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Økt
optimisme,

men lav
investeringsiver

FLAT SYSELSETTING OG
INVESTERINGSVEKST

Svakere vekst i oljeinvesteringene
smitter over på sysselsettingen, men
bedriftene ser bedring i etterspørsel
og lønnsomhet.

RAPPORTEN UTBARBEIDES AV:

INNOVASJON I BY VERSUS BYGD
ER DET NOK INNOVASJON?
Det er betydelig flere som investerer
i innovasjon i byene enn i desentrale
strøk, og de minste bedriftene
fører an.

BRUKES LOKALE LEVERANDØRER?
KVALITET, PRIS, LEVERANSE
VIKTIGST

6 av 10 sier lokale leverandører er
viktig, men først må kriteriene for
kvalitet, pris og leveranse være oppfylt.

VESTLANDSINDEKS.NO

vestlandsindeks.no

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 10. utgaven av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 24.
april til 6. mai 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 andre kvartal 2014 viser Vestlandsindeks en sanntidsindeks på 65,0 og en fremtidsindeks på 66,6. Tilsvarende tall
for første kvartal 2014 var 62,8 og 64,3. Dette kvartalet har
vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne om hvorfor de skal
investere fremover, og hva som er deres viktigste kriterier ved
valg av leverandør. Vi har også spurt om betydningen av å
ha en lokal leverandør. Funnene viser at det er stor variasjon
mellom ulike regioner i investeringer som går til innovasjon.
Til å kommentere de ulike funnene har vi mottatt gode
bidrag fra Innovasjon Norge i Hordaland og Rogaland,
fylkeskommunen i Sogn og Fjordane og næringsforeningene
i Bergen og Stavanger.

Høy terskel for lokale leverandører
Mer enn 6 av 10 vestlandsbedrifter synes samarbeid med lokale leverandører er viktig. Men det er før
kriteriene kvalitet, pris og leveranse er oppfylt.
Vestlandsindeks 2/2014 spurte 700 bedriftsledere
hvilke tre kriterier som er viktigst ved valg av leverandør i større avtaleinngåelser. Det var spesielt tre
kriterier som fremhevet seg: Kvaliteten på leveransen

(62 %), levere til avtalt pris (57 %) og overholde leveringstider (49 %). At leverandøren har noen form for
lokal tilhørighet var av sekundær betydning.

Hva er de viktigste kriteriene for valg av leverandør ved inngåelse av en større avtale?
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Regionbanksjef for bedriftsmarked
Asgeir Løno i Sparebanken Vest,
region Hardanger, Midthordland og Voss.

Administrerende direktør
Harald Minge i Næringsforeningen i
Stavanger.

Når Vestlandsindeks imidlertid spør om det er viktig
for bedriften å samarbeide med lokale leverandører
svarer 63 prosent at det er enten svært eller ganske
viktig.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i
Stavanger Harald Minge, sier som undersøkelsen viser
at pris og kvalitet alltid vil være det mest avgjørende.
- For å bli valgt må lokale leverandører utnytte
nærheten til kundene for nettopp å kunne tilby bedre
kvalitet for pengene, enten vi snakker om kunnskap
om kundens behov, fleksibilitet, presisjon og tilgjengelighet, sier Minge.

- Ved å bruke lokalt næringsliv er bedriften med på
å bidra til kompetanse- og erfaringsoppbygging i
bransjen lokalt. Dette kommer bedriften til gode når
de senere velger lokalt næringsliv som kan levere på
avtalt pris og kvalitet. Det høye tillitsnivået mellom
kjøper og lokalt næringsliv som leverer på pris og
kvalitet senker transaksjonskostnadene vesentlig sett
i forhold til å velge nye og ukjente leverandører ved
jevne mellomrom, sier regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Hardanger, Midthordland og Voss i
Sparebanken Vest Asgeir Løno.
Han understreker at det å være lokal leverandør i seg
selv ikke er tilstrekkelig.
- Lokalt innhold i seg selv er ikke nok. Men dersom
bedriften kan konkurrere på pris og kvalitet har den et
klart fortrinn, mener Løno.

At lokale bedrifter velger lokale leverandører er
viktig for landsdelen
- Å benytte lokale leverandører er generelt viktig. Ikke
minst for å sikre størst mulig andel av verdiskapingen
på Vestlandet og i det lokale næringslivet. Det er også
viktig for å sikre tilgjengelig kompetansen lokalt. Det
er dokumentert at andelen høykompetente tjenesteleverandører i en region, som advokattjenester og
konsulenttjenester, henger sammen med vekstkraften,
sier Minge.

Hvor viktig er det for din bedrift at dere samarbeider med lokale leverandører?
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Regionbanksjef Margunn Bjørnestad
i Sparebanken Vest for region Nordhordland, Osterøy, Austevoll, Sotra
og Askøy.

Markeds- og kommunikasjonssjef
Geir Mikalsen i Bergen Næringsråd.

Et samarbeid med lokale leverandører synes viktigere
for bedrifter med få ansatte (opp til 25 ansatte), enn
for bedrifter med mer enn 50 ansatte. Å kjøpe varer
og tjenester fra lokale leverandører er viktig for både
eksport og ikke-eksport bedrifter, mens dess større
andel av bedriftens omsetning som er knyttet til oljeog gassrelatert virksomhet dess mindre viktig blir det
å bruke en lokal leverandør.

effektivisere og henge med i tiden hva gjelder både
markedspriser og forventninger, forteller Bjørnestad.

Kortreiste leverandører
Bedrifter som fremhever ønsket om lokale leverandører er dem som ikke trenger å reise langt for å få tak
i varer og tjenester. 79 prosent av bedriftene innen
jordbruk, skogbruk og fiske sier lokale leverandører er
viktig, 75 prosent innen bygg og anleggsbransjen og
72 prosent innen overnatting og servering.
Noe mer overraskende er det kanskje at 75 prosent av
bedriftene innen industri, kraft og oljeutvinning synes
det er viktig å velge lokale leverandører.
Løno i Sparebanken Vest i Hardanger, Midthordland
og Voss bekrefter noen av disse funnene.
- Bygg- og anleggsnæringen på Voss har hatt stor
oppsving som følge av at de store hytteutbyggerne
primært har benyttet lokale ressurser, sier Løno.
Regionbanksjef Margunn Bjørnestad i Sparebanken
Vest region Nordhordland og Vest fremhever på sin
side hvor lokalt inspirerende samarbeidet på Osterøy
er.
- Osterøy er et foregangseksempel i bruk av lokale
leverandører. Det finnes en lang rekke bedrifter på
denne øyen, og mye industri. Litt forenklet forklart har
det lokale næringslivet som motto om at det som kan
kjøpes på øyen henter man ikke fra andre steder, og
det er virkelig imponerende. Likevel må leverandørene
alltid levere på både kvalitet og pris for å bli valgt.
Dette medfører at de både må utvikle selskapet,
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Geir Mikalsen, markeds- og kommunikasjonssjef i
Bergen Næringsråd, som har nærmere 3.000 medlemmer, trekker frem at Vestlandet har flere sterke
næringsklynger.
- Det beste eksempelet er leverandører i oljeindustrien
som har høy kompetanse, leverer god kvalitet og har
forutsigbar leveringssikkerhet. Innen subsea-industrien har vi en sterk klynge på Vestlandet der operatører og leverandører er i tett samspill og samarbeider
om teknologi og utvikling, sier Mikalsen.
Han legger til at for å stimulere til økt bruk av lokale
leverandører er det viktig å styrke næringsklyngene og
samspillet mellom bedriftene og leverandørene.
- I velutviklete næringsklynger ser vi at lokale
leverandører forstår bedriftenes behov, er i stand til
å ligge i forkant på teknologiutviklingen og levere
kvalitet i henhold til forventninger og kravspesifikasjoner, sier Mikalsen.
Bjørnestad i Sparebanken Vest supplerer med å si at
økt kunnskap om det lokale næringslivet også kan
bidra til at flere bruker lokale leverandører.
- Vi har nemlig opplevd innimellom at de ulike
selskapene faktisk ikke vet at behovene de har kan
dekkes lokalt, sier Bjørnestad.
- I tillegg tror jeg det er viktig at de lokale leverandørene knytter nettverk nasjonalt og internasjonalt og på den måten sikrer at de alltid er oppdaterte både
fag- og produktmessig, sier Minge.
- Det er også viktig at de lokale leverandørene
benytter muligheten til å etablere næringsklynger,
ressursgrupper, samarbeid og næringsforum der det er
naturlig - nettopp for å gjøre hverandre sterkere, selv
om man i mange sammenhenger også er konkurrenter.
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Er det for lite innovasjon i bygdene på
Vestlandet?
Vestlandsindeks viser at det er stor variasjon
fra bygd til by på hvor mye av investeringsmidlene som planlegges allokert til innovasjon og nye markeder. For å sikre fremtidig
verdiskapning er det nødvendig med kontinuerlig innovasjon. Lav innovasjonstakt over tid
kan bety lavere økonomisk vekst og svekket
konkurransekraft.
Vestlandet er en av landets sterkeste økonomiske
landsdeler, med høy verdiskapning og sysselsetting. Mye skyldes vestlandsfylkenes evne til
kontinuerlig fornyelse, gripe muligheter og
dyktighet i å tilpasse seg endringer.

Vestlandsindeks viser at det er bedrifter i de
største byene som kanaliserer mest av det de
investerer til innovasjon og nye markeder. 42
prosent av bedriftene i Stavanger, 23 prosent i
Bergen, mens bare 13 prosent av bedriftene i Rogaland utenom Stavanger vil prioritere investeringer til innovasjon og nye markeder. I Hordaland
utenom Bergen er tilsvarende tall 14 prosent,
mens det er 15 prosent i Sogn og Fjordane. Er
denne skjevheten sunn og holdbar over tid?
For å høre hvordan fagfolk ser på dette har vi
spurt aktuelle representanter for de tre fylkene
Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

For å sikre tilstrekkelig innovasjon er det nødvendig at både offentlig og privat sektor bidrar. De
spesialiserte FoU-miljøene er ofte spesielt viktig
for å få på plass nyetableringer.

Andelen bedrifter som planlegger å investere til innovasjon og nye markeder
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Marit Karlsen Brandal,
direktør for Innovasjon Norge
i Rogaland.

Nina Broch Mathisen,
direktør for Innovasjon Norge
i Hordaland.

- Dette stemmer godt overens med vårt inntrykk
at det er i byene, eller de større sentrene, at det
er mest grobunn for innovasjon, sier direktør for
Innovasjon Norge i Rogaland, Marit Karlsen Brandal. Hun synes resultatene fra undersøkelsen, som
viser at bedriftene i Rogaland utenom Stavanger,
har lavere «innovasjonslyst» enn bedrifter i Sogn
og Fjordane, er et overraskende resultat.

innovasjonslystne. Lysten faller i takt med bedriftens størrelse. Det samme bildet tegner seg når
man måler i forhold til virksomhetens omsetning.
21 prosent av bedriftene med en omsetning under
10 millioner kroner sier de skal investere til innovasjon og nye markeder, mot bare 2 prosent blant
bedriftene som har mer enn 100 millioner kroner i
omsetning.

- Det viser kanskje at resten av Rogaland sliter,
dersom man legger resultatene fra undersøkelsen
til grunn, sier Brandal.

Brandal i Innovasjon Norge i Rogaland sier at
dette funnet stemmer overens med deres inntrykk
og at det kan skape en uheldig utvikling.

Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge Hordaland sier nivået på innovasjon og markedsorientering kunne vært høyere.

-Det er helst de små, nye selskapene som er de
mest innovative. En ny bedrift er gjerne basert på
en innovativ ide, og lever av å fortsette å levere
nye innovative løsninger. De større bedriftene
har gjerne mer enn nok med å produsere i et hett
marked, og har ikke ressurser til å bruke mye energi
på innovasjon. Dette er en lite heldig utvikling,
som kan ende i en negativ spiral for bedriften, sier
Brandal.

- I dag vil jeg si at vi befinner oss midt på treet.
Vi trenger særlig ideer som er skalerbare og med
internasjonalt potensiale. Hjemmemarkedet vårt
er for lite, og innovasjon i offentlig sektor er et
område der vi gjerne skulle hatt økt aktivitet. Det
er rom for innovative løsninger her, sier Broch
Mathisen. Hun legger til at andelen kvinnelige
gründere i innovasjonsprosjekter er lav.
- Her mener vi at det er en jobb å gjøre.
Jan Heggheim, fylkesdirektør i næringsavdelingen
i Sogn og Fjordane fylkeskommune sier at for
Sogn og Fjordane er nivået på innovasjon i hans
region på et tilfredsstillende nivå.
- Men bedriftene i Sogn og Fjordane har en vei å
gå når det gjelder forpliktende samarbeid med
bedrifter i egen bransje, og det må i sterkere grad
stimuleres til nettverk for å fremme innovasjon i
horisontale strukturer, det vil si mellom bedrifter
med like eller komplementære tilbud, sier
Heggheim.
Vestlandsindeks viser at det er de minste bedriftene, de med to ansatte, er de som er mest
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Jan Heggheim, fylkesdirektør i
næringsavdelingen i Sogn og
Fjordane fylkeskommune.

Alle de tre fagekspertene sier at det er nødvendig
med innovasjon både i form av nyetableringer,
men også i eksisterende virksomheter, og alle
roper et varsko for om det gjøres tilstrekkelig.
- Innenfor olje og gass er vi i verdens-klasse, mens
innenfor mange andre næringer skjer det ofte lite
eller ingenting på innovasjon, fremholder Marit
Brandal Karlsen.
- Innovasjon er svært viktig for både små og
større bedrifter. Situasjoner og behov endrer seg
raskt. Dersom man ikke har fokus på endringer i
markedet, både de man allerede er inne i, og nye
som man bør gå inn i, går det sjelden godt på sikt,
fortsetter Brandal.
- Begge deler er viktig, men vi må ha vekst i eksisterende virksomheter, påpeker Broch Mathisen.
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- Vekstbedrifter bidrar til høy produktivitetsutvikling, gir dynamikk og økt konkurransekraft.
Vekstforetak utgjør i dag en relativ liten andel av
det samlede antall foretak i Norge, ca. 2-3 prosent,
så det tallet må vi få opp. Nyetableringer er viktig,
men av alle nyetablerte virksomheter er det faktisk
ikke mer enn 1,3 prosent av selskapene som får
litt størrelse og kan klassifiseres som vekstforetak i
løpet av en 10 års periode.
Heggheim i Sogn og Fjordane er bekymret for
etableringsraten i sitt fylke.
- Sogn og Fjordane er på bunnen når det gjelder
nyetableringer, og flere må stimuleres til å komme
inn i «loopen». Samtidig vet vi at arbeidsplasser
blir skapt i eksisterende næringsliv. At bedrifter i
Sogn og Fjordane er lønnsomme og internasjonale er tross alt positivt, men jeg er bekymret for
etableringsraten, sier fylkesdirektøren.
For å sikre en høyere etableringsrate har derfor

fylkeskommunen nylig levert inn forslag til verdiskapningsplan for Sogn og Fjordane.
- Her er utvikling av kunnskapsnæringer punkt nr.
1, sier Heggheim. Andre viktige elementer i planen
er at innovasjon er gruppearbeid, og at det må
bygges bedre nettverk for bedrifter.
Broch Mathisen understreker at dette er et langsiktig arbeid som trenger flere bidragsytere.
- Næringsutvikling er et langsiktig arbeid hvor det
er summen av de mange små og store tiltakene
i hver enkelt bedrift over tid som gir framgang
og ruster norsk næringsliv for fremtiden. Norges
Banks investeringsprognoser viser at industrien
allerede planlegger mindre investeringer. I dag
ser vi mest optimisme innenfor marin sektor og
olje/gass sektoren. Vi trenger flere bein å stå på.
Jeg tror samarbeid mellom FoU miljøene, privat
næringsliv og det offentlige er nøkkelen til å utvikle
Norges nye fremtid, sier Broch Mathisen.

Pilene peker opp for Vestlandsbedriftene
Optimismen dominerer på Vestlandet, med bedring i både etterspørselen og lønnsomheten, fremgår det
av Vestlandsindeks 2/2014. Forventningsindeksen er imidlertid på et lavere nivå enn på samme tid i fjor,
og det er først og fremst moderat forventning til sysselsettingen som holder nivået nede.
For andre kvartal på rad viser Vestlandsindeks fremgang, etter en nedadgående trend gjennom 2013.
Vestlandsindeks 2/2014 indikerer derfor at bunnen er
nådd.
Et kraftig hopp i forventningen til spesielt bygg- og
anleggsbransjen bidrar til økt optimisme, mens det
generelt er noe lavere optimisme i industri, kraft og
oljeutvinning. En flat utvikling i investeringslysten tilsier
at veksten ikke kommer til å ta seg betydelig opp på
Vestlandet.
Resultatindeksen, som viser bedriftenes opplevelse av
de siste tre måneder, har nå kommet opp til 65 fra 62,8
i forrige kvartal, og er tilbake på det samme nivået
som i begynnelsen av 2013, før pilene begynte å peke
nedover. Nivået i andre kvartal 2014 er der bedriftene
hadde forventning om å være på denne tiden i forrige
rapport. Vestlandsbedriftene synes altså gode til å
predikere forventet utvikling.
Forventningsindeksen, som viser bedriftenes forventning til de neste seks måneder, ligger også i andre
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kvartal 2014 over resultatindeksen på 66,6, som er opp
fra 64,3 i forrige måling. Dette indikerer at bedriftene er mer optimistiske til fremtiden enn hvordan de
opplever situasjonen i dag. Fremgangen i resultat- og
forventningsindeksen er omtrent like stor, men selv
med oppgang er bedriftene mindre optimistiske enn
hva som var tilfellet for ett år siden.
Funnene i Vestlandsindeks med noe mer moderat
optimisme enn på samme tid i fjor, korresponderer
godt med det makroøkonomiske bildet i landsdelen.
Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli lavere også i år
enn hva som blir ansett som trendvekst. Lavere
aktivitet i olje- og gassektoren er en av hovedårsakene
til avmatningen. Etter en periode med rekordhøye
oljeinvesteringer avtar nå veksten. På samme tid flater
også veksten i boliginvesteringene ut. At det er bedre
tider hos flere av våre handelspartnere, kan demme
opp for noe av fallet i bolig- og oljeinvesteringene.
Aktiviteten på Vestlandet er fremdeles god, men også
her merkes det at veksten er lavere.
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Vestlandsindeks 2/2014

Resultatindeksen viser at rundt 60 prosent av vestlandsbedriftene mener at utviklingen de siste tre
måneder har vært positiv, mens bare 5 prosent mener
utviklingen har vært negativ. Nærmest alle underindekser peker oppover, med unntak av sysselsetting,
som viser en flat utvikling. Også investeringsindeksen
peker opp etter en periode med fall, og ser nå ut til å
være på trend. Bedrifter i alle fylker som har hatt en
positiv utvikling de siste tre måneder. Nå møtes alle
resultatindeksene på nærmest samme nivå, noe som
indikerer at utviklingen har vært noenlunde lik for
bedrifter, uavhengig av fylket. Det er første gang siden
Vestlandsindeksen startet opp at resultatindeksen i de
fire fylkene er så samstemt.
Det er flest bedrifter i næringen forretningsmessig,
faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som
mener utviklingen de siste tre måneder har vært
positiv. Her melder hele 70 prosent om dette. Færrest
optimister finner vi i landbruk, skogbruk og fiske og
innen shipping, transport og lagring, med henholdsvis
25 og 48 prosent.
Bedret etterspørsel og lønnsomhet gir økt
optimisme
Når bedriftene blir bedt om å si noe om forventningen
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til de neste seks måneder kommer det frem at bedriftene ser enda lysere tider. Forventningsindeksen stiger
ytterligere, og er nå på 66,6 poeng, noe som indikerer
vekst. Selv om indeksen stiger er imidlertid forventningsindeksen under gjennomsnittsnivået til indeksen
siden oppstart i begynnelsen av 2012. Dette kan tilsi at
troen på fremtiden er sterk, men ikke så sterk som den
har vært i tidligere perioder.
En svak utvikling i investeringsindeksen ser ut til å være
hovedårsaken til dette. I løpet av 2013 opplevde Norge
en avtakende økonomisk vekst, hvor spesielt veksten i
bygg og anlegg, oljevirksomhet og varehandel dro ned.
Investeringsindeksen startet fjoråret med fall for deretter å stabilisere seg på et lavere nivå enn tidligere.
Lønnsomhetsindeksen stiger videre i andre kvartal.
En mulig forklaring kan være at flere bedrifter annonserte driftseffektiviserende tiltak i 2013, og oppgangen
kan være et resultat av at effektiviseringstiltakene
har begynt å materialisere seg. Forventninger om økt
etterspørsel fremover er trolig årsaken til at 65 prosent
ser lyst på fremtiden, mens bare 5 prosent er bekymret
for utviklingen det neste halve året.

NUMMER 2 - 2014

vestlandsindeks.no

Forventningsindeks med underindekser

Alle fylkene trekker i samme retning
Vestlandsindeks viser at det er flere bedrifter med
positive markedsutsikter i alle de fire Vestlandsfylkene.
Som i forrige rapport er det flest optimistiske bedrifter
i Møre og Romsdal. En mulig årsak kan være at mange
bedrifter i Møre og Romsdal opererer innen marin
sektor, og en fortsatt høy laksepris kan ha bidratt til økt
lønnsomhet. Dette i kombinasjon med tegn til høyere
vekst i verdensøkonomien gjør at flere eksportbedrifter
har positive forventninger. Indeksen til de andre
fylkene følger imidlertid tett på, og det er mindre
forskjeller mellom de andre fylkene enn hva som har
vært tilfellet i tidligere undersøkelser. I alle fylkene er
det en forventning om økt etterspørsel og lønnsomhet,
noe som reflekterer et positivt syn på aktivitetsnivået

fremover.
Det er særlig bedrifter i Hordaland som har økte forventinger til lønnsomheten, hvor 63 prosent av bedriftene venter dette. Møre og Romsdal og Rogaland
følger etter med tilsvarende andel på 54 prosent og
53 prosent. I Sogn og Fjordane svarer bare 48 prosent
av bedriftene det samme. Selv med forventninger om
økt etterspørsel synes det likevel som om bedriftene i
alle fylker har lavere forventninger til sysselsetting og
investering. Det er særlig Stavanger-bedriftene som
forventer å ansette færre. Det er også flest bedrifter i
Stavanger og Rogaland som har planer om å redusere
investeringene det neste halve året.

Forventningsindeks – totalt og etter fylke
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Lavere sysselsetting i industri, gass- og
oljeutvinning
Vestlandsindeks 2/2014 viser at det generelt er noe
lavere optimisme knyttet til industri, kraft og oljeutvinning. Det skyldes i hovedsak svakere forventninger
til sysselsetting i næringen. 27 prosent av bedriftene
forventer å øke antall årsverk de neste seks månedene, mot 40 prosent på samme tidspunkt i fjor. 6
prosent melder om at de forventer å redusere antall
årsverk. Underindeksene viser imidlertid at det er økt
optimisme knyttet til investeringer og etterspørsel.
36 prosent av bedriftene har forventninger om å øke
investeringene det neste halve året, mens 4 prosent i
næringen venter å redusere investeringene.

sjonen tatt seg opp, hvilket er naturlig i perioder når
etterspørselen øker. Spesielt er det vekst i bygging av
skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og –
installasjon som trekker opp. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser imidlertid en uendret ordretilgang for
industrien, med relativt store forskjeller mellom ulike
typer industri. Målt som prosentvis endring fra forrige
kvartal var det metall- og maskinindustri og bygging av
skip og oljeplattformer som trakk mest ned. Ordretilgangen trekker altså i motsatt retning av industriproduksjonen. Basert på forventningsutviklingen til næringen kan det virke som at økningen i industriproduksjon
har hatt størst betydning.

Redusert optimisme knyttet til sysselsetting er i tråd
med den generelle utviklingen for bransjen. Et stort
fokus på kostnader har ført til at spesielt bedrifter
innen oljevirksomhet reduserer antall sysselsatte.
Bedriftene i oljebyen Stavanger er for eksempel de
som i minst grad melder om de vil øke antall årsverk de
neste seks månedene, med 20 prosent. Til sammenlikning melder 30 prosent av bedriftene i Bergen at de
forventer å øke antall sysselsatte. Lavere optimisme
knyttet til sysselsettingsutviklingen kan også skyldes
forventninger om økt grad av outsourcing av arbeidskraft til utlandet. Arbeidsoppgaver som typisk flagges
ut til utlandet er HR- og IT–oppgaver samt regnskapsføring.

Kraftig hopp i optimismen hos bygg og anlegg
Forventningsindeksen til bygg- og anleggsvirksomhet
fortsetter å stige fra forrige rapport, men ligger på
et noe lavere nivå enn på samme tidspunkt i fjor. Alle
underindeksene peker opp, og det er særlig optimisme
knyttet til økt etterspørsel og lønnsomhet som skiller
seg ut. Av bedriftene i bygg- og anleggsvirksomhet
er 57 prosent av bedriftene positive med hensyn til
lønnsomhet det neste halvåret, mens bare 1 % er
negative. Næringen er også blant bransjene som er
mest positive i forhold til markedsutsiktene for sin
virksomhets varer og tjenester, med 71 prosent.

Et interessant funn i Vestlandsindeks er at mens optimismen faller noe for industri, kraft og oljeutvinning,
så forventes det økte investeringer i denne bransjen.
Underindeksen for investeringer i denne bransjen er
imidlertid lavere enn i samme periode i 2013. En mulig
forklaring til den økte optimismen knyttet til investeringene kan skyldes forventninger om økt investering i effektivisering, som følge av et sterkt press på
lønnsomheten i denne næringen.
En generell bedring av den globale økonomien gjennom fjerde kvartal 2013 kan være en sterk bidragsyter til
at Vestlandsbedriftene forventer økt etterspørsel.
Også i næringen industri, kraft og oljeutvinning er
det ventet marginalt høyere etterspørsel det neste
halvåret.
I løpet av første kvartal 2014 har norsk industriproduk-
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Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sin prisindeks
illustrer at den negative boligprisutviklingen som
preget markedet i siste halvdel av 2013 har snudd
gjennom 2014. Norges Bank antyder på sin side
at bolig- og petroleumsinvesteringene vil avta den
nærmeste tiden, men det kan virke som om det er økningen i boligprisene som har hatt størst positiv effekt
på forventningsutviklingen. Forventninger om økte
boligpriser vil typisk også være en driver for forventninger om bedret lønnsomhet. Første kvartal 2014 har
imidlertid, på tross av økt optimisme, vært preget av et
kraftig fall i salget av nye boliger. Sammenliknet med
2012 og 2013 viser statistikk fra Boligprodusentenes
Forening et fall på henholdsvis 47 og 23 prosent for de
respektive årene. For Vestlandet viser statistikken en
nedgang i ny-boligmarkedet med 12 prosent i forhold
til samme periode i fjor. Også igangsettingen av nye
boliger har vært lav i forhold til tidligere år. I april i år
ble det i følge Boligprodusententes Forening igangsatt
30 prosent færre boliger enn i samme måned i 2013.
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Forventningsindeks til bygg og anlegg versus igangsetting av nye boliger

Dersom vi setter forventningsindeksen til bygg- og anlegg opp mot utviklingen av igangsatte boliger ser vi at
Vestlandsindeks var tidlig ute og indikerte en svakere
utvikling i høst. Indeksen falt kraftig, og først senere
falt igangsettingen av nye boliger. Nå gjenstår det å
se om fallet er over for igangsettingen av nye boliger,
og om utviklingen blir mer positiv slik Vestlandsindeks indikerer. Til tross for redusert igangsetting av
boliger har resultatindeksen til bransjen hatt en positiv
utvikling, og ligger nå på 66 poeng. Sammen med økte
boligpriser kan dette forklare den positive forventningsutviklingen.
Blir sommersesongen svakere for overnatting og
servering?
For overnattings- og serveringsvirksomhet viser Vest-

landsindeks 2/2014 en oppgang både i forventningsog resultatindeks. Bransjen er sterkt preget av sesongvariasjoner, hvor andre og tredje kvartal representerer
de periodene hvor aktiviteten tradisjonelt er høyest.
Oppgangen i resultat og optimisme er imidlertid lavere
enn på samme tidspunkt i både 2012 og 2013. Det er
overvekt av nordmenn som genererer besøk og bruker
aktiviteter knyttet til turistnæringen i Norge.
Når aktiviteten i Norge har svekket seg gjennom det
siste året, i tillegg til at spareraten har økt, indikerer
dette at en mindre del av det private forbruket rettes
mot reiseliv og turisme. For flere av de allerede hardt
økonomisk pressede turistvirksomhetene på Vestlandet er dette dårlige nyheter.

Forventningsindeks for de forskjellige næringene
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Uendret investeringsvilje – en bekymring?
Vestlandsindeks 2/2014 viser at 7 av 10 bedrifter
ikke har gjort noen endringer i investeringsnivået det
siste kvartalet. Bare 1 av 5 har økt investeringene
mens nærmere 1 av 10 har redusert investeringene.
Investeringslysten har vært mer eller mindre lik i de
fire fylkene, men trekker vi ut byene så ser vi at det er
færrest bedrifter i byene som har investert. I Bergen
har 20 prosent økt sine investeringer mens i Stavanger
har bare 16 prosent økt investeringene. Investeringstoppen i «oljedrevne» Stavanger ser dermed ut til å
være passert.
Skiller vi på bransjer er det særlig bedrifter innen
eiendom og finans som melder å ha økt sine investeringer de siste tre måneder med nærmere 50 prosent
av bedriftene. Også bygg og anlegg melder om økte
investeringer. Et bedre boligmarked antas å ha vært
en bidragsyter for begge bransjer. Økt optimisme har
trolig fått flere boligbyggere til å starte opp nye prosjekter. Likevel ligger igangsettingen etter årets første
fire måneder 13 prosent bak 2013, i følge Boligprodusentenes Forening.
Vestlandsindeks 2/2014 viser at forventningsindeksen for investeringsindeksen flater ut, og den ser ut
til å stabilisere seg på et lavere nivå enn hva man så
før veksten i norsk økonomi avtok i 2013. Når vi spør
bedriftene om de har planer om å foreta investeringer i 2014 så svarer hele 54 prosent nei, noe som
er bekymringsfullt. Imidlertid antar vi at andelen er
såpass høy fordi flere bedrifter ikke anser vedlikehold
som investeringer, men snarere som en kostnad.

Hadde dette blitt korrigert for hadde trolig en større
andel enn 41 prosent svart «ja» til at de kommer til å
investere i inneværende år. Uansett, investeringsvilligheten er ikke høy, hvilket stemmer overens med
signalene fra Norges Banks Regionale Nettverk som
også melder om en svak investeringsvekst i 2014.
Fremover er det, som i forrige rapport, 1 av 5 bedrifter
som forventer å øke sine investeringer, mens 5 prosent
forventer å redusere investeringene. Flesteparten av
bedriftene forventer med andre ord å holde investeringsnivået uendret.
Det er overvekt av større, eksportrettede bedriftene
som svarer at de kommer til å investere og som i første
kvartal er det bedriftene som har en større andel av
omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som har planer om å investere mest. Imidlertid
er ikke investeringsveksten så høy som tidligere. 36
prosent av bedriftene i industri, kraft og oljeutvinning
melder om økte investeringer, sammenlignet med et
gjennomsnittlig investeringsnivå i hvert fylke på rundt
30 prosent.
Spør vi bedriftene om hva som er hovedårsaken til at
bedriften planlegger å gjennomføre investeringer i
2014 svarer 32 prosent på grunn av økt etterspørsel.
Også vedlikehold blir nevnt som en viktig grunn.
Innovasjon og effektivisering havner lavere ned på
listen, men det er grunn til å tro at effektivisering
hadde havnet høyere dersom man hadde fått med
de som ikke anser driftskostnader til oppgradering av
maskiner ol. som effektivisering.

Hovedårsaken til at bedriftene planlegger å gjennomføre investeringer i 2014
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Svakest sysselsettingsvekst i Stavanger
Sysselsettingsindeksen, som sier noe om faktisk utviklingen i antall årsverk, har falt de siste tre månedene. I andre kvartal flater indeksen ut, og holder seg
stabil på 53. Dette indikerer svak sysselsettingsvekst.
24 prosent av bedriftene har økt antall årsverk, mens
10 prosent har redusert antall årsverk. Hele 67 prosent
har uendret sysselsetting. Bedrifter i Stavanger er de
som i minst grad har økt antall årsverk. Her har bare
8 prosent av bedriftene økt sysselsettingen, mot 22
prosent av bedriftene i Rogaland ekskludert Stavanger.
I Bergen har til sammenligning 30 prosent av bedriftene ansatt flere.
Tall fra NAV underbygger den negative utviklingen i
arbeidsledigheten i Rogaland. Ettersom ledigheten har
økt med 20 prosent på ett år. Det er den sterkeste ledighetsøkningen blant fylkene i Norge. Det må imidlertid
understrekes, at selv om økningen har vært relativ stor,
er ledigheten svært lav i Rogaland.
Vestlandsindeks 2/2014 viser at det er flest bedrifter
innen industri, kraft og oljeutvinning og overnatting og servering som har redusert sin bemanning
det siste kvartalet. Indeksen viser også at det er de
større bedriftene som har redusert sin bemanning.
For bedrifter med to til ti ansatte har 5 til 10 prosent
redusert sin bemanning, mens for bedrifter med flere
ansatte ligger andelen rundt 20 prosent. I tillegg er
det dobbelt så mange bedrifter som har deler eller
hele omsetningen sin knyttet til olje- og gassrelatert
virksomhet som har gjennomført oppsigelser.

I forrige Vestlandsindeks kom det frem at det var
særlig større bedrifter som ventet oppsigelser, og flertallet var oljerettet. Det vestlandsbedriftene indikerte
i forrige rapport viser seg å stemme. At det er særlig
bedrifter i industri, kraft og oljeutvinning som har
redusert sin bemanning er ikke overraskende da det i
løpet av første kvartal 2014 har kommet nyheter om at
for eksempel både Statoil, FMC, Aibel og Weatherford
kvitter seg med til sammen flere hundre ansatte. Nylig
annonserte også seismikkselskapet CGG Services at
det legger ned 35 arbeidsplasser i Bergen fordi kutt
i investeringer tvinger selskapet til å restrukturere
selskapet. Nedbemanningen er en del av innsparingen
i selskapet ved at hele den norske virksomheten flyttes
til Oslo.
Forventningsindeksen for utviklingen i sysselsettingen
har samlet sett hatt en flat utvikling siden forrige
rapport. Fortsatt svarer 28 prosent av bedriftene at
de forventer å øke antall årsverk. 6 prosent forventer
å redusere antall ansatte, opp fra 3 prosent i samme
kvartal i fjor. Ser man på de ulike bransjene forventer
jevnt over alle bransjer å redusere arbeidsstokken med
7 prosent, med unntak av bygg og anlegg. Her melder
bare 2 prosent at de skal redusere antall ansatte.
Geografisk er det Stavanger som skiller seg negativt ut,
ved at 20 prosent forventer å øke bemanningen, mot
30 prosent i resten av Rogaland og de øvrige fylkene.
Det er i Rogaland og i Møre og Romsdal flest bedrifter
forventer å redusere bemanningen.

Forventningsindeks sysselsetting etter fylke
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Når oljelokomotivet Statoil melder om lavere oljeinvesteringer preger det hele Vestlandet, og særlig Rogaland, noe som igjen kan føre til økt risiko før høyere
ledighet i landsdelen. Utflatingen i oljeinveste-ringene
vil trolig treffe oljetunge Rogaland hardest. Det kommer også frem at det fortsatt er de større bedriftene
som forventer å redusere antall ansatte. Dette ser ut
til å komme klart frem også i grafen på forrige side,
hvor Rogaland har en tydelig nedadgående trend i
sysselsettingsindeksen, og mer enn de andre fylkene.
Etter en periode med kraftig vekst i sysselsettingen,
hvor bedrifter har klaget på mangel på arbeidskraft,
ser vi nå at etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft
er mindre.
Årsaken til at flere bedrifter i Møre og Romsdal forventer oppsigelser er trolig som følge av at dette fylket har
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mange bedrifter som opererer i maritim næring hvor
vekstforventningen er lavere som følge av redusert
aktivitet på norsk sokkel. Dette kommer tydelig frem i
Vestlandsindeks 2/2014 hvor det er særlig flere bedrifter innen shipping, transport og lagring som forventer
å redusere antall ansatte. Sysselsettingsindeksen for
Møre og Romsdal, vist i figuren på forrige side, ligger
imidlertid omtrent på snittet for fylket. For de andre to
fylkene ser vi klare sesongvariasjoner.
I Sogn og Fjordane faller sysselsettingsindeksen i
tredje kvartal, som trolig kommer som en følge av
at det er mindre behov for sommervikarer/sesongarbeidere innen forskjellige bransjer, som overnatting
og servering.
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