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KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV

Fra særstilling
til omstilling

BUNNEN NÅDD?

For de neste seks måneder forventer
flere bedrifter i Hordaland, Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal en
positiv utvikling i veksten. Til sammenligning fortsetter den negative trenden
i Rogaland.

RAPPORTEN UTBARBEIDES AV:

BEHOV FOR OMSTILLING

Vestlandsindeks 1/2016 viser at hele 46
prosent tror bedriften må omstille seg for
å være levedyktig om fem år. Samtidig
er det bare 30 prosent som investerer i
innovasjon og utvikling i dag.

FRA OLJE TIL FISK

Halvparten av de spurte næringslivslederne svarer at havbruk og fiske vil
være den viktigste næringen om 30
år. I Vestlandsindeks 4/2013 svarte 64
prosent olje, gass og offshore mot 30
prosent i dag.

VESTLANDSINDEKS.NO
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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.

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.

Dette er den 17. utgaven av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden
4.–15. januar 2016. 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 neste halvår.

For første kvartal 2016 viser Vestlandsindeks en
resultatindeks på 57,9 og en forventningsindeks på 59,8.
Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse
av markedssituasjonen de siste tre måneder mens
forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til
markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende
tall for første kvartal 2015 var 60,7 og 63,3.

Brytningstid på Vestlandet
Næringslivet på Vestlandet er i
brytningstid. En rekke eksterne krefter er i
bevegelse og ingen bransjer slipper unna.
Det viser også Vestlandsindeks ved at hele
46 prosent tror bedriften må omstille seg
for å være levedyktig om fem år. Samtidig
er det bare 30 prosent som investerer i
innovasjon og utvikling i dag.

møte kundenes behov og etterspørsel (60 %), sikre
bedre konkurransekraft, effektivitet og lønnsomhet
(38 %) og å utnytte teknologiske muligheter (24 %).
Behovet er gjennomgående for samtlige næringer
og er uavhengig av om bedriften er rettet mot
petroleumsnæringen.
Det er likevel noen fellestrekk ved bedriftene som
forventer at de i stor grad må omstille virksomheten.
Dess flere ansatte dess flere forventer å måtte
omstille, og den samme korrelasjonen finner vi
mellom størrelsen på bedriftens omsetning og
omstillingsforventning.

Vestlandsindeks 1/2016 viser at 46 prosent mener
I HVILKEN
GRAD
DUomDIN BEDRIFT MÅ OMSTILLE SEG
bedriften må omstille
seg for TROR
å være levedyktig
femÅ
år. De
viktigeste motivene
for omstilling er å OM FEM ÅR?
FOR
VÆRE
LEVEDYKTIG

I hvilken grad tror du din bedrift må omstille seg for å være levedyktig om fem år?
46%
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FORVENTNING OM OMSTILLING ØKER I TAKT MED ANTALL
ANSATTE I BEDRIFTEN
Forventning om omstilling øker i takt med antall ansatte i bedriften
70%
60%
51%
45%
40%

27%

2 ansatte

3-4 ansatte

5-10 ansatte

11-25 ansatte

26-50 ansatte

Mer enn 50 ansatte

FORVENTNING OM OMSTILLING ØKER I TAKT MED
OMSETNING
Forventning om omstilling øker i takt med omsetning

61%

63%

53%

39%

Under 10 millioner

10-50 millioner

Det er en rekke krefter som påvirker næringslivet.
Oljebremsen er en sentral faktor til at spesielt oljerela
terte bedrifter opplever mer krevende tider. Samtidig
pågår det et betydelig teknologisk skift som setter
nye standarder for automatisering, digitalisering og
fremvekst av nye næringer som har sitt utspring i ny
teknologi.

50-100 millioner

Mer enn 100 millioner

fem årene, mens i Møre og Romsdal er tallet nesten
6 av 10. Samtidig viser undersøkelsen at det er liten
forskjell i omstillingsforventning mellom bedrifter hvis
omsetning er svært oljeavhengig og de bedriftene
hvor ingenting av omsetningen er relatert til olje og
gassvirksomhet.

Næringslivet på Vestlandet har tradisjoner for å være
tilpasningsdyktig, men det er likevel store fylkesvise
forskjeller. I Rogaland er det bare 4 av 10 som
forventer at bedriften må omstille seg innen de neste
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HVOR LIGGER BEDRIFTENE SOM FORVENTER STOR OMSTILLING?
Hvor ligger bedriftene som forventer stor omstilling?
56%

45%

45%

Hordaland

Sogn og Fjordane

42%

Rogaland

Sammenstiller vi omstillingsforventning med de ulike
bransjene,
vi at detfor
er åovervekt
av bedrifterom
som
Andel som tror bedriften
måseromstille
være levedyktig
5 år

Møre og Romsdal

allerede opplever endrede rammebetingelser som
forventer omstilling.

HVILKE
NÆRINGER
FORVENTER OMSTILLING?
Hvilke næringer
forventer omstilling?
57%

57%

56%
49%
45%

37%
32%
27%

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

Industri, kraft &
oljeutvinning

Eiendom &
finans

Overnatting &
servering

57 prosent av bedriftene innen næringsgruppene
industri, kraft og oljeutvinning, forretningsmessig
faglig, vit. og tekn. tjenesteyting og 56 prosent innen
eiendom og finans mener omstilling er nødvendig.
Lav oljepris kombinert med redusert etterspørsel
etter olje og gass på verdensbasis indikerer økt
omstillingsbehov innen industri, kraft og oljeutvinning.
Økt fokus på miljø og miljøorienterte næringer kan
være en annen årsak til at denne bransjen venter stor
omstilling i årene som kommer.
Ny teknologi, disruptive krefter, delingsøkonomi og
globale plattformselskaper har snudd opp ned på
gamle forretningsmodeller, og tradisjonelle verdikjeder
brytes opp.

SIDE 4

Varehandel,
bilverksteder &
annen
tjenesteyting.

Jordbruk,
skogbruk & fiske

Bygg- & anlegg

Shipping,
transport &
lagring

Innen for eksempel eiendom og finans har innføring
av roboter økt automatiseringen og standardise
ringen, mens innen overnatting og servering har
fremveksten av nettbaserte markedsplasser, som
kobler turister med privatpersoner, på kort tid vokst og
blitt en sterk konkurrent til tradisjonelle overnattings
steder. Også innen tradisjonell varehandel merkes økt
konkurranse fra nettbutikker, og det gjenspeiles i at
45 prosent av bedriftslederne i denne bransjen venter
betydelig omstilling i løpet av de neste fem årene.
På spørsmål om bedriften investerer i innovasjon
og utvikling i dag svarer til tross for dette kun 29
prosent at de investerer mye, mens hele 50 prosent av
bedriftene ikke fokuserer på fornying og innovasjon.
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HVOR MANGE INVESTERER I INNOVASJON OG UTVIKLING?
Hvor mange investerer i innovasjon og utvikling?
57%

57%

56%
49%

45%

45%

41%

37%

35%

32%
21%

Forretningsmessig, Industri, kraft &
faglig, vit. & tekn.
oljeutvinning
tjenesteyting + IKT

Eiendom &
finans

Overnatting
& servering

Forventer stor grad av omstilling

24%

20%

Varehandel,
bilverksteder &
annen
tjenesteyting.

27%

31%

19%

Jordbruk, skogbruk
& fiske

Bygg- & anlegg

Shipping, transport
& lagring

Investerer i innovasjon og utvikling i dag

Grafen over viser at spesielt innen næringene
overnatting og servering og varehandel, bilverksteder
og annen tjenesteyting er det relativt lav investering
i innovasjon og utvikling i dag sammenlignet med
forventning om omstilling. Samtidig viser under
søkelsen at det er flest bedrifter innen overnatting og
servering som fremholder at det største hinderet for å
få til en omstilling i egen bedrift er mangel på kapital.
Samlet sett kommer det imidlertid frem at flere
bedrifter
forventer
å investere
i innovasjon og utvikling
HVILKE
TRE
NÆRINGER
TROR
om fem år, da 37 prosent svarer ja.

VESTLANDET OM 30 ÅR?

Havbruk og fiske viktigste næring om 30 år

På spørsmål om hvilken næringer som vil være de
viktigste på Vestlandet om 30 år, svarer flesteparten
havbruk og fiske. Olje, gass og offshore faller dermed
ned fra tronen ettersom mange av næringslivslederne
har endret syn i løpet av de siste to årene. Halvparten
av de spurte næringslivslederne svarer at havbruk og
fiske vil være den viktigste næringen, mens 30 prosent
svarer olje, gass og offshore. Vestlandsindeks 4/2013
viste imidlertid at hele 6 av 10 næringslivsledere
trodde
at det var
gass og offshore som
skulle
DU
BLIR
DEolje,VIKTIGSTE
FOR
dominere.

Hvilke tre næringer tror du blir de viktigste for Vestlandet om 30 år?
64%
51%
45%
33%
19%

20%
6%

Olje, gass, offshore

Havnbruk og fiske

Fornybar energi
2013

Siden Vestlandsindeks 4/2013 har det blitt mer tydelig
at Vestlandsregionen må forberede seg på større
omstillinger enn resten av næringslivet de neste årene
for å bli mindre oljeavhengig.

8%

Skogbruk og jordbruk

11%

11%

Turisme

11%

8%

Skipsbygging

2016

tror at olje, gass og offshore vil være den viktigste
næringen. I Møre og Romsdal, hvor store deler av
oppdrettsnæringen er samlet, har nærmere 7 av 10
troen på at havbruk og fiske vil være den viktigste
næringen.

Ser man på resultatene ut i fra geografisk tilhørighet
kommer det frem at flest bedrifter i «oljefylket»
Rogaland, hele 44 prosent av bedriftene, fortsatt
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VIKTIGSTE NÆRINGER OM 30 ÅR FORDELT PER FYLKE
Fortsatt er det bare 1 av 5 vestlandsbedrifter som tror
at fornybar energi vil være den viktigste næringen på
Vestlandet om 30 år til tross for «Det grønne skiftet»

og økt fokus på miljøutfordringer og behovet for ren
energi.

Viktigste næringer om 30 år fordelt per fylke

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fornybar energi

Havbruk og fiske
Totalt

Olje, gass, offshore

Rogaland

Hordaland

Skog og jordbruk
Sogn og Fjordane

Turisme

Skipsbygging

Møre og Romsdal

Todelingen preger utviklingen – også på Vestlandet
Vestlandsindeks 1/2016 viser at den negative
utviklingen på Vestlandet tar et hvileskjær.
Vestlandsbedriftene melder om en utvikling som
er mer eller mindre lik de foregående tre måneder.
For de neste seks måneder forventer imidlertid
flere bedrifter i Hordaland, Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal en positiv utvikling i veksten. Til
sammenligning fortsetter den negative trenden
i Rogaland. Todelingen på Vestlandet, hvor
oljefylket Rogaland skiller seg negativt ut, ser
derfor ut til å blir mer tydelig.
Resultatindeksen viser hvordan bedriftene på
Vestlandet har opplevd den økonomiske situasjonen
de siste tre måneder. Første rapport i 2016 viser at
situasjonen de siste tre måneder har vært noenlunde
lik som foregående tre måneders periode. Underin
deksene viser at det har vært en svak negativ utvikling
i sysselsettingen og lønnsomheten, men at investerin
ger og etterspørsel har tatt seg marginalt opp.

Forventningsindeksen, som viser forventet utvikling
neste seks måneder, stiger fra 57,9 til 59,8 poeng.
Bedriftene i alle fylker, unntatt Rogaland, er blitt mer
optimistiske. Dermed kan det se ut som om man
har en todeling i økonomien – også på Vestlandet.
Fremtidsutsiktene til oljerelaterte virksomheter avtar
fremdeles, mens kronesvekkelsen og lav rente sørger
for bedre utsikter for den mer tradisjonelle industrien
på Vestlandet.
Det er særlig bedrifter i Hordaland og Møre og
Romsdal som har fått flere optimister. Hordaland rap
porterer om bedre etterspørsel og lønnsomhet i løpet
av de siste tre måneder, mens utviklingen i investerin
ger og sysselsetting har hatt en flat utvikling. Denne
utviklingen forventes å fortsette i det neste halve året.
For Møre og Romsdal peker alle enkeltindikatorene
opp, men oppgangen er størst i investeringsindikato
ren og etterspørselsindikatoren. Disse fylkene har et
mer differensiert næringsliv med flere bedrifter som
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ikke er avhengig av aktivitet i oljesektoren. I Rogaland
forsetter den negative utviklingen, og indeksen
er dermed på et historisk lavt nivå på 56 poeng.
Forventninger om fortsatt fallende etterspørsel trekker
ned, mens fallet i sysselsettingsindikatoren ser ut til å
ha stoppet opp og blir igjen rapport over 50-nivået.
Ser man på utviklingen i de forskjellige næringene ser
man at utviklingen har vært relativt flat. Imidlertid ser
vi at det er flere bedrifter i næringene industri, kraft og
oljeutvinning og shipping, transport og lagring, som

melder om at de har tilbakelagt en bedre tremåneders
periode enn i forrige rapport. Økt optimisme i
næringen industri, kraft og oljeutvinning kan sees i
sammenheng med at fallet i industriproduksjonen har
stoppet opp og at vi har sett en svak bedring i deler av
den tradisjonelle industrien. Innen shippingsegmentet
har man sett noe bedring med en svak oppgang i
ratene og ratene som følge av noe høyere etterspørsel
etter kjemikalier. Samtidig har prisen på drivstoff
falt, noe som kan bidra til økt lønnsomhet for hele
shipping- og transportnæringen.

FORVENTNINGSINDEKS ETTER FYLKE
Forventningsindeks etter fylke
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2014 Q4
Rogaland

2015 Q1
Hordaland

Mer optimistiske eksportører...

Store eksportfylker som Hordaland og Møre og
Romsdal drar nytte av en svakere krone. Vestlandsin
deks 1/2016 viser at bedrifter med en andel av
omsetningen rettet mot eksportmarkedet har blitt
mer optimistiske siden forrige rapport. Dette gjelder
både i forhold til den foregående tre måneders
perioden, og forventninger til det neste halve året hvor
forventningsindeksen har steget fra 56,5 poeng til 61
poeng.
Hordaland er Norges største eksportfylke, og fra 2014
til 2015 hadde fylket en verdivekst på eksporten på 13
prosent. Det er imidlertid grunn til å tro at denne end
ringen hovedsakelig kommer som følge av en svakere
krone. Til sammenligning har fastlandseksporten falt
med hele 26,5 prosent i Rogaland og 18,9 prosent i
Sogn og Fjordane. For Møre og Romsdal, som er det
suverent største fiskeeksportfylke, har nye prisrekorder
på fisk bidratt til økt optimisme.

2015 Q2
Sogn og Fjordane

2015 Q3

2015 Q4

2016 Q1

Møre og Romsdal

… men fortsatt negativ utvikling i
sysselsetting.

Underindeksen for sysselsetting forsetter å være
på den svake siden, og faller i første kvartal 2016 til
et nytt bunnivå på 50. Dette tilser at det er likevekt
mellom positive og negative bedrifter når det kommer
til utvikling i antall årsverk siste tre måneder. Rogaland
forsetter å ha den største reduksjonen i antall årsverk
på Vestlandet og andelen bedrifter som svarer at
de har redusert antall årsverk stiger fra 18 % i fjerde
kvartal 2015 til 22 % i første kvartal 2016. Ikke
overraskende er det overvekt av oljerelaterte bedrifter
som rapporterer om økt antall oppsigelser.
I Hordaland har 10 % svart at de har redusert antall
årsverk siste tre måneder. Møre og Romsdal og Sogn
og Fjordane har begge vist en svak oppgang på
ett prosentpoeng i antall reduserte årsverk siste tre
måneder.

For de neste seks måneder forventer de fleste
bedriftene at etterspørselen vil ta seg opp, og det er
derfor grunn til å tro at eksporten fra Fastlands-Norge
utenom eksport fra oljeleverandørene vil fortsette å
vokse i den nærmeste tiden.
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ANDEL SOM HAR REDUSERT ANTALL ÅRSVERK FORDELT
PER FYLKE SISTE TRE MÅNEDER
Andel som har redusert antall årsverk fordelt per fylke siste tre måneder
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Q2 15

Q3 15
Rogaland

Hordaland

Forventinger til sysselsetning neste seks måneder
viser en positiv utvikling og stiger fra 51 til 53,2 poeng.
Til tross for at det er olje- og gassrelaterte bedrifter
som har hatt den største reduksjonen i antall årsverk
den siste tiden, finner vi her den største forskjellen
mellom faktisk redusert og forventet reduksjon
neste seks måneder. Mens 40 % av de mest olje- og
gasseksponerte bedriftene svarer at de har redusert

Q4 15
Sogn og Fjordane

Q1 16
Møre og Romsdal

antall årsverk siste tre måneder, forventer kun 16 %
å redusere antall årsverk neste seks måneder. En
slik utvikling kan tyde på at de største nedbeman
ningsrundene i olje- og gasseksponerte bedriftene er
overstått. Samtlige fylker på Vestlandet har forbedret
sine forventninger til arbeidsmarkedet sammenlignet
med fjerde kvartal 2015.

REDUKSJON I ÅRSVERK
Reduksjon i årsverk

40%

24%
16%
10%

6%

7%

Ingen omsetning er olje- eller gass
relatert

Inntil 10 %

Har redusert årsverk siste 3 måneder
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17%

16%

Inntil 11-50%

Mer enn 50 %

Forventer redusere årsverk neste 6 måneder
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