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Beskjeden
fremgang

SVAK BEDRING I SYSSELSETTING

Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,
men øker marginalt siste kvartal.

RAPPORTEN UTBARBEIDES AV:

KOSTNADSKUTT STYRKER
LØNNSOMHETEN

Noe svakere etterspørsel siste tre
måneder, kombinert med bedre
lønnsomhet, tyder på at bedriftene
har gjennomført vellykkede
kostnadsreduksjoner.

MODERAT VEKST I ETTER
SPØRSELEN I 2017

40 % venter noe bedre etterspørsel,
10 % venter betydelig bedre etter
spørsel neste år sammenlignet med i
år. Mens 40 % svarer at de ser for seg
uendret etterspørsel.
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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.

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.

Dette er den 20. utgaven av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden
2.–16. november 2016. Bedriftene er tilfeldig utvalgt
med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i
Rogaland, 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

For fjerde kvartal 2016 viser Vestlandsindeks en
resultatindeks på 59,4 og en forventningsindeks på
62,3. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse
av markedssituasjonen de siste tre måneder mens
forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til
markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende
tall for fjerde kvartal 2015 var 57,3 og 57,9.

Beskjeden fremgang
på Vestlandet
Vestlandsindeks 4/2016 viser at bedriftslederne på
Vestlandet fortsetter å se en liten fremgang fra forrige
kvartal, men fremgangen er beskjeden. Vestlandsbedriftene melder om noe svakere etterspørsel siste
tre måneder, men også om bedre lønnsomhet – noe
som tyder på bedriftene har gjennomført vellykkede
kostnadsreduksjoner. Vestlandsbedriftene viser god
omstillingsevne, som gir utslag i økt forventninger om
lønnsomhet.

etterspørselen for det kommende året, sammenlignet
med 2016. Det er positivt selv om majoriteten her kun
venter en svak bedring. Samtidig svarer 4 av 10 at de
venter uendret vekst i etterspørselen. Vestlandsbedriftene varsler også ytterligere kostnadskutt for å øke
lønnsomheten.
Etter en lang periode med høyere optimisme enn
i de øvrige vestlandsfylkene, snur det nå i Sogn og
Fjordane. Mens alle de andre fylkene ser stabilt på
utviklingen framover, melder bedriftene i Sogn og
Fjordane nå om mindre optimisme enn før.

FORVENTNINGS- OG RESULTATINDEKS
Bedriftene har for første gang sett inn i glasskulen
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Resultat- og forventningsindeks
Resultatindeksen viser hvordan bedriftene på
Vestlandet har opplevd den økonomiske situasjonen
siste tre måneder. Vestlandsindeks 4/2016 viser at
situasjonen siste tre måneder har vært noenlunde
lik som foregående tre måneders periode som tyder
på at oppgangen foreløpig er temmelig moderat.
De fleste underindeksene holder seg stabile med
unntak av lønnsomhet som tar seg marginalt opp og
etterspørselen går noe ned fra tredje kvartal. En slik
utvikling kan gjerne tilskrives kostnadsreduksjoner hos
bedriftene.

noe tilbake, samtidig som lønnsomheten stiger. Det
kan tyde på forventning om ytterligere kostnadskutt
hos bedriftene. I tillegg øker forventningene til
investeringer noe fra tredje til fjerde kvartal.
Ser man på framtidsforventningene opp mot
oljeavhengigheten ser vi at forventningene i fjerde
kvartal 2016 ligger til dels betydelig over det nivået
man hadde på samme tid i fjor, men at det er fortsatt
et betydelig sprik mellom bedrifter som ikke har noen
omsetning relatert til olje sammenlignet med dem
som er svært avhengige av oljenæringen.

Forventningsindeksen, som viser forventet utvikling
neste seks måneder, holder seg også stabil fra forrige
kvartal og ender på 62,3. Etterspørselsindeksen faller

FORVENTNINGSINDEKS MOT OLJE
Forventningsindeks mot olje
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Omstillingsdyktighet gir økt fremtidstro
Når lønnsomheten øker i perioder hvor etterspørselen stopper opp, tyder dette på at bedriftene har
gjennomført betydelige kostnadstiltak, og det kan
være et tegn på at bedriftene har god omstillingsevne.
Bedriftene har blant annet redusert bemanning, hatt
lavere lønnsvekst og nytt godt av svak kronekurs.
Forventning om fortsatt økt lønnsomhet vil trolig bety
ytterligere kostnadskutt det kommende halvåret.
Skjerpet internt fokus på effektivisering vil også gi
grobunn til økte investeringer som kan sikre ytterligere
effektiviseringsgevinster og lønnsomhet framover.
Vestlandsindeks 3/2016 poengterte at over tid må det
investeringer til for å øke produktiviteten i bedriftene
og derigjennom skape varig vekst i økonomien.
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Siden Vestlandsindeksens oppstart i 2012 har
investeringsindeksen vist en relativ flat utvikling, mens
etterspørselsindeksen har vist seg å drive konjunkturutviklingen. Tross oppgang i Vestlandsindeksen siste
4. kvartal, har investeringene uteblitt. I denne runden
av Vestlandsindeksen ser vi imidlertid et lite tegn til
forbedring. Fra tredje kvartal til fjerde kvartal øker
forventningsindeksen for investeringer fra 55 – 56,8.
Vi må tilbake til fjerde kvartal 2014 for å finne et
tilsvarende nivå på underindeksen investeringer.
Investeringslysten fremover er drevet i hovedsak
av bedrifter som ikke er avhengig av olje- og gass
relaterte virksomheter.
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FORVENTNINGSINDEKSEN FOR UNDERINDEKSENE
ETTERSPØRSEL, INVESTERINGER OG LØNNSOMHET
75
Forventningsindeksen
for underindeksene etterspørsel, investeringer og lønnsomhet
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Lønnsomhet

Svak bedring i sysselsetting
Arbeidsledigheten er fortsatt på et høyt nivå på
Vestlandet. Underindeksen for sysselsetting har vært
den svakeste underindeksen siden 3. kvartal 2013, og
det er den fremdeles selv om den øker marginalt siden
tredje kvartal fra 50,8 til 51,4. Dette harmonerer med
AKU-tallene som viste en bedring i sysselsettingen
siste kvartal. Funnene i Vestlandsindeksen tilsier at
det er likevekt mellom positive og negative bedrifter
når det kommer til utvikling i antall årsverk siste tre
måneder. Som vi har påpekt i tidligere rapporter er
Rogaland det fylket hvor oljenedturen har rammet
hardest. 17% av bedriftene melder at de har redusert
antall årsverk siste tre måneder og det er på nivå med

tredje kvartal. Hordaland er det fylket der vi ser størst
nedgang fra forrige kvartal der andelen av bedriftene
som melder at de har kuttet årsverk de siste tre
månedene reduseres fra 17% i tredje kvartal til 10% i
fjerde kvartal.
Bransjemessig er det bedrifter innen industri, kraft
og oljeutvinning, bygg- og anlegg og overnatting og
servering som har redusert antall årsverk mest siste
tre kvartaler. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
rapporterer rundt 10% av bedriftene om reduksjon
i antall årsverk hvilket er omtrent uendret fra forrige
kvartal.

ANDEL REDUKSJON I ÅRSVERK SAMMENLIGNET
MED OLJEAVHENGIGHET
Andel reduksjon i årsverk sammenlignet med oljeavhengighet
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ANDEL BEDRIFTER SOM HAR REDUSERT
ÅRSVERK SISTE TRE MÅNEDER
Andel bedrifter som har redusert årsverk siste tre måneder
25%

20%

17%
15%

11%
10%
9%

10%

5%

0%

Q2 15

Q3 15
Rogaland

Q4 15

Q1 16

Hordaland

Sogn og Fjordane

Forventningene de neste seks månedene i reduksjon
i antall årsverk er fortsatt noe lavere enn de som
faktisk har redusert de siste tre måneder, men gapet
er nå mindre. Spesielt i Rogaland ser det ut som at
de største kuttene nå er over ettersom kun 8% av
bedriftene nå melder at de forventer å kutte antall
årsverk de neste seks månedene mot 15% i fjerde
kvartal i fjor. De regionale forskjellene er nå nesten
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ikke-eksisterende noe som kan indikere at de verste
bemanningskuttene på Vestlandet nå er over. Bygg og
anleggsvirksomheter er den næringen som ser mest
positivt på fremtiden hvor 24% av bedriftene melder
om at de forventer å øke antall årsverk neste seks
måneder.

ANDEL BEDRIFTER SOM FORVENTER Å
REDUSERE
ÅRSVERK DE NESTE 6 MND
Andel bedrifter som forventer å redusere årsverk de neste 6 mnd
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Hva venter bedriftene i 2017 – moderat vekst
i etterspørselen
I denne runden av Vestlandsindeksen har vi sett
nærmere på hvordan bedriftene på Vestlandet tror
utviklingen i etterspørselen blir i 2017 sammenlignet
med 2016, hva man ønsker å bruke eventuell tilføyd
kapital til og hvordan rentenivået og kronekursen vil
påvirke bedriftene.

Det er eksportvirksomhetene som er mest optimistisk
med tanke på neste år, der 72% forventer bedring
i etterspørsel, dette på tross av indikasjoner om
at kronen vil styrke seg fremover. Selskaper innen
shipping, transport og lagring er minst optimistiske der
kun 34% av selskapene forventer bedring neste år.
Bedriftene på Vestlandet svarer også at de har mye
ledig kapasitet, så en økning i etterspørsel vil neppe
skape problemer med det første.

Over halvparten av bedriftene på Vestlandet melder
om at de forventer vekst i etterspørselen i 2017
sammenlignet med 2016. 40 % svarer at de venter
noe bedring, mens 10 % at de venter betydelig
bedre etterspørsel neste år sammenlignet med i år.
Men, hele 40 % svarer også at de ser for seg uendret
etterspørsel.

HVORDAN FORVENTES ETTERSPØRSELEN Å
UTVIKLE SEG I 2017 SAMMENLIGNET MED 2016?
Hvordan forventes etterspørselen å utvikle seg i 2017 sammenlignet med 2016?
41%

39%

10%
4%
Betydelig bedre

Noe bedre

Omtrent uendret

På spørsmål om hva bedriftene ville brukt eventuell
uventet tilført kapital til, svarer 54% at de ville brukt
pengene på investeringer, 15% svarer at de ville
betalt ned på gjeld og 18% svarer at de ville spart
pengene. Shipping, transport og lagring avviker litt
fra gjennomsnittet ved at 40% av bedriftene innen

SIDE 6

Noe dårligere

2%
Betydelig dårligere

denne bransjen svarer at de ønsker å betale ned gjeld
og 28% svarer at de ville økt investeringene. Innen
overnatting og serveringsvirksomheter svarer 68% at
de ønsker å øke investeringene. Dette indikerer at i de
fleste bransjer er investeringsiveren tilstede dersom
muligheten byr seg.
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INVESTERINGSLYST
Investeringslyst
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Flere bedrifter frykter økt rente enn sterkere
krone.
På spørsmål om en renteøkning og en markant
kronestyrking vil skape problemer, svarer flere at det
er økt rente som vil skape problemer. På spørsmål
om en renteøkning på 5 % ville skape problemer for
bedriftene på Vestlandet svarer 17 % at det kan være
problematisk. For å imøtekomme en slik renteoppgang
svarer 41 % at de ville kuttet kostnader og 31 % at de
ville redusert investeringene.

Dersom kronekursen styrker seg betydelig svarer kun
8 % av bedriftene på Vestlandet at dette ville skape
problemer, mens blant bedriftene som er rettet mot
eksportmarkedet svarer rundt 45 % av bedriftene at
det ville være et stort problem. Tiltakene selskapene
innen eksport ville iverksatt er i hovedsak å øke
utsalgsprisene 45 % eller kutte kostnader 25 %.

Nærmere om fylkene – Svakere optimisme
i Sogn og Fjordane
Optimismen blant bedriftene i de ulike fylkene på
Vestlandet ser ut til å flate ut. Sogn og Fjordane som
har vært en av de største optimistene over lengre
tid, faller nå tilbake til tilsvarende nivå som de andre
fylkene på Vestlandet. Både bedriftene i Hordaland
og Rogaland fortsetter å se noe lysere på fremtiden.
Det forsterker bildet om at oljenedturen har nådd
bunnen for Vestlandsfylkene.
Rogaland
Resultatindeksen for Rogaland holder seg uendret
fra tredje kvartal. Ser vi på underindeksene er det
lønnsomheten som stikker seg ut som lyspunktet der
den øker noe fra forrige kvartal. Dette kan tyde på at
kostnadskuttene i olje og gass næringen starter å få
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innvirkning på resultatet. De andre underindeksene
holder seg relativt stabile fra forrige kvartal.
Ser vi på forventningene i regionen de neste seks
månedene øker indeksen fra tredje til fjerde kvartal og
ender på 60. Dette er det høyeste nivået siden andre
kvartal 2015. Det er i hovedsak optimisme knyttet
til økt etterspørsel og lønnsomhet som driver den
positive utviklingen.
Hordaland
Hordaland er den eneste regionen på Vestlandet
der resultatindeksen øker fra tredje til fjerde kvartal
og ender på 60. Selskapene fra Hordaland melder
om bedring i lønnsomhet og sysselsetting de siste
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tre månedene. Etterspørselen går likevel noe ned i
denne perioden, men er fortsatt den mest positive
underindikatoren.

ser vi i Vestlandet i sin helhet innen næringene
jordbruk, skogbruk, fiske og overnattings- og
serveringsvirksomhet.

Bedriftene i Hordaland forventer de neste seks månedene økt lønnsomhet og noe høyere investeringer.
Dette driver en positiv utvikling i forventningsindeksen
og bedriftene i Hordaland er nå de største optimistene
på Vestlandet.

Resultatindeksen for Sogn og Fjordane er fortsatt
et godt stykke over resten av Vestlandet men faller
noe i fjerde kvartal. Trenden er som de andre fylkene
der lønnsomheten stiger og etterspørselen avtar.
Bedriftene melder også om noe økte investeringer fra
tredje til fjerde kvartal.

Sogn og Fjordane
Bedriftene i Sogn og Fjordane har vært de største
optimistene i en lang periode. Svakere krone og vekst i
turisme har bidratt til at Sogn og Fjordane har stukket
seg positivt ut det siste året. Som vi fikk indikasjoner
på i forrige kvartal, ser denne trenden ut til å snu. I
takt med sterkere kronekurs har resultatindeksen for
fylke avtatt.

Møre og Romsdal
Som i Rogaland holder resultatindeksen i Møre og
Romsdal seg uendret fra tredje kvartal. Ser vi nærmere
på underindeksene trekker investeringer og sysselsetting noe ned, men det utliknes med vekst i etterspørsel
og lønnsomhet.
Forventningene i Møre og Romsdal for det neste
halvåret er noe mer pessimistisk enn for tre måneder
siden. Dette drives i hovedsak av at bedriftene
forventer lavere sysselsetting og etterspørsel enn
tidligere.

Forventningsindeksen fortsetter fallet fra tredje
kvartal og er nå på nivå med resten av bedriftene på
Vestlandet. Det er i hovedsak avtagende optimisme i
etterspørsel og lønnsomhet som forklarer nedgangen.
Lyspunktet er investeringer og sysselsetting som
øker noe fra tredje kvartal. Den samme nedgangen

FORVENTNINGSINDEKS – TOTALT OG ETTER FYLKE

Fortsatt svakest fremtidstro i Rogaland
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