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Leve oljeeventyret?
Om 30 år skal vi leve av oljen og havets fiskeressurser. Seks av 10 næringslivsledere på Vestlandet tror at vi 
skal leve av oljen om 30 år, mens en av fem ledere holder en knapp på fornybar energi. 

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 åttende utgaven av Vestlandsindeks, og under-
søkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 
18.- 31. oktober 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 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 fjerde kvartal 2013 viser Vestlandsindeks en sanntids-
indeks på 62 og en fremtidsindeks på 64. Tilsvarende tall for 
tredje kvartal 2013 var 63 og 66.
 
Dette kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftslederne 
om hvilke tre næringer de tror blir de viktigste for Vestlandet 
om 30 år. Videre hvilke områder den nye regjeringen fra 
Høyre og Fremskrittspartiet bør prioritere for å sikre frem-
gang og suksess for Vestlandet om 30 år og for egen bedrift 
om 30 år. 
 
Til å kommentere funnene i undersøkelsen har vi fått innspill 
fra professor ved Handelshøgskolen ved UiS, Klaus Mohn 
og kommersiell direktør Svein Olav Simonsen i Weatherford 
Scandinavia. Simonsen er også leder for ressursgruppen 
energi, olje og gass i Næringsforeningen i Stavanger.

Forsidefoto: Colourbox

Vestlandsindeks 4/2013 publisert av Sparebanken 
Vest viser at 64 prosent av bedriftslederne spår at 
olje, gass og offshore blir den viktigste næringen på 

Vestlandet i 2043. Deretter følger havbruk og fiske  
(45 %) og fornybar energi (19 %).

De tre viktigste næringene på Vestlandet om 30 år
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Norge har siden slutten av 1960-tallet bygget seg 
opp en solid kompetanse innen olje- og gass, og 
norske bedrifter er i dag verdensledende eller helt i 
toppklassen innen flere petroleumsrelaterte områder. 
Petroleumsvirksomheten har hatt mye å si for den 
økonomiske veksten i Norge og for finansieringen 
av det norske velferdssamfunnet. I 2012 sto petro-
leumssektoren for 23 prosent av verdiskapningen i 
landet. Ettersom verdiskapningen og lønnsomheten i 
denne sektoren har vært stor, har det ført til at spesielt 
mange vestlandsbedrifter har vridd sin virksomhet 
mot petroleumssektoren. 
Et sentralt og tilbakevendende spørsmål er imidlertid 
hvor lenge kan Norge leve godt av oljen?
Dette strides blant annet fagfolk, bransjen og poli-
tikere om. Hvordan aktiviteten i denne sektoren og på 
norsk sokkel vil være i årene fremover vil avhenge av 
både hvor stor andel av ressursene på sokkelen som er 
funnet, utnyttelsesgraden og hvorvidt det skal åpnes 
opp for oljeboring i større deler av norsk sokkel. 

Med dette som bakteppe er det interessant å se at 
veldig mange ser for seg at olje- og gassektoren skal 
fortsette å være Vestlandets viktigste næring også om 
30 år. 
For å høre hvordan fagfolk og representanter fra 
oljenæringen ser på dette funnet har vi spurt professor 
Klaus Mohn ved Handelshøgskolen ved Universitetet i 
Stavanger, og kommersiell direktør i oljeserviceselska-
pet Weatherford Scandinavia og leder for ressursgrup-
pen Energi, olje og gass i Næringsforeningen i Stavan-
ger, Svein Olav Simonsen, om deres kommentarer.  

- Petroleumssektorens rolle for økonomien på Vestlan-
det vil trolig være noe mindre om 30 år enn i dag, sier 
Klaus Mohn.

- Dagens situasjon er et resultat av en 10 års olje-
boom, og toppen vil trolig bli passert i løpet av de 
neste fem årene. Deretter tyder mye på at veksten 
i petroleumsvirksomheten vil bli lavere enn veksten 
i resten av økonomien på Vestlandet, og i så fall vil 
dominansen også reduseres noe mot år 2030,  
fortsetter professoren.

Simonsen på sin side mener det er realistisk at olje- og 
gassektoren skal fortsette sin dominans på Vestlandet 
også om 30 år.  
- Årsaken er at dette er en svært innovativ næring 
som også dekker et internasjonalt behov for smart 
oljeteknologi. De løsningene vi nå i dag utvikler for å 
forlenge levetiden på våre modne felt vil de trenge om 
20 år i Australia, Brasil og Vest-Afrika. Så industrien 
er fortsatt viktig, men jeg tror at da vil eksport av 
teknologi være viktigere enn eksport av olje og gass, 
sier Svein Olav Simonsen.
 
Eplet faller ikke langt fra stammen
Enten man ser på resultatene ut fra hvilken næring 
respondenten allerede tilhører, eller ut fra geografisk 
tilhørighet, er svarene entydige: Bedriftene tror langt 
på vei at den næringen de allerede hører til kommer til 
å fortsette å være viktig i fremtiden.  
 
Det er flest bedrifter innen jordbruk, skogbruk og 
fiske som tror denne næringen blir blant de tre 
viktigste næringene om 30 år. Likeledes er det flest 
bedrifter innen bygg- og anlegg som tror på bygg- og 
anleggsnæringen, og overnattings- og serverings-
virksomheter som tror på at turisme blir en av de tre 
viktigste næringene.
Ser man på den geografiske fordelingen av svarene 
finner man de samme tendensene.  

Klaus Mohn, professor ved Handelshøgkolen ved 
Universitetet i Stavanger og professor II Norges 
Handelshøyskole.

Svein Olav Simonsen, kommersiell direktør i 
oljeserviceselskapet Weatherford Scandinavia 
og leder for ressursgruppen energi, olje og gass i 
Næringsforeningen i Stavanger.
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De stedene hvor man allerede har en sterk næring, 
eller en sterk næringsklynge, er troen sterk på at denne 
næringen vil være viktig også om 30 år. 
 
Rogalendingene tror på oljen
Det er bedriftsledere i Rogaland som har sterkest tro 
på at olje, gass og offshore blir blant topp tre næringer 
for Vestlandet i 2043 med 75 prosent av bedriftene.  
Det er særlig de bedrifter som har mer enn 50 prosent 
av virksomheten knyttet til olje og 
gassrelatert virksomhet som trekker 
frem olje, gass og offshore som en av 
de viktigste næringene på Vestlandet. I 
de tre øvrige fylkene er det til sammen-
ligning 57-58 prosent av bedriftene 
som holder en knapp på petroleumsre-
latert industri. 
 
Vestlandsindeks har spurt om dette kan være et signal 
på at bedriftene på Vestlandet ikke er interessert i å 
omstille seg. 
 
Svein Ove Simonsen kan imidlertid betrygge at det 
ikke er tilfelle.  
- Fornybarmarkedet er på trappene, det kommer og 
det vil være stort, heter det fra Simonsen.
 
- Oljeindustrien er svært innovativ og flink til å finne 
nye løsninger. Den har stor kompetanse på utvikling 
og drift av store, komplekse anlegg noe som gjør 
at bransjen er unikt posisjonert for å ta seg av for 
eksempel fornybarmarkedet når det kommer, mener 
Simonsen. 
 
Bare 1 av 5 av vestlandsbedriftene tror at fornybar en-
ergi vil være en av de viktigste næringene på Vestlan-
det. Imidlertid vil en økende usikkerhet rundt oljefore-
komstene, olje- og gassprisene og miljøutfordringer 
trolig gjøre det nødvendig å omstille seg fra olje og 
gassdrevet virksomhet over til fornybar energi. 
Professor Mohn sier at spesielt bedrifter på Vestlandet 
må være forberedt på å omstille seg.
 
- Olje- og gassproduksjon er et forbigående fenomen. 
Derfor må vi være forberedt på å omstille oss etter- 
som investerings- og produksjonsaktiviteten avtar på 
norsk kontinentalsokkel. Spesielt 
gjelder dette på Vestlandet, hvor 
petroleumsvirksomheten er langt 
viktigere for den økonomiske 
aktiviteten enn i resten av landet, 
sier Mohn. 
 
Han påpeker at utfordringen blir 
at arbeidskraft som hittil har vært 
brukt til utvikling og drift på norsk 
sokkel etter hvert må over i annen virksomhet.
 
- Omstillingen blir enklere dersom leverandørindu-
strien har internasjonal konkurransekraft, slik at opp-
drag fra norsk sokkel over tid kan erstattes av oppdrag 
fra internasjonale olje- og gassprovinser. Omstillingen 

blir også enklere dersom næringspolitikken legger til 
rette for en gradvis ekspansjon etterfulgt av en gradvis 
nedbygging. 
 
Simonsen fremhever at Norge har gode forutsetnin-
ger for å bli en enda sterkere eksportør av teknologi i 
fremtiden.  
- Kan vi bruke flinke offshore-folk smartere innen 
teknologi kan vi også eksportere denne kompetansen 

og det vil gi landet mange viktige 
bein å stå på. Norsk oljeteknologi- og 
kompetanse gjør oljeutvinning bedre, 
mer effektiv og tryggere verden over. 
Det er faktisk miljøteknologi det også 
og bærekraftig i den forstand det vil 
være bruk for det i minst 50 år til, sier 
Simonsen.
 

Primærnæringer og skipsbygging
Innen havbruk og fiske er det overvekt av bedrifter 
innen Møre og Romsdal (60 %) og Sogn og Fjordane 
(50 %). Selv om havbruk og fiske er en stor næring i 
dag i både Hordaland og Rogaland er andelen som 
tror denne næringen blir viktig i fremtiden lavere her 
med hhv 42 og 38 prosent. 
Med unntak av Møre og Romsdal svarer cirka 20 
prosent av bedriftene at næringer innen fornybar en-
ergi blir viktig om 30 år. I Møre og Romsdal er andelen 
bare 12 prosent. 
 
Ellers er det flest bedrifter i Sogn og Fjordane som 
har tro på skog og jordbruk, mens det er klar overvekt 
av bedriftsledere i Møre og Romsdal som har tro på 
skipsbygging som viktig næring sammenlignet med de 
øvrige fylkene. Hele 29 prosent av bedriftene i Møre 
og Romsdal tror skipsbygging blir en av de viktigste 
næringene om 30 år mot bare mellom 5 og 8 prosent 
i de øvrige fylkene. Turisme som næring er det flest 
bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane som frem-
hever som viktig i fremtiden.
 
Hva med en av dagens største næringer?
Det er interessant å se at bare 2 prosent av bedrifts-
lederne nevner offentlig sektor som en av de viktigste 
næringene på Vestlandet om 30 år. Helsetjenester er 
det én prosent som nevner.

 
I lys av en kartlegging gjennomført 
av OECD og Statistisk sentralbyrå 
er dette forholdsvis lave tall da 
rapporten fra 2013 viser at Norge 
er blant de land i OECD-området 
som har høyest andel sysselsatte i 
offentlig sektor, og at etterspørse-
len etter arbeidskraft i helse- og 
sosialsektoren vil øke betydelig 

framover, blant annet som følge av at befolkningen 
eldes. 

“Eksport av teknologi vil  
være viktigere enn 

eksport av olje og gass”  
 

Svein Olav Simonsen

“Olje- og gass-
produksjon 

 er et forbigående fenomen”  
 

Klaus Mohn
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Enten man spør hva den nye Høyre-Fremskritts-
partiregjeringen bør prioritere for å sikre 
suksess for Vestlandet eller for egen bedrift 
om 30 år, svarer bedriftslederne bedre veier og 
samferdsel. 
 
- Fjorder og fjell gjør transport på Vestlandet til 
en tidkrevende affære. Rådet fra bedriftene er i 
tråd med regjeringsplattformen, som slår fast at 
«næringslivet må få sine varer og tjenester raskt, 
enkelt og billig frem til markedene», sier  
makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Spare-
banken Vest.
 
Foruten punktet om veier og samferdsel er det  
ganske stort avvik mellom hva næringslivet frem-
holder som viktig for landsdelen, og hva som er 
viktig for egen bedrift. 
- Undersøkelsen viser at listen over hva regjeringen 
anbefales å prioritere og sette søkelys på er lang 
når næringslivet snakker på vegne av regionen. 
Det virker som om næringslivet synes den nye 
regjeringen må ta tak i ”alt” og at ”alt” er viktig. Når 
bedriftslederne derimot skal vurdere hva som er 

viktig for egen bedrift er det fremtredende at det er 
de umiddelbare, nære utfordringene som priorit-
eres, sier Hanson.
 
Ønsket nr to. og tre bedriftene mener regjerin-
gen bør gjøre for Vestlandet totalt er å sørge for 
hurtigere offentlig behandlingstid og satse mer 
på kunnskap, forskning og utvikling. Begge disse 
områdene mener 84 prosent at bør prioriteres.  
De tre områdene bedriftene mener den nye regjer-
ingen bør prioritere allerede i dag for å sikre suksess 
for egen bedrift om 30 år er imidlertid 1) Bedre 
veier og samferdsel (25%), 2) Lavere skatter og 
avgifter (25 %) og 3) Lettere tilgang til kvalifisert 
arbeidskraft.
 
- Det er interessant at 84 prosent mener satsing 
på kunnskap, forskning og utvikling er viktig for 
regionen, mens bare 13 prosent sier det er viktig 
for egen bedrift. I lys av at norsk verdiskapning 
allerede i stor grad er tuftet på kunnskapsteknologi 
kommer det konkurransefortrinnet neppe til å bli 
mindre viktig i fremtiden, påpeker Hanson.

Ber den nye regjeringen  
prioritere samferdsel  
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Redusert fart og optimisme i Vest
Bedriftslederne på Vestlandet har stadig mindre tro på fremtiden. 

Vestlandsindeks 4/2013 synes å bekrefte at vestlands-
bedriftene merker den lavere veksten i norsk økonomi 
ettersom både resultatindeksen – som sier noe om de 
foregående tre måneder – og forventningsindeksen 
faller til nye bunnivåer. I forrige Vestlandsindeks var 
fremtidsforventningene til bedriftene på Vestlandet 

på det laveste nivået siden indeksen startet i februar 
2012, og nå faller både resultat- og forventningsindek-
sen videre. Resultatindeksen er ned 1 poeng fra 63 til 
62, mens forventningsindeksen går ned 2 poeng til 64. 
Et tall over 50 indikerer optimisme.

Utvikling Vestlandsindeks

Andelen bedrifter som har opplevd de tre siste måned-
ene som positive har falt fra 58 til 53 prosent, mens 
det er 6 prosent som vurderer de siste tre månedene 
som negative. I forrige rapport var det fem prosent 
som vurderte situasjonen som negativ. Det er altså 
ikke snakk om et brått skifte fra positiv til negativ 
utvikling. Vi ser i stedet en økning i andelen som svarer 
«verken positiv eller negativ». Denne går opp fra 37 til 
40 prosent. 

Norge og spesielt Vestlandet har i de siste årene nytt 
godt av veksten i oljeinvesteringene, og dette har vært 
avgjørende for den sterke veksten i norsk økonomi. 
Også bygg- og anleggsnæringen har bidratt kraftig 
til veksten. I løpet av det siste kvartalet har det blitt 
klarere at veksten i fastlandsøkonomien er lavere i år 
enn i fjor, mye på grunn av lavere vekst i bolig- 
byggingen, men også fordi leveransene fra oljeindu-
strien ser ut til å avta. Det samme kan sies å komme 
til syne i Vestlandsindeks 4/2013 hvor det er særlig 
bedrifter i industri, kraft og oljeutvinning og bygg og 
anlegg som har blitt mindre optimistiske. Ettersom 
veldig mange av de store bedriftene på Vestlandet er 
knyttet til olje- og gassnæringen er det ikke uventet at 
det er særlig blant større bedrifter man finner  

færre optimister. 

Knappe halvparten optimister
Fortsatt er bildet slik at Vestlandsbedriftene melder 
om noe bedre tider i de neste seks månedene i forhold 
til de foregående tre månedene. Men gapet mellom 
opplevd nåtid og fremtid har snevret inn i Vestlands-
indeks 4/2013.
 
Når vi ber bedriftslederne om å se et halvt år frem i 
tid svarer nå 59 prosent at de vurderer utviklingen for 
virksomheten som positiv, ned fra 63 prosent i for-
rige undersøkelse. Samtidig er det bare 6 prosent av 
bedriftene som har negative forventninger. Dermed 
antyder Vestlandsindeks at næringslivet på Vestlandet 
fremdeles er preget av optimisme og vekst, men at 
situasjonen er noe mer avdempet og avventende enn 
hva den har vært tidligere. 
 
I forrige Vestlandsindeks var det 63 prosent av bedrif-
tene som vurderte markedsutsiktene for sine varer 
og tjenester som gode mens det nå er 52 prosent 
som forventer det samme.  En lavere veksttakt i norsk 
økonomi kan nok forklare noe av dette, da etter-
spørselen er lavere nå enn tidligere i år.
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Optimisme fordelt på fylke

En annen interessant observasjon er at bedriftene 
som ikke har omsetning knyttet til olje- og gassrelat-
ert virksomhet er noe mer positive til det neste halve 
året enn bedrifter hvis omsetning påvirkes av olje- og 
gassnæringen. Her svarer 60 prosent av bedriftene 
som ikke er relatert mot olje- og gassvirksomhet at 
de er ganske eller svært positive til utviklingen, mot 
55 prosent av de som har mer 
enn 50 prosent av omsetningen 
knyttet til olje- og gassrelatert 
virksomhet.
 
Foruten usikkerhet rundt 
oljeprisen og generelt lavere 
vekst i oljeinvesteringene, 
kan utviklingen i etterspørse-
len og ordreinngangen til 
«oljebedrifter» i Vestlandsindeks 
forklare denne observasjonen. For mens 52 prosent 
av bedriftene som ikke har virksomheten rettet mot 
olje og gass opplever positiv utvikling i etterspørsel 
og ordreinngang i Vestlandsindeks 4/2013, er det kun 
35 prosent av bedriftene som har over 50 prosent av 
omsetningen knyttet til olje og gass som melder om 
tilsvarende utvikling.

Møre og Romsdal troner fremdeles øverst 
Som i forrige Vestlandsindeks er det flest optimister i 
Møre og Romsdal om man ser på fylkene uten å skille 
ut byene. Her svarer hele 62 prosent av bedriftene 
at de vurderer det neste halve året som positivt. Tett 
bak følger Rogaland og Hordaland hvor 59 prosent 
av bedriftene svarer det samme.  Færrest optimister 

finner man i Sogn og Fjor-
dane med 53 prosent.  Noe 
av årsaken til den positive 
utvikling i Møre og Romsdal 
er trolig at flere av bedriftene 
i fylket opererer innen marin- 
sektor hvor en høyere laksepris 
har bidratt til økte inntekter. 
Norsk industriproduksjon viser 
det samme bildet hvor økt 
vekst i produksjonen av fisk og 

fiskevarer samt fôr og fôrvarer har bidratt til en solid 
oppgang i næringsmiddelindustrien fra andre til tredje 
kvartal. Geografisk er det færrest bedrifter i Horda-
land som sier de har hatt en negativ utvikling siste tre 
måneder med bare 3 prosent av respondentene, mens 
det til sammenligning er rundt 7 prosent som har hatt 
en negativ utvikling i de andre fylkene.

“Det er særlig bedrifter i industri, 
kraft og oljeutvinning og bygg og 

anlegg som har blitt  
mindre  

optimistiske”  
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Trekker man imidlertid ut de to største byene på 
Vestlandet for seg selv så finner mann at det er flest 
optimister i byene. Stavanger troner på topp, hvor hele 
69 prosent av bedriftene er optimistiske, og dermed er 
det ingen endring her i forhold til forrige rapport.  
I Bergen er tilsvarende tall 64 prosent. Dette er høyt, 
men noe lavere enn i forrige Vestlandsindeks. Da var 

71 prosent av bedriftene optimistiske. Møre og Roms-
dal ligger dermed hakket bak med sine 62 prosent, 
men er fremdeles bedre enn bedriftene i både 
Rogaland ekskludert Stavanger (54 %), Hordaland 
ekskludert Bergen (52 %) foruten Sogn og Fjordane 
(53 %)..

Flest optimister i byene

Negativt skifte i industri, kraft og olje 
Generelt er det lavere optimisme i de fleste næringer. 
Størst negativ endring ser man i bransjene indu-
stri, kraft og oljeutvinning og bygg og anlegg hvor 
forventningsindeksene faller med henholdsvis 6 og 5 
poeng.  Dette er i tråd med det bildet som tegnes av 
andre nøkkeltall. Blant annet viser Statistisk sentralby-
rås tall at industriproduksjonen har gått ned siden i 
sommer. I de siste tilgjengelige tallene, fra august til 
september, hadde de fleste næringer i industrien en 
nedgang i produksjonen. Bygging av skip og olje-
plattformer hadde imidlertid en vekst i september 
etter to måneder med nedgang. Imidlertid viser både 
Regionalt nettverk 3/2013 og investeringsanslagene 

for olje- og gassvirksomheter at investeringsveksten 
vil blir mer moderat i 2014. Et allerede høyt invester-
ingsnivå, press på kostnader og usikkerhet rundt den 
videre utviklingen i oljeprisen er med på å dempe 
investeringsnivået. Dersom oljeprisen skulle falle, kan 
utviklingen i oljeinvesteringen bli markant lavere i 
2015 og utover. Dermed vil norsk økonomi få mindre 
drahjelp fra denne sektoren. At forventningene til 
bygg og anlegg faller er ikke overraskende ettersom 
det er tegn til et kjøligere og tregere boligmarked, noe 
som har resultert i mindre igangsetting av nye boliger. 
I tillegg ser det ut som om boligprisene har flatet ut, 
og også boligprisfall i enkelte måneder, hvilket ikke 
stimulerer til økt boligbygging. 

Optimisme etter næring

SIDE 8   NUMMER 4- 2013



vestlandsindeks.no

Trekker vi ut industri, kraft og oljeutvinning for seg selv, 
ser vi tegn til et skifte. Næringens forventningsindeks 
har ligget mellom 64 og 71 i alle tidligere undersøk-
elser, men den er nå nede i 58. Næringens resultat-
indeks har vært fallende i nesten to år, og nå er altså 

forventningene også betydelig redusert. Dette er 
bekymringsverdig på grunn av disse bedriftenes store 
ringvirkninger på Vestlandet. Vi ser imidlertid noen 
gode signaler også – petroleumsbedriftene forventer 
økt sysselsetting. Mer om dette nedenfor.

Redusert lønnsomhet  
Det er færre bedrifter som melder om positiv utvikling 
i lønnsomheten de siste tre månedene, dette viser 
resultatindeksen som faller 1 poeng til 58 poeng. Det 
er variasjon mellom de ulike regionene. Lønnsomhets-
indeksen faller i både Rogaland og Møre og Romsdal, 
mens Hordaland holder seg stabil. I Sogn og Fjordane 

stiger lønnsomhetsindeksen med 2 poeng.  Det er 
særlig større bedrifter (over 50 millioner i omsetning) 
som melder om lavere lønnsomhet, men også de som 
har større deler av omsetningen sin knyttet til olje- og 
gassrelatert virksomhet. Som nevnt tidligere ser det ut 
som om veksten i oljeinvesteringene avtar, noe som 
igjen kan påvirke lønnsomheten.

Industri, kraft og oljeutvinning vs alle næringer. Resultatindeks og forventingsindeks

Utvikling lønnsomhet
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Bedriftene er noe mer optimistiske når det gjelder 
forventning til bedriftens lønnsomhet: 46 prosent 
vurderer utviklingen for bedriftenes lønnsomhet som 
positiv. Tidligere undersøkelser har imidlertid hatt 
en tendens til å vise noe mer optimisme enn hva det 
faktisk har vært grunnlag for da og lønnsomheten har 
utviklet seg svakere enn hva bedriftene har forventet. 
Skal man trekke ut de bransjene som er mest optimis-
tiske så er det forretningsmessig og annen tjenesteyt-
ing og informasjon og kommunikasjon. Det er særlig 
bedrifter innen industri, kraft og oljeutvinning som 
venter en noe dårligere lønnsomhet det neste halve 
året. 
 
Én av ti har gjennomført priskutt
Indeksen for utsalgspriser har falt fra 54 til 52, hvilket 
tilsier at prisene har beveget seg i negativ retning.  Det 
er færre som har økt prisene i Vestlandsindeks 4/2013 
enn i tidligere utgaver. Alt i alt er det bare 14 prosent 
av bedriftene som har økt prisene noe, sammenlignet 
med 22 prosent i forrige utgave av indeksen. Dette 
kan være noe av grunnen til at lønnsomheten til 
bedriftene har falt.
 
I Vestlandsindeks 4/2013 melder 8 prosent av bedrif-
tene at de har redusert sine priser siste tre månedene, 
noe som er det samme utfallet som i Vestlandsindeks 
3/2013. Det er flest priskuttere innen  
finans og fast eiendom (15 %), men også bedrifter 
innenfor bransjene transport og lagring, varehandel 
og bilverksteder og industri, kraft og oljeutvinning 
melder om fall i utsalgsprisene på om lag 10 prosent. 
Ser bedriftene et halvt år frem i tid er det flere som 
forventer å øke prisene. Forventningsindeksen for 
utsalgspriser stiger ett poeng til 56, og 28 prosent 
svarer at de vil øke prisene noe.  Det er flest bedrifter 
innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 
som melder om økte utsalgspriser (41 %). 
 
I undersøkelsen blir bedriftene også spurt om hva som 

er hovedårsaken til prisoppgangen. 67 prosent svarer 
økte kostnader som hovedgrunn. 1 av 5 bedrifter  
oppgir økt etterspørsel som hovedgrunn. Imidlertid 
har det i de siste indeksene blitt færre og færre som 
trekker frem økt etterspørsel som hovedårsak til 
prisoppgangen. Informasjons- og kommunikasjons-
bransjen skiller seg ut ved at hele 66 prosent svarer på 
grunn av økt etterspørsel, sammen med bedrifter som 
har store deler av virksomheten sin knyttet til olje og 
gass. Bedriftene i Hordaland har spesielt stor tro på 
økt etterspørsel.  Kostnadsvekst som forklaringsvari-
abel for prisøkningen fremheves av spesielt bedrifter 
innen industri, kraft og oljeutvinning, varehandel og 
bilverksteder og forretningsmessig og annen tjenest-
eyting. Dette gjelder særlig også bedrifter i Rogaland. 
 
Vestlandsindeks 4/2013 viser at det er særlig lønns- 
kostnader som forventes å øke. 60 prosent av bedrif-
tene svarer dette, mot 52 prosent i forrige under-
søkelse. Det er særlig større bedrifter som melder 
om dette, spesielt i Møre og Romsdal og Hordaland 
ekskludert Bergen. Men også høyere pris på innkjøp 
(47 %), høyere skatter og avgifter (16 %) og dyrere 
produksjon (20 %) blir nevnt som årsaker. 
 
Økt investeringstakt
Etter å ha falt i de to siste utgavene av Vestlands- 
indeks stiger igjen investeringsindeksen med 1 
poeng til 55, og dermed følger den utviklingen som 
ble signalisert i forrige rapport. Imidlertid er opp-
gangen liten og man skal være forsiktig å legge for 
mye vekt på enkelttall. Det gjelder spesielt ettersom 
forventningsindeksen for investeringer faller, fra 58 til 
57. Fremdeles er det om lag 1 av 5 som har økt sine 
investeringer de siste tre måneder, mens 5 prosent av 
bedriftene har investert mindre. Når bedriftene ser 
fremover er det 28 prosent som vil øke investeringene 
sine. Dette er også tilnærmet likt som forrige gang. 
Bare 4 prosent melder om at investeringstakten vil bli 
redusert. 

Investeringsforventningene slo til
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Det er i Hordaland investeringslysten er størst dersom 
man ser på fylket som helhet. 30 prosent av bedrift-
ene i Hordaland vil investere i løpet av det neste halve 
året. I Rogaland melder 28 prosent av bedriftene det 
samme, mot 26 prosent i både Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal. Det er i bransjene overnatting og 
servering, varehandel og bilverksteder og finans og 
fast eiendom hvor størst andel melder om invester-
ingsvekst i løpet av de neste seks måneder. 
 
Marginalt dårligere sysselsetting
Indeksen for utvikling i antall årsverk er ned ett poeng 
på Vestlandet totalt sett. Dette gjelder både for ut-
viklingen de siste tre måneder (fra 54 til 53 poeng) og 
forventet utvikling i de neste seks måneder (fra 56 til 
55 poeng). 20 prosent av de spurte har økt antall års-
verk, mot 21 prosent i forrige undersøkelse. Andelen 
som har redusert antall årsverk går fra 9 til 10 prosent. 
Med andre ord er andelen som øker antall årsverk 
stabilt dobbelt så stor som andelen som reduserer.
 
Det har vært nedgang i alle fylker unntatt Møre og 
Romsdal, hvor bedriftslederne melder om noe økt 
sysselsetting. Dette samsvarer godt med forrige 
undersøkelse, som viste stor optimisme i Møre og 
Romsdal. Bedriftene i Stavanger er de som planlegger 
størst økning i antall årsverk, mens Sogn og Fjordane 
skiller seg ut som fylket med lavest forventninger på 
dette området. Sogn og Fjordane var minst optimistisk 
også i forrige undersøkelse.
 
Eksportbedriftene har økt sysselsettingen mer enn 
bedriftene som ikke eksporterer. Det var også tilfelle 
i forrige rapport, men utslaget er en del større denne 
gangen. Dette kan synes rart i lys av at utviklingen i 
verdensøkonomien er svak. Kronekursen er en mulig 
forklaring på hvorfor eksportbedriftene likevel anset-

ter. Kronen har nemlig svekket seg betydelig siden 
februar, da den var meget sterk. Denne svekkelsen 
viser seg i Norges Banks importveide kursindeks (I-
44), som gikk fra 84 i februar til over 90 i november 
(høyere tall indikerer svakere krone.) Eksportbedriftene 
er imidlertid ikke noe mer optimistiske på sysselsettin-
gens vegne enn andre bedrifter. 
 
Sysselsettingsutviklingen har vært temmelig stabil i 
alle bransjer unntatt innen bygg og anlegg og over-
natting og servering. Disse viser en svakere utvikling 
enn før. Bygg og anlegg er kjent for å være spesielt 
konjunkturutsatt, så den noe svakere utviklingen 
i norsk økonomi kan forklare nedgangen. På den 
annen side er bedriftene i bransjen relativt optimis-
tiske: 27 prosent forventer å øke antall årsverk, mens 
10 prosent forventer en reduksjon. Nedgangen i 
overnatting og servering er som ventet da høyseson-
gen er over. Blant bedriftene innen varehandel og 
bilverksteder – som nå er på vei inn i høysesongen – er 
andelen som forventer økning over tre ganger så stor 
som andelen som forventer reduksjon. 
 
Når vi krysser dataene og ser hvor stor andel av bedrif-
tens omsetning som er olje- og gassrelatert finner vi 
at den positive utviklingen i sysselsettingen er sterkere 
jo større andel av omsetningen som er olje- og gass-
relatert. Det samme mønsteret ser vi i forventningene 
til de neste seks månedene – jo viktigere olje og gass 
er for en bedrift, desto større økning i antall årsverk 
planlegger den. Dette er naturlig ettersom invest-
eringene i sektoren har vært store de siste årene og 
oljeprisen holder seg høy.  Det er imidlertid viktig å 
være oppmerksom på risikoen her, da oljeprisen er 
sårbar og volatil overfor for eksempel svakere utvikling 
i fremvoksende økonomier.

Oljesektoren ansetter
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