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Deloitte België publiceert de resultaten van zijn Belgische CFO-survey voor het vierde
kwartaal van 2013:

CFO survey ‘vooruitzichten 2014’ – Voortgezette risicovermijding bedreigt
optimistische groeiambities van 2014
Bedrijfsprioriteiten nog steeds defensief, ondanks stijgend optimisme bij toenemend aantal CFO’s.

Diegem, 7 februari 2014 – Deloitte België kondigt de resultaten aan van zijn driemaandelijkse Belgische
CFO survey, uitgevoerd tussen 11 december 2013 en 6 januari 2014. Er lijkt een nieuwe, optimistischere
sfeer te ontstaan. Dat wordt bevestigd door veel CFO’s, die een stijging van inkomsten en marge
voorspellen. Toch matigen zij hun vooruitzichten op een groei van de Belgische economie als geheel en
blijft de bereidheid om risico’s te nemen laag.
Veel bedrijven zullen in 2014 een toename van kapitaaluitgaven vermijden en focussen op defensieve
strategieën om competitief te blijven. Maar investeringen blijven de motor voor groei. De zwakke
kapitaaluitgaven vormen zo een donderwolk voor een algemeen positief beeld.

Een nieuwe stemming voor een nieuw jaar
Belgische CFO’s gingen 2014 anders tegemoet dan de recente jaren. Na de turbulenties van 2011 en 2012
voorspelden CFO’s terecht dat 2013 weinig verbetering zou kennen. Maar de vorige CFO survey signaleerde
een ‘nieuwe sfeer van vertrouwen’. De huidige survey laat zelfs zien dat bijna de helft van de respondenten zich
optimistischer toont over de financiële toekomst van hun onderneming dan drie maanden geleden.
Slechts 17% van de CFO’s schat het huidige niveau van financiële en economische onzekerheid ‘hoog’. Dat is
het laagste cijfer sinds het begin van 2011 – drie maanden geleden was dat trouwens nog 26%. 19% van de
CFO’s acht het waarschijnlijk dat de Belgische economie in een nieuwe recessie terechtkomt in de komende
twee jaar. Daartegenover staat 40% die dat risico vandaag net redelijk laag acht – vergeleken met 21% in het
vorige kwartaal.
“Na vijf kwartalen waarin CFO’s uitgesproken pessimistisch waren over de financiële vooruitzichten van hun
onderneming, bevestigt het merendeel van de CFO’s vandaag de optimistische stemming die in het derde
kwartaal al aan de oppervlakte kwam”, zegt Thierry van Schoubroeck, partner bij Deloitte. Wat voorzichtiger
voegt hij daaraan toe: “Maar internationale bedrijven, die meer dan 70% van hun omzet buiten België halen,
zijn minder optimistisch dan bedrijven die vooral binnen België actief zijn.”

Groei, niet het overleven, staat opnieuw op de agenda
Iets meer dan de helft van de CFO’s meldt dat hun bedrijf het financiële budget niet haalde in de laatste twaalf
maanden. Dat cijfer bleef in de voorbije twee jaar min of meer consistent. Ondanks een nieuw teleurstellend
jaar, kijken CFO’s 2014 positiever tegemoet dan 2013. 63% rekent op een groei in de inkomsten. En bijna een

kwart (23%) denkt zelfs dat die groei hoger zal zijn dan 5%. Voor de bedrijfsmarges verwacht 40% van de
ondernemingen een verbetering.
“Bedrijven kijken 2014 positief tegemoet, wat wordt weerspiegeld in hun plannen”, reageert Joël Brehmen, Lead
Finance Partner bij Deloitte. “Bijna driekwart van onze survey-respondenten nam een omzetgroei in hun
begroting van 2014 op. Toch blijft de meest waarschijnlijke uitdaging de voortgezette druk op prijzen en marges
in de verschillende industrieën.”
De nieuwe optimistische stemming beïnvloedt de belangrijkste bezorgdheid van CFO’s. Die focust niet meer op
het economische herstel, zoals de voorbije twee jaar. CFO’s zijn vandaag het meest ongerust over de
competitieve positie van hun onderneming in de markt.
Thierry Van Schoubroeck merkt op: “Van de groei in België en de eurozone wordt niet verwacht dat die hoger
zal liggen dan 1%. Voor de VS is dat 2,5% en voor de opkomende markten 4-5%. In die sfeer lijken de
begrotingsverhogingen van de ondernemingen overmoedig. Want met die groeiambities in het achterhoofd
wordt de competitie in de langzaam groeiende markten waarschijnlijk erg intens.”

Defensief beleid dreigt groeiambities te ondermijnen
Hoewel de CFO’s hun visie op de groei aanpasten in vergelijking met de vorige kwartalen, wijzigden hun
bedrijfsprioriteiten amper. Defensieve maatregelen – zoals de stijging van productiviteit en efficiëntie,
bezuinigingen en verbetering van de cashflow – blijven dominant. Slechts 14% van de CFO’s geeft stijgende
kapitaalinvesteringen voorrang. Groei door acquisitie wordt door 6% als een belangrijke prioriteit gezien. De
balans beschermen tegen extra risico’s blijft een sterk agendapunt.
Die tendensen zijn er ondanks de beschikbare en aantrekkelijke kredietverlening. Want krediet wordt vandaag
gezien als toegankelijk en goedkoop. Bovendien hebben CFO’s, in vergelijking met het vorige kwartaal, meer
ontspannen verwachtingen over stijgende interestpercentages tijdens de komende maanden.
Ondanks hun gestegen optimisme en ambitieuze groeiverwachtingen zijn CFO’s volgens de laatste
kwartaalsurvey bezorgd over de kwetsbaarheid van de ommekeer.
“Het ziet ernaar uit dat er herstel komt. De voortekenen voor de globale economie zijn positief. Maar de
werkelijke koers die de economische cyclus zal volgen, is onvoorspelbaar. We hopen dat de vroege tekenen van
herstel ondernemingen aanmoedigen, zodat ze gradueel meer focussen op groeistrategieën en waardecreaties in
de loop van 2014. De huidige bedrijfsprioriteiten sluiten misschien niet aan bij die uitgesproken groeiambities”,
concludeert Thierry Van Schoubroeck.

Over de survey
De CFO survey van Deloitte België van het vierde kwartaal van 2013 werd uitgevoerd tussen 11 december 2013
en 6 januari 2014. In totaal vulden 73 CFO’s het onderzoek in. Zij zijn actief in een waaier van industrietakken.
27% van de deelnemende ondernemingen heeft een omzet van meer dan 1 miljard, 41% tussen 100 miljoen en 1
miljard, en 32% minder dan 100 miljoen euro.
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