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Oljeprisen: En premiss i regionen

Av Eirik Wærness,  
samfunnsøkonom og sjefanalytiker i Statoil. 

 
Innledningsvis er det grunn til å merke seg 
følgende hovedtrekk ved undersøkelsen: En stor 
del av næringslivet på Vestlandet, målt ved 
antall bedrifter, er avhengig av leveranser til 
hjemmemarkedet – 88 prosent av bedriftene i 
undersøkelsen oppgir at de ikke leverer til eksport, 
mens bare 3 prosent eksporterer for mer enn 
50 prosent av sin omsetning. Det er grunn til å 
tro at eksportinntektene har større betydning 
for næringslivet som helhet enn dette indikerer, 
siden de største bedriftene i større grad er 
eksportorienterte. 

Undersøkelsen viser at 25 prosent av vestlands-
bedriftene oppfatter oljeprisen som svært eller ganske 
viktig for deres virksomhet, mens 62 prosent oppgir 
at den ikke er viktig. For mange kan dette synes 
overraskende, men er nok et resultat av at svært 
mange bedrifter i Norge, også på Vestlandet, er små 
og avhengige av lokale markeder der oljeprisen kun 
har indirekte betydning for virksomheten. Blant de 
store bedriftene – de med over 50 ansatte (9 prosent 
av utvalget) eller mer enn 100 millioner kroner i 
omsetning (11 prosent av utvalget), er oljeprisen 
viktigere: Henholdsvis 41 og 52 prosent av disse 
bedriftene oppgir at oljeprisen er svært eller ganske 
viktig. Dette indikerer at oljeprisens betydning for 
næringslivet som helhet er større enn det en får 
inntrykk av når en bruker bedrift som enhet. 

Oljeprisens betydning varierer mellom næringene, 
avhengig av om den er en kostnadsparameter eller 
en inntekts- eller aktivitetsindikator. Den er viktigst i 
”Transport og lagring” hvor 55 prosent oppgir at den 
er svært eller ganske viktig. Deretter følger ”Industri, 
kraft og oljeutvinning” (33 prosent), ”Jordbruk, 
skogbruk og fiske” (27 prosent) og ”Forretningsmessig 
og annen tjenesteyting” (24 prosent). Det er kanskje 
ikke overraskende at oljeprisen betyr mest i Rogaland 
(29 prosent), og særlig i Rogaland utenom Stavanger 
(33 prosent). 

De bedriftene som har oppgitt at oljeprisen har 
betydning for dem, har også fått spørsmål om det er 
høy eller lav oljepris som er kritisk, og her er utvalget 
delt på midten. Blant de minste bedriftene (4 ansatte 
eller mindre enn 10 millioner kroner i omsetning) 
oppgir henholdsvis nesten 60 prosent og 54 prosent 
at det er høy oljepris som er kritisk. Blant de største 
bedriftene (mer enn 50 ansatte eller over 50 millioner 
i omsetning) oppgir henholdsvis 71 prosent og 57 
prosent at det er lav oljepris som er kritisk. 

Fakta om Vestlandsindeks  
Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på nærings-
livet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid 
med Respons Analyse. Først utgave ble presentert februar 2012.  

Denne tredje utgaven av undersøkelsen ble gjennomført 
blant 700 bedrifter i perioden 20. august til 9. september, 
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 etterspørsel, sysselsetting, 
investering og markedsutsikter de tre foregående månedene 
og hvordan de forventer at utviklingen skal bli de kommende 
seks måneder.  

Vestlandsindeks kan komme ut på et nivå mellom 0 og 100, 
hvor 50 er et nøytralt nivå. Et tall over 50 indikerer at bedrif-
tene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og 
utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.  
For tredje kvartal 2012 viser Vestlandsindeks en 
sanntidsindeks på 66 og en fremtidsindeks på 67. Tilsvarende 
tall for andre kvartal var 65 og 69. 

Dette kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne 
om betydningen av oljeprisen  for deres virksomhet. Den best 
egnede til å kommentere disse funnene er kanskje sam-
funnsøkonom og sjefanalytiker i Statoil ASA, Eirik Wærness. 
Det er derfor med stor glede vi nedenfor kan presentere hans 
syn på  undersøkelsen. 1
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På samme måte er det eksportbedriftene som oppgir 
at lave oljepriser er kritisk for bedriften.
 
Disse holdningene reflekterer igjen hvorvidt oljeprisen 
er en kostnad eller en inntekts-/aktivitetsindikator.  
I jordbruk og transport og lagring er rundt 90 prosent 
(av de som har svart) opptatt av at oljeprisen ikke 
må bli for høy, mens 65 til 100 
prosent av respondentene 
i tjenesteyting, finans, fast 
eiendom, overnattings- og 
serveringsvirksomhet synes 
en lav oljepris er kritisk. Mens 
bedriftene i Rogaland (60 
prosent) og særlig Stavanger 
(71 prosent) er redd for en lav 
oljepris, er bedriftene i Sogn  
og Fjordane (67 prosent) og 
Møre og Romsdal (63 prosent)  
opptatt av at en høy oljepris  
er kritisk.
 
Den regionsvise forskjellen 
i vurderingen av oljeprisens 
betydning er interessant,  
men kanskje ikke overraskende: Næringslivet i Sogn 

og Fjordane og Møre og Romsdal har i større grad 
oljeprisen som kostnad og er opptatt av at en 
høy oljepris er et problem. I Rogaland, og særlig 
i de næringene som direkte og indirekte lever av 
aktiviteten i oljevirksomheten (overnatting, servering, 
fast eiendom, tjenesteyting), er det en utfordring 
dersom oljeprisen og dermed aktiviteten blir for lav. 

På tross av at det er mange 
bedrifter på Vestlandet som 
oppgir at oljeprisen ikke har 
stor betydning for bedriften, er 
det trolig slik at oljeprisen har 
vesentlig betydning for mange 
store, eksportorienterte bedrifter. 
Oljeprisen er derfor en viktig 
premissgiver for det samlede 
aktivitetsnivået i regionen. 
 

1 Vi gjør oppmerksom på at Wærness 
sine kommentarer er hans egne og 
ikke et uttrykk for Statoils vurderinger.

 

Mange optimister i Vest, men stadig 
færre av dem blant industribedriftene
En Vestlandsindeksverdi på over 50 indikerer 
optimisme, og Vestlandsindeks 3/2012 viser at 
optimismen fremdeles dominerer på Vestlandet, 
med en verdi på 66. Det er et poeng opp fra 
målingen i mai, og antyder at bedriftene opplever 
dagens økonomiske situasjon som omtrent like 
god som i vårmåneden.  
 
Indekstallet for hvordan bedriftene ser på 
fremtiden har en verdi på 67. Det er en liten 
nedgang fra 69 poeng fra forrige måling. En noe 
lavere optimisme innen industrivirksomhet er 
hovedforklaringen på dette.
 
Etter tre kvartaler med datainnsamling viser 
materialet at den forsiktige optimismen som 
bedriftene hadde ved begynnelsen av 2012 i stor 

grad har slått til. Det går fremdeles godt i vestlandsk 
økonomi, noe som speiles i undersøkelsen. Likevel 
- Vestlandsindeks 3/2012 indikerer at vestlandske 
industribedrifter nå merker mer til den svake 
økonomiske utviklingen internasjonalt enn de gjorde 
tidligere i år.  
 
Undersøkelsen antyder at todelingen i økonomien 
tiltar ytterligere, gjennom at oljerelaterte bransjer går 
godt, mens tradisjonelle, eksportrettede industrier 
tegner et noe mer nyansert og negativt bilde grunnet 
internasjonal lavkonjunktur, sterk kronekurs og et 
høyt kostnadsnivå. Disse resultatene er konsistente 
med funnene i Norges Banks regionale nettverk (som 
riktignok er basert på et langt mindre utvalg) fra 
august.

 
“ Oljeprisens betydning 
varierer mellom 
næringene, avhengig 
av om den er en 
kostnadsparameter 
eller en inntekts- eller 
aktivitetsindikator ” 

NUMMER 3 - 2012    SIDE 3



vestlandsindeks.no

1. Bedriftenes opplevelse av nåtid versus 
forventning til fremtid
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Fordelt på regioner viser figur 2 at det er flere som er 
positive til fremtiden i de store byene, Stavanger og 
Bergen, samt bedrifter i Møre og Romsdal. I de øvrige 
regionene er det en marginal nedgang. Fremgangen 
i de store byene kan ha sammenheng med at 
bedriftene i de større byene produserer og selger mer 
tjenester som er spesielt attraktive i dagens situasjon 
når økonomien går godt, reallønnsveksten er høy og 
arbeidsledigheten lav.   

Det er bedriftsledere i Sogn og Fjordane som – 
relativt sett – er minst positive av regionene til både 
dagens situasjon og til fremtiden. Dette kan ha 
sammenheng med høy oljepris, et høyere innslag av 
industriarbeidsplasser i fylket eller at fylket er mer 
avhengig av utenlandsk turisme enn regionen for 
øvrig.

2. Optimisme i de ulike regioner

3. Optimisme fordelt etter næringer

Færre optimister innen industrien
Figur 3 viser den bransjemessige fordelingen av de 
som har uttrykt optimisme om fremtiden i de to siste 
målingene. Det er optimisme å spore i alle næringer, 
med noen større utslag innen enkelte bransjer.
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Innen ”Transport og lagring” er det kraftig fremgang, 
etter en klar nedgang for denne næringen forrige 
kvartal. Motsatt gjelder for ”Informasjon og kommu-
nikasjon”. Denne næringen viste en relativt stor økning 
i antall optimister i mai, men viser nå en tilbakegang. 
Det er vanskelig å si hva disse svingningene skyldes, og 
de kan være knyttet til at det er relativt få bedrifter i 

Økt optimisme i byene
Det fremgår av figur 1 at flere bedrifter har fått et 
svært positivt syn på både dagens opplevde situasjon 
og fremtiden sammenlignet med undersøkelsen i 
mai. Samtidig er det flere bedrifter som har et ganske 
negativt syn på både nå-situasjonen og fremtiden.  
I sum er det nå 65 prosent som har et positivt syn på 
dagens situasjon mot 62 prosent i mai, mens 69 har et 
positivt syn på de neste seks måneder mot 70 prosent 
ved forrige måling. 
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disse bransjene som er dekket av undersøkelsen. Neste 
runde av Vestlandsindeks vil sannsynligvis kunne bidra 
til å si mer om trenden for disse bransjene.
Innen næringen ”Industri, kraft og oljeutvinning” er 
svarene i all hovedsak fra industribedrifter. Andelen 
positive industribedriftsledere var stabil fra første 
kvartal (69 prosent) til  andre kvartal (68 prosent), 
men har nå falt til 55 prosent. Trolig skyldes dette at 
norsk industri preges av en sterk kronekurs, et høyt 
kostnadsnivå og svake internasjonale markeder. 
Samtidig har andelen som ser negativt på de neste 
seks måneder steget fra 2 prosent i andre kvartal til 11 
prosent i tredje kvartal.
”Bygg og anlegg” har gjennomgående hatt et opti-
mistisk fremtidssyn fra indeksens oppstart. Optimis-
men forsterkes ytterligere i tredje kvartal, og bekreftes 
av et marked med høyt aktivitetsnivå med behov for 
utbygging, moderniseringer og vedlikehold både i pri-
vat og offentlig sektor. I løpet av de siste tre måned-
ene har 43 prosent av bedriftene i denne bransjen økt 
antall årsverk, og 32 prosent planlegger også å øke 
antall medarbeidere i løpet av det neste halve året.

Kronen tynger? 
Figur 4 viser andelen av positive bedriftsledere fordelt 
etter eksportdestinasjon. Figuren kan grovt oppsum-
meres med at bedriftene som produserer for hjemme-
markedet er noe mer positive til nå-situasjonen i dag 
enn ved forrige måling, mens eksportbedriftene er 
noe mindre positive. Dette kan ha sammenheng med 
den sterke norske kronen. Siden begynnelsen av 2012 
har kronen styrket seg nesten 6 prosent mot euro og 
over 3 prosent mot dollar. 

4. Andel positive bedrifter fordelt etter 
eksportdestinasjon

Når det gjelder utviklingen det nærmeste halvåret,  er 
det liten endringen blant bedriftene som produserer 
for hjemmemarkedet, mens det er færre som er posi-
tive til fremtiden i tredje kvartal enn i andre kvartal 
blant eksportbedriftene, og nedgangen gjelder for 
eksport til samtlige verdensdeler. 
 
 
Færre med positive markedsutsikter 
Bedriftene melder om fortsatt positiv vekst i etter-
spørselen etter egne varer og tjenester. I alle regioner 
utenom Bergen er det noe sterkere etterspørsel i tredje 
kvartal sammenlignet med andre kvartal.  Stavanger-
bedriftene skiller seg positivt ut med en signifikant 
større andel bedrifter som melder om positiv etter-
spørselsutvikling. Bransjemessig er det transport- og 
lagerbransjen som viser den kraftigste etterspørsels-
veksten: Hele 77 prosent av bedriftene opplever posi-
tiv vekst. Også bygg- og anleggsbransjen viser gode 
tall idet 72 prosent av bedriftene melder om positiv 
vekst. Lavest vekst indikeres av industribedriftene, der 
bare 50 prosent rapporterer om etterspørselsøkning. 
Disse funnene er konsistente med Norges Bank region-
ale nettverk og produksjonsindeksen for industri fra 
Statistisk Sentralbyrå. 

5. Andel bedrifter som ser positiv vekst i 
etterspørsel
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Etterspørselsforventningene for det neste halvåret 
holder seg høyt, men det er færre bedrifter som i 
tredje kvartal vurderer markedsutsiktene de neste 
seks månedene for positive sammenlignet med andre 
kvartal (61 prosent mot 67 prosent i mai 2012). Det er 
blant de som ikke eksporterer og Stavangerbedriftene 
vi finner færrest med et positivt markedssyn fremover. 
Dette kan være et tegn på at bedriftene tror den 
positive etterspørselen vil korrigere noe tilbake, enten 
som følge av sesongrelaterte effekter, eller at uroen 
internasjonalt vil smitte over på norsk økonomi.   

I likhet med i andre kvartal synes det ikke som om 
bedriftene som eksporterer til Sør-Europa er bekym-
ret for etterspørselen fremover. Dette til tross for 
at Sør-Europa preges av stor økonomisk krise. En av 
grunnene til dette kan være at vestlandet eksporterer 
nisjeprodukter til olje- og gassnæringen som for tiden 
opplever høy aktivitet. 

Vekst i etterspørselen viser seg å være den viktigste 
driveren for positiv markedsutvikling idet hele 62 
prosent svarer at bedre etterspørsel er den viktigste 
årsaken til bedre markedsutvikling. Ved forrige under-
søkelse var tilsvarende  svarprosent 51 prosent. 

 
Investeringer

6. Utvikling i investeringer

Totalt sett er det noen færre bedrifter som har økt sine 
investeringer de siste tre måneder (24 prosent) sam-
menlignet med forrige måling (27 prosent). En stor 
andel av bedriftene, 71 prosent, har holdt invester-
ingsnivået uendret, mens kun 5 prosent har redusert 
investeringene. Det samme bildet tegner seg for de 
neste seks måneder, men her er andelen som ønsker å 
øke investeringene noe høyere. Imidlertid, 31 prosent 
av bedriftene svarer at de forventer å øke invester-
ingene i løpet av de neste seks månedene i tredje 
kvartal, mot 33 prosent i andre kvartal. Det er bedrift-
ene i Stavanger, Hordaland og Møre og Romsdal som 
forventer å investere mest.
 
 
Lønnsomhet

7. Positiv utvikling i lønnsomhet

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Rogaland eks Stavanger

Stavanger

Hordaland eks Bergen

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

siste 3 mnd siste 3 mnd (mai 2012) neste 6 mnd neste 6 mnd (mai 2012)

 

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

Rogaland eks Stavanger

Stavanger

Hordaland eks Bergen

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

siste 3 mnd siste 3 mnd (mai 2012) neste 6 mnd neste 6 mnd (mai 2012)

Totalt sett er utviklingen i lønnsomhet uendret siden 
forrige runde, men mens bedriftene i Stavanger 
melder om en kraftig positiv utvikling i lønnsomheten, 
rapporterer bedriftene i Bergen og Sogn og Fjordane  
et signifikant fall. Transport- og lagernæringen viser 
en signifikant økning i lønnsomheten, noe som nok 
henger sammen med den kraftige økningen i et-
terspørselen. Sesongeffekter forklarer nok den økte 
lønnsomheten hos overnattings – og restaurantnærin-
gen. I Industrien indikeres noe dårligere lønnsomhet, 
og det kommer antakeligvis av at lønnskostnadene 
øker, samtidig som vi ser at prisveksten er lav. En sterk 
kronekurs bidrar dessuten til et press på marginene til 
bedriftene. 
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Samlet sett indikerer bedriftene også noe lavere 
forventninger til fremtidig lønnsomhet sammenlignet 
med tidligere kvartaler. I september-undersøkelsen 
spår 48 prosent bedret lønnsomhet neste 6 måneder, 
mens 57 prosent forventet bedre lønnsomhet i mai-
målingen. 

 
Hver fjerde bedrift har økt prisene
Undersøkelsen viser at 25 prosent av de spurte 
bedriftene har økt sine utsalgspriser i løpet av de tre 
siste måneder, mens 27 prosent indikerer at de kom-
mer til å øke prisene det neste halvåret. Blant dem 
som forventer økte utsalgspriser svarer 57 prosent 
at prisøkningen skyldes økte kostnader og størst 
forekomst av disse bedriftene finner vi innen ”Indus-
tri, kraft og oljeutvinning”, ”Transport og lagring” og 
”Varehandel og bilverksteder”. Dette samsvarer med 
økte råvare- og innkjøpskostnader, økte drivstoffpriser 
og et økt norsk lønnsnivå. 
34 prosent av bedriftene som forventer økte utsalgs-
priser peker på økt etterspørsel som bakgrunn for 
prisøkningene. Blant disse bedriftene tilhører overvek-
ten næringene ”Jordbruk, skogbruk og fiske”, ”Faglig, 
vitenskapelig og forretningsmessig tjenesteyting” og 
innen ”Overnatting og serveringsvirksomhet”. Sist-

nevnte næring nyter antakelig godt av god økonomi 
hos norske husholdninger og blant forretnings- 
reisende. Samtidig rapporterer imidlertid andre  
aktører, som NHO Reiseliv, at utenlandske turister 
svikter Norge grunnet høy kronekurs og finansuro i 
Europa.  

Hver tredje bedrift vil ansette flere
Over 30 prosent av bedriftene oppgir at antall årsverk 
vil øke noe, eller betydelig, det neste halvåret.  
I Stavanger og Bergen gjelder dette for henholdsvis 
41 og 36 prosent av bedriftene, mens det gjelder for 
omtrent hver fjerde bedrift i Hordaland for øvrig og i 
Sogn og Fjordane. Under 5 prosent av bedriftene  
oppgir at antall årsverk forventes å gå ned de  
nærmeste månedene. En tredjedel av bedriftene med-
deler at de vil ha problemer med å øke kapasiteten 
dersom etterspørselen stiger, og hele 80 prosent sier 
at begrenset tilgang på arbeidskraft er det som skaper 
kapasitetsvansker. Spesielt innen ”Bygg og anlegg” er 
det mange som har det som forklaring (92 prosent) og 
det er, som også tidligere versjoner av Vestlandsindeks 
har indikert, faglært arbeidskraft bygg- og anleggs-
bransjen har knapphet på.
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