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Bedriftene merker
mer restriktiv
kredittgivning

BEDRIFTENE AVDEMPET TIL
NÅ-SITUASJONEN, MEN
FORTSATT OPTIMISTER
2 av 3 bedrifter ser positivt på fremtiden

RAPPORTEN UTBARBEIDES AV:

LAVERE INVESTERINGSTAKT

STABIL SYSSELSETTING

Nedgang i investeringene i alle fylker.
1 av 4 bedrifter har investert siste tre
måneder mot 1 av 3 i forrige utgave.

Fremdeles knapphet på kvalifisert
arbeidskraft
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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 sjette utgaven av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 22. april til
6. mai 2013. 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 andre kvartal 2013 viser Vestlandsindeks en sanntidsindeks
på 63 og en fremtidsindeks på 69. Tilsvarende tall for første
kvartal i år var 65 og 69.
Dette kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne
om de generelt har inntrykk av at det er problematisk å få
lånefinansiering, videre om de har hatt behov for lån siste
halvår og om begrenset lånetilgang i løpet av det kommende
året vil skape utfordringer for bedriften.

Vestlandsbedriftene merker utlånsbremsen
Halvparten av bedriftene som har hatt behov
for lånefinansiering siste halvår har opplevd det
som problematisk, og de sier begrenset tilgang til
lånefinansiering i løpet av det kommende året vil
skape utfordringer.
Utviklingen av et nytt internasjonalt regelverk
vedrørende kapitalkrav for finansbransjen har
medført at norske banker har blitt mer selektive
og har redusert utlånsveksten til næringslivet.
Strammere kredittpraksis i bankene speiles både
i Statistisk Sentralbyrås kredittvekstmåling (K2),
samt Sparebanken Vest og andre norske bankers
utlånsvekst. Veksttakten i kreditt til ikke-finansielle
foretak har falt hver måned siden oktober 2012,
ifølge SSB.
I Vestlandsindeks 2/ 2013 er derfor de 700
bedriftslederne spurt om de har inntrykk av at det
er problematisk å få lånefinansiering, videre om de
har hatt behov for lån siste halvår og om begrenset
lånetilgang i løpet av det kommende året vil skape
utfordringer for bedriften.
Undersøkelsen viser at 23 prosent av bedriftene har
inntrykk av at det er problematisk for bedriftene
å skaffe seg lånefinansiering, mens 28 prosent
av bedriftene bare i liten eller svært liten grad har
inntrykk av at dette er et problem.
Undersøkelsen viser at det er ulikheter i svarene når
man ser på bedriftens størrelse. Blant de mindre
bedriftene svarer færre at de oppfatter tilgangen
til lånefinansiering som problematisk enn blant de
større bedriftene. I bedrifter med mer enn 50 ansatte
(mellomstore bedrifter) svarer 38 prosent at de har
inntrykk av at det er problematisk, og sorterer man på
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omsetning svarer 32 prosent av bedriftene med mer
enn 100 millioner kroner at de har inntrykk av at det er
vanskelig. Dette kan ha sammenheng med at mindre
bedrifter har et lavere lånebehov i absolutte tall og
at de ikke forventer et nei fra banken om de søker
om et mindre lån eller en låneutvidelse. Dessuten
har det fra bankenes ståsted blitt mer attraktivt å ha
små og mellomstore bedriftsengasjement enn store
bedriftsengasjement da de mindre utlånene binder
opp mindre kapital.
Videre viser undersøkelsen at det er overvekt av
bedrifter i Bergen som hevder at de har inntrykk av
at det er enten svært eller ganske problematisk for
bedrifter å skaffe seg lånefinansiering. 36 prosent av
bedriftene i Bergen svarer det, mot bare 10 prosent
av bedriftene i Hordaland utenom Bergen. I både
Stavanger og Rogaland utenom Stavanger svarer 20
prosent at de oppfatter det som problematisk, i Sogn
og Fjordane 19 prosent av bedriftene, og i Møre og
Romsdal 27 prosent.
Sammenfatter man imidlertid disse tallene
med bedriftene som faktisk har hatt behov for
lånefinansiering siste seks måneder endres bildet
ganske dramatisk. [Se figur 1]. Da svarer 50 prosent av
de som har hatt behov for lånefinansiering siste seks
måneder at de har inntrykk av at det er problematisk,
eller sagt med andre ord; deres erfaring tilsier at det er
problematisk.
Andelen av de som ikke har inntrykk av at det er
problematisk er betydelig høyere hos bedrifter som
ikke har vært i en lånesøknadsprosess siste halvår. Ser
man på andelen bedriftsledere som har svart ”ikke
sikker” er det også en betydelig differanse mellom
bedrifter som har hatt lånebehov og de som ikke
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«mindre» lån eller en låneutvidelse. Dessuten har det fra bankenes ståsted blitt mer
attraktivt å ha små og mellomstore bedriftsengasjement enn store bedriftsengasjement da de
mindre utlånene binder opp mindre kapital.
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Videre viser undersøkelsen at det er overvekt av bedrifter i Bergen som hevder at de har
inntrykk av at det enten svært eller ganske problematisk for bedrifter å skaffe seg
lånefinansiering. 36 prosent av bedriftene i Bergen svarer det, mot bare 10 prosent av
bedriftene i Hordaland utenom Bergen. I både Stavanger og Rogaland utenom Stavanger
svarer 20 prosent at de oppfatter det som problematisk, i Sogn og Fjordane 19 prosent av
bedriftene, og i Møre og Romsdal 27 prosent.

har hatt det. Det kan tyde på at det generelt er stor
usikkerhet om mulighetene for lånefinansiering
i markedet.

enn andre bedrifter når det gjelder oppfatningen
av dagens økonomiske situasjon og de har et mer
optimistisk syn på fremtiden.

1. I hvilken grad har du inntrykk av at det er
problematisk for bedrifter å skaffe seg
lånefinansiering?

Brent barn skyr ild
I undersøkelsen har vi spurt bedriftslederne i hvilken
grad de vil få utfordringer dersom bedriften får
problemer med lånefinansieringen i løpet av det
neste året. Totalt har 22 prosent svart at en eventuell
lånestopp enten i svært stor grad eller ganske stor
grad vil skape utfordringer, mens 51 prosent ikke
forventer at dette vil by på problemer.

Sammenfatter man imidlertid disse tallene med bedriftene som faktisk har hatt behov for
lånefinansiering siste seks måneder endres bildet ganske dramatisk. Se figur 1. Da svarer 50
prosent av de som har hatt behov for lånefinansiering siste seks måneder at de har inntrykk
av at det er problematisk, eller sagt med andre ord; deres erfaring tilsier at det er
problematisk.
Andelen av de som ikke har inntrykk av at det er problematisk er betydelig høyere hos
bedrifter som ikke har vært i en lånesøknadsprosess siste halvår. Ser man på andelen
bedriftsledere som har svart ”ikke sikker” ser man også en betydelig differanse mellom
bedrifter som har hatt lånebehov og de som ikke har hatt det. Det kan tyde på at det er
generelt stor usikkerhet om mulighetene for lånefinansiering i markedet.
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Hver femte bedrift har hatt lånebehov
siste halvår
I utvalget på 700 bedrifter har nær 20 prosent
hatt lånebehov siste seks måneder. Behovet har
vært størst blant mellomstore og store bedrifter.
I alt fikk 90 prosent dekket sitt lånebehov. Syv av
10 bedrifter fikk dekket lånebehovet fullt ut hos
sin hovedbankforbindelse, mens en av 10 måtte
gå til en annen bankforbindelse. I Bergen fikk 82
prosent av bedriftene dekket sitt lånebehov i sin
hovedbankforbindelse, mens kun halvparten av
bedriftene i Stavanger fikk det fra samme kilde. I
Stavanger fikk imidlertid 29 prosent av bedriftene
lånebehovet sitt dekket i en annen bank enn sin
hovedbankforbindelse.
Noen svært få selskaper fikk dekket sitt behov i
obligasjonsmarkedet, men det var kun bedrifter med
mer enn 100 millioner kroner i omsetning. Andelen
bedrifter som har hentet kapital i obligasjonsmarkedet
og aktiviteten i dette markedet har økt betydelig
det siste året, men denne finansieringskilden er
forbeholdt store bedrifter. Næringslivet på Vestlandet
er imidlertid preget av en rekke små og mellomstore
bedrifter som ikke vil kunne nyte godt av dette
verdipapirmarkedet for å hente kapital.

Ser vi derimot på de som faktisk har hatt behov for
lånefinansiering svarer 51 prosent at en lånestopp i
fremtiden vil by på problemer, mot 15 prosent av dem
som ikke har hatt lånebehov. [Se figur 2].
Igjen; bedriftsledere som nylig har vært gjennom en
lånesøknadsprosess frykter lånestopp i fremtiden mer
enn bedriftslederne som ikke har fersk erfaring, og det
på tross av at 90 prosent av dem som søkte lån fikk
innvilget lånefinansiering.
Blant de bedriftene som ikke har fersk ”låne-erfaring”
svarer hele 55 prosent at de ikke frykter noen
problemer. Det kan selvfølgelig skyldes at disse
bedriftsledere ikke har fanget opp medieoppslag
om kredittbrems, eller at bedriften typisk anser sitt
lånebehov som så lavt at den mener det uansett vil
gå bra. Dette høye antallet bedrifter som forventer
at dette går bra er imidlertid en liten kime til
bekymring da bedriftene kan få seg en ubehagelig
overraskelse den dagen de kontakter banken for å
søke om lån.
Det er overvekt av mellomstore bedrifter, det vil si
bedrifter med mer enn 50 ansatte eller mer enn
100 millioner kroner i omsetning, som svarer at
problemer med å få lån det kommende året vil skape
utfordringer. Videre er det overvekt av bedrifter som
eksporterer til utlandet.
2. Dersom bedriften får problemer med tilgangen
til lånefinansiering i løpet av det neste året, i
2. Dersom
bedriften
tilgangen
til lånefinansiering i løpet av det
hvilken
gradfårvilproblemer
dette med
skape
utfordringer
neste året,
for
bedriften?
i hvilken grad vil dette skape utfordringer for bedriften?
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De øvrige bedriftene fikk dekket sitt lånebehov
enten fra private investorer, aksjonærene i form
av kapitalutvidelse, morselskapet eller ved å inngå
leasingavtaler.

20	
  %	
  

Bedri9en	
  har	
  ha;	
  behov	
  
for	
  lån	
  siste	
  6	
  mnd	
  

15	
  %	
  

Bedri9en	
  har	
  ikke	
  ha;	
  
behov	
  for	
  lån	
  siste	
  6	
  mnd	
  

10	
  %	
  
5	
  %	
  

En interessant observasjon i undersøkelsen er at
bedrifter som har hatt behov for å låne penger i løpet
av det siste halvåret har en marginalt høyere score
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Kommentar fra direktør for bedriftsmarked i
Sparebanken Vest, Henning Nordgulen:
Funnene i undersøkelsen
stemmer overens med
det generelle inntrykket
Sparebanken Vest har av
markedet for kredittgivning.
Det har i løpet av det siste
halvåret blitt mer krevende
for norske bedrifter å få
lånefinansiering i bankene,
og i Sparebanken Vest er det nå slik at eksisterende
kunders kapitalbehov prioriteres. Årsaken er at for
å tilfredsstille myndighetenes kriterier til fremtidig
kapitalkrav er bankene mer restriktive med veksten
i utlånene til næringslivet. Det gjør at så vel
Sparebanken Vest som andre norske banker har
valgt å redusere utlånsveksten.
I et lengre perspektiv er dette en uheldig konsekvens,
både for samfunnet, næringslivet og bankene selv.
Næringslivet på Vestlandet er blant Norges mest
kapitalintensive og eksportrettede. 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.
Undersøkelsen vår viser at det er de mellomstore
bedriftene som sier at de opplever det som mest
problematisk med lånefinansiering. Hvis denne
trenden vedvarer er det uheldig fordi dette er gjerne
bedrifter som er avhengige av bankfinansiering
og som ikke har anledning til å hente kapital i
obligasjonsmarkedet. Samtidig er det bedrifter av en
slik størrelse at deres virksomhet og aktivitet skaper
betydelige ringvirkninger og oppdrag til flere små
bedrifter i lokale vestlandsområder.
Det endelige utfallet dersom mange bedrifter møtes

med låneavslag eller må ta til takke med lavere
lånebeløp er lavere investeringer. Funnene som
presenteres i Vestlandsindeks 2/ 2013 viser også at
investeringsnivået på Vestlandet er på vei ned, idet
færre bedrifter planlegger investeringer i løpet av
det neste halvåret enn det som har vært indikert
tidligere. Det er naturligvis flere bakenforliggende
årsaker til at investeringstakten går ned, men
utfordringer med å få tak i lånefinansiering bidrar
neppe positivt til igangsetting av bedriftsøkonomiske
lønnsomme prosjekter.
Mer restriktiv kredittgivning i bankene kan være
positivt i den forstand at prosjektene som kommer
gjennom nåløyet og mottar lån har høyere kvalitet
og er mer velfundert enn tidligere. Imidlertid vil også
gode prosjekter og virksomheter som normalt sett
ville fått innvilget kapital kunne motta et nei fra
banken. Det kan bidra til at innovasjonstakten går
ned og at Vestlandets evne til kontinuerlig omstilling
og utvikling av suksessfulle nisjer og lønnsomme
næringsklynger strupes.
For Sparebanken Vest er lavere utlånsvekst til
næringslivet på ingen måte en ønskesituasjon,
men derimot en nødvendig tilpasning til
rammebetingelsene. I vårt kredittarbeid prioriteres
eksisterende kunder, og vi er selektive med hvilke
nye bedrifter og prosjekter som får innvilget
finansiering. Sparebanken Vest skal være en
drivkraft til samfunns- og næringsutviklingen på
Vestlandet. Banken er derfor i kontinuerlig dialog
med myndighetene om problemstillingene, og
tallmaterialet vi nå har mottatt fra Vestlandsindeks
2/2013 vil vi ta med oss inn i den dialogen.
Konsekvensene av det bildet som skisseres i
undersøkelsen danner grobunn for usikkerhet og
lavere investeringstakt i fremtiden. Dette er svært
uheldig og derfor er det viktig at det etableres
forutsigbare rammebetingelser for banksektoren, for
det vil også bidra til forutsigbarhet for næringslivet
på Vestlandet.

Vestlandsbedriftene er avdempet til dagens
situasjon, men er optimister for fremtiden
Vestlandsindeks 2/2013 viser at næringslivet i de fire
vestlandsfylkene fremdeles er preget av høy aktivitet
og økonomisk vekst med en nåtidsindeks på 63 og
en fremtidsindeks på 69. Indeksverdien som vurderer
dagens situasjon er imidlertid noe lavere ved denne
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målingen enn ved forrige publisering, mens synet på
fremtiden er tilsvarende som i første kvartal i år.
Mulige forklaringer på at bedriftene opplever dagens
økonomiske situasjon som litt mindre positiv enn i første
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Møre og Romsdal, hvor andelen har økt fra 63 prosent til
69 prosent. Fylket Sogn og Fjordane skiller seg negativt
ut idet andelen bedrifter som er positive til fremtiden
faller fra 68 til 63 prosent. Ser man på utviklingen
over tid ligger andelen optimistiske bedrifter i Sogn
og Fjordane stadig på et lavere nivå enn i spesielt
Rogaland, men også sammenlignet med Hordaland.
Det kan ha sammenheng med at norsk økonomi er
inne i en sterk, oljepreget oppgangskonjunktur, og med
færre oljerelaterte bedrifter i Sogn og Fjordane er det
nærliggende å tro at det vil påvirke optimismen.

kvartal i år kan være at veksttakten i norsk økonomi
ser ut til å bli noe svakere i år enn i fjor. En annen
mulig forklaring kan være nedgangen i antall bedrifter
som har hatt en positiv utvikling i etterspørselen eller
ordreinngangen siden forrige måling. I Vestlandsindeks
2/2013 opplever ni prosent av bedriftene en negativ
utvikling i etterspørselen og ordreinngangen
sammenlignet med seks prosent av bedriftene
ved begynnelsen av 2013. Dette sammenfaller
med observasjonene i industribarometeret som
SSB publiserte i slutten av april. Da meldte norske
industriledere at produksjonsvolumet har stoppet å
vokse, og at svikt i ordretilgangen fra eksportmarkedet
forklarte denne utviklingen. Imidlertid bidro høy
innenlandsk etterspørsel til å holde hjulene i gang.

4. Optimisme i de ulike fylkene
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En annen faktor i dette bildet, og som har preget
avisoverskrifter i år, er nyheter om at flere store
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leverandører. Dette kan på sikt gi ringvirkninger
til Vestlandets mange små- og mellomstore
underleverandører. Hvorvidt dette er en negativ trend
er altfor tidlig å si, og tallmaterialet i Vestlandsindeks
2/2013 underbygger heller ikke dette på nåværende
tidspunkt. Likevel er det verdt å følge med på denne
utviklingen da det kan skape fremtidige utfordringer.
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Færre optimister i byene
Til tross for en økning i antall optimister i fylkene
Rogaland og Hordaland ser vi at optimismen i storbyene
Alt i alt er imidlertid Vestlandsbedriftene relativt fornøyd
med nå-situasjonen, og de har forventning om at de neste synker. Spesielt er fallet betydelig i Stavanger hvor antall
optimistiske bedrifter faller fra 79 prosent til 68 prosent.
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Flest optimister i Rogaland
Vestlandsindeks 2/2013 viser som ved tidligere
undersøkelser at Rogaland er det fylket med flest
optimistiske bedrifter. Her har 76 prosent av bedriftene
positive forventninger til fremtiden mot 72 prosent
i forrige rapport. I Hordaland har 70 prosent av
respondentene positive forventninger, en økning fra 68
prosent. Det er også økt optimisme blant bedriftene i

NUMMER 2 - 2013

Optimistiske eksportbedrifter
Vestlandsfylkene er blant de største eksportfylkene
i Norge, men viser likevel få tegn til å være
negativt påvirket av en sterk kronekurs, samt
usikkerhet og lav økonomisk vekst hos flere av våre
handelspartnere. I siste Vestlandsindeks kommer
det til syne en gjennomgående god optimisme blant
eksportbedriftene, uavhengig av eksportdestinasjon.
Bedriftene som eksporterer til Asia, Midtøsten/Afrika
og Amerika er særlig optimistiske til fremtiden, og det
skyldes nok at dette er land som opplever økonomisk
vekst. Bedriftene som eksporterer til Europa er noe
mindre optimistiske, og det henger antakelig sammen
med at Europa har vært preget av fall i den økonomiske
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aktiviteten lenge. Imidlertid kommer det frem av
Vestlandsindeks 2/2013 at hele 73 prosent av bedriftene
som har land i Europa som en av sine handelspartnere
har et positivt syn på fremtiden.

næringen bygging av skip og plattformer. I andre deler
av norsk industri, som for eksempel produksjon av ikkejernholdige metaller, oppleves det en videre nedgang i
produksjonen.

Vestlandsindeks 2/2013 viser også at bedrifter som bare
driver virksomhet rettet mot hjemmemarkedet er noe
mindre optimistiske enn eksportbedriftene. Grunnen til
at eksportbedriftene er gjennomgående mer
optimistiske kan skyldes at bedriftene opererer i flere
markeder, selger nisjeprodukter og mindre
konjunktursensitive produkter.

Lavere investeringstakt i alle fylker
Investeringstakten blant vestlandsbedriftene ser ut til å
falle da investeringsindeksen faller fra nivå 58 til 56. Det
er nedgang i investeringene i samtlige fire fylker. Fylket
som har hatt det største fallet i investeringene er Møre
og Romsdal. Overordnet har en av fire gjennomført
investeringer siste tre måneder mot en av tre i forrige
rapport. Vestlandsindeksen viser at det også i dette
kvartalet er Rogaland utenom Stavanger hvor flest
bedrifter har økt sine investeringer, her har 28 prosent
av bedriftene gjennomført investeringer i løpet av
de siste tre måneder. Dette er likevel mindre enn i
forrige måling da 35 prosent av bedriftene hadde økt
sine investeringer. Ser vi bare på bedrifter lokalisert i
Stavanger er det kun 20 prosent som melder at de har
økt sine investeringer den siste tremånedersperioden.
Dette er det laveste nivået for bedriftene som er
lokalisert på Vestlandet. Til sammenligning melder 24
prosent av bedriftene i Bergen om tilsvarende aktivitet.

6. Forventning til neste 6 mnd. fordelt
etter markedsområde
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Deler av tjenesteytende næringer faller tilbake
Selv om bedriftene på Vestlandet som helhet fremstår
som optimistiske til fremtiden er det forskjeller mellom
Deler av tjenesteytende næringer faller tilbake
de ulike bransjene. I forrige rapport opplevde spesielt
Selv om bedriftene på Vestlandet som helhet fremstår som optimistiske til fremtiden er det
tjenestesektoren en oppgang i antall optimister.
forskjeller mellom de ulike bransjene. I forrige rapport opplevde spesielt tjenestesektoren en
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nå. Det er grunn til å tro at det er bedrifter knyttet til
olje- og gassektoren som trekker opp. I følge Statistisk
Sentralbyrås Konjunkturbarometer har første kvartal
vært preget av økt produksjon og sysselsetting i
7. Optimisme fordelt etter næringer
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Fremtidig investeringslyst ser også ut til å falle.
Forventningsindeksen for investeringer faller fra 60
til 57, og man finner den fallende tendensen i alle
fylker. Overordnet melder 29 prosent av bedriftene på
Vestlandet at de vil øke investeringene i løpet av de
neste seks måneder mot 34 prosent i forrige rapport.
Stavanger skiller seg ut også når det gjelder fremtidig
investeringslyst, men her i positiv forstand. Her spår hele
36 prosent av bedriftene at de vil øke sine investeringer
de neste seks måneder. Bedrifter i Sogn og Fjordane
ligger rett bak med sine 35 prosent. Møre og Romsdal er
det fylket som venter det største fallet i investeringene.
Mindre investeringslyst kan skyldes at veksttakten i norsk
økonomi ser ut til å bli noe lavere i år sammenlignet
med i fjor. I tillegg kan bankenes restriktive utlånsvekst
virke dempende på investeringslysten. SSB sin
siste publisering av kredittindikatoren K2 viste at
kapitaltilgangen til næringslivet har blitt redusert
i samtlige måneder siden oktober 2012, og dette
underbygger denne trenden.
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8. Investeringsnivået
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K2 ikke-finansielle foretak

Lavere lønnsomhet?
Vestlandsindeks 2/2013 viser at de fleste bedriftene
melder om en noe svakere utvikling i lønnsomheten
de siste tre månedene enn hva de forventet i forrige
rapport. Samleindeksen for lønnsomhet har falt to
poeng fra 59 til 57. Det størst fallet finner vi i Sogn og
Fjordane hvor indeksen falt fra 58 til 53. I Rogaland
finner vi et fall fra 61 til 58. I de andre fylkene er det
mindre endringer i indeksen. Selv om situasjonen
nå er noe svakere melder bedriftene at de forventer
bedre lønnsomhet i de neste seks månedene. Nærmere
60 prosent av bedriftene vurderer utviklingen for
virksomhetens lønnsomhet som positiv de neste seks
måneder. Det er enkelte bransjer som skiller seg ut, og
hvor vi ser en betydelig bedring fra forrige rapport. Den
største oppgangen ser vi ikke overraskende i bransjen
«Overnatting og serveringsvirksomhet» hvor hele 17
prosent flere av bedriftene forventer en positiv utvikling
de neste seks månedene. Dette kommer naturlig nok av
at man er på vei inn i høysesongen for turistnæringene.
Vi ser også en betydelig bedring i bransjene
«Varehandel og bilverksteder» og «Industri, kraft og
oljeutvinning» hvor henholdsvis 15 og 14 prosent
flere bedrifter venter en positiv fremtidig utvikling
i lønnsomheten i forhold til forrige rapport. I følge
SSB har det private forbruket hatt en bedre utvikling
i år enn i fjor, og det kan ha bidratt til den positive
utviklingen i bransjen «Varehandel og bilverksteder».
I følge Vestlandsindeks 2/2013 er det spesielt
eksportbedriftene som som melder om bedring i
lønnsomheten. Særlig gjelder det de bedriftene som har
Asia og Amerika som sine handelspartnere. Forventning
om bedre vekst i verdensøkonomien kan forklare noe av
oppgangen i bransjen «Industri, kraft og oljeutvinning»
da det blant annet kan gi økte ordreinnganger.
Stabil sysselsetting
Sysselsettingsveksten er omtrent som ved forrige
rapport. I Vestlandsindeks 2/2013 rapporterer 21
prosent av bedriftene om økning i antall årsverk siste tre
måneder, mot 23 prosent i forrige publisering. Det er
Møre og Romsdal som skiller seg negativt ut idet bare
14 prosent av bedriftene i dette fylket har økt antall
årsverk. Som ved tidligere målinger er det bedriftene
i byene som har økt sin bemanning mest. 30 prosent
av Stavanger-bedriftene og 25 prosent av bedriftene i
Bergen melder om økt antall årsverk.
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Fremover ventes det at nærmere 30 prosent av
bedriftene vil øke antall årsverk . På topp troner
Hordaland utenom Bergen hvor nærmere 4 av 10
bedrifter melder at de har forventning om å øke antall
årsverk. I Rogaland indikerer 3 av 10 bedrifter at de vil
øke sin bemanning, tett fulgt av bedriftene i Bergen,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal . I Stavanger er
det bare 22 prosent av bedriftene som forventer å øke
antall årsverk det neste halve året.
Samtlige næringer forventer å øke antall årsverk, men
høyest andel er innen «Industri, kraft og oljeutvinning»,
«Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» og
«Informasjon og kommunikasjon».
Vestlandsbedriftene melder fremdeles om kapasitetsproblemer, og 28 prosent melder at de ville hatt
problemer med å møte en etterspørselsøkning. Særlig
fremstår begrenset tilgang til arbeidskraft som en
stor utfordring, ettersom hele 73 av bedriftene oppgir
dette som en hemsko. Flest anser mangel på faglært
arbeidskraft som et problem, men samtidig ser vi en
betydelig oppgang i antall bedrifter som påpeker at det
er vanskelig å få tilgang til langtidsutdannet arbeidskraft.
9. Hvilken type arbeidskraft er vanskeligst å få tak i?
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Fortsatt prisoppgang
Undersøkelsen viser at 22 prosent av bedriftene har
økt utsalgsprisene i løpet av de siste tre månedene, og
24 prosent melder at de vil øke prisene det neste halve
året. Blant dem som venter økte utsalgspriser svarer 64
prosent at det er på grunn av økte kostnader, noe som
er en nedgang fra 74 prosent. Som i forrige rapport er
det spesielt næringen ”Varehandel og bilverksteder”
som melder om økte kostnader. Her sier 84 prosent
av bedriftene at økte kostnader er hovedårsaken til
økning i utsalgsprisene. Videre viser undersøkelsen en
markant økning i andelen bedrifter som oppgir økt
etterspørsel som hovedårsak til økte utsalgspriser.
Mens Vestlandsindeks 2/2013 viser at 30 prosent
av bedriftene på Vestlandet oppgir økt etterspørsel
som årsak lå denne andelen på 18 prosent i forrige
publisering. Spesielt gjelder dette for bedriftene innen
«Industri, kraft og oljeutvinning».
På spørsmål om hvilke kostnader som forventes å øke
svarer 54 prosent av bedriftene høyere pris på innkjøp,
55 prosent nevner høyere lønnskostnader som årsak til
kostnadsveksten mens bare 14 prosent forventer dyrere
produksjon.

SIDE 7

VESTLANDSINDEKS.NO

