mens 
det vil være flest lokale, norskeide aktører i Rogaland. 
 
Å søke seg inn i større allianser eller større konsern for 
å stå sterkere overfor større både nasjonale og inter-
nasjonale konkurrenter er naturlig og ofte en del av 
en bedrifts strategi. Det kan gi både stordriftsfordeler 
og tilgang til kapital, nye markeder og produkter, for å 
nevne noe. Undersøkelsen tar imidlertid ikke høyde for  
hvorvidt noen av de 700 forespurte bedriftslederne 
forventer at den lokale aktøren som i dag er hoved-
konkurrent vil vokse så mye organisk i løpet av de 
neste fem årene at den da blir ansett som en nasjonal 
aktør. 

Beskrivelse av bedriftens hovedkonkurrent i dag og om fem år
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Ettersom Norge er en liten åpen økonomi som er 
avhengig av utstrakt handel med utlandet er det 
trolig at økt konkurranse generelt og økt internasjonal 
konkurranse spesielt henger sammen. Økt økonomisk 
integrasjon gir både muligheter og utfordringer.  
Norske selskaper får tilgang til nye markeder, som for 
eksempel Kina, men det åpner også opp dørene for en 
stadig hardere konkurranse fra utenlandske aktører. 
For eksempel gjør de dårlige økonomiske tidene inter-
nasjonalt det mer fristende for utenlandske selskaper å 
satse mer aggressivt på det norske markedet.
 
Eierskap i utvikling
Vekst og globaliseringen får dermed konsekvenser for 
et annet viktig område, nemlig eierskapet i bedriftene. 
Andelen internasjonale investorer og utenlandske  
eierandeler i norsk næringsliv har økt i takt med 
globaliseringen. Selskaper som Kaffehuset Friele, Voss-
tech, Kverneland Industrier AS og Mongstad Elektro 
har blitt kjøpt opp enten helt eller delvis av utenlandske 
selskaper.
 
Økt tilgang på risikovillig kapital har sine fordeler, men 
fører også med seg nye utfordringer. Ved å miste kon-
trollen over eierskapet, har bedriften også gitt fra seg 
beslutningsmyndighet på viktige områder som typisk 
lokalisering av hovedkontor og produksjon. Den norske 
statens eierandel i en rekke nasjonale selskaper må for 
eksempel sees i sammenheng med at staten gjennom 
sitt eierskap i disse selskapene forvalter felles norske 
naturressurser eller ønsker å opprettholde kontroll på 
viktig infrastruktur. 
 
Ifølge rapporten, «Industrielt eierskap i Norge»,  

utarbeidet av Menon Business Economics er det 
bedrifter som er en del av sterke næringsklynger som 
best klarer å utnytte fordelene ved utenlandsk eier-
skap. En av faktorene som bidrar til dette er at sterke 
næringsklynger gjør det mer attraktivt for bedriftene 
å bygge videre på kompetansen der den er i stedet 
for å flytte den ut av landet. Styrking av kompetanse-
miljøene på tvers av bedrifter bidrar altså til at  
arbeidsplasser forblir i regionen selv om det uten- 
landske eierskapet blir mer og mer dominerende.

Kunnskap, kunnskap, kunnskap
Tilgang til rett kompetanse er nøkkelen til innovasjon 
og verdiskapning på Vestlandet skal vi tro vestlands-
bedriftene. Vestlandsindeks 1/2014 viser at hele 46 
prosent av bedriftene nevner dette som  sitt viktigste 
fortrinn. 

Bedriftenes fremste konkurransefortrinn
Det er flest bedrifter i Hordaland som vektlegger 
kunnskap og kompetanse med en andel på 55 prosent. 
Det kan ha sammenheng med at det er flere store 
utdanningsinstitusjoner i Bergen, slik at bedriftene 
har relativt god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft.  
Hordaland ligger over ti prosentpoeng høyere enn  
Rogaland og Møre og Romsdal. I Sogn og Fjordane er 
det enda færre som anser kunnskap og kompetanse 
som sitt hoved konkurransefortrinn. For bedrifter i 
Sogn og Fjordane er beliggenhet og kvalitet viktigere 
enn for bedrifter i andre fylker. Samferdsel er en stor 
utfordring i Sogn og Fjordane, så nærhet til for  
eksempel E39 kan være av stor betydning.

Hva vil du si er din bedrifts sterkeste konkurransefortrinn?
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Konkurransefortrinn etter fylke

I sum er det bare syv prosent som oppgir at pris er 
viktigste konkurransefortrinn. Her er det geografiske 
forskjeller: Bergen trekker snittet ned med fire prosent, 
mens Rogaland utenom Stavanger (ti prosent) og 
Sogn og Fjordane (ni prosent) trekker opp. Hordaland 
utenom Bergen og Møre og Romsdal ligger omtrent 
på gjennomsnittet.
 
Det er blant de aller største bedriftene (omsetning 
over 100 millioner kroner) at færrest oppgir kunnskap 
og kompetanse som fremste konkurransefortrinn 
(42 prosent). Disse bedriftene legger større vekt på 
merkevaren. Ti prosent oppgir dette, omtrent dobbelt 
så mange som blant andre bedrifter. Utfordringen for 
slike bedrifter er å opprettholde og fornye seg – en 
sterk merkevare krever kontinuerlig utvikling.
 
Også bedriftene med omsetning under ti millioner 
kroner skiller seg ut, i den forstand at andelen av disse 
som svarer at pris er viktigste konkurransefortrinn (fem 
prosent) er halvparten av de øvrige, som ligger rundt ti 
prosent. Det er i grunn ventet, i og med at man gjerne 
må produsere et visst volum før man kan hevde seg 
prismessig. I tillegg er det en del mindre produsenter 
som leverer nisjeprodukter der pris er mindre viktig.

Teknologisk utvikling
Internett fremstår ikke i dag som en sterk konkurrent-
trussel for bedrifter på Vestlandet. En av fem sier de 
møter internettbasert konkurranse i stor eller svært 
stor grad, mens 6 av 10 ikke betrakter denne kanalen 
som en konkurrent. 
 
Det er god grunn til å vente at dette vil endre seg 
raskt. Internettbaserte virksomheter etablerer seg på 

stadig nye områder. For eksempel er den norske  
dagligvarebransjen i endring. Nye nettbutikker  
etablerer seg mens de etablerte kjedene vurderer å 
selge mat på nett. Også internettbasert tjenesteyt-
ing brer om seg. Mens man tidligere måtte besøke 
banken i dens åpningstider kan man nå gjøre det 
meste hjemmefra.
 
Bransjen varehandel og bilverksteder er også den 
bransjen i vår undersøkelse der den største andelen 
av de spurte bedriftene – 69 prosent – venter økt 
konkurranse.
 
Alt tyder på at dette bare er begynnelsen, da utviklin-
gen har kommet mye lenger i land som for eksempel 
USA. Her er nettbaserte tjenester som Airbnb og  
Roomorama (overnatting) og Kickstarter og  
Indiegogo (bedriftsfinansiering) allerede veletablerte 
og i hard konkurranse med tradisjonelle tilbydere av 
tilsvarende tjenester.
 
På tross av denne utviklingen er bedriftene i bransjene 
overnatting og servering og eiendom og finans de 
som i minst grad venter hardere konkurranse de neste 
fem årene med henholdsvis 46 og 51 prosent.
 
Samtidig blir forbrukerne stadig mektigere. Ny 
teknologi gjør dem i stand til å utveksle erfaringer 
mye mer effektivt og finne leverandører som tidligere 
har vært utilgjengelige. Det gjør at nye bedrifter har 
større muligheter for å ta opp konkurransen med 
de veletablerte, som på sin side må holde tritt med 
utviklingen for å beholde sine markedsandeler. 
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Er bunnen allerede nådd, eller 
bare håper vi det?

I lengre tid har indeksen hatt en nedadgående trend, 
og i forrige rapport var indeksen på sitt laveste nivå 
siden oppstarten i februar 2012. Første måling i 2014 
viser at den nedadgående trenden ser ut til å ha stop-
pet opp. Vestlandsindeks 1/2014 viser en svak stigning 
i både resultat- og forventningsindeksen.  

Selv med oppgang er imidlertid bedriftene mindre 
optimistiske til året som kommer enn de var for ett år 
siden. Vedvarende usikkerhet i både internasjonal og 
nasjonal økonomi kan forklare noen av dette.

Resultat- og forventingsindeks for Vestlandsindeks 1/2014

Med dette som bakteppe har likevel mer enn halv-
parten av bedriftene på Vestlandet hatt en positiv  
opplevelse av det siste kvartalet (55 prosent) mens 
bare 6 prosent vurderer de siste 3 månedene som 
negative. Ser vi på underindeksene så stiger både 
resultatindeksen for etterspørsel, investeringer og 
sysselsetting. Underindeksen for lønnsomhet faller 
imidlertid.  

 
Det kommer til syne at det er særlig høyere etterspør-
sel etter bedriftens varer og/eller tjenester som bidro til 
oppgangen i resultatindeksen. I tillegg er investeringer 
marginalt høyere. Alle hovednæringene peker svakt 
opp, men det er næringene forretningsmessig, faglig 
og vitenskapelig tjenesteyting samt shipping, transport 
og lagring som trekker mest opp.

I løpet av 2013 kjølnet aktiviteten i norsk økonomi, og på slutten av 2013 var norsk økonomi inne i en 
lavkonjunktur. Næringslivet på Vestlandet merker også at veksten i Norge er lavere. Det reflekteres i Vest-
landsindeks.
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Resultatindeksen med underindekser

Ser lysere på fremtiden  
Fortsatt er det slik at bedriftene på Vestlandet melder 
om bedre tider i de neste seks måneder i forhold til 
de foregående tre måneder. I tillegg har bedriftene 
høyere forventninger til det neste halve året enn i 
forrige rapport, men som grafen under viser er likevel 
forventningene på ett av de laveste nivåene indeksen 
har hatt siden oppstart. Alle underindeksene peker 
opp unntatt investeringsindeksen som ligger flat. 

Vestlandsindeks 1/2014 viser at nærmere 60 prosent 
av bedriftene vurderer utviklingen for virksomheten 
som positiv, mens bare 6 prosent er bekymret for 
utviklingen det neste halve året. Dette er omtrent 
uendret fra forrige rapport. Næringslivet på Vestlan-
det er fremdeles preget av optimisme og vekst, men 
veksttakten er noe mer avdempet enn hva som var 
tilfelle for ett år siden.

Forventningsindeks med underindekser
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Som i forrige rapport fra fjerde kvartal 2013 er det 
Møre og Romsdal som har den høyeste forvent-
ningsindeksen. Hordaland ligger imidlertid rett bak, og 
er det fylket som har hatt størst økning i fremtidstro fra 
forrige rapport. I både Møre og Romsdal og Hordaland 
svarer 62 prosent av bedriftene at de tror virksom-
hetens utvikling vil bli positiv de neste seks måneder. 
Imidlertid er det noen flere bedrifter i Hordaland som 
forventer en negativ utvikling i det neste halvåret 
enn hva som er tilfellet i Møre og Romsdal. 7 prosent 
forventer dette i Hordaland mot 4 prosent i Møre og 
Romsdal. 
 
I Møre og Romsdal opererer flere bedrifter innen marin 
sektor, og det kan tenkes at den positive utviklingen i 
lakseprisen har bidratt til økt lønnsomhet. Dette i kom-
binasjon med tegn til høyere vekst i verdensøkonomien 
gjør at flere av eksportbedriftene i fylket har positive 
forventninger til det neste halve året. Ettersom Horda-
land er Norges største eksportfylke er det rimelig å tro 
at bedre tider hos våre tradisjonelle handelspartnere 
har vært en særlig viktig bidragsyter til økt optimisme 
hos hordalandsbedriftene. Vestlandsindeks 1/2014 

viser at det er særlig shipping, transport og lagring som 
trekker opp. At man ser oppgang i denne  nærings-
gruppen er naturlig ettersom bedrifter som lever av 
eksport er storforbrukere av slike tjenester. 
 
Rogaland har hatt en negativ trend siden andre kvartal 
2013, men nå stopper fallet opp. Fremdeles er over 
50 prosent av bedriftene positive til de neste seks 
måneder, men det kan tenkes at usikkerhet rundt den 
fremtidige oljeprisen og forventninger om lavere inves-
teringsvekst i petroleumsbransjen preger fylket. 
 
Sogn og Fjordane befester sin bunnplassering og trek-
ker ned hovedindeksen, mye som følge av en negativ 
utvikling i næringene jordbruk, skogbruk og fiske, bygg 
og anlegg og industri, kraft og oljeutvinning. Fiskeri 
preges av nedgang i pelagiske kvoter og lavere priser 
på hvitfisk. Dette har bidratt til svakere lønnsomhet og 
færre investeringer i næringen. Bedriftene i oljesektor-
en opplever usikkerhet ved at baseaktivitetene, i byer 
som Florø, flyttes ut av fylket. Virksomheter i bygg- og 
anleggsektoren opplever også mindre aktivitet enn 
tidligere, som bidrar til generelt lavere optimisme.

Forventningsindeks - totalt og etter fylke
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Flere optimister i de fleste næringsgrupper

Shipping, transport og lagring 
Generelt er det høyere optimisme i de fem store nærin-
gene, men det er næringsgruppen shipping, transport 
og lagring som står for den største endringen fra fjerde 
kvartal 2013 til første kvartal 2014. Shipping, transport 
og lagring har vært sterkt preget av fallende aktivitet i 
verdensøkonomien, og de fleste shippingsegmentene 
opplevde store ratefall i finanskrisen. I senere tid har 
tilbudet av skip falt og ratene har steget noe, og dette 
har trolig ført til oppgang i resultatindeksen.  

Næringens forventningsindeks viser også en oppgang, 
og 61 prosent av bedriftene har positive forventninger 
til det neste halve året. Alle underindekser peker opp 
utenom sysselsettingsindeksen. Gryende bedring i 
global økonomi, gjennom at eurosonen igjen har op-
plevd økonomisk vekst og fortsatt økonomisk bedring 
i USA, øker etterspørselen og behovet for transport og 
lagring.

Forventningsindeks - shipping, transport og lagring med underindekser

Utvikling industri, kraft og oljeutvinning 
Den globale nedgangen som har preget verdens-
økonomien de siste årene har gitt merkbare negative 
effekter for norsk industri – i første rekke for eksport-
rettede og konjunkturavhengige bedrifter. Aktiv-
itetsnivået i den delen av norsk industri som har vært 
rettet mot olje- og gassektoren har imidlertid vært 
meget godt. Norge generelt og Vestlandet spesielt 
har i de siste årene nytt godt av høy vekst i oljeinves-
teringene. Veksten i petroleumsinvesteringene har de 
siste årene vært drevet av økte priser på olje og gass.  
For tredje år på rad var investeringsveksten i 2013 et 
tosifret beløp; hele 15 prosent. Vekstutsiktene til petro-

leumsinvesteringene har i en periode vært avtakende, 
og dette har preget utviklingen i Vestlandsindeksen 
hvor forventningsindeksen for næringen har falt det 
siste året. I Vestlandsindeks 1/2014 ser man imidlertid 
at resultatindeksen for industri, kraft og oljeutvinning 
flater ut mens forventningsindeksen stiger. Dette er 
i tråd med at aktiviteten i petroleumsnæringen var 
lavere etter sommeren, men tok seg noe opp igjen på 
senhøsten 2013 hvor man igjen så en ny produksjons-
økning i maskinindustrien samt bygging av skip og 
oljeplattformer.
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Forventningsindeks - industri, kraft og oljeutvinning med underindekser

Ser vi på underindeksene til næringen er det tydelig at 
det ventes bedring i alle underkategorier: Etterspørsel, 
sysselsetting og lønnsomhet. Investeringsindeksen 
ligger likevel flat. Dette kan indikere at det høye kost-
nadsnivået og usikkerhet rundt den videre utviklingen 
i oljeprisen gjør at flere utsetter prosjekter. Statoil 
utsatte for eksempel investeringen i Johan Castberg-
prosjektet i Barentshavet. Aktiviteten i oljeleverandør-
bransjen vil fremdeles være god, men det kan tenkes at 
skillet mellom oljerettede og ikke-oljerettede næringer 
vil bli noe mindre. Tradisjonelle eksportbedrifter antas 
å oppleve en mer positiv utvikling i 2014 grunnet en 
svakere krone og bedre utsikter internasjonalt.
 
Bygg og anlegg og eiendom og finans
Forventningsindeksen til bygg og anlegg har ligget 
stabilt høyt over et langt tidsrom, godt hjulpet av høy 
vekst i både bolig- og petroleumsinvesteringer. I løpet 

av 2013 startet imidlertid indeksen å falle, antakelig 
som følge av at utviklingen i boliginvesteringene flatet 
ut og det ble igangsatt færre boliger. Lavere boligpriser 
forsterket også nedgangen. I andre halvdel av 2013 
var det også, ifølge SSB, noe lavere aktivitet inn mot 
norsk sokkel, og økende internasjonal konkurranse 
på større oppdrag. Vestlandsindeks 1/2014 viser at 
den nedadgående trenden er over, og indeksen stiger 
svakt. Det er særlig økt etterspørsel som trekker opp, 
men også sysselsettingsindeksen bidrar til oppgangen. 
For eiendom og finans, som også er påvirket av utviklin-
gen i boligmarkedet, fortsetter den svake utviklingen, 
men forventningsindeksen viser at trenden bunner ut. 
Dette kan dermed indikere at det er sannsynlig at det 
er «industri-delen» av bygg og anlegg som hever  
etterspørselsindeksen ettersom byggenæringen  
rommer langt mer enn bare boligbygging.
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Forventningsindeks - bygg og anleggsvirksomhet med underindekser

Resultatindeksen for overnatting og servering viser 
at bedriftene i forrige kvartal opplevde noe dårligere 
tider enn de tre månedene før. Grunnen til dette er nok 
sesongvariasjoner hvor det er andre og tredje kvartal 
som er den beste tiden på året for den næringen. For 
det neste halve året har næringen et litt mer optimis-
tisk syn på utviklingen. For bedrifter innen jordbruk, 
skogbruk og fiske var utviklingen bedre i 2013 enn 

i 2012. Positiv utvikling i lakseprisen bidro særlig til 
dette. I løpet av fjoråret ble det eksportert 17 prosent 
mer sjømat enn i 2012. Utviklingen for næringen 
jordbruk, skogbruk og fiske tilsammen viser likevel en 
nedgang på de siste målingene. Det er grunn til å tro 
at jordbruk trekker ned ettersom den nye regjeringen 
har signalisert at den ønsker å konkurranseutsette 
denne sektoren. 

Forventningsindeks - andre næringer
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Uendret investeringslyst 
Utviklingen i investeringer er i det store og hele uen-
dret siden forrige rapport. Noen flere bedrifter svarer 
at de har investert i siste tremånedersperiode enn i 
forrige rapport, og det er et fåtall flere bedrifter som 
svarer at de ønsker å investere det neste halvåret sam-
menholdt med forrige rapport. Samtidig har andelen 
som svarer at de enten har kuttet i investeringene eller 
som sier at de kommer til å kutte i investeringene økt 
noe.  
 
Fremdeles er det om lag 1 av 5 bedrifter som har økt 
sine investeringer de siste tre måneder. Størsteparten 
av bedriftene har ikke gjort noen endring i investe-
ringstakten. Fremover forventer bedriftene en flat 
utvikling. Overordnet melder 30 prosent at de vil øke 
investeringene sine, mens hele 61 prosent venter ingen 
endring. 6 prosent forventer at investeringene vil bli 
redusert. 
 
Det er ingen fylker som skiller seg særlig ut når det 
gjelder investeringslysten, men det er verdt å nevne at 
det er flest bedrifter i Rogaland som melder om at de 
vil redusere sine investeringer. På tross av høyt  
aktivitetsnivå og optimisme i «oljesmurte» Rogaland 
så er det tegn som indikerer at investeringstoppen er 
nådd. Eksempelvis så svarer 12 prosent av Stavanger-
bedriftene at de vil redusere sine investeringer mot 
bare 2 prosent i Bergen. Ikke overraskende er det i 
bransjen industri, kraft og oljeutvinning og bygg og  
anlegg hvor flest bedrifter forventer mindre invester-
inger i det neste halve året. Der hvor bedriftene har 
mer enn 50 prosent av virksomheten knyttet til olje 
og gass svarer 23 prosent at de vil øke investeringene. 
Dette er noe lavere enn de som har mindre eller 
ingenting av virksomheten knyttet opp mot olje- og 
gassrelatert virksomhet. 
 
Større bedrifter venter oppsigelser
Indeksen for utvikling i antall årsverk de siste tre 
måneder holder seg stabil på 53 poeng. 22 prosent av 
bedriftene har økt antallet årsverk, mens 13 prosent 
har redusert. 65 prosent har uendret sysselsetting.
 
Forventningsindeksen gjør et lite, men gledelig, hopp 
fra 55 til 57. 28 prosent planlegger å øke antallet 
årsverk i løpet av det neste halve året, mot 25 prosent i 
forrige undersøkelse. 
 
Vestlandet er viktig for verdiskapningen i Norge, og 
tilgang til kvalifisert arbeidskraft er derfor en «nødven-
dig ingrediens» for et kunnskapsbasert næringsliv på 
Vestlandet. Derfor er det bekymringsfullt at hele 75 
prosent av bedriftene opplever kapasitetsvansker som 
følge av begrenset tilgang til arbeidskraft. 
 
Det er særlig stor mangel på faglært arbeidskraft: 62 
prosent mener dette vil være den vanskeligste typen 
å få tak i. 19 prosent svarer langtidsutdannet og 16 
prosent ufaglært.  

Bak den stabile resultatindeksen for utvikling i antall 

årsverk siste tre måneder skjuler det seg visse forskjel-
ler mellom fylkene. Bedriftene i Rogaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal melder om noe svakere 
utvikling enn i forrige Vestlandsindeks, mens utviklin-
gen har vært motsatt i Hordaland. Størst optimisme på 
dette området finner vi i Bergen og Møre og Roms-
dal – her forventer henholdsvis 35 og 31 prosent av 
bedriftene å øke sysselsetting i løpet av de neste seks 
månedene.
 
Mens det var eksportbedriftene som økte sysselset-
tingen i forrige undersøkelse, er det motsatt denne 
gangen. Bedriftene med mer enn 25 prosent av omset-
ningen knyttet til eksport reduserte faktisk antallet års-
verk det siste kvartalet. Hva forventningene til de neste 
seks måneder angår er det ingen tydelig sammenheng 
med eksportandel.
 
Mønsteret har snudd også når vi bryter ned dataene 
mot bedriftsstørrelse. I Vestlandsindeks 4/2013 var det 
de store bedriftene som hadde ansatt flere, mens det i 
denne rapporten er de små bedriftene som har ansatt 
flere. Det viser seg også at bedriftene med omsetning 
under 100 millioner kroner venter betydelig bedre 
utvikling i sysselsettingen enn de med omsetning 
over 100 millioner kroner. Hele 19 prosent av de store 
bedriftene forventer redusert antall årsverk, mot fem 
prosent i gruppen bestående av mindre bedrifter.
 
Eksempelvis annonserte Statoil nylig at over 200 
årsverk skal outsources til eksterne leverandører. 
Årsaken er dels at Statoil har problemer med å få 
lønnsomheten i prosjektene til å gå opp. Tiltak må 
gjøres for å redusere kostnadene, men også for å øke 
konkurranseevnen og fleksibiliteten. Generelt virker det 
som om høye kostnader er en utfordring for bransjen, 
og dermed er det ikke utenkelig at flere selskaper må 
redusere antall stillinger. 
 
Prisutvikling
Etter å ha falt til 52 i forrige undersøkelse er indeksen 
for siste tre måneders utvikling i utsalgspriser tilbake 
på 54. 21 prosent har økt utsalgsprisene. Dette er en 
økning på 50 prosent fra 14 prosent i Vestlandsindeks 
4/2013. Bedriftenes forventninger til utsalgsprisene 
har også bedret seg. 31 prosent venter økning i Vest-
landsindeks 1/2014, mens tallet var 28 i fjorårets siste 
undersøkelse.
 
Det er særlig bedriftene i Møre og Romsdal som har 
økt prisene. I landsdelens nordligste fylke har hele 28 
prosent av bedriftene økt utsalgsprisene mot rundt 20 
prosent i de andre fylkene. Møre og Romsdal er også 
fylket hvor flest bedrifter forventer økte utsalgspriser 
det neste halve året med 34 prosent av bedriftene. 
Hordaland og Rogaland følger hakk i hæl med 31 
prosent, mens 26 prosent i Sogn og Fjordane ser for 
seg en prisøkning det neste halve året.  
 
Bedriftene innen overnatting og servering, eiendom og 
finans og shipping, transport og lagring har økt prisene 
mer enn de øvrige bedriftene har gjort i løpet av de 
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siste tre månedene. Overnatting og servering er også 
mest optimistisk, sammen med industrien med tanke 
på å øke prisene. Bedriftene med størst andel av om-
setningen knyttet til petroleumsvirksomhet har lavest 
forventninger om å kunne øke utsalgsprisene. De har 
også i lavest grad økt prisene siste tre måneder. Med 
tanke på problemene som følger av den såkalte tode-
lingen av norsk økonomi er det positivt at bedriftene 
utenom petroleumsnæringen gjør det relativt bedre. 
 
Vestlandsindeks viser også hva bedriftslederne mener 
er årsaken til en økning i utsalgsprisene. 73 prosent 

av vestlandsbedriftene mener økte kostnader, mens 
19 prosent nevner økt etterspørsel som bakgrunnen 
for prisøkningen. Vi må tilbake til Vestlandsindeks 
1/2013 for å finne en tilsvarende overvekt av bedrifts-
ledere som venter økte utsalgspriser på grunn av økte 
kostnader.
 
Igjen er de mindre bedriftene mer optimistiske enn 
de store. 1 prosent av de med omsetning under ti 
millioner kroner svarer etterspørsel, mot 16 av de med 
omsetning over 100 millioner.

Årsak til forventet økning i utsalgspriser
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