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Oljen gir nytt 
lavpunkt  

i Vest  

REDUSERT OPTIMISME
Vestlandsindeks når et historisk  
bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess 
mindre optimistisk.

RAMMEBETINGELSER OG 
ARBEIDSKRAFT
Endrede offentlige rammebetingelser 
og tilgang til kvalifisert arbeidskraft kan 
gi størst positiv påvirkning på 2015.

PÅ VEI INN I EN  
LAVKONJUNKTUR?
Oljeprisen har falt kraftig, og 1 av 3 tror 
det er sannsynlig at vi er på vei inn i en 
lavkonjunkur.
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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 12. utgaven av Vestlandsindeks, og under
søkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 
6. november til 20. november 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 

økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall 
under 50 indikerer pessimisme.
 
For fjerde kvartal 2014 viser Vestlandsindeks en 
resultatindeks på 61,6 og en forventningsindeks på 
63,2. 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 tredje kvartal 2014 var 62,2 og 64,5.  
Dette kvartalet har vi i tillegg spurt de 700 bedriftsle-
derne om hvordan de tror den negative utviklingen i 
oljeindustrien vil utarte seg fremover, hvorvidt de tror 
norsk økonomi er på vei inn i en lavkonjunktur og hva 
de forventer vil ha størst enten positiv eller negativ 
påvirkning på deres bedrift i 2015. 

Oljen gir nytt lavpunkt i 
optimismen i Vest
Vestlandsindeks for fjerde kvartal 
speiler det bildet som har vært i siste 
halvår 2014, med fallende oljepris, 
kronesvekkelse og en rekke meldinger 
om bemanningsreduksjoner i olje- og 
gassindustrien.  

Optimismen dominerer fortsatt blant de 700 
bedriftene som har deltatt i Vestlandsindeks-
undersøkelsen, men den negative utviklingen fra 
tredje kvartal har forsterket seg i fjerde kvartal. 
Nedgangen i optimismen i fjerde kvartal er imidlertid 
mindre enn den nedgangen man så i forrige kvartal. 
Vestlandsindeks er i fjerde kvartal 2014 på sitt laveste 
nivå registrert siden indeksen startet opp for tre år 
siden. 

På enkelte av underindeksene er det nå flere bedrifter 
som ser negativt på den nåværende utviklingen enn 
det er bedrifter som ser positivt. Det er bedrifter som 
har mye virksomhet knyttet til olje- og gassindustrien 
som synes dagens økonomisk situasjon er svakest og 
som ser minst optimistisk på fremtiden. 
 
Undersøkelsen avdekker også at 33 prosent tror 
nedgangen i oljeindustrien i 2014 vil forsterkes 
fremover, og det er flere bedriftsledere som tror det 
er sannsynlig at norsk økonomi er på vei inn i en 
lavkonjunktur enn det er bedriftsledere som ikke tror 
det er sannsynlig.
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Vestlandsindeks 4/2014

Tungt kvartal i Rogaland
Resultatindeksen viser hvordan bedriftene har opplevd 
den økonomiske situasjonen de siste tre måneder. 
Nedgangen i resultatindeksen fra 62,2 til 61,6 
skyldes primært en svakere utvikling i indeksen for 
lønnsomhet og sysselsetting. 

Indeksen er betydelig svakere hos bedrifter hvor 
omsetningen er knyttet til olje- og gassvirksomhet. 
Resultatindeksen er på 63 for bedrifter med liten eller 
ingen oljerelatert virksomhet, mens den er på 54 for 
de med over 50 prosent av virksomheten knyttet til 
olje eller gass. 

Det er bedrifter i Rogaland og spesielt Stavanger 
som opplever svakere resultatutvikling.  I Rogaland 
synes bare 1 av 2 bedrifter at utviklingen siste 
tre måneder har vært positiv, mens 17 prosent av 
bedriftene i Stavanger betegner utviklingen de siste 
tre måneder som negativ.  For Hordaland derimot 
viser resultatindeksen en oppgang i fjerde kvartal. Her 
svarer 64 prosent av bedriftene utenom Bergen at 
utviklingen siste tre måneder har vært positiv og kun 5 
prosent sier utviklingen har vært negativ. 
 
Forventningsindeksen gir en indikasjon på 
Vestlandsbedriftenes forventning til de neste seks 
måneder. Denne viser en nedgang fra 64,5 til 63,2. 
Nedgangen i forventningsindeksen er kraftigere enn 
for resultatindeksen. På tross av nedgang er fremdeles 
55 prosent av virksomhetene positive til det neste 
halvåret, ned fra 60 prosent i tredje kvartal, mens 

Olje og gassavhengige virksomheter 
betydelig svakere
I Norge er anslagsvis 250.000 yrkesaktive ansatt 
enten direkte eller indirekte i oljeindustrien. 
Vestlandsindeks viser at dess mer virksomhetenes 
omsetning er relatert til olje eller gassindustrien 
dess mer negativt ser bedriftene på både nåtid og 
fremtiden. 

andelen som ser negativt på de neste seks måneder 
har økt fra 6 til 9 prosent. Det er først og fremst 
underindeksene for lønnsomhet og etterspørsel som 
trekker ned. Underindeksen for sysselsetting er den 
svakeste, men her er nedgangen fra forrige kvartal 
marginal. Det er de største bedriftene med mer enn 
50 ansatte pluss de minste (2 ansatte) som i minst 
grad er positive til fremtidig utvikling. Av de største 
bedriftene svarer 1 av 5 at de er negative til de neste 
seks måneder.
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Oljepris versus resultatindeks

Grafen under viser resultatindeksen for virksomheter 
med ulik grad av tilknytting til olje og gassektoren, 

sammenlignet med utviklingen i oljeprisen *).

Grafen under viser forventningsindeksen for 
virksomheter med ulik grad av tilknytting til olje 

og gassektoren, sammenlignet med utviklingen i 
oljeprisen.

Oljepris versus forventningsindeks

*) Oljeprisen Brent i figuren over viser snittpris pr. kvartal. Siste observasjon i 4. kvartal er 28.11.14.

Indeks Oljepris

Indeks Oljepris
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I løpet av 2014 har Statistisk sentralbyrås 
investeringstelling vist at det forventes lavere 
investeringer på norsk sokkel de neste årene. I tillegg 
har store oljevirksomheter på norsk sokkel varslet 
lavere investeringer og kostnadskutt. Dette har gitt 
ringvirkninger til oljerelaterte bedrifter som igjen 
har måttet gå til bemanningsreduksjoner fordi 
oppdragsmengden har gått merkbart ned.  
 
På samme tid har oljeprisen falt markant. 
 
Som figurene over viser har dette gitt seg store 
utslag i de bedriftene som har virksomheten rettet 
mot petroleumsindustrien. Bedrifter som ikke har 

oljetilknytning har derimot en meget stabil utvikling 
i både resultat- og forventningsindeksen.  Det kan 
indikere at ikke-oljerelaterte bedrifter er mer robuste 
eller at de mer langsiktige konsekvensene av en 
oljenedtur enda ikke har fått fotfeste. 
 
For oljeavhengige bedrifter ser vi imidlertid at 
resultatutviklingen tett følger utviklingen i oljeprisen. 
Oljeprisen målt ved Brent nådde høyeste nivå målt i 
slutten av juni 2014. I andre halvår har oljeprisen falt, 
og det har gitt seg utslag i både resultatindeksen og 
forventningsindeksen for oljeavhengige bedrifter. 
Dess mer oljeavhengig dess kraftigere fall. 

Prosentvis antall som har redusert årsverk siste 3 mnd

Funnene i Vestlandsindeks stemmer også overens 
med arbeidsmarkedsstatistikk fra NAV. I november 
i år var det en reduksjon i antall arbeidsledige, 
men ledigheten er imidlertid større sammenlignet 
med november 2013. Den største økningen i 
antall arbeidsledige, med 1100 personer, var for 
arbeidstakere med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag.  
En del av denne yrkesgruppen er typisk ansatt i 
petroleumsindustrien. Arbeidsledigheten er likevel lav 
innen ingeniør- og ikt-fag med bare 1,5 prosent av 
arbeidsstyrken, sammenlignet med 2 prosent for alle 
yrkesgrupper totalt.  
 

Vil oljenedgangen forsterkes? 
På et eget spørsmål om hvordan man tror utviklingen 
i oljeindustrien vil utvikle seg fremover er det overvekt 
av bedriftsledere som svarer at de tror den negative 
utviklingen vil forsterkes. Det er primært de aller 

største bedriftene med mer enn 50 ansatte og mer 
enn 50 prosent av omsetningen til eksport som tror 
nedgangen vil forsterkes fremover. En interessant 
observasjon er at det er flest bedrifter i Rogaland som 
tror situasjonen for oljeindustrien vil bedre seg i 2015. 
21 prosent tror det vil bli bedre. 
 
I Møre og Romsdal er det flest bedrifter som 
mener nedgangen vil forsterkes, fulgt av bedrifter i 
Hordaland.  
 
Ser man på de ulike næringene er det bedrifter 
innen forretningsmessig, faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting + IKT som i størst grad tror 
at nedgangen vil forsterkes, fulgt av eiendom og 
finans og varehandel, bilverksteder o.l. Dette er alle 
virksomheter som tradisjonelt påvirkes senere i 
syklusen til en oljenedtur.

%
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Oljeindustrien har hatt en nedgang i 2014. Hva tror du om utvikligen videre?

De ringvirkningene for Vestlandet som nevnes 
hyppigst dersom nedgangen forsterkes er økt 
arbeidsledighet, økt fokus på kostnader og press 
på lønnsomheten. Underindeksen for lønnsomhet 
viser også at 12 prosent av bedriftene venter svakere 
lønnsomhet neste seks måneder sammenlignet med 
seks prosent ved målingen i tredje kvartal. Det er 

også bedrifter som er mye og tildels svært avhengig 
av oljesektoren som i størst grad forventer press på 
lønnsomheten fremover. Omtrent 1 av 5 svarer dette. 
Videre er det flest bedrifter i Rogaland som forventer 
svekket lønnsomhet fremover, med 15 prosent av de 
spurte.

Hva tror du blir de viktigste effektene for Vestlandet dersom situasjonen ikke bedrer seg?
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På vei inn i lavkonjunktur? 
Oljeprisen er nok en av forklaringene på at flere 
forventer press på lønnsomheten. Oljeprisen er nå på 
sitt laveste. Bare siden sommer har oljeprisen sunket 
med over 30 prosent. Det gir ringvirkninger til såvel 
oljebedrifter som deres underleverandører, men også 
til norsk økonomi for øvrig ved at veksten dempes. 
 
Tradisjonelle konsekvenser av en lavere oljepris er 
lavere investeringer, lavere sysselsetting, reduserte 
reallønninger og et svakere aksjemarked.
 
I Vestlandsindeks 4/14 svarer flere at de tror det er 
sannsynlig at Norge er på vei inn i en lavkonjunktur 
enn bedrifter som synes det er usannsynlig. 

 
Tall fra SSB viser at bruttonasjonalprodukt for 
Fastlands-Norge økte med 0,4 prosent i 3. kvartal. 
Etter sterk vekst i 2. kvartal er landets økonomi tilbake 
til den samme moderate veksten som har preget 
fastlandsøkonomien i over halvannet år.
 
Det er en liten overvekt at eksportbedrifter som tror 
at vi er på vei inn i en lavkonjunktur enn ikke-eksport 
bedrifter, foruten en overvekt av bedrifter innen 
tradisjonelt sykliske næringer, slik som industri, kraft 
og oljeutvinning (41%), shipping, transport og lagring 
(38%) og bygg og anlegg (35%).  

Oljeprisen har falt betydelig siden juni i år. Hvor sannsynlig er det etter din oppfatning at norsk økonomi er 
på vei inn i en lavkonjunktur?

Økning i antall optimister innen industri 
Mens majoriteten av næringene i Vestlandsindeks 
ser mer negativt på fremtiden i fjerde enn i tredje 
kvartal er det en oppgang i forventningsindeksen for 
industri, kraft og oljeutvinning sammenlignet med 
forrige kvartal. Det er overvekt av industribedrifter i 
utvalget. Dette kan kanskje ha en sammenheng med 
at kronekursen har svekket seg ganske betydelig siste 
halvår. Den norske kronen er nå på sitt svakeste på 
fem år.  En svakere kronekurs er godt nytt for norske 
eksportbedrifter, ettersom deres varer blir relativt 
billigere på det internasjonale markedet. Styrket 
eksport kan motvirke noe av den negative effekten 
oljeprisen vil ha på norsk økonomi. Det kan også være 
indikasjoner på at vestlandsbedriftene orienterer mer 
av industriproduksjonen over mot tradisjonell industri 
og eksport når oljeinvesteringene faller.

I industri, kraft og oljeutvinning er 1 av 2 bedrifter 
positive til fremtidig utvikling, og det er flere som 
svarer at de ser svært positivt på neste seks måneder 
sammenlignet med forrige kvartal. Samtidig er det en 
økning i antall som ser negativt på det neste halvåret 
sammenlignet med forrige kvartal. 
 
Næringen shipping, transport og lagring har 
det største fallet i forventning, med et fall i 
forventningsindeksen på 7,4 punkter. Shipping, 
transport og lagring er nå på sitt laveste nivå i 
indeksens historie, hvor bare 34 % er positive til 
utviklingen de neste 6 måneder. Også forventningen 
blant bedrifter innen eiendom og finans faller ganske 
markant med 5,1 punkter. Likeledes faller også bygg- 
og anlegg, mens varehandel har et mer avdempet fall. 
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Forventning ulike næringer

Konsulentbransjen rammes? 
Forventningen til næringen forretningsmessig, faglig, 
vitenskapelig og teknisk tjenesteyting + IKT faller til 
sitt laveste noensinne. Forventningsindeksen ligger 
nå på 63, og i fjerde kvartal i år er 12 prosent negative 
til etterspørselsutviklingen de neste seks måneder, 

sammenlignet med bare 3 prosent i fjerde kvartal 
2013. Dette er en næring som antakeligvis er blant de 
første som rammes dersom bedrifter ønsker å kutte 
kostnader, da omfanget av «kjøpte tjenester» gjerne 
går ned, eksempelvis innleie av konsulenter. 

Hordalendingene mest optimistiske 
Forventingsindeks - totalt og etter fylke
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Ser vi på den fylkesvise forventningen til 
de neste seks månedene, ser vi at det er 
rogalandsbedriftene som har lavest forventning. 
Der ligger forventningsindeksen på 61, ned fra 
62 i forrige kvartal. For Stavanger isolert sett er 
forventningsindeksen 60. Det er spesielt negativ 
resultatutvikling for sysselsetting og lønnsomhet, som 
korresponderer godt med varslede bemanningskutt og 
lavere oljepris. 
 
I Hordaland derimot er bildet noe annerledes. Der 
ligger forventningsindeksen uendret på 66, og det 
er høyere forventning i Bergen by (67) enn i fylket 
for øvrig (65). Det kan ha sammenheng med at 
sammenlignet med Stavanger og Rogaland er fylket 
og kanskje Bergen i særdeleshet mer skjermet mot 
endringer i oljenæringen. Likevel faller forventningene 
til sysselsettingen, og 1 av 10 bedrifter svarer at de 
vil redusere antall årsverk de neste seks måneder.  
Likeledes faller forventningene til fremtidig 
lønnsomhet. 10 prosent forventer svakere lønnsomhet 
mot 4 prosent i forrige kvartal. 

Sogn og Fjordane vil investere mest 
Forventningsutviklingen faller også i Sogn og 
Fjordane, hvor både etterspørsel og lønnsomhet 
trekker ned. Noe av nedgangen motvirkes imidlertid 
av positiv forventningsutvikling for investeringer og 
sysselsetting.
 
37 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane melder 
at de vil øke investeringene de neste 6 måneder, 
mens bare 4 prosent av bedriftene melder om at 
de vil redusere investeringene. Til sammenligning 
svarer flest bedrifter i Rogaland at de vil redusere 
investeringene fremover. Ni prosent svarer det foruten 
ytterligere fem prosent som svarer de ikke vet hvordan 
de kommer til å investere fremover. 
 
I Møre og Romsdal faller forventningsutviklingen mer 
enn i de tre andre vestlandsfylkene. Indeksen er ned 
3,9 poeng. Alle underindekser peker ned, og spesielt 
etterspørsels- og lønnsomhetsutviklingen skiller seg ut. 
 

Hva forventer du vil ha størst positiv/negativ påvirkning på din bedrift i 2015? (Maks tre svar mulig)
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Hva forventer du vil ha størst positiv/negativ påvirkning på din bedrift i 2015? (Maks tre svar mulig)

Hva kan vi vente av 2015?
Når Vestlandsbedriftene blir bedt om å svare på hvilke 
tre faktorer som vil ha størst påvirkning på sin egen 
bedrift i 2015, både positivt og negativt, er det tre 
faktorer som summert sett skiller seg ut. Endringer 
i oljeprisen, utvikling i kronekursen samt endrede 
offentlige rammebetingelser. I forhold til utviklingen i 
oljeprisen er det særlig bedriftene innen Industri, kraft 
og oljeutvinning og Shipping, transport og lagring 
som er bekymret for ytterligere fall i oljeprisen. I 
begge næringene svarer 31 prosent av bedriftene at 
fall i oljeprisen vil ha en negativ påvirkning på deres 
bedrift. Av Vestlandsindeks 4/2014 fremkommer 
det også at bedriftene i oljefylket Rogaland, med 
hovedvekt på bedriftene i Stavanger-regionen, er 
bekymret for negative effekter av ytterligere fall i 
oljeinvesteringene. For fylket sett under ett er 1 av 5 
bedrifter bekymret for en slik utvikling.
 
Det svaralternativet som flest bedrifter sier vil 
påvirke mest positivt i 2015 er endrede offentlige 
rammebetingelser. Det kan jo tolkes som en 
gavepakke til politikere som sitter med makten når 
landet kanskje går inn i en lavkonjunktur. At så mange 
svarer dette indikerer at det offentlige har gode 
muligheter for å legge til rette for et bedre næringsliv, 

og eksempler på offentlige tiltak kan være forenkling 
av byråkrati, bedre samferdsel, endring i formuesskatt, 
regelendringer rundt midlertidig arbeidskraft og 
forenkling av prosesser. 
 
Det er flest bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske 
som svarer dette, etterfulgt av forretningsmessig, 
faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting + IKT og 
bygg og anlegg.
 
Tall fra Vestlandsindeks viser redusert optimisme 
knyttet til utviklingen i norsk økonomi. Noe av 
bekymringen kan imidlertid motvirkes av lavere 
lønnspress og lettere tilgang på arbeidskraft, i 
kjølvannet av oljeprisfallet. Eksempelvis svarer 1 av 
4 bedriftene innen industri, kraft og oljeutvinning 
at lettere tilgang på arbeidskraft vil ha en positiv 
innvirkning på bedriften. Overordnet viser også 
Vestlandsindeks 4/14 at bedriftene totalt sett i mindre 
grad betrakter begrenset tilgang på arbeidskraft som 
en begrensende faktor, en nedgang fra 76 prosent for 
fjerde kvartal 2013 til 69 prosent i fjerde kvartal 2014. 
Tilsvarende svarer 1 av 5 bedrifter at lavere lønnsvekst 
kan gi positive effekter på virksomheten i 2015.
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