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KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV

Optimismen
bremser

blant Vestlandsbedriftene

OLJEAKTØRERS KOSTNADS- OG
INVESTERINGSKUTT SKAPER
BEKYMRING

80 % av bedriftene tror næringslivet
på Vestlandet vil bli påvirket av
investerings- og kostnadskutt hos
oljelokomotivene.

RAPPORTEN UTBARBEIDES AV:

FÆRREST OPTIMISTER
I ROGALAND

Bare 50 % av bedriftene i Rogaland ser
positivt på de kommende 6 måneder.

RUSSLAND-STOPP

7 av 10 bedrifter tror russisk import
forbud vil påvirke næringslivet
på Vestlandet.

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 11. utgaven av Vestlandsindeks, og
undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i
perioden 12. august til 26. august 2014. Bedriftene er
tilfeldig utvalgt 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
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Vestlandsindeks 3/2014

økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall
under 50 indikerer pessimisme.
For tredje kvartal 2014 viser Vestlandsindeks en
resultatindeks på 62,2 og en forventningsindeks på
64,5. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse
av markedssituasjonen de siste tre måneder mens
forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til
markedssituasjonen til de neste seks måneder. Tilsvarende tall for andre kvartal 2014 var 65,0 og 66,6. Dette
kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne
om hvordan Statoil og andre oljeaktørers kostnads- og
investeringskutt vil påvirke næringslivet på Vestlandet
og egen bedrift. Vi har også spurt bedriftene om hvor
sannsynlig det er at de vil iverksette effektiviseringstiltak
de neste 12 måneder og hvilke to tiltak bedriftene i så fall
ville prioritert. Avslutningsvis har bedriftene blitt spurt om
hvorvidt Russlands importforbud vil påvirke næringslivet
på Vestlandet.
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Optimismen dominerer fortsatt blant
Vestlandsbedriftene i målingen foretatt
i tredje kvartal 2014, men både resultatog forventningsindeksen faller, noe
som skyldes spesielt svakere utvikling i
etterspørsel- og sysselsettingsindeksen.
Svak utvikling i næringen industri, kraft og
oljeutvinning forklarer mye av nedgangen.
Vestlandsindeks 3/2014 viser videre at
åtte av ti bedrifter er bekymret for at
effektivisering- og investeringskutt i
oljesektoren vil påvirke næringslivet på
Vestlandet, mens bare to av ti bedrifter
frykter at dette vil påvirke egen bedrift.
Samtidig venter syv av ti bedrifter at det
nylig innførte importforbudet fra Russland
vil påvirke næringslivet på Vestlandet.
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Næringen industri, kraft og oljeutvinning er en av
de minst optimistiske næringene i Vestlandsindeks
3/14. Bare overnatting og servering har et mer
negativt fremtidssyn. Nedgangen i industri, kraft
og oljeutvinning antas å ha sammenheng med

Statistisk sentralbyrås lavere investeringstelling for de
neste par årene. I tillegg har Statoil og andre større
oljevirksomheter varslet at selskapene skal kutte ned
på kostnadene og redusere investeringene.

Forventningsindeks etter næring

måneder er 54 prosent positive og 7 prosent negative,
sammenholdt med henholdsvis 61 prosent positive og
5 prosent negative i forrige rapport.
Forventningsindeksen, en indikasjon på Vestlands
bedriftenes forventning til de neste seks månedene,
viser en nedgang fra 66,6 til 64,5 poeng. Dermed
avsluttes den positive trenden som indeksen har
vist gjennom det siste halvåret. På tross av en
nedgang er imidlertid fremdeles 60 prosent av
bedriftene positive til fremtidig utvikling de neste to
kvartalene, mens 6 prosent er negative. Det er særlig
de største bedriftene, målt i både antall ansatte og
omsetning, som i størst grad er negative. En stor
andel av disse finner vi i næringene industri, kraft og
oljeutvinning og bygg og anlegg. Sett bort ifra en
flat investeringsutvikling, trekker alle underindeksene
ned. Bedriftene er tydelig bekymret for svekket
etterspørsel. Ringvirkningen av svakere etterspørsel
synes å ha gitt utslag i form av svakere forventning til
sysselsettingen.

75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55

2012 Q1

2012 Q2

2012 Q3

2012 Q4

2013 Q1

NUMMER 3 – 2014

2013 Q2

2013 Q3

2013 Q4

2014 Q1

2014 Q2

2014 Q3

Forretningsmessig,
faglig, vit.
og tekn.
+ IKT
Forretningsmessig,
faglig,
vlt.tjenesteyting
og tekn. tjenesteyting
+ IKTIndustri, kraft, oljeutvinning
Industri, kraft, oljeutvinning

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet

Svarene i Vestlandsindeks 3/14 tyder på at dette har
forplantet seg videre til andre bedrifter i petroleums
næringen. Alle underindeksene i industri, kraft og
oljeutvinning peker nedover, med etterspørsel som
den største driveren. 13 prosent av bedriftene er
negative med hensyn til utviklingen i etterspørsel,
som er den høyeste andelen i rapporten sett bort
ifra næringen shipping, transport og lagring. I andre

Resultatindeksen viser hvordan bedriftene har opplevd
den økonomiske situasjonen de siste tre måneder.
Denne indeksen viser en nedgang fra 65 til 62,2
poeng, og befinner seg dermed på et noe lavere
nivå enn på samme tid i fjor. For de tre foregående
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66,1
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Olje- og gassektoren tynger

Lavere optimisme

68,9
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Overnattings- og serveringsvirksomhet

Overnattings- og serveringsvirksomhet

rekke kommer også redusert optimisme knyttet
til investeringer. Nærmere 1 av 4 bedrifter melder
om at de vil øke investeringene sine i løpet av de
neste seks månedene, hvilket er en nedgang på 9
prosentpoeng fra forrige rapport. Denne reduserte
investeringsgiveren i industri, kraft og oljeutvinning
stemmer overens med fallet i oljeinvesteringene.
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Når Vestlandsindeks 3/14 ber utvalget av bedrifter
om å vurdere hvordan næringslivet på Vestlandet vil
påvirkes av Statoils og andre oljeaktørers investeringsog kostnadskutt, er bekymringen stor. 8 av 10 bedrifter
svarer at de tror kuttene vil gi negative effekter,
mens kun 1 av 10 tror ikke det vil ha betydning for
næringslivet på Vestlandet. Når bedriftene så skal
vurdere effektiviseringens påvirkning på sin egen
bedrift, forventer til sammenligning kun 25 prosent at

de blir rammet. En mulig forklaring på at færre tror de
vil bli direkte påvirket er at næringslivet på Vestlandet
består av flere små- og mellomstore bedrifter som
ikke nødvendigvis er direkte knyttet til olje- og
gassektoren. Nedbrytning av bedriftenes respons
viser at det er nettopp de store bedriftene, med deler
av omsetningen knyttet til olje- eller gassvirksomhet,
som skiller seg negativt ut.

vestlandsindeks.no

Utviklingen i industri, kraft og oljeutvinning er
analog med utviklingen i Rogaland. Figuren under
viser at resultatindeksen for Rogaland er tett
korrelert med resultatindeksen for industri, kraft og
oljeutvinning (stiplete linjer). Samtidig tyder figuren
på at næringen gjennomgående opplever den
økonomiske situasjonen noe mindre god enn det
Rogalandsbedriftene gjør.

Det samme bildet tegner seg når vi ser på
fremtidsforventningene. Næringen industri, kraft og
oljeutvinning ser litt mindre optimistisk på fremtiden
enn det alle bedriftene samlet i Rogaland gjør.

Resultat – og forventningsindeksen for Rogaland sammenlignet med næringen
industri, kraft og oljeutvinning

Tror du at oljeaktørers annonserte investerings- og kostnadskutt vil påvirke næringslivet på Vestlandet og din bedrift?
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Næringslivet på Vestlandet generelt

Færre optimister i alle fylker

For første gang siden indeksen ble lansert i
begynnelsen av 2012 er Rogaland det minst
optimistiske fylket, og en bidragsyter til at
forventningsindeksen trekkes vesentlig ned. Bare
halvparten av bedriftene i Rogaland ser positivt på
de kommende seks måneder, sammenlignet med
henholdsvis 62 prosent i Møre og Romsdal, 63 prosent
i Sogn og Fjordane og 68 prosent av bedriftene i
Hordaland. Ettersom spesielt Rogaland har næringer
rettet mot petroleumsindustrien antas den svekkede
veksten i oljeinvesteringene å være den dominerende
årsaken til den negative forventningsdannelsen.

Vestlandsindeks 3/14 viser at bedrifter i alle fylker
har lavere forventninger til det neste halve året
enn i forrige rapport. Størst negativ endring ser vi i
Rogaland
Forventningsindeks for de forskjellige fylkene
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Rogaland er også fylket som er minst optimistisk
hva gjelder utviklingen i etterspørsel det neste
halvåret. Kun 48 prosent er optimistiske, hvilket i
snitt er 13 prosentpoeng lavere enn i de tre andre
vestlandsfylkene. Til sammenlikning var 62 prosent
av bedriftene i Rogaland optimistiske med hensyn
til etterspørsel i forrige rapport. Rogaland har også
den laveste investeringsgiveren på Vestlandet. Kun
20 prosent av bedriftene melder om at de vil øke
investeringene de neste seks månedene, ned fra 30
prosent i forrige rapport.
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må plassen deles med Hordaland. Hovedårsaken til
indeksnedgangen skyldes forventninger om lavere
lønnsomhet, men også indeksen for lønnsomhet og
sysselsetting peker nedover. Investeringsindeksen
holder seg mer eller mindre stabil.
Hordaland er det fylket med det minste fallet i
optimisme, målt i forhold til de andre fylkene på
Vestlandet. 68 prosent av bedriftene svarer at de ser
lyst på utviklingen de kommende seks måneder, mens
8 prosent er negative. Basert på enkeltindikatorer
er det lønnsomhet-og sysselsettingsindeksen som
peker nedover, mens utviklingen i etterspørselen og
investeringene forventes å være noenlunde lik de
neste seks måneder.
Sogn og Fjordane har et generelt fall i optimisme,
og forventningsindeksen faller fra 66 til 64 poeng.
Det er særlig forventning om lavere lønnsomhet og
sysselsetting som trekker ned indeksen. 63 prosent av
bedriftene melder likevel at de er positive til det neste
halve året. Bedriftene i fylket har også den beste
opplevelsen av resultatet de siste tre månedene. 54
prosent melder om at utviklingen har vært positiv.

Møre og Romsdal har i en lengre periode tronet øverst
med flest optimistiske bedrifter, men i denne målingen
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Lavere jobbvekst

I løpet av 2014 har man kunnet lese avisoverskrifter
om at stadig flere bedrifter skal spare penger og om
nedskjæringer.
Vestlandsindeks 3/14 viser at sysselsettings
forventningene til bedriftene på Vestlandet avtar, og
indeksen er på sitt laveste nivå noensinne. 25 prosent
av bedriftene melder om at de vil øke antall årsverk de
neste to kvartaler, mens 10 prosent melder at de vil
redusere antall årsverk. Bedriftene i de fleste fylker

har forventninger om lavere sysselsetting, men det
er særlig forventningsindeksen for sysselsetting i
Rogaland som trekker ned. I Rogaland står over
5.600 personer helt uten arbeid ved utgangen av
august, og sammenlignet med samme periode i fjor
har arbeidsledigheten i fylket økt med 16 prosent.
Imidlertid - selv med oppgang i antall arbeidsledige,
er arbeidsledigheten ved utgangen av august bare 2,2
prosent, noe som er den laveste ledigheten i landet
sammen med Sogn og Fjordane.
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som ville vært viktigst i en effektiviseringsprosess,
prioriteres det å redusere antall ansatte samt å
reforhandle kontrakter med leverandører. 46 prosent
oppgir at de ville redusert antall ansatte, mens
26 prosent ville reforhandlet kontrakter med sine
leverandører. Av vestlandsfylkene er det flest bedrifter

i Hordaland som ønsker å effektivisere. Her svarer
1 av 2 bedrifter at de sannsynligvis vil effektivisere.
Hordaland er også det fylket hvor flest bedrifter,
om lag 50 prosent, svarer at dersom de skal kutte
kostnader er det viktigste tiltaket å nedbemanne.

Dersom din bedrift skulle spare kostnader, hva ville vært de to viktigste tiltakene dere ville gjennomført?
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Den negative sysselsettingstrenden i Rogaland er
ikke overraskende ettersom et økt fokus på kostnader
i olje- og gassektoren har ført til nedbemanning i en
rekke bedrifter, og da særlig i leverandørindustrien.
For eksempel har både Aibel og Akers enhet innen
vedlikehold og modifikasjoner varslet nedbemanning
i løpet sommeren. Av Vestlandsindeks 3/14 kommer
det frem at bare 1 av 5 Rogalandsbedrifter melder
om at de vil øke antall årsverk det neste
halve året. Det er kun bedriftene i Sogn
og Fjordane som er mindre optimistiske.
Bare 18 prosent av bedriftene vil øke
antall årsverk. Lavest forventet endringer
i sysselsettingen finner man i Møre og
Romsdal. Her svarer som tidligere rundt
30 prosent av bedriftene at de vil ansette flere i
løpet av det neste halve året. Skal vi imidlertid tro
Vestlandsindeks 3/14 er det grunn til å tro at en rekke
andre selskaper vil varsle nedbemanning i løpet av
høsten, og da trolig bedrifter i alle fylker.
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Kostnadsfokus

I Vestlandsindeks 3/14 har bedriftslederne blitt spurt
om det er sannsynlig at de kommer til å iverksette
ekstra effektiviseringstiltak det neste, kommende året.
Av svarene fremgår det at 40 prosent betrakter
det som sannsynlig at de vil iverksette ekstra
effektiviseringstiltak i løpet av de neste 12 månedene.
Det er bedrifter i alle næringer som melder
dette, og det er relativt liten variasjon fra
næring til næring.

Effektivisering
på moten?

SIDE 6

Det er imidlertid flest bedrifter innen
industri, kraft og oljeutvinning som svarer
det er svært eller ganske sannsynlig (46 %)
at de vil iverksette ekstra tiltak, mens det er færrest
innen forretningsmessig, faglig, vitenskapelig og
teknisk tjenesteyting (34 %).
Samtidig er det bedriftene med størst omsetning som
skiller seg ut. Når bedriftene så oppgir hvilke to tiltak
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De potensielle effektene av effektivisering kan være
både positive og negative. På den ene siden vil
sysselsettingen påvirkes av nedskjæringer. Hvorvidt
denne effekten er negativ i et lengre perspektiv
avhenger av arbeidsmobiliteten i regionen. For
arbeidere i eksempelvis oljesektoren er mobiliteten
typisk høy, og det vil kunne motvirke den negative
effekten av nedskjæringer.
På den andre siden står
bedriftene som vil nyte godt av
effektiviseringen, kanskje spesielt
i form av bedre lønnsomhet.

Russisk importforbud

Russland annonserte i august 2014 at de vil innføre
importforbud overfor norske varer, som omfatter frukt,
grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter. Russland har
innført forbud som svar på at vestlige land, herunder
Norge, har innført restriktive tiltak. Importstansen
antas å ramme blant annet norsk sjømatnæring.
Vestlandsindeks 3/14 har spurt
hvorvidt bedriftslederne tror
importforbudet vil påvirke
næringslivet i landsdelen,
og svarene viser at 7 av 10
bedrifter tror importstansen
vil påvirke. Den fylkesmessige
responsen gjenspeiler omfanget
av den marine næringen på
Vestlandet, med Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal i spissen. Eksempelvis svarer hele 77
prosent av bedriftene i Møre og Romsdal at de tror
importforbudet vil ha betydning mot bare 55 prosent i
Rogaland. I Hordaland tror 76 prosent at det kommer
til å påvirke, mens 73 prosent svarer dette i Sogn og
Fjordane.

«Nord-Vestlandet
frykter Russland-forbud,
Sør-Vestlandet frykter
oljeinvesteringskutt»

Etter flere år hvor det har vært
vanskelig å få tak i kvalifisert
arbeidskraft, som en følge
av lav arbeidsledighet, kan
det nå bli lettere å få tak i
arbeidere med høy, relevant
kompetanse. For bedrifter som tidligere måtte si
nei til nye prosjekter på grunn av utfordringer med
å få tak i kvalifisert og tilstrekkelig kompetanse og
personell kan effektivisering i næringen generelt
være positivt. Mer tilgjengelig arbeidskraft kan
også dempe lønnsveksten. Den totale effekten vil
nødvendigvis avhenge av styrken på nedskjæringene,
omstillingsevne og bedringen i lønnsomheten for
bedriftene.
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Et interessant moment i svarene er at det er relativt
liten variasjon fra bransje til bransje i andelen som

SIDE 7
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tror importforbudet vil ha påvirkning på næringslivet.
Andelen bedrifter innen næringen jordbruk, skogbruk
og fiske som tror dette vil påvirke er på linje med
øvrige næringer. Det kan tyde på at det eksisterer

relativt stor usikkerhet og uvitenhet om hvordan
importforbudet kan komme til å påvirke, eller at
aktører innen de rammede næringene vet å omgå
forbudet og finne nye løsninger.

Russland annonserte nylig at de vil innføre importforbud overfor norske varer. I hvilken grad tror du dette vil påvirke næringslivet på
Vestlandet?

70 %
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Vestlandsøkonomi = norsk økonomi?

at den reduserte optimismen på Vestlandet skyldes
spesielt nedgang i næringene industri, kraft og
oljeutvinning og bygg- og anlegg, som begge står
svært sterk på Vestlandet. Spørsmålet er om den
negative markedsutviklingen på Vestlandet, drevet
av disse to næringene, faktisk gir indikasjoner på
utviklingen i norsk økonomi.

Vestlandsbedriftenes oppfatning av
markedssituasjonen har tidligere samsvart godt
med den generelle utviklingen i norsk økonomi.
Dette kan vi se ut i fra grafen under som illustrerer
at resultatindeksen er tett korrelert med utviklingen
i norsk fastlands-BNP. Vestlandsindeks 3/14 viser

Utvikling Resultatindeks vs. Fastlands-BNP
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Negative ringvirkninger, eller
sesongvariasjon?

Lavere aktivitet i bygg- og
anleggsvirksomhet

Forretningsmessig, faglig, vitenskapelig og teknisk
tjenesteyting er en annen bransje som står ovenfor
redusert optimisme. Nedgangen kan antakelig kobles
til fallet i oljeinvesteringene. Lavere oljeinvesteringer
vil typisk føre til lavere konsum av eksempelvis
ingeniørtjenester og andre forretningsmessige
tjenester.

Boligmarkedet viser imidlertid tegn til bedring, blant
annet for salg og igangsetting av nye boliger, men
sammenliknet med fjoråret er nedgangen fremdeles
betydelig. Boligprodusentenes forening påpeker
eksempelvis at igangsettingen av boliger i juni er
hele 18 prosent lavere enn på samme tid i fjor. For
Vestlandsbedriftene kan den forventede nedgangen
i lønnsomhet skyldes dyre tomtekjøp, kombinert med
høye bygge-kostnader. At boligmarkedet viser tegn
til bedring er positivt, men det er verdt å merke seg at
prisstigningen er mye lavere enn tidligere. I tillegg er
etterspørselen etter nye boliger fortsatt svekket.

Overnattings- og serveringsvirksomhet er en bransje
som normalt preges av store sesongvariasjoner
med høyest aktivitet i andre kvartal, da aktiviteter
knyttet til sommerturisme er på sitt høyeste.
Sesongvariasjoner gjør at forventningsindeksen til
bransjen normalt faller i tredje kvartal. Det som er
spesielt for Vestlandsindeks 3/14 er at indeksen faller
til sitt laveste nivå noensinne. 46 prosent er positive
til utviklingen det neste halve året, en nedgang på
hele 18 prosentpoeng målt relativt til tredje kvartal
2013. Fallet kan muligens forklares med lavere
aktivitet i norsk økonomi, i tillegg til økt kostnadsfokus
i øvrige bedrifter som medfører lavere konsum av
de varer og tjenester som bransjen tilbyr. Samtidig
kan fallet i oljeinvesteringene og den reduserte
aktiviteten i oljesektoren ha bidratt til den negative
forventningsutviklingen.
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Vestlandsindeks 3/14 viser at forventningsindeksen til
bransjen bygg- og anleggsvirksomhet faller, etter at
optimismen har steget de to siste kvartalene. Utvalget
i denne næringen besto i dette kvartalet primært av
bygg-virksomheter, det vil si bedrifter som er rettet inn
mot boligbygging og andre oppføringer av bygninger.
Basert på underindeksene er det spesielt
lønnsomhetsindeksen som trekker ned. Indeksen
faller med 7,4 poeng, og når dermed et historisk
bunnivå. Bedriftene i næringen er de som i minst grad
forventer at lønnsomheten vil bli bedre de neste seks
månedene, med 37 prosent.
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