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Deloitte België publiceert resultaten van de Belgische CFO Survey voor het derde kwartaal 2013:

Belgische CFO’s: vertrouwen wint veld
Diegem, 6 november 2013 – Deloitte België presenteert de resultaten van de driemaandelijkse CFO
Survey, die plaatsvond van 17 september tot 4 oktober. Een van de belangrijkste indicatoren, het
CFO-optimisme, is voor het eerst in 18 maanden weer positief. Staan we eindelijk op een keerpunt?
De economische omgeving verbetert, de financiële voorwaarden blijven gunstig, maar de reële
prestaties ten opzichte van het budget vielen opnieuw tegen in het derde kwartaal en dat zal
vermoedelijk niet meer veranderen voor het einde van het jaar. De groeivooruitzichten blijven zwak
en ondanks het optimisme van de CFO’s is expansie nog geen prioriteit voor de bedrijven.
Het vertrouwen wint veld
Aan het begin van 2013 zagen de Belgische bedrijven de toekomst somber in en dat verbeterde slechts licht in
de twee eerste kwartalen. Dit in tegenstelling tot het duidelijk toenemende optimisme van de CFO’s in de
meeste andere Europese landen waar Deloitte de CFO Survey organiseerde.
In het derde kwartaal maakte België een inhaalbeweging. “Het vertrouwen wint veld in de laatste survey,”
bevestigt Thierry Van Schoubroeck, Partner Deloitte. “Het CFO-optimisme bereikt zijn hoogste peil sinds het
einde van 2010, bijna drie jaar geleden.”

CFO’s zien minder risico’s in de wereldeconomie:
•
•

In de voorbije 15 maanden is het globale niveau van externe financiële en economische onzekerheid
onafgebroken gedaald (van 53% tot 26%).
Slechts 17% van de CFO’s achten het waarschijnlijk dat de Belgische economie in de komende twee
jaar opnieuw afglijdt naar een recessie, tegenover 33% drie maanden geleden.

Voor de meeste bedrijven is er financiering beschikbaar en is ze ook aantrekkelijk, dankzij de aanhoudende
inspanning van de centrale banken overal ter wereld om de rentevoeten laag te houden. De aanzienlijke liquide
middelen en de aantrekkelijke kredietvoorwaarden wijzen erop dat veel bedrijven kunnen investeren en ook
private equity-investeerders kijken uit naar investeringsopportuniteiten.
De CFO’s staan ook positiever tegenover de vooruitzichten voor de economische activiteit op wereldniveau
(hoewel veel minder voor België en de eurozone). Vooral voor exporteurs (bedrijven die minstens 70% van hun
omzet realiseren buiten België) had de reële of verwachte groei in de VS, Japan, Zuidoost-Azië en de
opkomende markten een positieve impact op hun investeringsplannen. “Anderzijds,” merkt Thierry Van
Schoubroeck op, “zet het gebrek aan groei in België nog steeds een rem op de investeringen van lokale
ondernemingen.”
Nieuwe bezorgdheid over concurrentiekracht
De optimistische stemming komt nog niet tot uiting in de financiële resultaten. De prestaties ten opzichte van
het budget vielen opnieuw tegen in het derde kwartaal en baren de bedrijven zorgen. Meer dan 50% van de

respondenten meldt dat hun bedrijf achterblijft bij het budget en slechts enkelen hopen om de achterstand in het
laatste kwartaal te kunnen inhalen. Slechts 22% presteert beter dan was voorzien.
Maar voor het eerst sinds de lancering van de survey in 2009 is het economisch herstel niet langer alleen de
belangrijkste bron van zorg voor de Belgische CFO’s. De vraag of hun bedrijf zal kunnen concurreren op
wereldniveau is even belangrijk geworden. De vraag van de bedrijven naar een verdere hervorming van de
arbeidsmarkt en het fiscale beleid zal bijgevolg niet afnemen, ondanks het ‘relanceplan’ dat de Federale
Overheid begin oktober aankondigde.
Nog steeds weinig focus op groei
Defensieve strategieën, zoals kostenvermindering, kasstroombeheer en verhoging van de efficiëntie, blijven de
belangrijkste prioriteiten. De bereidheid om meer risico’s te nemen in de balans is niet toegenomen, ondanks het
feit dat de CFO’s algemeen van oordeel zijn dat de balansen momenteel te weinig schulden bevatten.
Ondanks de optimistische toon geeft de survey van dit kwartaal niet aan dat de Belgische bedrijven opnieuw
focussen op groei. Expansieplannen, zoals het verhogen van de kapitaaluitgaven, overnames, lancering van
nieuwe producten of diensten of uitbreiding naar nieuwe markten, hebben niet significant aan belang gewonnen.
Een keerpunt?
“Staan we op een keerpunt? De huidige optimistische stemming blijft fragiel en heeft op dit ogenblik slechts
weinig invloed op de prioriteiten van de bedrijven. We kunnen alleen maar hopen dat de signalen van optimisme
die we vandaag vaststellen, niet zullen verdwijnen in het vierde kwartaal en ook zullen worden bevestigd door
een geleidelijke verbetering van de resultaten,” besluit Thierry Van Schoubroeck.

Over de enquête
De editie voor het derde kwartaal van 2013 van de Deloitte Belgium CFO Survey werd uitgevoerd tussen 17
september en 4 oktober 2013. In totaal namen 77 CFO’s deel aan het onderzoek. De deelnemende CFO’s zijn
actief in uiteenlopende bedrijfssectoren. 22% van de deelnemende bedrijven heeft een omzet van meer dan 1
miljard, 43% tussen 100 miljoen en 1 miljard, en 35% minder dan 100 miljoen.
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