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ROGALAND OVER DET VERSTE?
Resultatindeksen for Rogaland er nå 
på det samme nivået som Hordaland, 
og det er økt optimisme blant olje og 
gassrelaterte bedrifter. 

ØNSKER LAVERE SELSKAPSSKATT 
FOR Å ØKE INVESTERINGENE
Hele 58 prosent av bedriftslederne sier 
at dersom skattenivået reduseres vil de 
benytte midlene til å investere mer.

INVESTERINGENE UTEBLIR 
Økt etterspørsel driver økt optimisme, 
men investeringene holder seg stabilt 
lave.
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Bunnen er nådd – men når 
kommer oppturen?
Vestlandsindeks 3/2016 viser for første gang på 
over 2 år en positiv utvikling og er på sitt høyeste 
nivå siden andre kvartal i 2015. Underindeksene 
viser at den positive utviklingen er i hovedsak drevet 
av økt etterspørsel. Alle fylkene viser tegn til vekst 
siden forrige kvartal, utenom Sogn og Fjordane som 
befester sin sterke posisjon og ligger på samme nivå 

som forrige kvartal. Sterkest er veksten i Rogaland og 
Møre og Romsdal. I denne Vestlandsindeksen har vi 
også sett på kredittilgang, skattetrykk og investering. 
Bedriftene melder om god kredittilgang, men likevel 
uteblir investeringene. Bedriftslederne på Vestlandet 
opplever at skattenivået er et hinder for økte investe-
ringer og fremtidig vekst.

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 19. utgaven av Vestlandsindeks, og under-
søkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 
15.–29. august 2016. 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 neste halvår.

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 2016 viser Vestlandsindeks en 
resultatindeks på 58,7 og en forventningsindeks på 
62,0. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse 
av markedssituasjonen de siste tre måneder mens 
forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til 
markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende 
tall for andre kvartal 2016 var 56,4 og 60,6.

FORVENTNINGS- OG RESULTATINDEKS
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FORVENTNINGSINDEKS  VS OLJERELATERT
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Resultatindeksen, som indikerer hvordan bedriftene 
på Vestlandet har opplevd den økonomiske 
situasjonen de siste tre måneder øker for første gang 
på over to år, fra 56,4 poeng i forrige rapport til 58,7 
poeng. Vestlandsindeks viser videre at det er særlig 
etterspørselsindeksen og lønnsomhetsindeksen 
som trekker opp. Underindeksene for investering og 
sysselsettingen holder seg fortsatt flat.

Forventningsindeksen, som viser forventet utvikling 
neste seks måneder, stiger fra 60,6 poeng til 62,0 
poeng, og bare 9 % av bedriftene har et pessimistisk 
syn på det neste halvåret. Som i resultatindeksen er 
det underindeksene for etterspørsel og lønnsomhet 
som trekker opp. Veksten ser vi spesielt i Rogaland 
og Møre og Romsdal, mens Hordaland og Sogn og 
Fjordane holder seg nokså stabil.

Vestlandsindeks 3/2016 viser fortsatt en tydelig 
todeling mellom oljerelaterte virksomheter og de som 
ikke er oljerelaterte. Likevel er det nå økt optimisme 
blant oljerelaterte bedrifter der indeksen viser positive 
forventninger for de neste 6 månedene. For selskaper 
med over 50 % omsetning eksponert mot olje- og 
gassektoren ligger nå forventningsindeksen på 52 
poeng, opp fra 44 poeng i samme tid i fjor.  Dette 
gjenspeiles i spesielt Rogaland der både resultat- og 
forventningsindeksen tydelig øker fra forrige kvartal. 
For selskaper som ikke har noen omsetning relatert til 
olje- og gassektoren er imidlertid utviklingen flat fra 
foregående kvartal. 

Økt optimisme blant olje- og gass relaterte selskaper

Vestlandsindeks 3/16 viser også at mens 12 prosent 
svarer at de reduserte bemanningen i tredje kvartal, 
er det bare 9 prosent som forventer å redusere antall 
årsverk i løpet av de neste seks måneder. 

Det er imidlertid fortsatt et relativt stort gap mellom 
forventningen til bemanningskutt i selskaper som 
ikke er oljerelatert versus bedrifter som er relatert til 

oljenæringen, men gapet er mindre nå enn det har 
vært i de foregående kvartaler. Hovedforklaringen er 
at de mest oljerelaterte bedriftene forventer lavere 
bemanningskutt nå. Trolig er ledighetstoppen nådd, 
også på Vestlandet. 

Bedre arbeidsmarked fremover?
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FORVENTNINGSINDEKS FOR 
ETTERSPØRSEL OG INVESTERINGER

Andel som forventer å redusere antall årsverk de neste 6 mnd

Forventningsindeksen for underindeksene etterspørsel og investeringer

Det vil alltid være stor usikkerhet med å fastslå 
konjunkturelle vendepunkt. Vestlandsindeks 3/2016 
bekrefter riktignok at tilliten til husholdningene 
vender tilbake, og etterspørselsindeksen stiger. Men er 
oppgangen god nok til å varig løfte veksten i Norsk og 
Vestlandsk økonomi? 

Over tid må det investeringer til for å øke produktivi-
teten i bedriftene og derigjennom skape varig vekst i 
økonomien. Siden Vestlandsindeksens oppstart i 2012 
har investeringsindeksen vist en relativt flat utvikling, 
mens etterspørselsindeksen har vist seg å drive 
konjunkturutviklingen.

Investeringsbildet fra Vestlandsindeksen samsvarer 
godt med at veksttakten i norsk økonomi har avtatt 
siden finanskrisen. Nasjonalregnskapstall fra SSB 
viser også at foretaksinvesteringene som andel 
av fastlands-BNP har avtatt og ligget flatt siden 
finanskrisen. Det lave rentenivået har tilsynelatende 

ikke vært tilstrekkelig for å løfte investeringene. 

I denne runden av Vestlandsindeksen har vi derfor 
sett nærmere på bedriftenes kredittilgang, skattetrykk 
og investeringsvilje. Det lave rentenivået har til nå ikke 
bidratt til å løfte foretaksinvesteringene i nevneverdig 

Blaff eller varig oppgang?
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grad. Det kan tyde på at bedriftenes investeringsvilje 
uteblir av andre årsaker. Norge og Vestlandet er ikke 
alene med denne utfordringen, men deler den med 
andre modne økonomier, som viktige forklaringer.  

Bedriftene på Vestlandet melder om god kredit-
tilgang, og over 80 % svarer at tilstrekkelig tilgang på 
kapital ikke er et hinder for å gjennomføre investerin-
ger. Det kan tyde på det rentenivået bedriftene står 
overfor er tilstrekkelig lavt. 

Likevel uteblir investeringene. Vi har videre spurt 
hvilken skatt det er formålstjenlig å redusere og hva 
økte midler vil brukes til. 

Bedriftene på Vestlandet opplever at skattenivået er 
et hinder for økte investeringer og fremtidig vekst. 
Skulle skattetrykket reduseres viser det seg at nærmere 
55 % av bedriftene ønsker kutt i selskapsskatten. 
Dette til tross for at selskapsskatten ble redusert 
i 2016 til 25 % fra 27 % med indikasjoner for 
ytterligere reduksjon til 23 % i 2018 fra Regjeringen. 
33 % svarer at det hadde vært fordelaktig med kutt i 
formuesskatten og 26 % svarer kutt i utbytteskatten. 

ANDEL BEDRIFTER SOM ØNSKER SKATTETYPE 
REDUSERT VED EVENTUELLE SKATTEKUTT
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Selskapsskatten Formuesskatten Skatt på utbytte

DERSOM BEDRIFTENS SKATTEKOSTNADER BLE 
REDUSERT, HVILKE FORMÅL VILLE DERE BENYTTE DISSE 

MIDLENE TIL?
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Andel bedrifter som ønsker skattetype redusert ved eventuelle skattekutt

Dersom bedriftens skattekostnader ble redusert, hvilke formål ville dere benytte disse midlene til?
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Dersom skatten ble redusert, svarer hele 58 % av 
bedriftene at de ville ha økt investeringene. 

Ser vi på selskapenes størrelse er det de største 
bedriftene som mener at et skattekutt ville ført til 
større investeringslyst, hvor hele 75 % svarer at de 
ville økt investeringene sine.

74 % av bedriftene som retter seg mot eksportmar-
kedet melder om økte investeringer ved et skattekutt, 
mot 56 % som ikke driver med eksport. Bedrifter 
innen industri, kraft og oljeutvinning ville i størst grad 
bli motivert til å øke investeringene ved et skattekutt. 
70 % innen denne næringsgruppen mener dette mot 
rundt 60 % i de andre næringene.

Rangerer vi på selskapets alder, er det flest unge 
selskaper som er villig til å øke investeringene ved 
et skattekutt. 67 % av selskaper under 2 år hadde 
økt investeringene med lavere beskatning mot eldre 
selskaper som ligger rundt snittet på 60 %.  

En annen interessant observasjon er at i det er 
bedrifter hvor den største eieren enten er en familie 
(63 %) flest svarer de ville benyttet sparte skattekro-
ner til å investere mer. Motsatt er det i bedrifter hvor 
hovedeier er en annen utenlandsk bedrift at færrest 
ville benyttet sparte skattekroner til å øke investerin-
gene. Der svarer 39 % at de ville gjort det. ANDEL BEDRIFTER SOM ØNSKER Å ØKE 

INVESTERINGENE VED REDUSERT SKATT VS
ALDER
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Fra Vestlandsindeks 3/2016 kommer det frem at det 
er spesielt mindre og mellomstore selskaper som ikke 
er eksponert mot olje- og gass næringen som gjør 
det best i tredje kvartal. Veksten kommer likevel fra fyl-
kene Rogaland og Møre og Romsdal som i større grad 
er eksponert mot næringer innen olje- og gass. Dette 
kommer trolig av at oljeprisen har sluttet å falle, kost-
nadene er mer under kontroll og kronekursen holder 
seg svak. Rogaland økte fra 52,5 poeng i andre kvartal 
til 57,6 poeng i tredje kvartal som er det sterkest siden 
første kvartal i 2015. Indeksen for Rogaland er nå på 
det samme nivået som Hordaland og de rapporter om 
høyere etterspørsel, økt sysselsetning og lønnsomhet. 
De samme tendensene melder bedriftene i Møre og 
Romsdal, som har hatt en god utvikling siden forrige 
periode hvor alle underindeksene peker oppover. 
De gikk fra 58 til 59,6 poeng fra forrige kvartal. 
Forventningsindeksen viser den samme trendene og 
alle fylkene ser ut til å bli mer optimistisk enn i forrige 
periode. Hovedårsaken er troen på økt etterspørsel, 

lønnsomhet og mer stabilt arbeidsmarked.

Hordalandsbedriftene melder om noe svakere 
sysselsetting, men positiv etterspørsel og lønnsomhet 
de siste tre månedene. For de neste seks månedene 
peker alle underindeksene i positiv retning utenom 
sysselsetting. Bedriftene i Sogn og Fjordane forsetter 
å melde om gode resultater og holder seg stabilt på et 
positivt nivå. Forventningene til de neste 6 månedene 
er noe svakere enn forrige rapport og faller dermed 
noe. Turisme har vært en vekstnæring i fylket, godt 
hjulpet av svak krone. Utsikter til litt sterkere krone 
fremover er trolig årsaken til fallet i forventningsindek-
sen. Likevel har bedriftene i Sogn og Fjordane størst 
tro på fremtiden av fylkene på Vestlandet. 

RESULTATINDEKS ETTER FYLKE

50

55

60

65

70

2012 
Q3

2012 
Q4

2013 
Q1

2013 
Q2

2013 
Q3

2013 
Q4

2014 
Q1

2014 
Q2

2014 
Q3

2014 
Q4

2015 
Q1

2015 
Q2

2015 
Q3

2015 
Q4

2016 
Q1

2016 
Q2

2016 
Q3

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Totalt

Resultatindeks etter fylke

Nærmere om regionene

NUMMER 3 – 2016   SIDE 7



VESTLANDSINDEKS.NO


