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ØKT ETTERSPØRSEL 
BEDRET LØNNSOMHET 
57 % av bedriftene ser bedret 
lønnsomhet. Størst endring i 
Hordaland og Sogn og Fjordane.

STABILE INVESTERINGER 
BRED OPTIMISME  
Eksportbedrifter mer optimistiske enn 
bedrifter på hjemmemarkedet. Unnta-
ket er eksportvirksomhet til eurosonen.

ØKTE UTSALGSPRISER 
KNAPPHET PÅ ARBEIDSKRAFT  
30 % av bedriftene venter å øke utsalgs-
priser neste halvår grunnet økte kost- 
nader. Dette gjelder ikke eksportbedrifter.
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Vestlandsbedriftene ser fremdeles  
lyst på livet
Vestlandsindeks 2/2012 viser at optimismen hos 
Vestlandsbedriftene opprettholdes. En Vestlands-
indeksverdi på over 50 indikerer optimisme, og 
dagens situasjon anses som moderat positiv med 
en verdi på 65. Indekstallet for hvordan bedriftene 
vurderer fremtiden er noe høyere, med 69 poeng. 
Tallene er helt på nivå med forrige måling der 
bedriftene rapporterte henholdsvis 65 og 68. 

Forventningene bedriftene rapporterte i første kvartal 
2012 har altså i stor grad blitt innfridd, samtidig som 
troen på det neste kvartalet har minst tilsvarende 
styrke. Trenden (om enn kort) må sies å være positiv. 
Dette bekreftes av sterkere enn ventet BNP-tall fra 
første kvartal samt Norges Banks foreløpige resultater 
fra Regionalt Nettverk. Sentralbankens ringerunde til 
bedriftsledere i april i år indikerer høyere aktivitet enn 
ventet og noe bedrede samlede markedsutsikter så 
langt i år.  

Figur 1 bekrefter trenden og optimismen fra 
indekstallene. Ingen av de spurte bedriftene i denne 
målingen har et svært negativt syn på fremtiden, 
mens bare tre prosent av bedriftene (19 bedrifter) 
har et ganske negativt syn på fremtiden. Også den 
noe avventende holdningen vist i forrige rapport, 
gjenspeiles i denne undersøkelsen. Andelen som 
har et svært positivt syn på det neste halvåret er 
marginalt opp. 
 
Samtidig har andelen som hadde et svært positivt 
syn på nå-situasjonen i februar krympet fra 19 til 
15 prosent. Samlet viser statistikken at om lag 13 
prosent av bedriftene tror det går bedre de neste seks 
månedene enn de foregående tre månedene, mens 
22 prosent faktisk tror det går litt dårligere de neste 
seks månedene enn de foregående tre. De øvrige 
bedriftene, tilsvarende 65 prosent tror det går omtrent 
like bra.

Fakta om Vestlandsindeks 
Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på 
næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i 
samarbeid med Respons Analyse. Første utgave ble publisert  
15. februar 2012.  

Den telefonbaserte undersøkelsen blant 700 bedriftsledere 
ble i andre kvartal 2012 gjennomført i perioden 17. til 25. 
april. Det er Respons Analyse som gjennomfører intervjuene 
fordelt på 200 bedrifter i henholdsvis Hordaland, Rogaland 
og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Bedriftene 
er tilfeldig utvalgt blant bedrifter med mer enn to ansatte. 
 

Bedriftene i undersøkelsen blir spurt om hvordan de 
har opplevd situasjonen for blant annet etter spørsel, 
sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre 
foregående månedene og hvordan de forventer at 
utviklingen skal bli de kommende seks måneder. 

Vestlandsindeksen for andre kvartal 2012 viser en sanntids
indeks på 65 og en fremtidsindeks på 69. Indeksen kan 
komme ut på et nivå mellom 0 og 100, hvor 50 er et nøytralt 
nivå. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn 
på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall 
under 50 indikerer pessimisme.
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Figur 2 viser den geografiske fordelingen av de 
som har uttrykt optimisme om fremtiden i de to 
målingene. I Rogaland utenom Stavanger ser 
optimismen ut til å ha fått sterkere fotfeste fra forrige 
måling, mens for de øvrige regionene er det mindre 
endringer. Selv om det helt klart er stor optimisme i 
både Rogaland og Stavanger viser undersøkelsen at 
også resten av Vestlandet henger med. 
 
Oppslag i media kan ofte tyde på at fremtids-
optimismen er nær knyttet til oljerelatert virksomhet, 
og at disse i all hovedsak befinner seg i Rogaland 
og i Stavanger i særdeleshet. Figur 2 kan indikere at 
det er mye oljerelatert virksomhet også i de andre 
vestlandsfylkene, og at det er optimisme også i andre 
typiske vestlandsnæringer. 
 
Det går godt i mange bransjer 
Figur 3 viser den bransjemessige fordelingen av de 
som har uttrykt optimisme om fremtiden i de to 
målingene. Siden undersøkelsen for øvrig viser liten 
endring fra forrige kvartal er det ikke overraskende at 
det også er mindre endringer for de fleste bransjer. 
Noen bransjer har imidlertid større endringer, blant 
disse er det bare «Transport og lagring» som har 
en klar tilbakegang. Bransjene «Varehandel og 
bilverksteder», «Informasjon og kommunikasjon», 
«Finans og fast eiendom» og «Forretningsmessig 
og annen tjenesteyting» har alle hatt en økning på 
om lag 10 prosent. Dette bekreftes i BNP-tallene 
fra Statistisk Sentralbyrå første kvartal der vare- og 
tjenestesektoren leverte et høyere vekstbidrag enn 
ventet. En forklaring på dette kan være at gode tider 
og god reallønnsvekst gjenspeiles i økt forbruk. 

Vi ser også at det er næringer hvor kunnskap og 
kapital er de viktigste driverne som representerer den 
største optimismen. 
 
Også næringen «Overnatting og servering» viser økt 
optimisme, noe som antakelig skyldes at næringen nå 
står foran årets høysesong – sommersesongen. 
 

Vel så stor optimisme blant eksportbedriftene 
som hos bedriftene på hjemmemarkedet 
Figur 4 viser at andelen bedrifter som er positive til 
både dagens situasjon og fremtiden gjennomgående 
er høyere blant eksportbedrifter enn hos bedrifter som 
produserer for hjemmemarkedet. Mens aktiviteten 
i norsk økonomi er sterk og det innenlandske 
forbruket er høyt, preges økonomien hos mange av 
våre handelspartnere av krise og lave vekstutsikter. 
Tendensen i figur 4 må derfor kunne sies å være noe 
overraskende. En årsak kan være at mange norske 
eksportprodukter er av en slik karakter at de i liten 
grad påvirkes av konjunkturforhold, mens andre 
produkter igjen er nisjeprodukter som etterspørres 
uavhengig av den globale økonomiske situasjonen.  

Imidlertid viser undersøkelsen at vi ikke er helt 
upåvirket av de urolige tidene for verdensøkonomien.
Bedriftene som eksporterer til Eurosonen og 
Storbritannia opplever dagens situasjon som 
dårligere ved målingen i mai enn ved målingen i 
februar. At dette har sammenheng med at uroen i de 
internasjonale finansmarkedene og i Eurosonen har 
tatt seg opp igjen utover våren virker sannsynlig. Vi ser 
for eksempel ikke den samme tendensen hos bedrifter 
som eksporterer til Norden for øvrig.
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Etterspørsel, investeringer og lønnsomhet 
Bedriftene melder, som i forrige måling, om positiv 
vekst i etterspørselen etter egne varer og tjenester. 
Det er liten variasjon mellom fylkene, men noe større 
optimisme i Hordaland og Rogaland enn de øvrige 
fylkene. I figur 4 ovenfor ble det vist at andelen 
bedrifter som er positive til fremtiden gjennomgående 
er høyere blant eksportbedrifter enn hos bedrifter som 
produserer for hjemmemarkedet. Dette gjenspeiles 
også ved at 21 prosent av eksportbedriftene 
rapporterer om svært positiv utvikling i etterspørselen 
siste periode mot bare 13 prosent for bedriftene som 
ikke eksporterer. 
 
Det er eksport innen spesielt Norden og til nye 
fremvoksende økonomier som trekker opp, mens 
eksport til Europa for øvrig som ventet trekker ned. 
Hovedforklaringen for at bedriftene ser for seg 
en positiv utvikling fremover, og er som ved sist 
måling, generelt positiv holdning til utviklingen i 
etterspørselen. 

 
 
Forrige Vestlandsindeks viste tydelig optimisme 
knyttet til forventet utvikling i investeringer. I 
denne undersøkelsen melder da også 26 prosent 
av bedriftene at de har økt investeringene sine de 
siste tre månedene. Mens bedriftene i Rogaland 
rapporterer om litt lavere forventninger til fremtidige 
investeringer sammenlignet med målingen i første 
kvartal, er tendensen den motsatte i Hordaland. For 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er endringene 
mindre. 
 

 
 

Lønnsomhet 
Ved vurdering av utvikling i lønnsomhet er det 
Stavanger-bedriftene som skiller seg fra de andre 
områdene ved at de rapporterer om både noe lavere 
lønnsomhet enn sist og samtidig ser vi en negativ 
endring i fremtidsforventningene. Mens totredjedeler 
av bedriftene i Stavanger forventet bedre lønnsomhet 
i februar er det nå 56 prosent som venter dette. 
Motsatt er det en god økning i antall bedrifter som 
forventer bedret lønnsomhet i Hordaland utenom 
Bergen og i Sogn og Fjordane. 

Generelt er det næringene «Varehandel og 
bilverksteder», «Informasjon og kommunikasjon» og 
«Forretningsmessig og annen tjenesteyting» som 
trekker opp forventningene.
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Flere menn til pumpene 
I løpet av de tre siste månedene har 27 prosent av de 
spurte Vestlandsbedriftene ansatt flere medarbeidere. 
Tilsvarende tall fra forrige Vestlandsindeks var 23 
prosent. Det er ingenting i materialet som tyder på at 
mangelen på arbeidskraft er avtagende. 34 prosent 
av bedriftene sier de vil øke antall ansatte i løpet av 
de neste seks måneder, som er marginalt opp fra 32 
prosent i februar. 

Blant de bedriftene som planlegger å ansette flere er 
det overvekt av mellomstore- og store bedrifter, altså 
hos de med mer enn 25 ansatte. Det er også overvekt 
av bedrifter som eksporterer varer og tjenester. Dette 
er overraskende gitt presseoppslag om eksportrettede 
næringer som sliter økonomisk grunnet sterk kronekurs 
og dårlige økonomiske forhold internasjonalt.

I likhet med forrige måling svarer 76 prosent av 
de bedriftene som vil ha problemer med å møte 
en etterspørselsøkning at det skyldes mangel 
på arbeidskraft, og det er spesielt faglært eller 
langtidsutdannet arbeidskraft bedriftene sier de vil ha 
størst problemer med å rekruttere. 
 
Hver tredje bedrift spår prisøkninger
Nesten en tredjedel av bedriftene venter at 
utsalgsprisene på bedriftens produkter vil stige i 
løpet av det neste halvåret. Det er flest bedrifter i 
Hordaland inkludert Bergen som spår prisoppgang. 
Bransjemessig er det overvekt av bedrifter 
innen «Bygg og anlegg» og «Overnatting og 
serveringsvirksomhet», altså bransjer som typisk 
produserer for hjemmemarkedet, som venter 
prisoppgang. Så å si ingen eksportbedrifter spår 
økning i utsalgspriser. 
Blant de nær 200 bedriftene som spår prisoppgang, 
svarer over 60 prosent at prisene vil heves på grunn 
av økte kostnader for bedriften, mens en tredjedel 
svarer at prisene ventes stige som følge av økt 
etterspørsel. Bakgrunnen for økte kostnader opplyses 
primært å være høyere kostnader til lønn og andre 

innsatsfaktorer.
Disse funnene gir næring til frykten for at et dyrt 
lønnsoppgjør i Norge kan svekke vår konkurransekraft 
internasjonalt. Når norske medarbeidere får 
økte lønninger innebærer det økte kostnader for 
bedriftene som igjen veltes over på kundene i form 
av prisøkninger. Resultatet kan bli at norskproduserte 
varer priser seg ut av markedet, samt utflytting av 
produksjon til lavkostland. 

Finansminister Sigbjørn Johnsen fremhevet også, 
i forbindelse med fremleggelsen av revidert 
statsbudsjett, at de høye lønnskostnadene er en av de 
største utfordringene i norsk økonomi. 

Det blir derfor spennende å se tendensene i 
bedriftenes svar i neste Vestlandsindeks (publiseres 
25.09.2012) når lønnsoppgjøret er i havn og vi vet mer 
om den videre utviklingen i verdensøkonomien. 

7. Bedrifter som rapporterer bedre lønnsomhet

8. Økning i antall årsverk
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