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Formáli

Meðfylgjandi eru niðurstöður úr fjármálastjórakönnun Deloitte. Könnunin er 

gerð tvisvar á ári og er tilgangur hennar að sýna mat fjármálastjóra á stöðu 

fyrirtækja og efnahagsumhverfi. Þetta er í fjórtánda sinn sem könnunin er 

framkvæmd hér á landi og hún er nú í sjötta skipti unnin í samstarfi við 

önnur aðildarfélög Deloitte á EMEA-svæðinu (Europe, Middle East and 

Africa). Niðurstöður endurspegla því skoðanir fjármálastjóra á Íslandi í 

samanburði við fjármálastjóra í 19 EMEA-löndum, þar sem við á.

Rafrænn spurningalisti var sendur til fjármálastjóra 300 stærstu fyrirtækja 

landsins í september síðastliðnum og viljum við þakka þeim sem tóku þátt 

kærlega fyrir. 
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Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Smelltu á myndirnar til 
þess að fara á milli kafla í 
skýrslunni

Athuga skal að þar sem ekki eru notaðir aukastafir í gröfum er samtala ekki alltaf 100%. 
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Fjöldi virkra smita á Íslandi (samtals innanlandssmit 
og landamærasmit) skv. vefsíðu covid.is

Tímabil könnunar 10. - 27. september

Tímabil könnunar í samhengi við útbreiðslu COVID-19 á Íslandi
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7. september: Samkomutakmarkanir rýmkaðar 
Nálægðarreglu breytt úr 2 metrum í 1 metra og 
hámarksfjöldi þeirra sem mega koma saman 
hækkaður úr 100 manns í 200 manns.

18. september: Lokun á skemmtistöðum og krám
Skemmtistöðum og krám á höfuðborgarsvæðinu 
lokað tímabundið í fjóra daga. Lokunum var síðan 
framlengt til 27. september.

5. október: Hertar aðgerðir
Hámarksfjöldi þeirra sem mega koma saman 20 
manns (að meginreglu). Líkamsræktarstöðvum, 
krám, skemmti- og spilastöðum lokað. 
Fjarlægðarmörk áfram 1 metri og við aðstæður 
þar sem slíkt er ekki mögulegt er skylt að nota 
andlitsgrímur.

7. október: Hertar aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu
Fjarlægðarmörk verða 2 metrar. Starfsemi og 
þjónusta sem krefst snertingar eða ef hætta er á 
snertingu milli fólks eða mikillar nálægðar er óheimil
(hárgreiðslustofur, snyrtistofur, nuddstofur o.s.frv.). 
Veitingastaðir mega ekki hafa opið lengur en til 
21:00. Sundlaugum lokað. 

20. október: Hertar aðgerðir á öllu landinu
Fjarlægðarmörk verða einnig 2 metrar utan 
höfuðborgarsvæðisins og skylt að nota grímur þar 
sem ekki er hægt að tryggja 2 metra. Takmarkanir á 
íþrótta- og tómstundastarfi.

Heimild: Heimasíða Stjórnarráðsins

https://www.covid.is/tolulegar-upplysingar
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Könnunin er unnin í samstarfi við önnur aðildarfélög Deloitte á EMEA-svæðinu. Niðurstöður endurspegla þannig viðhorf um 1.600 fjármálastjóra í 19 löndum 
þar sem við á. Meðaltal niðurstaðna EMEA-landa er vegið eftir landsframleiðslu hvers lands.

Ísland

Ítalía

Lúxemborg

Noregur

Portúgal

Pólland

Rússland

Landfræðileg útbreiðsla

10. - 27. september 2020

1.578

Tímabil könnunar 

Fjöldi fjármálastjóra

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Þátttakendur

Um 1.600 fjármálastjórar í 19 löndum
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Svíþjóð
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Annað
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Skráð á markað

Þröngur eigendahópur*
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Orka og auðlindir

Tækni og fjarskipti

Viðskipti og
sérfræðiþjónusta

Flutningar og
samgöngur

Byggingariðnaður

Fasteignafélag

Ferðaþjónusta

Annað

Fjármála- og
tryggingastarfsemi

Framleiðsla

Sjávarútvegur

Verslun og þjónusta

Undir hvaða atvinnugrein fellur þitt fyrirtæki? Hvaða flokkur lýsir best eignarhaldi fyrirtækis 
þíns?

*Að fjölskyldufyrirtækjum undanskildum

Hver var velta fyrirtækis þíns á síðasta ári?

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Þátttakendur

Mengi þátttakenda á Íslandi

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

0%

13%

30%

30%

17%

6%

5%

< 1 ma.kr.

1 – 3 ma.kr.

>3 – 5 ma.kr.

>5 – 13 ma.kr.

>13 – 50 ma.kr.

>50 – 120 ma.kr.

> 120 ma.kr.



7

Samantekt Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður



8

• Meirihluti fjármálastjóra á Íslandi (62%) telur sig standa frammi 
fyrir mikilli fjárhagslegri og efnahagslegri óvissu í samanburði við 
79% fjármálastjóra innan EMEA-svæðisins.

• Áhættuvilji íslenskra fjármálastjóra mældist meðal þeirra lægstu 
(14%), en aðeins tvær þjóðir á EMEA-svæðinu, Portúgal (8%) og 
Tyrkland (11%), mældust lægri. 

• Um þriðjungur fjármálastjóra á Íslandi telja að fjárhagslegar horfur 
á síðustu þremur mánuðum hafi batnað samanborið við 15% 
síðastliðið vor. 

• Um 79% íslenskra fjármálastjóra stefna á hagræðingu í 
rekstrarkostnaði.

• Um 52% íslenskra fjármálastjóra telja að hagvöxtur muni aukast á 
næstu tveimur árum samanborið við 19% síðastliðið vor.

• Viðhorf fjármálastjóra til stýrivaxta Seðlabankans helst í hendur við 
sögulega þróun vaxtastigs. Aldrei hafa færri fjármálastjórar (8%) 
talið stýrivexti Seðlabanka of háa.

• Nokkuð jöfn skipting er á milli fjármálastjóra sem telja að gengi 
íslensku krónunnar muni veikjast (29%), aukast (30%) og haldast 
óbreytt (36%) á næstu sex mánuðum. Gengisþróun krónunnar 
heldur áfram að vera stærsti ytri áhættuþáttur fyrirtækja. 

• Niðurstöður benda til þess að íslensk fyrirtæki muni leitast við að 
halda skuldsetningu óbreyttri á næstu 12 mánuðum (54%) eða 
draga nokkuð úr henni (28%).

• Um 47% íslenskra fjármálastjóra telja líklegt að hagkerfið muni rétta 

úr sér á næstu 12 mánuðum, um 33% telja að það sé ólíklegt. 

• Tekjur um 21% íslenskra fyrirtækja sem tóku þátt eru nú þegar jafnar 

eða hærri en fyrir COVID-19. Um 15% telja að starfsemi fari ekki í 

sama horf fyrr en árið 2022 eða síðar.

• Íslenskir fjármálastjórar fyrirtækja í ferðaþjónustu eru svartsýnastir 

þar sem um 75% telja að tekjur fari ekki í sama horf fyrr en seinni 

hluta árs 2021 í það fyrsta.

• Í samanburði við aðstæður fyrir COVID-19 vænta íslenskir 

fjármálastjórar aukinnar áherslu á umbætur viðskiptaferla og 

stafrænar fjárfestingar í hugbúnaði, upplýsingatækni og veflausnum.

• Viðhorf fjármálastjóra á EMEA-svæðinu er jákvæðara núna en í vor 
gagnvart þróun tekna, EBITDA og fjárfestinga en viðhorf til ráðninga 
nýrra starfsmanna er nú örlítið neikvæðara. Nettó viðhorf gagnvart 
fjárfestingum og ráðningum mældist neikvætt en gagnvart tekjum 
og EBITDA jákvætt. Síðastliðið vor var nettó viðhorf neikvætt fyrir 
allar þessar stærðir og mældist í sögulegu lágmarki. 

• Viðhorf íslenskra fjármálastjóra er töluvert jákvæðara gagnvart 
þróun þessara lykilstærða nú heldur en í vor en er þó eingöngu 
jákvætt gagnvart þróun EBITDA. Af Norðurlöndunum eru íslenskir 
fjármálastjórar svartsýnastir en sænskir bjartsýnastir.

• Á Íslandi eru fjármálastjórar fasteignafélaga og fyrirtækja sem 
starfa í ferðaþjónustu svartsýnastir en fjármálastjórar fyrirtækja 
sem starfa í sjávarútvegi og verslun og þjónustu bjartsýnastir. 

Væntingar til reksturs Óvissa og áhætta

M&A og COVID-19Markaðir og efnahagur

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Samantekt

Heilt yfir má gæta meiri bjartsýni meðal fjármálastjóra í samanburði við síðastliðið vor

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Niðurstöður

Væntingar til reksturs næstu 12 mánaða Markaðs- og efnahagslegir vísar

Samrunar og yfirtökur (e. M&A)

COVID-19

Fjármögnun fyrirtækja

Horfur og áherslur

Áhætta og óvissa

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður
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Jákvæðir Hlutlausir Neikvæðir

Hvernig telur þú að tekjur í þínu fyrirtæki muni þróast á næstu 12 mánuðum?

Tekjur EBITDA Fjárfestingar Ráðningar

• Síðastliðið vor mældist viðhorf til tekna í fyrsta skipti neikvætt, þ.e. fleiri fjármálastjórar bjuggust við samdrætti frekar en aukningu í tekjum. Viðhorf 
fjármálastjóra á EMEA-svæðinu er komið í sama horf og síðastliðið haust (23%) á meðan viðhorf íslenskra fjármálastjóra er enn nettó neikvætt (-2%), en eru 
þeir þó mun bjartsýnni en síðastliðið vor (-35%). Nettó viðhorf er aðeins neikvætt í fjórum öðrum löndum, það er í Ítalíu, Lúxemborg, Portúgal og Bretlandi.

• Viðhorf er jákvætt innan allra atvinnugreina á EMEA-svæðinu, en þær atvinnugreinar sem voru svartsýnastar voru fyrirtæki sem starfa í ferðaþjónustu. 
Bjartsýnastir eru fjármálastjórar fyrirtækja sem starfa í afþreyingu, verslun og þjónustu og líftækni. Á Íslandi voru fjármálastjórar fyrirtækja sem starfa í 
ferðaþjónustu og fasteignafélögum svartsýnastir en fyrirtæki í sjávarútvegi og verslun og þjónustu bjartsýnust*. 

• Fjármálastjórar fyrirtækja í Þýskalandi eru hlutfallslega flestir bjartsýnir (76%) og jókst jákvætt viðhorf töluvert frá síðastliðnu vori eða um 106 prósentustig. 
Fjármálastjórar í Bretlandi eru hlutfallslega flestir svartsýnir (64%) og er nettó viðhorf neikvætt um 35%. Af Norðurlöndunum eru íslenskir fjármálastjórar 
hlutfallslega svartsýnastir (39% neikvæðir) en sænskir fjármálastjórar hlutfallslega bjartsýnastir (65% jákvæðir). 

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Væntingar til reksturs næstu 12 mánaða

Fjármálastjórar eru bjartsýnni á þróun tekna samanborið við síðastliðið vor

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

*Aðeins er litið til þeirra atvinnugreina þar sem svörun eru fjögur fyrirtæki eða fleiri 
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Væntingar til reksturs næstu 12 mánaða

Nettó viðhorf íslenskra fjármálastjóra gagnvart þróun EBITDA hækkar töluvert frá því í vor
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Hvernig telur þú að EBITDA í þínu fyrirtæki muni þróast á næstu 12 mánuðum?

Tekjur EBITDA Fjárfestingar Ráðningar
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Tengiliðir

Niðurstöður
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-32%
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24% 23%

12%
6%

-7%

-23%

Haust17 Vor18 Haust18 Vor19 Haust19 Vor20 Haust20

Nettó viðhorf Nettó viðhorf (EMEA)

• Nettó viðhorf bæði íslenskra fjármálastjóra og fjármálastjóra á EMEA-svæðinu gagnvart þróun EBITDA á næstu 12 mánuðum er jákvætt um 5% sem er 
töluverð hækkun frá síðastliðnu vori þegar viðhorf var nettó neikvætt um 23% fyrir EMEA-svæðið og neikvætt um 32% á Íslandi.

• Fjármálastjórar fyrirtækja í Þýskalandi eru hlutfallslega flestir bjartsýnir á þróun EBITDA á næstu 12 mánuðum (58% jákvæðir) og fjármálastjórar í Bretlandi 
svartsýnastir, en um 70% þeirra búast við samdrætti í EBITDA. Á Norðurlöndunum eru íslenskir fjármálastjórar svartsýnastir (37% neikvæðir) en 
fjármálastjórar í Svíþjóð bjartsýnastir (65% jákvæðir). 

• Á EMEA-svæðinu eru fjármálastjórar fyrirtækja sem starfa í ferðaþjónustu og opinbera geiranum hlutfallslega flestir neikvæðir gagnvart þróun EBITDA á 
næstu 12 mánuðum. Á Íslandi var nettó viðhorf meðal fjármálastjóra fasteignafélaga neikvætt til þróunar EBITDA á næstu 12 mánuðum, en aðrar 
atvinnugreinar hafa jákvætt viðhorf þar sem félög í sjávarútvegi og byggingariðnaði eru jákvæðust. Við bendum á að ekki náðist lágmarksfjöldi svara við 
þessari spurningu frá fjármálastjórum íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu*. 

*Aðeins er litið til þeirra atvinnugreina þar sem svörun eru fjögur fyrirtæki eða fleiri 
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Jákvæðir Hlutlausir Neikvæðir

Hvernig telur þú að fjárfestingar í þínu fyrirtæki muni þróast á næstu 12 mánuðum?

• Nettó viðhorf bæði íslenskra fjármálastjóra og fjármálastjóra á EMEA-svæðinu gagnvart þróun fjárfestinga á næstu 12 mánuðum er neikvætt um 11%, það 
er fleiri fjármálastjórar telja að draga muni úr fjárfestingum frekar en að þær aukist á næstu 12 mánuðum. Nettó viðhorf hefur þó aukist töluvert frá því í 
vor eða því sem nemur um 31 prósentustigi á Íslandi og 10 prósentustigum á EMEA-svæðinu.

• Fjármálastjórar fyrirtækja í Rússlandi eru jákvæðastir (42% jákvæðir) en fjármálastjórar í Bretlandi hlutfallslega flestir svartsýnir (77%). Á Norðurlöndunum 
eru íslenskir fjármálastjórar hlutfallslega svartsýnastir (40% neikvæðir) en sænskir fjármálastjórar hlutfallslega bjartsýnastir (35%). 

• Meirihluti fjármálastjóra íslenskra fyrirtækja í sjávarútvegi (70%) telja að fjárfestingar muni dragast saman á næstu 12 mánuðum. Nettó viðhorf íslenskra 
fyrirtækja í framleiðslu (20%) og í byggingariðnaði (25%) er jákvætt, en viðhorf er neikvætt fyrir aðrar atvinnugreinar*. Á EMEA-svæðinu eru fyrirtæki í 
flugiðnaði (e. aerospace) og ferðaþjónustu svartsýnust á þróun fjárfestinga á næstu 12 mánuðum en fyrirtæki í pappír og umbúðalausnum, líftækni og orku-
og auðlindum eru bjartsýnust. 

EBITDA Fjárfestingar RáðningarTekjur

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Væntingar til reksturs næstu 12 mánaða

Íslenskir fjármálastjórar svartsýnni en aðrir á þróun fjárfestinga

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Nettó viðhorf Nettó viðhorf (EMEA)

*Fyrst var spurt um viðhorf til þróunar fjárfestinga í könnun vorið 2018

*

*Aðeins er litið til þeirra atvinnugreina þar sem svörun eru fjögur fyrirtæki eða fleiri 
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Jákvæðir Hlutlausir Neikvæðir

Hvernig telur þú að starfsmannafjöldi í þínu fyrirtæki muni þróast á næstu 12 mánuðum?

EBITDA Fjárfestingar RáðningarTekjur

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Væntingar til reksturs næstu 12 mánaða

Nettó viðhorf til ráðninga nýrra starfsmanna með því lægsta á Íslandi
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Nettó viðhorf Nettó viðhorf (EMEA)

• Viðhorf fjármálastjóra til ráðninga nýrra starfsmanna á næstu 12 mánuðum er töluvert jákvæðara nú en í vor en er þó enn nettó neikvætt bæði á Íslandi og 
á EMEA-svæðinu, það er fleiri fjármálastjórar telja að draga muni úr starfsmannafjölda frekar en að hann aukist á næstu 12 mánuðum. Nettó viðhorf 
íslenskra fjármálastjóra er neikvætt sem nemur 25% samanborið við 61% síðastliðið vor. 

• Viðhorf gagnvart ráðningum nýrra starfsmanna á næstu 12 mánuðum er aðeins jákvætt í þremur af þeim 19 löndum sem tóku þátt í könnuninni en það var 
í Danmörku, Grikklandi og Rússlandi. Hlutfall fjármálastjóra sem telja að starfsmannafjöldi dragist saman á næstu 12 mánuðum mældist með því hæsta á 
Íslandi (43%) en hlutfallið var einungis hærra í Bretlandi (78%), Austurríki (56%) og Póllandi (47%). 

• Viðhorf gagnvart þróun ráðninga er neikvætt fyrir allar atvinnugreinar á EMEA-svæðinu, að undanskildum fyrirtækjum sem starfa í opinbera geiranum, 
afþreyingu og líftækni. Fyrirtæki í ferðaþjónustu og bílaiðnaði eru svartsýnust á ráðningar nýrra starfsmanna á næstu 12 mánuðum. Á Íslandi eru fyrirtæki í 
fjármála- og tryggingastarfsemi neikvæðust (67% neikvæðir) en fyrirtæki í sjávarútvegi hlutfallslega jákvæðust (60% jákvæðir)*.

*Aðeins er litið til þeirra atvinnugreina þar sem svörun eru fjögur fyrirtæki eða fleiri 
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Mikla Eðlilega Litla

Áhætta og óvissa

Áhættuvilji íslenskra fjármálastjóra mælist áfram meðal þeirra lægstu

• Aðeins 14% íslenskra fjármálastjóra telja að nú sé góður tími til að auka áhættu í efnahagsreikningi en hlutfallið hefur þó ekki verið hærra síðan vorið 2018. 
Einungis fjármálastjórar í Portúgal (8%) og Tyrklandi (11%) hafa minni vilja til þess að taka áhættu en fjármálastjórar á Íslandi. Hlutfall fjármálastjóra á EMEA-
svæðinu sem telja að nú sé góður tími til að taka áhættu í efnahagsreikningi mældist 22% og hækkaði tölvuvert frá því í vor þegar hlutfall þeirra var í sögulegu 
lágmarki frá því að könnunin var fyrst framkvæmd haustið 2014 (10%). 

• Nettó viðhorf er neikvætt í þeim 14 löndum þar sem spurningin var lögð fyrir. Nettó viðhorf á Íslandi mældist -73% samanborið við -84% síðastliðið vor og 
hækkaði þar með um 11 prósentustig. Í þremur löndum var nettó viðhorf orðið neikvæðara en í síðustu könnun, í Danmörku, Grikklandi og Portúgal. 

• Um 62% fjármálastjóra á Íslandi telja fjárhagslega og efnahagslega áhættu vera mikla, sem er sambærilegt við niðurstöður könnunar síðastliðið vor. Innan 
EMEA-svæðisins meta 79% fjármálastjóra óvissuna mikla eða um 17 prósentustigum fleiri en á Íslandi.

Telur þú að nú sé góður tími til að auka áhættu í efnahagsreikningi 
fyrirtækis þíns?

Hvernig metur þú fjárhagslega og efnahagslega óvissu sem fyrirtæki þitt 
stendur frammi fyrir?

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

*Fyrst var spurt um fjárhagslega og efnahagslega óvissu vor 2018

*

Nettó viðhorf

-55%

-73%

-84%

-80%

-85%

-75%

-62%

-60%
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Haust 2020 Vor 2020 Haust 2019 Vor 2019 Haust 2018 Vor 2018 Haust 2017 Haust 2020 Haust 2019 % breyting

Gengisþróun íslensku krónunnar 1 1 1 1 1 1 1 64% 68% -4%

Efnahagslegar horfur* 2 55% 0% +55%

Vaxtastig 3 3 2 2 2 2 4-6 45% 47% -2%

Efnahagsástand helstu viðskiptalanda 4 4 5 2-3 38% 32% +6%

Verðbólga 5 5 3 3 5 4-6 35% 28% +7%

Þróun einkaneyslu 2 3 5 4 3 2-3 33% 38% -5%

Möguleg óvissa tengd stjórnmálum 4 4 5 4 4-6 18% 36% -18%

Skortur á fjármagni* 15% 0% +15%

Áhætta tengd netárásum 11% 13% -2%

Annað 8% 11% -3%

Skortur á hæfu starfsfólki 2% 0% +2%

Hvaða ytri áhættuþættir hafa helst áhrif á rekstur þíns fyrirtækis í dag? (Merkja mátti við fleiri en einn valkost) 

*Nýr valmöguleiki haust 2020

• Gengisþróun íslensku krónunnar hefur verið nefnd sem stærsti ytri áhættuþátturinn í rekstri íslenskra fyrirtækja að mati fjármálastjóra frá því að könnunin 
var fyrst framkvæmd haustið 2014. Aðrir stórir áhrifaþættir sem nefndir eru í könnuninni í haust eru efnahagslegar horfur og vaxtastig. 

• Textaskýringar þeirra sem völdu valmöguleikann „annað“ nefndu áhrif COVID-19 s.s. þróun bóluefnis, samkomubann og ferðatakmarkanir sem helsta ytri 
áhrifaþátt.

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Áhætta og óvissa

Gengisþróun íslensku krónunnar helsti ytri áhættuþátturinn hér á landi

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Jákvæðir Hlutlausir Neikvæðir

Telur þú fjárhagslegar horfur þíns fyrirtækis hafa breyst á síðustu þremur mánuðum?

• Um þriðjungur íslenskra fjármálastjóra töldu að fjárhagslegar horfur hefðu breyst til hins betra á síðustu þremur mánuðum. Nettó viðhorf mældist jákvætt 
um 12%, það er fleiri fjármálastjórar telja að fjárhagslegar horfur hafi batnað frekar en versnað og hefur nettó viðhorf hækkað um 46 prósentustig frá því í 
vor. Nettó viðhorf íslenskra fjármálastjóra er í fyrsta skipti jákvætt síðan vorið 2017. 

• Um helmingur fjármálastjóra á EMEA-svæðinu töldu að fjárhagslegar horfur hefðu breyst til hins betra á síðustu þremur mánuðum samanborið við aðeins 
10% síðastliðið vor. Nettó viðhorf hækkaði í öllum löndum sem tóku þátt í könnuninni frá því í vor en aðeins á Ítalíu (-5%) og Spáni (-25%) mældist nettó 
viðhorf enn neikvætt þrátt fyrir meiri bjartsýni. 

• Á EMEA-svæðinu eru um 64% fjármálastjóra fyrirtækja í flutningageiranum sem telja að fjárhagslegar horfur hafi breyst til hins betra á síðustu þremur 
mánuðum. Fyrirtæki í ferðaþjónustu eru svartsýnust á fjárhagslegar horfur en um 44% telja að þær hafi breyst til hins verra á síðustu þremur mánuðum. Á 
Íslandi telja 100% fjármálastjóra fyrirtækja í ferðaþjónustu að fjárhagslegar horfur hafi breyst til hins verra á síðustu þremur mánuðum en um helmingur 
fjármálastjóra fyrirtækja í byggingariðnaði og fjármálastjórar fasteignafélaga að fjárhagslegar horfur hafi breyst til hins betra. 

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Horfur og áherslur

Fjármálastjórar telja fjárhagslegar horfur hafa batnað til muna

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Hvað af eftirfarandi verður lögð áhersla á innan þíns fyrirtækis á næstu 12 mánuðum? (Merkja mátti við fleiri en einn valkost) 

Haust 2020 Vor 2020 Haust 2019 Vor 2019 Haust 2018 Vor 2018 Haust 2017 Haust 2020 Haust 2019 % breyting

Hagræðing í rekstrarkostnaði 1 1 1 1 1 1 1 79% 76% +3%

Stafrænar lausnir* 2 2 45% 0% +45%

Vöxt á núverandi markaði* 3 4 39% 0% +39%

Stækka fyrirtækið með innri vexti 4 3 3 2 2 2 2 33% 32% +1%

Auka sjóðstreymi 5 2 3 4 4 4-5 27% 35% -8%

Kynna nýja vörur/þjónustu 4-5 5 3 3 3 26% 28% -2%

Minnka skuldsetningu 5 4-5 4 5 5 4-5 23% 28% -5%

Þróun mannauðs* 20% 0% +20%

Fara inn á nýja markaði 20% 17% +3%

Auka fjárfestingar 15% 10% +5%

Stækka fyrirtækið með ytri vexti 15% 13% +2%

Sala eigna 11% 8% +3%

Auka arðgreiðslur eða kaupa eigin bréf 6% 7% -1%

Ekkert af ofangreindu 0% 3% -3%

*Nýr valmöguleiki vor 2020

• Mest áhersla hefur verið lögð á hagræðingu í rekstrarkostnaði frá því að könnunin var fyrst framkvæmd haustið 2014. Aðrir stórir áhersluþættir sem nefndir 
eru í könnuninni í haust eru stafrænar lausnir og vöxtur á núverandi markaði (nýir valmöguleikar síðastliðið vor).

• Nokkuð litlar breytingar eru á áherslum milli ára. Dregið hefur úr hlutfalli fjármálastjóra sem ætla að leggja áherslu á aukið sjóðstreymi (-7%) og að minnka 
skuldsetningu (-5%). Hlutfall fjármálastjóra sem leggja áherslu á að auka fjárfestingar hefur aukist um 5 prósentustig milli ára.

• Á EMEA-svæðinu voru um helmingur fjármálastjóra sem nefndu áherslu á stafrænar lausnir meðal efstu þriggja áherslna.

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Horfur og áherslur

Íslenskir fjármálastjórar stefna á hagræðingu í rekstri

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Lántaka hjá bönkum

Hvernig metur þú lántöku hjá bönkum, útgáfu skuldabréfa, útgáfu hlutafjár og innri fjármögnun sem fjármögnunarkosti við fjármögnun þíns fyrirtækis?

Útgáfa skuldabréfa

Útgáfa hlutafjár Innri fjármögnun

Hagkvæm Hvorki né Óhagkvæm

• Um 57% íslenskra fjármálastjóra telja lántöku hjá bönkum hagkvæma á meðan 25% telja hana óhagkvæma. Nettó viðhorf gagnvart lántöku er töluvert 
jákvæðara nú en áður, frá því að vera neikvætt um 9% um haust 2019, í jákvætt um 17% vor 2020 og í jákvætt um 32% haust 2020.

• Innan EMEA-svæðisins telja 64% fjármálastjóra lántöku hjá bönkum hagkvæma og er hún þar að auki talin vera hagkvæmasta fjármögnunarleiðin af þeim 
fjórum fjármögnunarleiðum sem spurt var um. Líkt og í vor var innri fjármögnun álitin hagkvæmasta fjármögnunarleiðin af fjármálastjórum hérlendis.

• Íslenskir fjármálastjórar telja nú alla þá fjóra fjármögnunarkosti sem spurt var um vera hagkvæmari en þeir töldu síðastliðið haust. 

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Fjármögnun fyrirtækja

Íslenskir fjármálastjórar telja innri fjármögnun áfram hagkvæmasta kost fjármögnunar

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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• Undanfarin ár hefur stór meirihluti fjármálastjóra á Íslandi talið 
stýrivexti Seðlabankans of háa. Stýrivextir hafa lækkað um 75 punkta 
frá fyrri könnun eða úr 1,75% niður í 1,00% og um 250 punkta frá 
síðastliðnu hausti. Hlutfall fjármálastjóra sem telja stýrivexti of háa 
hefur lækkað um 9 prósentustig frá því í vor og 49 prósentustig frá því 
síðastliðið haust. Hlutfallið hefur aldrei verið lægra frá því að 
könnunin var fyrst framkvæmd.

• Rúmlega helmingur íslenskra fyrirtækja stefna á að halda 
skuldsetningu sinni óbreyttri (54%). Tæplega þriðjungur (31%) stefna 
á að draga verulega eða nokkuð úr skuldsetningu.

• Samanborið við niðurstöður könnunarinnar fyrir sex mánuðum síðan 
má sjá samdrátt í hlutfalli þeirra fjármálastjóra sem vilja auka 
skuldsetningu síns fyrirtækis úr 21% í 15%.

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Fjármögnun fyrirtækja

Hlutfall fjármálastjóra sem telja stýrivexti Seðlabanka Íslands of háa fer enn lækkandi

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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• Um 49% íslenskra fjármálastjóra telja að hlutabréfaverð muni hækka 
nokkuð á innlendum markaði á næstu sex mánuðum. Væntingar um 
hækkanir hafa aukist síðan síðastliðið haust eða um 18 prósentustig. 

• Um helmingur (52%) fjármálastjóra búast við auknum hagvexti á næstu 
tveimur árum. Hlutfallið hefur hækkað um 33 prósentustig frá því í vor. 

• Nokkuð jöfn skipting er á milli fjármálastjóra sem telja að gengi 
krónunnar muni veikjast nokkuð á næstu sex mánuðum, styrkjast 
nokkuð og að gengi muni haldast óbreytt. Hlutfall þeirra sem telja að 
gengið muni styrkjast nokkuð hefur hækkað og er 20 prósentustigum 
hærra en síðastliðið haust en hlutfall þeirra sem telja að gengið muni 
veikjast eða haldast óbreytt hefur á móti lækkað töluvert. 

• Að meðaltali búast íslenskir fjármálastjórar við að verðbólga á Íslandi 
verði um 3,3% á næstu 12 mánuðum, sem er sambærilegt við 
niðurstöður síðastliðið vor þar sem væntingar fjármálastjóra voru að 
meðaltali 3,4%. Íslenskir fjármálastjórar búast við lækkun verðbólgu á 
Evrusvæðinu þar sem verðbólguvæntingar hafa lækkað úr 1,6% í 1,2%.

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Markaðs- og efnahagslegir vísar

Um helmingur fjármálastjóra telur hagvöxt á Íslandi aukast á næstu tveimur árum

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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• Meirihluti fjármálastjóra hérlendis hefur engar áætlanir um erlendar 
fjárfestingar eða lántökur á næstu 12 mánuðum (88%) sem er mjög 
sambærilegt við niðurstöður síðastliðið haust (87%). 

• Hlutfall fjármálastjóra sem hafa áætlanir um lántöku frá erlendum 
bönkum hefur dregist saman um 4 prósentustig en áætlanir um 
fjárfestingar í erlendu fyrirtæki aukist um 3 prósentustig milli ára.

• Aðeins 9% íslenskra fjármálastjóra hafa fundið fyrir auknum áhuga 
erlendra fjárfesta á fjárfestingum hérlendis undanfarna sex mánuði 
samanborið við 16% síðastliðið haust. Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Markaðs- og efnahagslegir vísar

Meirihluti íslenskra fjármálastjóra hefur engar áætlanir um erlendar fjárfestingar

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Hversu líklegt telur þú að eftirfarandi þættir, sem hafa áhrif á ákvarðanir um samruna og yfirtökur (e. merger and acquisition, M&A), raungerist?

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Samrunar og yfirtökur (e. M&A)

Íslenskir fjármálastjórar nokkuð jákvæðir í garð umhverfis fyrir samruna og yfirtökur

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

Líklegt
Hvorki líklegt 

né ólíklegt
Ólíklegt

Hef ekki 
skoðun

Hagkerfið mun rétta úr sér á næstu 12 mánuðum 47% 19% 33% 2%

Vaxtartækifæri verða til staðar í þeirri atvinnugrein sem þitt fyrirtæki starfar í 42% 38% 16% 5%

Hægt verður að yfirstíga pólitískar hindranir og hindranir í reglugerðum 17% 30% 27% 25%

Efnahagsreikningur þíns fyrirtækis verður sterkur og sjóðsstaða góð 66% 25% 8% 2%

Hægt verður að afla lánsfjár á hagstæðum kjörum 48% 36% 13% 3%

Til staðar verða tækifæri til yfirtöku á fýsilegum verðum 45% 22% 16% 17%

Mikill áhugi framtakssjóða 14% 34% 13% 39%

Þitt fyrirtæki hafi innri burði fyrir samruna- og yfirtökuferli, sem og eftirfylgni (e. post-deal transformation) 43% 25% 6% 25%



23

Ekki í 
forgangi/lítill 

forgangur
(12 mánuðir+) 

Miðlungs
forgangur 

(6-12 mánuðir)

Mikill forgangur 
(<6 mánuðir)

Sala eigna með þeim tilgangi að styrkja efnahagsstöðu þíns fyrirtækis hratt 88% 11% 2%

Endurskipulagning eignasafns og möguleg sala eigna sem ekki tengjast kjarnastarfsemi 80% 13% 7%

Kaup á eignum sem tengjast kjarnastarfsemi til að bæta núverandi eignasafn 67% 22% 11%

Flýta fyrir samlegðaráhrifum af nýlegum samruna eða yfirtöku 81% 8% 11%

Yfirtaka á samkeppnisaðilum til að styrkja samkeppnishæfni á þeim markaði sem þitt fyrirtæki starfar á 84% 15% 2%

Yfirtaka á eignum til að styrkja vöru- eða þjónustuframboð þíns fyrirtækis (e. supply-chain resilience) 82% 13% 5%

Yfirtaka til að flýta fyrir stafrænni þróun þíns fyrirtækis 77% 15% 8%

Yfirtaka á nýsköpunareignum (e. disruptive innovation assets) til þess að herja á nýja vaxandi markaði, s.s. heilbrigðistækni
(e. healthtech) og fjártækni (e. fintech)

90% 8% 2%

Yfirtaka eigna sem auka sjálfbærni þíns fyrirtækis 84% 16% 0%

Aukið samstarf (e. strategic alliances) við samkeppnisaðila og/eða nýsköpunarfélög innan þeirrar atvinnugreinar sem þitt 
fyrirtæki starfar í, eða innan tengdra greina

76% 21% 3%

Hversu aðkallandi telur þú að grípa til eftirfarandi aðgerða hjá þínu fyrirtæki?

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Samrunar og yfirtökur (e. M&A)

Aðgerðir tengdar yfirtökum og samrunum ekki í forgangi hjá fjármálastjórum

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020
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Hver af eftirtöldum atriðum eru forgangsatriði hjá þínu fyrirtæki þegar kemur að yfirtökum og samrunum (e. merger and acquisition, M&A)? 

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

Samrunar og yfirtökur (e. M&A)

Vel rökstuddar fjárhagsáætlanir, traust og hraði mikilvægast hjá íslenskum fjármálastjórum

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

• xxxx Nauðsynlegt/
mikill forgangur

Miðlungs
forgangur

Ekki 
nauðsynlegt/
lítill forgangur

Hef ekki skoðun

Umfangsmiklar greiningar á sviðsmyndum eftir kórónuveirufaraldurinn (e. post-COVID scenario planning) 29% 13% 18% 40%

Að fjárhagsáætlanir og áætlanir um vöxt þess fyrirtækis sem taka á yfir séu vel rökstuddar 50% 11% 3% 35%

Árangursrík rafræn (e. remote) framkvæmd áreiðanleikakannana og áhættustýring 26% 19% 13% 42%

Varnir gegn netárásum og upplýsingalekum (e. deal leakages) 13% 32% 16% 39%

Hraði í samþættingarferli og að samlegðaráhrif komi fljótt fram eftir samruna/yfirtöku 38% 18% 10% 34%

Samþætting á vinnustaðamenningu í kjölfarið á breyttu vinnumynstri 27% 26% 10% 37%

Traust gagnvart öllum hagsmunaaðilum (s.s. neytendum, stjórnvöldum, eftirlitsstofnunum o.s.frv.) 44% 13% 8% 35%
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Fasteigna-
félag

Byggingar-
iðnaður

Fjármál og 
tryggingar

FramleiðslaSjávar-
útvegur

Verslun og 
þjónusta

Ferða-
þjónusta

9% 10% 14%

50%

25%
38%

27% 30%

43%

50%

50%

75%

25%
36%

40%

29%
25%

38%
27% 20% 14%

25%

Q4 2020 til og með
Q2 2021

Q3 2021 og síðar

Ég veit ekki

Tekjur eru nú 
þegar jafnar eða 
hærri en fyrir 
COVID-19

• Jafnvel þótt tekjur 21% íslenskra fyrirtækja sem tóku 
þátt séu nú þegar jafnar eða hærri en fyrir COVID-19 
eru um 46% íslenskra fjármálastjóra sem telja að 
starfsemi síns fyrirtækis fara ekki aftur í sama horf og 
fyrir kórónaveirufaraldurinn fyrr en eftir að minnsta 
kosti ár (Q3 2021 eða síðar). Þar af eru um 15% sem 
telja að starfsemi fari ekki í sama horf fyrr en árið 
2022 eða síðar. Niðurstöður íslenskra fjármálastjóra 
eru sambærilegar og fyrir EMEA-svæðið. 

• Hlutfall fjármálastjóra fyrirtækja þar sem tekjur eru nú 
þegar jafnar eða hærri en fyrir COVID-19 er hæst í 
Danmörku (42%) og Noregi (39%) en lægst í Rússlandi 
(12%) og Tyrklandi (17%). Tveir þriðju hluti 
fjármálastjóra í Svíþjóð og um helmingur 
fjármálastjóra í Þýskalandi vænta þess að starfsemi 
komist í sama horf fyrir lok árs 2020 en aðeins 25% 
fjármálastjóra í Sviss og 19% í Bretlandi. 

• Fjármálastjórar íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu 
eru svartsýnastir þar sem um 75% þeirra telja að 
tekjur fari ekki í sama horf fyrr en seinni hluta 2021 í 
það fyrsta. Sömuleiðis er helmingur fjármálastjóra 
fasteignafélaga og fyrirtækja sem starfa í 
byggingariðnaði svartsýnir og búast ekki við 
endurheimt tekna fyrr en í lok árs 2021 í það fyrsta.

• Um 38% fyrirtækja í verslun og þjónustu og um 27% 
fyrirtækja í sjávarútvegi telja að tekjur séu nú þegar 
jafnar eða hærri en fyrir COVID-19*. 

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

COVID-19

Áhrif kórónaveirunnar COVID-19 á tekjur fyrirtækja 

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

21%

0%

3%

9%

15%

20%

8%

15%

9%

22%

4%

9% 8%
11%

19%

7%

17%

3%

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2
2021

Q3
2021

Q4
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eða síðar

Ég veit
ekki

Ísland EMEA

Tekjur eru nú þegar 
jafnar eða hærri en 
fyrir COVID-19

Byggt á þeim upplýsingum sem þú hefur fengið fram til þessa, hvenær sérð þú fram á að starfsemi þíns fyrirtækis fari í sama horf og fyrir 
kórónaveirufaraldurinn (COVID-19)?

Heildarniðurstöður: Ísland og EMEA

Samandregnar niðurstöður atvinnugreina* á Íslandi

*Aðeins er litið til þeirra atvinnugreina þar sem svörun eru fjögur fyrirtæki eða fleiri 
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16%
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50%
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45%
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Land,
atvinnuhúsnæði
og aðrir innviðir

Tæki og
búnaður

Rannsóknir
og þróun

Hugbúnaður, gögn,
upplýsingatækni

og veflausnir

Skapandi verk,
hönnun, uppbygging

vörumerkis

Þjálfun starfsfólks

Umbætur á
viðskiptaferlum

Aðrar fjárfestingar

Í samanburði við aðstæður fyrir kórónuveirufaraldurinn, (COVID-19), hvernig munu eftirfarandi fjárfestingar hjá þínu fyrirtæki þróast á næstu 12 
mánuðum?

Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður

COVID-19

Aukin áhersla á umbætur viðskiptaferla og stafræna fjárfestingu í kjölfar COVID-19

Fjármálastjórakönnun Deloitte | Haust 2020

• Líkt og sjá má á bls. 12 er nettó viðhorf íslenskra fjármálastjóra 
gagnvart þróun fjárfestinga á næstu 12 mánuðum neikvætt um 11%, 
en hefur þó aukist töluvert frá því í vor, eða því sem nemur um 31 
prósentustigi. Á bls. 14 má einnig sjá að áhættuvilji íslenskra 
fjármálastjóra er örlítið meiri en mælst hefur í síðustu könnunum en 
viljinn til að taka áhættu er þó meðal þeirra lægstu samanborið við 
þau 18 önnur lönd sem tóku þátt í könnuninni. 

• Þrátt fyrir að almennt sé ekki mikill vilji til fjárfestinga og áhættutöku 
eru um 50% íslenskra fjármálastjóra sem stefna á að auka fjárfestingar 
í umbótum á viðskiptaferlum, til að mynda endurskipulagningu 
og/eða sjálfvirknivæðingu ferla. Einnig eru um 28% sem stefna á að 
auka fjárfestingu í hugbúnaði, gögnum, upplýsingatækni og 
veflausnum. 

• Fjárfestingar í áþreifanlegum eignum t.a.m. landi, atvinnuhúsnæði, 
tækjum og búnaði dragast hlutfallslega meira saman en fjárfestingar í 
óáþreifanlegum eignum.

Athugið að valmöguleikarnir „Á ekki við, við höfum aldrei fjárfest á þessu sviði“ og „Ég veit 
ekki“ hefur verið sleppt í grafinu hér að ofan.

Við höfum hætt fjárfestingum á þessu sviði

Dragast samanAukast

Haldast óbreyttar
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Tengiliðir Samantekt

Þátttakendur

Tengiliðir

Niðurstöður
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