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Tre av ti bedrifter  
vil benytte utenlandsk arbeidskraft
Vestlandsbedriftene sliter med å få tak i arbeidskraft, og ønsker primært å få egne ansatte til å jobbe mer 
eller videreutdanne seg. Men over 30 prosent av bedriftene vender også blikket ut over landegrensene – 
men ikke fordi det er billigere.

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 syvende utgaven av Vestlandsindeks, og under-
søkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 21. 
august – 4. september 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 foregå-
ende 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 tredje kvartal 2013 viser Vestlandsindeks en sanntids-
indeks på 63 og en fremtidsindeks på 66. Tilsvarende tall for 
andre kvartal 2013 var 63 og 69.

Dette kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne 
om de har opplevd utfordringer med å få tak i arbeidskraft. 
Hvordan de løste eventuelle arbeidskraftsutfordringer, og 
hvordan de eventuelt vil løse dette problemet i fremtiden. 
Videre har vi spurt om de har benyttet seg av utenlandsk 
arbeidskraft eller om de planlegger å gjøre det i løpet av det 
neste året.

Til å kommentere funnene i undersøkelsen har vi fått innspill 
fra administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund, 
administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey og administre-
rende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen. I tillegg har 
makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest 
kommentert funnene. 

Forsidefoto: Colourbox

Vestlandsindeks 3/2013 fra Sparebanken Vest viser at 
hver tredje bedrift på Vestlandet har hatt utfordringer 
med å få tak i arbeidskraft det siste året, og mange er 
nødt til å si nei til oppdrag.

- Dersom bedriftene ikke klarer å skaffe medarbeidere 
med riktige kvalifikasjoner øker sannsynligheten for 
at aktiviteten i næringslivet sakker av. Det er bekym-
ringsfullt, sier makroøkonom Kristina Håvås Hanson i 
Sparebanken Vest Markets. 

Byfenomen
Det er flest bedrifter med høy omsetning innen 
næringene bygg og anlegg og faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting som ikke får tak i ønsket arbeids-
kraft. Her melder hele 40 prosent av bedriftene om 
dette problemet i motsetning til i næringen finans og 
fast eiendom hvor bare 9 prosent melder om samme 
problem. Også innen overnatting og servering er det 
utfordrende å få tak i arbeidskraft.

- Både bygg og anlegg og faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting er næringer som over lengre tid 
har hatt et meget høyt aktivitetsnivå. Her finner vi 

Kristina Håvås Hanson, makroøkonom i   
Sparebanken Vest. Foto: Anne Lise Urdal.
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også en del av de større oljerelaterte bedriftene på 
Vestlandet med et stort behov for langtidsutdannet 
arbeidskraft slik som ingeniører, sier Håvås Hanson.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør 
i Norsk Industri. Foto: Kristian Hansen.

Dårlig tilgang til arbeidskraft merkes mest av bedrifter 
i Rogaland (35 prosent), tett fulgt av Bergen (34 
prosent) og bedrifter i Møre og Romsdal (33 prosent). 
I Hordaland utenom Bergen har imidlertid bare 25 
prosent denne oppfatningen, mens kun 15 prosent 
av bedriftene i Sogn og Fjordane synes det er ut-
fordrende å finne kvalifisert arbeidskraft.

- Vestlandsindeksen bekrefter at mangel på  
arbeidskraft er en stor utfordring i Norge. Ikke minst 
innen oljesmurt industri – som det finnes mye av på 
Vestlandet – er det stor mangel på kvalifiserte folk, 
sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk 
Industri.  

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), sier i en kom-
mentar at det er en tendens til sentralisering i Norge. 
Sysselsettingsvekst skjer primert i de fire storbyfylk-
ene, og i takt med befolkningsutviklingen er det press i 
bygg- og anleggsbransjen.

Får maks ut av egne ansatte
Vestlandsindeks 3/2013 har spurt 700 bedriftsledere  
hvordan de har løst eventuelle arbeidskraft- 
utfordringer og hvordan de ønsker å løse dette i 
fremtiden.  
Svarene er illustrert i figuren under.
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Undersøkelsen viser at 40 prosent fikk ansatte til å 
jobbe fulltid eller overtid for å dekke opp for mangelen 
på arbeidskraft. 

Det skjedde spesielt i bedrifter i næringene over-
natting og servering, industri, kraft og oljeutvinning 
og bygg og anlegg. Det er også verdt å merke seg 
at det er bedrifter i Møre og Romsdal som spesielt 
trekker frem dette som et alternativ. Her svarer hele 
48 prosent at de fikk ansatte til å jobbe lenger eller å 
jobbe overtid mot bare 32 prosent i Sogn og Fjor-
dane. Av bedriftene i Hordaland svarer 40 prosent det 
samme mens 37 prosent av bedriftene i Rogaland 
svarer dette alternativet. 

NHOs Skogen Lund sier Vestlandsindeks aktualiserer 
problemene bedriftene møter med tanke på overtids-
bruk. 

- Dagens arbeidsmiljølov bygger på arbeidsmiljøloven 
fra 1977, og er fortsatt tilpasset arbeidslivet på 70-tal-
let og ikke dagens. NHOs arbeidstidsundersøkelse 
viser at bedriftene opplever reglene for tillatt overtid 
i arbeidsmiljøloven som for kompliserte, for detaljerte 
og for strenge. NHO ønsker en forsiktig oppmyk-
ning av loven og bestemmelsene for tillatt overtid 
for å imøtekomme arbeidsmarkedets behov. Når 46 
prosent av bedriftene oppgir at de vil få ansatte til 
å arbeide fulltid eller overtid virker en fornying av 
arbeidsmiljøloven innlysende, slår NHO-lederen fast. 
Skogen Lund mener også at adgangen til å ansette 
midlertidig må utvides, både når det gjelder tidsrom 
og type.

Hun får støtte fra administrerende direktør Paul 
Chaffey i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- 

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør  
i Næringslivets Hovedorganisasjon NHO.  
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Paul Chaffey, adminstrerende direktør i Abelia. 
Foto: Heidi Widerøe.

og teknologibedrifter.

- I kunnskapsbedriftene er man mest opptatt av å øke 
fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven, slik at det blir noe 
lettere å ta topper, og slik at ansatte selv kan velge å 
jobbe fleksibelt eller hjemmefra på kveldstid uten at 
det må avtales ordninger med fagorganisasjoner, sier 
Chaffey i sin kommentar til Vestlandsindeks.

En dimensjon ved dette spørsmålet som ikke 
undersøkelsen gir svar på er om de ansatte arbeidet 
overtid eller om deltidsarbeidende ansatte økte 
arbeidsinnsatsen. I følge Statistisk Sentralbyrå er i 
snitt 26,4 prosent av arbeidsstyrken på landsbasis 
deltidsarbeidere.

Sier nei til oppdrag
28 prosent av bedriftene løste problemet ved å leie 
inn eller ansette utenlandsk arbeidskraft. Spesielt ble 
dette gjort av bedrifter lokalisert i Rogaland utenom 
Stavanger. Her svarer 38 prosent dette alternativet 
mot bare 21 prosent i Stavanger. 
 
Hele 20 prosent av bedriftene har sagt nei til 
oppdrag på grunn av mangel på kvalifisert arbeids-
kraft mens nærmere 17 prosent satte bort arbeid til 
annet selskap. Også her dominerer næringene bygg 
og anlegg og faglig vitenskapelig og teknisk tjeneste-
yting. Hele 46 prosent av bedriftene i bygg og anlegg 
og 39 prosent av bedrifene i faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting sa nei til oppdrag. 25 prosent av 
bedriftene i disse næringene satte bort oppdraget til 
annet selskap. 
 
Det er flest bedrifter i industri, kraft og oljeutvinning 
som satte bort arbeid til annet selskap – hele 29 
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prosent gjorde dette. At det er disse nærigene som 
ser seg nødt til å sette bort arbeid eller takke nei til 
oppdrag er ikke uventet  ettersom både bygg- og 
anleggsnæringen og oljerelatert industri har hatt en 
sterk vekst i produksjonen. 
 
Vestlandsindeks 3/2013 viser også at de forskjellige 
næringene bruker forskjellige virkemiddel for å løse 
knappheten på arbeidskraft. Det er flest bedrifter 
innen industri, kraft og oljeutvinning og overnatting 
og servering som får ansatte til å arbeide overtid eller 
fulltid. Det er også disse næringene som leier inn eller 
ansetter mest utenlandsk arbeidskraft. Flest bedrifter 
i varehandel og bilverksteder som bruker vikarbyrå, 
mens bedriftene innen transport og lagring fikk flere 
eldre til å stå lenger i jobben. 

Lønnskonkurranse?
Da Vestlandsindeks 3/2013 spurte bedriftene om hva 
de vil gjøre dersom de får utfordringer med å få tak 
i ansatte i fremtiden, endret de foretrukne tiltakene 
seg. Det er fremdeles flest som ønsker å få ansatte til 
å jobbe fulltid eller overtid, mens utdanning av egne 
arbeidstakere også står høyt på listen. 

En interessant utvikling som kommer frem i Vest-
landindeks 3/2013 er det at betydelig flere bedrifter 
vil velge å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft ved å 
heve lønn eller bedre betingelser. Undersøkelsen viser 
nemlig at mens 17 prosent av bedriftene allerede 
har bedret lønn eller betingelser for å tiltrekke seg 
arbeidskraft, øker tilbøyeligheten til å gjøre det i frem-
tiden til 31 prosent.

- Dette er et litt skremmende signal med tanke på 
at lønns- og kostnadsnivået i Norge allerede er en 
konkurranseulempe for norske bedrifter, sier Håvås 
Hanson i Sparebanken Vest.

NHO-toppene deler Håvås Hansons uro.
 - Utfordringen med kostnadsnivået ligger i den sår-
barheten det representerer dersom priser og konjunk-
turer snur, sier Kristin Skogen Lund.

Paul Chaffey sier at bedriftenes dilemma er at de vet 
at lønnsnivået er i overkant høyt i Norge allerede, men 
at de er i en tøff konkurranse om å få tak i folk. 
- Et slikt arbeidsmarked er ikke bra for næringslivet. Vi 
er nødt til å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft 
både ved å gi flere i Norge en relevant utdanning og 
ved å hente inn flere kunnskapsarbeidere fra utlandet, 
sier Chaffey.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at det norske 
markedet ville vært fullstendig overopphetet uten 
utlendingene. 

Eldre arbeidstakere mindre interessante
Bare 24 prosent ønsker å få eldre arbeidstakere til å 
stå lenger i arbeid. Det indikerer at bedriftene fore-
trekker andre løsninger enn å stimulere eldre til å stå 
lenger i arbeidslivet. 

- I lys av at vi vet at det blir stadig færre yrkesaktive 
per pensjonist, og et av virkemidlene for å kunne opp-
rettholde velferdsstaten i fremtiden er å få eldre til å 
arbeide lenger, er dette en interessant observasjon 
som kanskje politikere og arbeidslivsorganisasjoner 
bør forfølge, mener Håvås Hanson.

Det kommer også frem at det er flere bedrifter som vil 
velge å engasjere studenter enn å bruke vikarbyrå. 

Ansetter ikke utlendinger grunnet pris
Tre av ti bedrifter sier det er enten svært eller ganske 
sannsynlig at de kommer til å benytte seg av uten-
landsk arbeidskraft i løpet av det kommende året. 
Viktigste grunnene til at bedrifter på Vestlandet 
benytter seg av utenlandsk arbeidskraft er at de ikke 
klarer å rekruttere fra det norske arbeidsmarkedet, og 
at utenlandske arbeidstakere sitter på den nødvendige 
kompetansen det søkes etter. Det er spesielt bedrifter 
i overnatting og servering som ikke klarer å rekruttere 
fra det norske markedet.  Noe av grunnen til dette kan 
være at lønnsnivået ansees som mindre attraktivt om 
man tar hensyn til at bransjen er preget av ugunstig 
arbeidstid og et fysisk belastende arbeid.  
Samtidig svarer kun 4 prosent av bedriftene som har 
rekruttert internasjonalt at de har gjort det fordi det er 
rimeligere å ha utenlandske medarbeidere.

- Vestlandsindeksen bekrefter det vi i Norsk Industri 
lenge har fått høre fra våre medlemsbedrifter i denne 
delen av landet: Det er ikke det at utlendingene er 
rimeligere enn norsk arbeidskraft som er poenget 
for bedriftene – det er det faktum at de ikke klarer å 
rekruttere med basis i det norske arbeidsmarkedet 
alene. Jeg tror vi gjør klokt i å venne oss til tanken om 
at arbeidskraften søker seg dit jobbene finnes. Et mer 
internasjonalt Norge er i sum en fordel for oss alle, sier 
Lier-Hansen.

Chaffey i Abelia kjenner seg også igjen i det at bedrift-
er som rekrutterer fra utlandet gjør det først og fremst 
fordi de har behov for kapasitet og kompetanse, og 
ikke fordi de jakter lavere lønnskostnader.
- Det er få it-bedrifter, konsulentselskaper eller forsk-
ningsinstitutter som vil spare penger på å hente folk 
utenfra. Det handler om å ha nok kvalifiserte folk til å 
ta nye prosjekter, sier Paul Chaffey.

Det er flest bedrifter innen overnatting og servering 
som skal benytte utenlandsk arbeidskraft. Her svarer 
73 prosent at det er sannsynlig. I næringene industri, 
kraft og oljeutvinning og forretningsmessig og annen 
tjenesteyting svarer 43 prosent at det er sannsynlig, 
mot bare 14 prosent i finans og fast eiendom. Det er 
flest bedrifter i Stavanger (42 prosent) som mener at 
det er sannsynlig at de vil benytte utenlandsk 
arbeidskraft, mot 30 prosent i Bergen. I både Roga-
land og Hordaland utenom byene svarer 34 prosent 
at det er sannsynlig, mens 27 prosent av bedriftene i 
Sogn og Fjordane og 29 prosent i Møre i Romsdal vil 
benytte utenlandsk arbeidskraft.

NUMMER 3 - 2013    SIDE 5



vestlandsindeks.no

Mindre fremtidstro på Vestlandet
Vestlandsindeks 3/2013 viser at næringslivet på 
Vestlandet er preget av optimisme og høy aktivitet. 
Bedriftenes samlede oppfatning av dagens øko-
nomiske situasjon viser en nåtidsindeks på 63 som er 
uendret fra forrige rapport. Troen på fremtiden viser 
imidlertid en nedgang til 66 fra 69 i forrige rapport. 
En forventningsindeks på 66 er det laveste nivå siden 
Vestlandsindeks ble startet i første kvartal 2012.

Alt i alt svarer hele 58 prosent av bedriftene at 
utviklingen har vært positiv de siste tre måneder.  Kun 
fem prosent vurderer de siste tre måneder som nega-
tive, i motsetning til ni prosent i forrige rapport.  
I næringen varehandel og bilverksteder ser vi imidler-
tid en negativ utvikling, hvor flere bedrifter opplevde 
de foregående tre måneder som negative.

Selv om bedriftene melder om noe bedre tider i 
de neste seks månedene i forhold til de tre forrige 
månedene, viser som nevnt undersøkelsen at troen 
på fremtiden er mindre nå enn tidligere. Nå ser 63 
prosent av bedriftene lyst på fremtiden, mot 71 
prosent i forrige rapport.  Noe av forklaringen til 
nedgangen kan være at veksten i norsk økonomi ser ut 
til å bli betydelig lavere i 2013 enn i 2012. Imidlertid er 
det verdt å påpeke at bare fem prosent har negative 
forventninger til utviklingen for foretaket de neste seks 
måneder. På spørsmål om hva som er årsaken til den 
positive utviklingen svarer hele 59 prosent at det er 
på grunn av bedre etterspørsel i markedet, mens 40 
prosent svarer at de erobrer større markedsandeler.  
 
Blant bedrifter som opplever markedsutviklingen som 
negativ, trekker over 50 prosent frem dårligere etter-
spørsel som årsak, mens 21 prosent sier begrenset 
tilgang til kapital er negativt for den videre utviklin-
gen. Det er noen få flere som melder om kapital- 
begrensninger i denne rapporten enn i forrige.

Møre og Romsdal er fylket med flest optimister 
I motsetning til tidligere er det nå Møre og Romsdal 
som er fylket med flest optimistiske bedrifter på Vest-
landet. Vestlandsindeks 3/2013 viser at 66 prosent 
av bedriftene i Møre og Romsdal venter en positiv 
utvikling det neste halve året. Dette kan ha sammen-
heng med at bedriftene i fylket har nytt godt av høye 
laksepriser og de mange innovative selskapene. For 
eksempel har skipsmøbelprodusenten ShipIn nylig 
etablert en topp moderne fabrikk i Angvik på Nord-
møre, en bygd med lange tradisjoner i møbelindu-
strien.
 
Rogaland, som tidligere har toppet listen, har nå en 
prosentandel på 64 prosent, ned fra 76 prosent i for-
rige undersøkelse.

Det er grunn til å tro at det er oljerelaterte bedrifter 
som trekker ned ettersom oljeleverandørnæringen er 
noe mer avdempet til tiden fremover enn tidligere, 
men dette kommer vel og merke etter en periode 
med ekstremt høy aktivitet. Dette kommer også frem 
i Norges Banks undersøkelse Regionalt nettverk. Her 
kom det frem at oljeleverandørnæringen riktignok for-
venter fortsatt markert vekst de neste seks måneder, 
men at forventningen er noe nedjustert siden sentral-
bankens forrige undersøkelse publisert i mai. 
Vestlandsindeksen 3/2013 viser at andelen optimister 
i Hordaland har også falt, fra 70 prosent i forrige rap-
port til 65 prosent i denne utgaven. 
 
Minst optimistiske bedrifter finner man i Sogn og 
Fjordane hvor under halvparten svarer at de er posi-
tive til de neste seks måneder. Dette henger sammen 
med næringsstrukturen i fylket, hvor mange bedrifter 
utenom offentlig sektor tilhører næringene industri, 
kraft og oljeutvinning og varehandel og bilverksteder, 
hvor alle har svakt optimistisk syn på fremtiden.

SIDE 6   NUMMER 3- 2013



vestlandsindeks.no

Mest optimisme i Møre og Romsdal

Men aller flest optimister i byene  
Dersom man trekker ut de store byene Stavanger og 
Bergen for seg selv, ser vi at det er flest bedrifter i 
Bergen som ser lyst på fremtiden. Her svarer hele 71 
prosent av bedriftene at de forventer at utviklingen 
for virksomheten skal bli positiv det neste halve året. 
Stavanger følger tett på med en andel på 69 prosent. 
I Hordaland utenom Bergen er det betydelig mindre 
optimisme ettersom bare 56 prosent av bedriftene 
er positive til de neste seks måneder. I Rogaland 
ekskludert Stavanger er 62 prosent av bedriftene posi-
tive til fremtiden. Dette kan skyldes at det er innen de 
tjenesteytende næringene at vi finner bedriftene som 
er mer optimistiske enn før. Disse er typisk konsentrert 
i de store byene.

Nedtur for mindre sentrale strøk

Nedgang i nesten alle bransjer

Tjenestetilbydere alene med fremgang

Det synes tydelig at nærmest alle næringene har 
blitt noe mer avdempet i sine framtidsforventninger. 
I forrige rapport opplevde spesielt overnatting og 
servering økt optimisme. Hele 81 prosent så for seg en 
positiv utvikling neste seks måneder i undersøkelsen 
gjennomført i mai 2013.  I denne rapporten er det 
bare 64 prosent som melder om det samme. Dette er 
ikke overraskende da høysesongen for denne  
næringen er over. Vi ser også et betydelig fall i 
fremtids-optimismen til næringen industri, kraft og 
oljeutvinning, hvor antall optimister faller fra 74 
prosent til 54 prosent. Som nevnt tidligere, vekst-
forventningene til oljeleverandørene de neste seks 
måneder ser ut til å være noe lavere nå enn tidligere, 
og kan derfor forklare nedgangen i næringen.  
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Også bygg- og anleggsnæringen har blitt noe mindre 
optimistisk. Et kjøligere boligmarked kan være noe av 
grunnen til dette. Det ser nå ut til at årene med høy 
boligprisvekst er over, noe som igjen kan lede til en 
nedgang i boliginvesteringene. Igangsettingen av nye 
boliger har ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå sunket 
siden i fjor, mens analyseselskapet Samfunnsøkono-
misk analyse kan melde om at salget av nye boliger 
synker. Boliginvesteringene ser dermed ut til å gå fra 
å ha en kraftig positiv innvirkning på BNP til å virke 
moderat negativt på veksten de neste årene. Også 
optimismen i finans og fast eiendom er lavere, der 66 
prosent svarer at de er positive til utviklingen neste 
seks måneder mot 79 i forrige rapport. Dette kan 
henge sammen med usikkerhet rundt et nytt inter-
nasjonalt regelverk angående kapitalkrav for finans-
bransjen og en forventet nedkjøling av boligmarkedet.

Bedret lønnsomhet
Bedriftenes lønnsomhet de siste tre månedene er 
bedre enn tilfellet var i forrige rapport – indeksen 
er opp fra 57 til 59. 41 prosent av bedriftene mener 
utviklingen i lønnsomheten har blitt bedre. Siden Vest-
landindeks 3/2013 viser at det er færrest optimister i 
Sogn og Fjordane er det ikke uventet at det også er de 
som melder om en svakere utvikling i lønnsomheten 
enn bedrifter i andre fylker. Det er flest bedrifter i 
Hordaland som melder om bedre lønnsomhet, her er 
det 42 prosent som oppgir dette.

Utviklingen i lønnsomhet var særlig positiv for 
bedrifter med stor eksportandel. Eksportbedriftene er 
jevnt over relativt optimistiske. Bedre økonomisk ut-
vikling hos flere av våre handelspartnere og en svakere 
krone kan være noe av årsaken til dette. Bedriftene 
som eksporterer til Amerika har særlig stor tro på 
økt lønnsomhet fremover. Som forventet grunnet 
høysesong har utviklingen for bedrifter innen overnat-
ting og servering vært særs god, mens bedrifter innen 
informasjon og kommunikasjon har ikke hatt en fullt 
så positiv utvikling. Overnatting og servering skiller 
seg også ut med stor tro økt lønnsomhet. Det samme 
gjelder bygg og anlegg. Sett i lys av de svake tallene 
for igangsettelser av nye boliger som har kommet i 
det siste er det overraskende at bygg- og anleggsbran-
sjen på Vestlandet er såpass optimistisk.
 
Forventningsindeksen for lønnsomhet de neste 
seks månedene er på 63, hvilket er lavere enn sist, 
men fremdeles høyere enn utviklingen de siste tre 
måneder. Om lag 50 prosent av bedriftene forven-
ter bedret lønnsomhet. Sogn og Fjordane kommer 
dårligst ut også når det gjelder forventninger, mens 
bedriftene i Rogaland har størst forventninger til 
økning i lønnsomheten. Vestlandsindeks viser også at 
den gjennomgående gode optimismen ser ut til å ha 
fått fotfeste ettersom bedriftene med eksportandel, 
uavhengig av motpart, forventer bedre utvikling i 
lønnsomheten enn bedrifter uten eksport.  Da euroen 
ble omsatt rundt 7,30 på nyåret var flere industriledere 
ute og påpekte at den norske kronen var for sterk, 
spesielt i en periode da norske eksportbedrifter 

allerede slet med svak etterspørsel fra våre handels-
partnere. Kronen svekket seg gradvis mot euroen i 
løpet av de fem første månedene av året. Deretter 
så vi en markant svekkelse i juni. I den siste tiden har 
kronen svekket seg ytterlig, og euro har i perioder vært 
omsatt over 8,00 kroner. Kronen har også svekket seg 
tilsvarende mot dollaren: Fra 5,50 i februar til rundt 
6 i september. En svakere krone er ventet å gi store 
utslag på bunnlinjen til flere bedrifter, og forklarer nok 
mye av grunnen til at flere bedriftsledere melder om 
forventninger om økt lønnsomhet.

Færre investeringer, men planer om flere
For andre kvartal på rad ser vi nedgang i indeksen for 
investeringer. Også denne gangen synker indeksen for 
investeringer med to poeng – fra 56 i forrige rapport 
til 54 i inneværende – til tross for forventninger om 
økte investeringer i forrige rapport. Dette er i tråd med 
vekstreduksjonen Statistisk sentralbyrå rapporterer i 
kredittindikatoren K2.  Overordnet har 1 av 5 økt sine 
investeringer i løpet av de siste tre måneder mot 1 av 
4 i forrige rapport. Møre og Romsdal er eneste fylke 
der bedriftene ikke oppgir lavere investeringstakt enn i 
forrige rapport. Sogn og Fjordane er fylket der bedrift-
ene investerer minst. Dette er i tråd med det generelle 
inntrykket av utviklingen i næringslivet i fylket, men 
er likevel noe overraskende ettersom det var bedrift-
ene i nettopp Sogn og Fjordane som forventet størst 
investeringstakt da undersøkelsen ble gjennomført i 
andre kvartal. 
 
Indeksen for forventninger til investeringer de neste 
seks månedene er opp ett poeng til 58 poeng. 
Nærmere 30 prosent av bedriftene på Vestlandet 
melder om at de vil øke sine investeringer de neste 
seks måneder. Dette er tilnærmet likt som i forrige 
rapport. Sogn og Fjordane skiller seg også denne 
gangen ut som fylket med de mest optimistiske 
bedriftene, hvor 34 prosent vil øke sine investeringer. 
Bergen, med 34 prosent, deler optimismen, mens de 
andre ligger med en andel på rundt 27 prosent. 
 
Eksportbedriftene har jevnt over investert en del mer 
enn de bedriftene som ikke eksporterer. Eksportbedrif-
tene - særlig de som eksporterer til Europa – forventer 
relativt høyere investeringstakt de neste seks måned-
ene, men avstanden til bedriftene som ikke ekspor-
terer er noe mindre enn den har vært.
 
Bedrifter innen transport og lagring og faglig, viten-
skapelig og teknisk tjenesteyting har investert mest i 
det siste (begge 58 poeng). Industri, kraft og oljeut-
vinning (53 poeng) og informasjon og kommunikasjon 
(54 poeng) har investert lite på tross av at de meldte 
om store forventninger i forrige rapport (henholdsvis 
62 og 67 poeng). Det neste halve året er det særlig 
bedrifter i tjenesteytende næring som har størst 
forventninger til investeringstakten. Også Regionalt 
nettverks kontakter i tjenesteytende næringer har 
oppjustert investeringsplanene.
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Forventer økte investeringer

Stabil utvikling i utsalgsprisene
Indeksen for utviklingen i utsalgspriser de siste tre 
måneder ligger stabilt på 54 poeng. Forskjellene 
mellom fylkene er minimale. Også indeksen for for-
ventningene til utsalgsprisene de neste seks måned-
ene (55 poeng) er lik forrige rapport. Her er imidlertid 
variasjonen mellom fylkene større: Hordaland utenom 
Bergen (51 poeng) og Sogn og Fjordane (52 poeng) 
har minst tro på prisoppgang, mens Rogaland utenom 
Stavanger (58 poeng) har større tro på fremtidige 
prisøkninger.
 
Med unntak for bedriftene som eksporterer til Europa 
har eksportbedriftene hatt svakere, og til og med 
negativ utvikling i utsalgsprisene i det siste. Bedriftene 
som ikke eksporterer har kommet bedre ut.
 
Som ventet har overnatting og servering og bygg og 
anlegg økt prisene mer enn andre næringer i løpet 
av de siste tre månedene. Begge har vært inne i 
høysesong. I tillegg har den svært gode sommeren 
sannsynligvis gitt ekstra god inntjening fra turisme. 
Varehandel og bilverksteder kommer på sin side ut 
med helt nøytral utvikling i utsalgsprisene. 
 
Bedriftene innen faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting, forretningsmessig og annen tjeneste-
yting og overnatting og servering har størst tro på 
fremtidige prisøkninger hvor 32 prosent av bedriftene 
forventer økte utsalgspriser. Det er flest bedrifter 
innen finans og fast eiendom og varehandel og 
bilverksteder som forventer at utsalgsprisene vil 
bli noe redusert. For finansbransjens del kan dette 
skyldes at bankene har økt lånerentene i det siste. 
Eiendomsbransjen er som nevnt forberedt på lavere 
boligprisvekst. I detaljhandelen har det vært en positiv 
utvikling i klesprisene, som for første gang på tolv år 
vokste fra august 2012 til august 2013, og derfor kan 
behovet for en videre prisoppgang være redusert.

I undersøkelsen blir det også spurt om hva bedriftene 
anser som hovedårsaken til prisoppgangen. 

31 prosent svarer at økt etterspørsel er hovedår-
saken, mens 63 prosent svarer økte kostnader. Dette 
er temmelig stabilt siden Vestlandsindeks 2/13, da 
tilsvarende tall var 30 og 64. De minste bedriftene 
(ti eller færre årsverk) er mest bekymret for økte 
kostnader, mens bedriftene med mer enn 10 ansatte 
ser ut til å ha bedre kontroll på kostnadene sine. Vi 
finner samme trend om vi deler inn bedriftene etter 
omsetning.

Bedriftene i Sogn og Fjordane har spesielt stor tro 
på økt etterspørsel (47 prosent), mens Rogaland (66 
prosent) og Møre og Romsdal (67 prosent) er fylkene 
der bedriftene i størst grad forventer økte utsalgspriser 
som følge av kostnadsvekst.
 
Størst vekt på kostnadsvekst legger bedrifter innen 
transport og lagring (79 prosent), finans og fast 
eiendom (80 prosent) og forretningsmessig og annen 
tjenesteyting (84 prosent). Primærnæringene er i an-
dre enden av skalaen – bare elleve prosent ser for seg 
at kostnadsvekst fører til økte utsalgspriser.
 
Brutt ned på kostnadstype er det en markant økning 
i andelen som tror på høyere priser på innkjøp som 
hovedårsak til økning i utsalgspriser (opp fra 54 til 67 
prosent).
 
Stabil sysselsetting
Sysselsetningsindeksen for de siste tre månedene er 
opp til 54 poeng fra 53 i forrige undersøkelse. Alle 
fylkene er temmelig stabile siden forrige rapport med 
unntak av Møre og Romsdal, som er opp fra 50 til 53. 
Det har også vært et skifte i veksten i sysselsetningen i 
Rogaland. I Vestlandsindeks 2/13 lå Rogaland utenom 
Stavanger og Stavanger temmelig jevnt med hen-
holdsvis 55 og 56 poeng. Denne gangen har Rogaland 
utenom Stavanger sunket til 52, mens Stavanger har 
steget til 58.
 
Eksportbedriftene har hatt en marginalt større vekst i 
antall ansatte enn bedriftene uten eksport. Bedrifter 
med virksomhet innen informasjon og kommunikasjon 
(60 poeng) og faglig, vitenskapelig og teknisk  
tjenesteyting (57 poeng) trekker opp, mens blant an-
net finans og fast eiendom (51 poeng) trekker ned.  
 
Overordnet er det nærmere 30 prosent av bedriftene 
som antar at de vil øke antall ansatte de neste seks 
måneder. Dette er på samme nivå som i forrige rap-
port. Fremdeles ser det ut til at det er de store byene 
som står for mesteparten av sysselsettingen. 
I Stavanger forventer fire av ti bedrifter å ansette flere. 
Bedriftene i Bergen er ikke langt unna, men en andel 
på 36 prosent av bedriftene. I Rogaland utenom  
Stavanger og Hordaland uten Bergen er tilsvarende 
andel bare 28 prosent og 19 prosent. Det er bare 
6 prosent av bedriftene som signaliserer at de vil 
redusere antall årsverk, men dette er noe høyere enn 
ved forrige 
publisering ettersom prosentandelen da var på 3 
prosent. 
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Det kan se ut som om det er bedrifter i næringen 
overnatting og servering som står for det mesteparten 
av denne oppgangen.  
 
Eksportbedriftenes relative optimisme gjenspeiles 
også her – de ligger seks til ti poeng over bedriftene 
som ikke eksporterer i forventninger til økning i antall 
årsverk i løpet av de kommende seks månedene. 
Dette har nok med at flere av eksportbedriftene har i 
en lengre periode vært preget av svak eller svakere 
etterspørsel fra våre handelspartnere, en trend som 
ser ut til å være over, og dermed kan det være behov 
for å flere ansatte igjen. 

 
Vestlandsindeks 3/2013 viser at mange av bedriftene 
på Vestlandet fremdeles ville hatt vanskeligheter når 
det gjelder kapasitet dersom etterspørselen økte. 1 
av 4 oppgav dette i Vestlandsindeks 3/2013, mot 28 
prosent i forrige rapport. Knapphet på arbeidskraft er 
fremdeles et foruroligende tema ettersom 69 prosent 
av bedriftene oppgir dette som en av faktorene som 
skaper kapasitetsvansker. Dette er en marginal ned-
gang fra forrige rapport hvor 73 prosent av bedriftene 
oppgav dette som en hemsko. Som tidligere rapporter 
har vist er det tilgangen til faglært arbeidskraft som 
er vanskeligst å få ta i, men bedriftene påpeker også 
knapphet på langtidsutdannet arbeidskraft.

SIDE 10   NUMMER 3- 2013



vestlandsindeks.no

NUMMER 3 - 2013    SIDE 11



VESTLANDSINDEKS.NO


