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Blått og sort
gull like viktige
i 2045

REDUSERT OPTIMISME

Men bedriftene som ikke har
omsetning relatert til oljevirksomhet
er stabilt optimistiske.

RAPPORTEN UTBARBEIDES AV:

ØKT TRO PÅ HAVBRUK OG FISKE

Vestlandsbedriftene tror at havbruk og
fiske blir en like viktig næring som olje,
gass og offshore om 30 år.

ARBEIDSLEDIGHETEN ØKER

Færre Vestlandsbedrifter forventer
å øke antall årsverk de neste seks
månedene.
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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 13. utgaven av Vestlandsindeks, og under
søkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden
6. til 20. februar 2015. Bedriftene er tilfeldig utvalgt 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 2015 viser Vestlandsindeks en
resultatindeks på 60,7 og en forventningsindeks på
63,3. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse
av markedssituasjonen de siste tre måneder mens
forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger
til markedssituasjonen til de neste seks måneder.
Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2014 var 61,6 og 63,2.
Dette kvartalet har vi i tillegg spurt Vestlandsbedriftene
hvilke næringer de tror blir de viktigste for landsdelen
30 år frem i tid. Det samme spurte vi om i 4. kvartal
2013. Videre har vi spurt om omstillingsevne, og hva de
mener regjeringen må prioritere for å sikre suksess for
Vestlandet og for egen bedrift om 30 år.
Til å kommentere funnene har vi fått innspill fra
professor i strategi og industriell konkurranseevne ved
Handelshøyskolen BI, Torger Reve.

Havbruk og fiske like
viktig som olje i 2045
Med fallet i oljeprisen og oljeinvesteringene
endres også forventningen til hva vi skal
leve av i fremtiden. Vestlandsbedriftene tror
at havbruk og fiske blir en like viktig næring
som olje, gass og offshore om 30 år. Det er
en markant endring på bare halvannet år.
Vestlandsindeks 1/2015 publisert av Sparebanken Vest
viser at 54 prosent av bedriftslederne spår at olje, gass
og offshore blir den viktigste næringen på Vestlandet
om 30 år. Det er ned 10 prosentpoeng fra tilsvarende
måling i fjerde kvartal 2013. Samtidig har andelen
bedriftsledere som spår at havbruk og fiske blir en av
de viktigste næringene økt med 7 prosentpoeng til 52
prosent.
Med tanke på at norsk sjømatnærings andel av
verdiskapningen (målt ved Fastlands-BNP) var på om
lag 2,5 prosent i 2012, mens petroleumssektoren sto
for 23 prosent av verdiskapningen, indikerer det en
betydelig omstilling i begge sektorer fremover.
Norge forvalter noen av verdens rikeste ressurser
innen fiske og havbruk, og har vært en fiskerinasjon i
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Professor i strategi og industriell konkurranseevne ved
Handelshøyskolen BI, Torgeir Reve.
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århundrer. Olje og gass har på sin side blitt bygget opp
til å bli den aller største næringen i landet i løpet av de
siste 50 årene. Oljeindustriens ende har vært spådd i
en årrekke, grunnet usikkerhet rundt oljeforekomstene,
prisene og miljøutfordringene. Samtidig har stadig nye
store oljefunn, nye leteteknikker og ny teknologi både
ekspandert og holdt oljesektoren oppe.

norsk økonomi, oljesektoren, ikke kommer til å være like
sterk i fremtiden.
Professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve, sier
at bedriftsledernes reaksjon er som forventet, med en
nedgang for olje og offshore og en økning i sjømat.
- Det er nok en funksjon av oljeprisfallet. Folk ser at nå
er det en omstilling på gang og en liten nedskjæring i
oljesektoren. Dette er to hovednæringer i dag, og det vil
de også være i fremtiden, sier Reve.

Kombinasjonen av lavere investeringer på norsk sokkel
og et markant prisfall i oljeprisen siden sommeren
2014, har antakelig forsterket troen på at motoren i
Hva er de viktigste næringene på Vestlandet om 30 år?
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Hvor du kommer fra sier mye om hva du tror
blir de viktigste næringene om 30 år

Rundspørringen viser at hvor bedriften kommer fra
og til dels i hvilken næring den opererer i, har stor
betydning for hvor viktig den mener olje og gass blir
i fremtiden. Og dess større andel av omsetningen
som per i dag er relatert til oljesektoren dess viktigere
anses den næringen å bli også om 30 år. Blant annet
svarer 75 prosent av alle bedriftene med mer enn
50 prosent av omsetningen relatert til olje og gass
at den næringen vil være blant de tre aller viktigste
næringene om 30 år også for Vestlandet.
Likeledes mener 60 prosent av bedriftene innen
jordbruk og fiske at havbruk og fiske blir blant topp tre
næringer om 30 år.
På fylkesnivå er det interessant å se at olje, gass og
offshore anses som en betydelig mindre viktig næring
i fremtiden, spesielt i Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal i denne målingen sammenlignet med
for knappe halvannet år siden. Der faller andelen
som sier den næringen er viktig med henholdsvis 17
og 18 prosent. På samme tid går troen på havbruk
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og fiske frem i disse to fylkene med henholdsvis 21
og 17 prosent. Av de fire Vestlandsfylkene viser tall
fra Fiskeridirektoratet at andelen sysselsatte innen
akvakultur og fiske er høyest i Møre og Romsdal.
Andelen sysselsatte innenfor de samme næringene
er også høyere i Sogn og Fjordane enn i Rogaland, og
det selv om Rogaland er fire ganger større enn Sogn
og Fjordane målt ved befolkning.
Likeledes er det i oljefylket Rogaland, fortsatt
oljesektoren som forventes å dominere i 2015, men
vi observerer likevel at 8 prosent færre mener denne
næringen blir den viktigste om 30 år enn for bare kort
tid siden. I Hordaland forventer bedriftene at olje,
gass og offshore blir akkurat like viktig som havbruk
og fiske i 2045.

Lite mulighetsorienterte?

Vestlandsindeks 1/2015 viser samtidig at andelen
bedrifter som anser fornybar energi som en av de tre
viktigste næringene holder seg stabilt på i underkant
av 20 prosent. Undersøkelsen viser at det vil fortsatt
være den tredje største næringen i fremtiden, og det
er bedrifter innen alle typer næringer som svarer det.
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Hva skal vi leve av om 30 år på Vestlandet?
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- Det som overrasker meg litt er at det ikke er flere som
ser andre muligheter innenfor nye havnæringer, som
eksempelvis havvind, bølgekraft, offshore havbruk,
miljøovervåking og andre former for havteknologi,
kommenterer Torger Reve.
Han spår en stor fremtid innen «Ocean Industries», og
tror Norge kan få mye mer ut av havets ressurser enn
det vi gjør i dag.
- «Vi må fortsette å hente vårt utkome
frå havet», som de sier i Austevoll,
men da må vi våge å gå inn på nye
områder, sier Reve.

Svak tro på myndighetenes
omstillingsevne

41 %

Havbruk og fiske
1.kv 2015

Aller mest tro på myndighetenes evne til å legge til
rette for omstilling finner vi innen eiendom og finans
(37 %), etterfulgt av shipping, transport og lagring
(33 %). Samtidig svarer 1/3 av bedriftene at de enten
har svært lav eller lav tiltro til myndighetene når det
gjelder tilrettelegging for omstilling. Lavest tiltro finner
vi innen jordbruk, skogbruk og fiske (45 %), etterfulgt
av bedrifter innen industri, kraft og oljeutvinning
(41 %). Det er videre de bedriftene
som har mye omsetning relatert til
olje- og gassektoren som har lavest
tiltro til at myndighetene vil legge til
rette for omstilling.

«Vi må
fortsette å
hente vårt
utkome frå
havet»

Skal vestlandsbedriftene klare å gå
inn i nye områder kreves omstilling.
Regjeringen ved Erna Solberg
er også innstilt på at Norge har
kommet til et vendepunkt der vi må
ta konsekvensene av lavere olje- og gassaktivitet, og
har gjentatt behovet for en omstilling i næringslivet
som gir landet flere ben å stå i årene som kommer.
I den forbindelse uttalte hun til media tidligere i år
at «Det blir avgjørende å legge til rette for omstilling
i næringslivet». Vestlandsindeks 1/15 har spurt om
bedriftene mener myndighetene vil klare å legge
til rette for omstilling i næringslivet. Svaret viser at
bedriftene ikke har spesielt sterk tro på drahjelp
fra myndighetene. Bare 26 prosent har tro på at
myndighetene klarer å legge til rette for omstilling.
Dette til tross for at den blå-blå regjeringen vektlegger
å legge til rette for omstilling i næringslivet.
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Havbruk og fiske
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På fylkesnivå er det bedriftene i
Rogaland og i Møre og Romsdal som
er mest optimistiske med tanke på
drahjelp fra det offentlige.

I følge Torger Reve er det litt
bekymringsfullt at bedriftene
på Vestlandet tror det offentlige
har så veldig liten omstillingsevne, og at
virkemiddelapparatet er så svakt.
- Det jeg savner hos bedriftene på Vestlandet er
mer entreprenørskap. For å lykkes må Vestlandet bli
enda flinkere til å legge til rette for entreprenørskap
og innovasjon. Når det gjelder utvikling av
næringsklynger så har bedrifter i Bergen de siste årene
gjort mye positivt og nytt innenfor marin sektor. En
rekke av de største sjømatbedriftene i landet har
hovedkontorene sine i Bergen og jeg tror det er en
næring man kan få mye mer ut av. I både Ålesund
og Stavanger har næringsklyngene kommet lengre
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Omstillingsevne?
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Verken stor eller liten
grad
Verken stor eller liten
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Ikke sikker

Egen bedrifts evne til omstilling

Høyre-Frp regjeringen har nå sittet i regjering
i halvannet år, og fremdeles er det Veier og
samferdsel, Kunnskap og FoU og Hurtigere offentlig
behandlingstid som vestlandsbedriftene ber
regjeringen om å prioritere for å sikre landsdelen
suksess om 30 år. Samtlige av disse tre punktene har
fått sterkere prioritet hos bedriftene siden 4. kvartal
2013, og det på tross av at Høyre-Frp regjeringen
sier de «prioriterer vekstfremmende skattelettelser,
samferdsel, kunnskap og
innovasjon.»

«Det jeg savner
hos bedriftene på
Vestlandet er mer
entreprenørskap»

De samme topp tre sakene regjeringen må
prioritere
Statsminister Erna Solberg uttalte også til
media ved inngangen til 2015 at «Regjeringen
har en fremtidsrettet næringspolitikk. Men
det er næringslivet selv som må skape de nye
arbeidsplassene. Det vil de klare. Ingen vet sikkert
hva vi skal leve av etter oljen, men jeg sikker på
Vestlandsfylkene vil ha noe med det å gjøre.»
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Ikke sikker

Tiltro til myndighetenes tilrettelegging for omstilling

Troen på egen evne til omstilling mangler det i
hvert fall ikke på Vestlandet. 63 prosent mener egen
bedrift har god omstillingsevne, og bare 9 prosent
mener den ikke har det. Blant de
aller minste bedriftene målt ved
antall ansatte og omsetning er det
litt færre som har sterk tro på egen
omstillingsevne, sammenlignet
med de aller største bedriftene.
Det er flest bedrifter innen
finans og eiendom (74 %) som
har tro på egen omstillingsevne,
etterfulgt av forretningsmessig,
faglig, vitenskapelig og
teknisk tjenesteyting + IKT (67 %). Egen tro på
omstillingsevne er høyest i Rogaland (69 %), deretter
Møre og Romsdal (64 %), Hordaland (59 %) og til
slutt Sogn og Fjordane (56 %).

4%

I svært stor grad

Egen bedrifts evne til omstilling

Sterk tro på egen omstillingsevne

4%

I ganske stor grad

Tiltro til myndighetenes tilrettelegging for omstilling

og det har allerede gitt positive effekter, gjennom
nyetableringer, nye kunnskaps- og FoU-sentre, tettere
samspill med universitetsmiljøene og investormiljøene
og nye koblinger internasjonalt, sier Reve.

4%

Ferjefri E39 er et hovedprosjekt
for Vestlandet, og etter år
med planlegging begynner
(forhåpentligvis) prosjektet å
materialisere seg for alvor.

En interessant observasjon er å
se at noen færre setter Tilgang
til kvalifisert arbeidskraft opp som prioritet nå enn
for halvannet år siden, og det kan ha sammenheng
med at tilgangen faktisk har blitt enklere på grunn
av kraftige nedbemanninger i en rekke oljerelaterte
selskaper.
Flere bedrifter mener nå, sammenliknet med fjerde
kvartal 2013, at regjeringen må Styrke miljøsatsingen,
mens færre fremhever Myke opp arbeidsmiljøloven.
Sistnevnte kan ha sammenheng med at bedriftene tar
det for gitt at regjeringen endrer arbeidsmiljøloven.
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Hvilke områder bør regjeringen prioritere for å sikre fremgang og suksess for næringslivet på Vestlandet om 30 år?
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Regjeringenes tiltak synes og ha påvirket vestlands
bedriftenes syn på hva som må til for å sikre egen
bedrifts suksess om 30 år.

både arveavgiften og reduserte formuesskatten,
som typisk oppfattes som positivt en landsdel med
et betydelig antall små- og mellomstore privateide
selskaper. Spørsmålet er om de antatt bedre ramme
betingelsene faktisk vil materialisere seg i form av
bedre resultatutvikling.

Fortsatt svarer flest Veier og Samferdsel (41 %),
mens både Lavere skatter og avgifter og Tilgang
på kvalifisert arbeidskraft får lavere prioritet. Det
kan ha sammenheng med at regjeringen har kuttet

Hva er de tre viktigste områder regjerningen bør prioritere for å sikre din egen bedrifts suksess om 30 år?
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Vestlandsbedriftene
avventer den økonomiske
situasjonen
Vestlandsindeks 1/2015 indikerer lavere
vekst på Vestlandet. Bedriftene på
Vestlandet melder at de tre siste månedene
har gått dårligere og resultatindeksen
faller. Forventningsindeksen viser en
marginal oppgang, og speiler at de
bedriftene som ikke har omsetning relatert
til oljevirksomhet er stabilt optimistiske.
Fremtidstroen til oljerelaterte bedrifter
faller på sin side ytterligere.

5 bedrifter har økt investeringene i det siste kvartalet.
Det er særlig bedrifter med mer enn 50 prosent
av omsetningen knyttet til olje- eller gassrelatert
virksomhet som er mer negative.
I juni 2014 var oljeprisen ca. 114 dollar per fat. Siden
har den falt kraftig og oljeprisen målt ved Brent spot
var i januar i år nede på 45 dollar fatet. Siden januar
har prisen kommet noe opp igjen, og har mot slutten
av første kvartal 2015 ligget på i underkant av 60
dollar fatet over en kortere periode. Siden sommeren
2014 har også kronekursen svekket seg kraftig, og
styringsrenten er nå på historisk lave 1,25 prosent.

Resultatindeksen viser hvordan bedriftene har
opplevd den økonomiske situasjonen de siste tre
måneder. I første kvartal 2015 faller indeksen fra 61,6
til 60,7 poeng, og når dermed et historisk bunnivå.
Bare 1 av 2 melder at utviklingen siste tre måneder
har vært positiv, mens 1 av 10 svarer at den har
vært negativ. Alle underindeksene peker ned. Den
svakeste underindeksen er sysselsettingsindeksen,
etterfulgt av investeringsindeksen. Eksempelvis har
investeringsutviklingen aldri vært svakere, og bare 1 av

Forventningsindeksen, som indikerer Vestlands
bedriftenes forventninger til utviklingen de neste seks
månedene, øker marginalt med 0,1 poeng i første
kvartal. 56 prosent er optimistiske, mens 8 prosent
er negative til fremtiden. Til tross for at indeksen
stiger svakt i første kvartal 2015 er optimismen
betydelig lavere enn ved indeksens første måling i
første kvartal 2012. Til sammenlikning så 68 prosent
av Vestlandsbedriftene positivt på fremtiden i første

Forventnings- og resultatindeks
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kvartal 2012. Det er de største bedriftene, målt etter
antall ansatte og omsetning, som i minst grad er
positive til de neste seks månedene. En stor andel av
de negative bedriftene finner vi i bransjene Shipping,
transport og lagring og Forretningsmessig, faglig,
vit. og tekn. tjenesteyting + IKT. Utviklingen i de

ulike underindeksene er mer eller mindre marginal.
Sysselsettingsindeksen er fortsatt den svakeste, men
det ser ut til at fallet i sysselsettingsindeksen har
stoppet opp, og 1 av 4 bedrifter melder om at de vil
øke antall årsverk i løpet av de neste seks månedene.

Forventningsindeks før og etter årsskiftet 2014/2015 vs. oljeavhengighet
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Ingen omsetning er oljeeller gass relatert

Inntil 10 %

Forventningsindeks 4. kvartal 2014
Sammenligner man forventningsindeksen før og etter
årsskiftet 2014/2015, og skiller mellom i hvor sterk
grad bedriftenes omsetning er relatert til olje eller
gassektoren, ser vi at de bedrifter hvor mer enn 50
prosent av omsetningen er relatert til olje og gass, er
betydelig mindre optimistiske til fremtiden enn de som
ikke har omsetning relatert til oljesektoren. Man kan
stille spørsmål om bedriftene som ikke er oljerelaterte
er robuste og eventuelt nyter godt av lavere oljepris,
lav rente eller svakere kronekursen, forventninger om
lavere lønnsvekst, eller om ringvirkningene fra lavere
aktivitet i oljerelatert sektor enda ikke har gitt seg
utslag i deres virksomheter.

Tjenestesektoren preges av lav vekst

Norges Banks regionale nettverk viste nylig reduserte
forventninger knyttet til vekst for tjenesteyting
mot næringslivet. Det samme bildet tegner seg
for Vestlandsbedriftene i Vestlandsindeks 1/2015,
og resultatindeksen for bransjen som rommer
tjenesteytende næringer + IKT faller kraftig for tredje
kvartal på rad.

SIDE 8

Inntil 11-50 %

Mer enn 50 %

Forventningsindeks 1. kvartal 2015
1 av 5 bedrifter er negative til utviklingen de siste
tre månedene. Det er særlig etterspørsel som trekker
indeksen ned, og 1 av 5 bedrifter melder om en
negativ utvikling hva gjelder ordreinngangen.
Forventningsindeksen faller, men noe av fallet veies
opp av økt optimisme til lønnsomhet. 57 prosent
av bedriftene er positive til utviklingen de neste to
kvartalene, mens 12 prosent er negative. Igjen er det
etterspørselen som trekker mest ned, en utvikling
som er forenelig med den stadig økende usikkerheten
rundt utviklingen i norsk økonomi. I økonomiske
nedgangstider vil bedrifter typisk redusere bruken av
konsulenttjenester som en del av kostnadsreduksjoner.
Sammenliknet med da forventningsindeksen for
bransjen nådde et toppunkt i første kvartal 2013,
ser vi en nedgang i optimismen på hele 15,1 poeng.
I første kvartal 2015 er 46 prosent positive til
etterspørselsutviklingen, mens 11 prosent er negative.
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Forventningsindeks – Bransjer
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55

2012 Q1

2012 Q2

2012 Q3

2012 Q4

2013 Q1

2013 Q2

2013 Q3

2013 Q4

2014 Q1

2014 Q2

Forretningsmessig, faglig, vit. og tekn. tjenesteyting + IKT

Industri, kraft, oljeutvinning

Bygge- og anleggsvirksomhet

Total

Optimisme i bygge- og anleggsvirksomhet

Optimismen stiger i næringen bygg- og anlegg i
første kvartal 2015 etter to kvartaler med nedgang.
Det er i hovedsak etterspørselen som trekker
opp, sammen med økte forventninger knyttet til
lønnsomhet. Eksempelvis er 7 av 10 bedrifter positive
til etterspørselsutviklingen de neste to kvartalene,
mens bare tre prosent er negative. Samtidig forventer
1 av 2 bedrifter i bransjen bedre lønnsomhet. Det
er naturlig å anta at den økte optimismen, spesielt
for etterspørsel og lønnsomhet, delvis kan skyldes
prisutviklingen i boligmarkedet. Rekordlave renter

2014 Q3

2014 Q4

2015 Q1

og relativt få boliger på markedet på landsbasis har
gitt en sterk prisutvikling så langt i år. Tall fra Norges
Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser eksempelvis at
prisstigningen i februar, målt mot året før, var på 8,7
prosent. For Bergen og Stavanger var prisutviklingen på
henholdsvis 10,7 og 2,9 prosent. Det lave rentenivået
og indikasjoner på at det kommer til å vedvare
underbygger et fortsatt godt boligmarked fremover.
I etterkant av rundspørringen blant bedriftslederne har
Finanstilsynet kommet med en forskriftsanbefaling til
Finansdepartementet for hvordan Norge bør innrette
seg for å dempe boligprisveksten.

Bygge- og anleggsvirksomhet
Forventningsindeks – totalt og enkeltindikatorer
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En annen faktor som kan forklare oppsvinget i
optimismen blant bygg og anlegg er høy aktivitet i
anleggsbransjen. Statistisk sentralbyrås ordreindeks
viste en økning i ordreinngangen i anleggsbransjen
i fjerde kvartal 2014, og i statsbudsjettet for 2015 er
det bevilget 26,8 milliarder til veiformål. Regjeringen
har dessuten uttalt at samferdsel skal få et kraftig
løft. Flere store infrastrukturprosjekter er på vei ut
på Vestlandet, deriblant utbyggingen av E39. De
store anleggsarbeidene som eksempelvis starter i
Hordaland i år på strekningen Os-Rådal vil pågå i 5-8
år fremover og sikrer dermed aktivitet for næringen i
lang tid fremover.

Ledig kapasitet?

Sysselsettingskutt og utsettelse av prosjekter blant
olje- og gassrelaterte bedrifter i løpet av 2014, har
tilsynelatende ført til mindre bekymringer når det
kommer til kapasitet. 7 av 10 bedrifter i bransjen

melder at de ikke vil ha vanskeligheter med kapasitet
dersom etterspørselen øker. Det samme bildet
tegner seg enda tydeligere for bedrifter med mer
enn 50 prosent av omsetningen knyttet til olje- eller
gassvirksomhet, hvor 76 prosent av bedriftene
melder om at de ikke er bekymret for kapasiteten
ved eventuelle etterspørselsøkninger. Figuren
nedenfor illustrerer utviklingen i oljeprisen versus
antall bedrifter (målt etter omsetning mot olje eller
gass) som er bekymret for kapasitetsproblemer ved
eventuelle etterspørselsøkninger. Nedgangen, delvis
i tråd med oljeprisen, er tydelig. Redusert oljepris
og økt usikkerhet kan bety at det nå eksisterer ledig
kapasitet i bransjen. Det er også verdt å merke seg at
det tradisjonelt er enklere å redusere kapasiteten enn
det er å øke kapasiteten. Dersom aktiviteten plutselig
tar seg opp igjen i bransjen, vil bedriftene potensielt
kunne møte på store utfordringer hva gjelder
kapasitet.

Bedrifter som indikerer kapasitetsproblemer versus oljepris
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Forventningsindeks i de ulike fylkene

73

68

63

58

2012 Q1

2012 Q2

Rogaland

2012 Q3

2012 Q4

Hordaland

2013 Q1

2013 Q2

2013 Q4

Sogn og Fjordane

Samstemt optimisme blant Vestlandsfylkene
Vestlandsindeks 1/2015 viser en tilnærmet lik
optimisme blant Vestlandsfylkene. Rogaland ligger
fremdeles på bunn, mens forventningsindeksen
stiger noe. En mulig forklaring på det er at i Rogaland
har kutt i bemanning og aktivitet allerede blitt
gjennomført hos de større oljeselskapene. Det
råder fortsatt usikkerhet rundt oljeprisen, men det
kraftige fallet fra 2014 synes å ha stoppet opp og
oljeprisen har stabilisert seg, om enn på et lavere
nivå. I tillegg har planleggingen av den store Johan
Sverdrup utbyggingen startet, og det er ventet at
Johan Sverdrup-feltet vil sikre aktivitet og tilføre
arbeidsplasser i fylket i lang tid framover.

6 av 10 bedrifter i Rogaland ser positivt på utviklingen
de neste to kvartalene, mens 1 av 10 bedrifter er
negative. Lønnsomhetsindeksen faller for fjerde
kvartal på rad, og har falt med 10,9 poeng siden første
utgivelse av rapporten i 2012. For oljefylket Rogaland
kan fallet i oljepris være en forklarende faktor.
Hordalendingene er fortsatt de mest optimistiske,
men optimismen har falt i første kvartal og alle piler
peker ned for Hordaland. 54 prosent av bedriftene er
positive til de neste seks månedene, en nedgang på
11 prosentpoeng fra forrige kvartal. Av figuren over
kan det synes som om det forventningsfallet de øvrige
fylkene opplevde for et halvår siden, først nå treffer
Hordaland, med det resultat at Hordaland nå er mer
på linje med de øvrige Vestlandsfylkene.
Nedgangen i Hordaland skyldes i hovedsak reduserte
forventninger til lønnsomhet og investeringer. 1 av 10
bedrifter svarer at de forventer dårligere lønnsomhet
de neste seks månedene. 30 prosent av bedriftene

NUMMER 1 – 2015

2013 Q3

2014 Q1

2014 Q2

2014 Q3

Møre og Romsdal

2014 Q4

2015 Q1

Total

vil øke investeringene, ned fra 35 prosent i forrige
kvartal. Til tross for noen svingninger har optimismen
i Hordaland gjennomgående vist en nedadgående
trend de siste fire årene. Det kan virke som at
forventningsindeksen i stor grad har blitt drevet av
etterspørselsindeksen.
Optimismen stiger i Sogn og Fjordane og 62 prosent
av bedriftene ser lyst på utviklingen de neste to
kvartalene. Det er særlig økt optimisme knyttet
til sysselsetting og lønnsomhet som trekker opp.
Eksempelvis forventer 46 prosent av bedriftene bedre
lønnsomhet, en oppgang på 8 prosentpoeng fra
første kvartal 2014. I første kvartal 2014 ble en svak
lønnsomhetsutvikling begrunnet i reduserte pelagiske
kvoter og redusert på pris på hvitfisk. I februar 2015
var prisen på fersk torsk fra norske fartøy imidlertid
hele 43 prosent høyere enn på samme tid i 2014.
Prisutviklingen kan være en underliggende faktor for
lønnsomhetsutviklingen.
Resultatindeksen for Møre og Romsdal faller for andre
kvartal, og 1 av 2 bedrifter svarer at de er positive
med hensyn til utviklingen de siste tre månedene.
Forventningsindeksen, og alle underindeksene, stiger
imidlertid og 53 prosent av bedriftene er positive til
utviklingen de neste seks månedene. Oppgangen
drives i hovedsak av økte forventninger til lønnsomhet
og etterspørsel. Fylket er det mest positive med
hensyn til etterspørsel, og 57 prosent svarer at de er
positive til etterspørselsutviklingen. Optimismen er
imidlertid lavere enn på samme tid de tre foregående
årene. Av bedriftene i fylket melder også 1 av 2
bedrifter om at lønnsomheten vil bedre seg de neste
to kvartalene.
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Investeringsindeks vs. oljeavhengighet
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Ingen omsetning er olje- eller
gass relatert

Inntil 10 %

Resultatindeks investeringer

Figuren over viser prosentvis andel av bedriftene
som har investert og planlegger å investere. Den
viser fortsatt optimisme i den forstand at bedriftene
forventer å investere mer fremover enn de har
gjort siste tre måneder. Samtidig ser vi at det er
gjennomgående lavere investeringer dess mer
oljerelatert omsetning bedriften har.
En forklaring på de lavere investeringene kommer
av at oljeselskapene har strammet inn sine
investeringsbudsjetter. Det reflekteres også i Statistisk
sentralbyrås investeringstelling som nylig viste at
investeringsveksten stoppet opp i fjor etter sterk vekst
i de tre foregående årene. Anslaget for 2015 gir en klar
indikasjon på at investeringene vil falle i år. Anslaget
for 2015 er 15,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag
for 2014, gitt i 1. kvartal 2014. Påløpte investeringer i
4. kvartal var 6,1 prosent lavere enn i 3. kvartal. Dette
viser at nedgangen startet allerede høsten 2014.
SSB sier samtidig at selv om tellingen indikerer et klart
fall i investeringene i 2015 så er investeringene som
anslås likevel på et svært høyt nivå historisk sett. Et
spørsmål man kan stille seg i den forbindelse er om
det investeres tilstrekkelig på nåværende tidspunkt i
ny teknologi, human kapital og nye muligheter. Bør
næringslivet på Vestlandet utnytte i enda sterkere
grad at det nå er ledig kapasitet i markedet, til å tenke
alternativt og bygge seg opp for travlere og nye tider?

Arbeidsledigheten øker på Vestlandet

I Vestlandsindeks 1/2015 kommer det frem at 17
prosent av bedriftene på Vestlandet har økt antall
årsverk, mens 13 prosent har redusert antall årsverk

SIDE 12

Inntil 11-50 %

Mer enn 50 %

Forventningsindeks investeringer

siste tre måneder. Utviklingen er negativ i den
forstand at flere har redusert antall årsverk og færre
har økt antall årsverk sammenliknet med fjerde
kvartal 2014. Utviklingen kan skyldes oppsigelsene i
oljesektoren de siste seks månedene av 2014 samt en
økende usikkerhet om norsk økonomi.
1 av 5 bedrifter forventer å øke antall årsverk de
neste seks månedene, og 7 prosent forventer å
redusere antall årsverk. Av bedrifter med mer enn
50 prosent av omsetningen knyttet til olje- eller
gassrelatert er det kun 1 av 10 bedrifter som
forventer å øke antall årsverk. Samtidig forventer 24
prosent av bedriftene med mer enn 50 prosent av
omsetningen knyttet til olje- eller gassrelatert å kutte
ytterligere i antall årsverk de neste seks månedene.
Resultatene fra Vestlandsindeks 1/2015 indikerer at
situasjonen i oljesektoren ikke har stabilisert seg, og at
arbeidsplassene i bransjen fremdeles er svært utsatt.
Figuren på neste side indikerer en invers sammenheng
mellom de som i følge Vestlandsindeks forventer å
øke antall årsverk de neste seks månedene og den
nasjonale arbeidsledigheten for 2014, basert på NAV
sin arbeidsledighetsstatistikk. Merk at ledigheten for
første kvartal 2015 er foreløpig, da den er basert på
et snitt av kun januar og februar. NAV melder at den
økte arbeidsledigheten i 2014 delvis drives av økt
ledighet i Oljebransjen og Bygg og anlegg, og at den
største økningen i antall arbeidsledige er i Rogaland.
Generelt indikerer NAV at arbeidsledigheten øker
på hele Vestlandet, som er i tråd med funnene i
Vestlandsindeks 1/2015.
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Forventer å øke antall årsverk (venstre akse)

Nulloppgjør i sikte?

Ingeniører og oljearbeidere har i de siste årene vært
lønnsvinnerne i Norge, og bidratt til press på næringer
utenom oljesektoren til å heve lønnsnivået for å
tiltrekke seg arbeidskraft.
De siste 10 årene har Norge hatt en lønnsvekst på
60 prosent, mens eurosonen samlet sett har hatt 30
prosent og Tyskland bare 15 prosent.
Vestlandsindeks 1/2015 viser at andelen bedrifter
som venter økte lønnskostnader har falt dramatisk

2014
Q2

2014
Q3

2014
Q4

2015
Q1

1,0 %

Arbeidsledighet (Høyre akse)

i første kvartal i år. Mens 55 prosent av bedriftene
som forventet en kostnadsøkning i fjerde kvartal
2014 tilskrev økte lønnskostnader som årsaken, faller
denne andelen til 31 prosent. Dette bildet passer
godt overens med den økonomiske situasjonen som
Vestlandsbedriftene befinner seg i. Flere arbeidsledige,
spesielt innenfor de næringer som tradisjonelt har
vært lønnsledende, legger en naturlig demper på det
totale oppgjøret. For bedrifter på Vestlandet er dette
godt nytt med tanke på konkurranseevne og kan
bety at de står overfor et lønnsoppgjør til våren der
arbeidstakerne kun i liten grad forventer lønnsøkning.

Hvilke kostnader har økt eller forventes å øke?

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Q1 2012

Q2 2012

Lønnskostnader

NUMMER 1 – 2015

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Innkjøpspriser

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

Skatter og avgifter

2014 Q1

2014 Q2

2014 Q3

Produksjonskostnader

2014 Q4

2015 Q1

Annet

SIDE 13

VESTLANDSINDEKS.NO

