14 |

fréttaskýring

Hvernig munu tekjur
fyrirtækisins breytast?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Minnka Minnka Óbreyttar Aukast Aukast
verulega lítillega
lítillega verulega

Hvernig mun ráðning nýrra
starfsmanna breytast?
— á næstu 12 mánuðum
60%

20%
10%
0%

Versnað Versnað Svipaðar Batnað Batnað
verulega nokkuð
nokkuð verulega

Hefur fjárhagsleg áhætta
fyrirtækis þíns breyst?

Bretar bjartsýnni

50%

Apríl 2014
Október 2014

40%
30%
20%
10%
0%

Verulega Nokkuð Staðið Nokkuð Verulega
minni minni í stað meiri meiri

S

ambærileg könnun og sú sem framkvæmd var í
október á Íslandi var gerð á sama tíma í Bretlandi og
er áhugavert að bera niðurstöður kannananna tveggja
saman. Fjármálastjórar á Íslandi eru áhættufælnir á sama
tíma og áhættusækni fjármálastjóra á Bretlandi er í sjö
ára hámarki. Um 90% fjármálastjóra á Íslandi telur ekki
rétt að auka áhættu í efnahagsreikningi fyrirtækja nú en
72% fjármálastjóra á Bretlandi telur góðan tíma núna til
að auka áhættu í efnahagsreikningi.
Áhættusækni breskra fjármálastjóra skýrist af batnandi efnahagsástandi í Bandaríkjunum, góðum vexti í
Bretlandi og nægu framboði af lausafé. Þrátt fyrir aukna
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*Aðeins þessir kostir voru í boði, en merkja mátti við fleiri en einn þeirra.

á Deloitte, segir í samtali við Við „Niðurstöðurnar komu okkur töluvert
skiptablaðið að túlka megi niðurstöð á óvart því við bjuggumst við því að
urnar nánast eins og að gosmengun meiri kraftur yrði í atvinnulífinu á
hvíli yfir rekstri íslenskra fyrirtækja. seinni helmingi ársins og meiri bjart
sýni. Fyrirtæki ætla ekki að ráða nýja
starfsmenn, þau spá tiltölulega litlum
tekjuvexti og telja sig ennþá vera of
skuldsett. Þau ætla að stækka með
áhættusækni breskra fjármálastjórar þá telja þeir þó að
innri vexti, en eru ekki að hugsa um
óvissa í rekstrarumhverfi breskra fyrirtækja hafi aukist
stækkun með samrunum eða stærri
að undanförnu. Helsti áhættuþáttur í rekstri fyrirtækja
fjárfestingum. Hið jákvæða er að
í Bretlandi er talinn vera pólitísk áhætta og telja má
menn virðast trúa því að áframhald
að það séu áhrif kosninganna í Skotlandi um sjálfstæði
andi hagvöxtur verði næstu árin og
landsins. Árni Jón Árnason segir einnig að ekki sé hægt
líta til þess að aðstæður batni. Hluta
að útiloka að þar séu menn að vísa í deilur David Cameron
bréfamarkaður muni hækka. Undir
við ESB. „Cameron hefur lofað þjóðaratkvæðagreiðslu um
tónninn er því sá að það er margt já
framtíð Bretlands í ESB og af því hafa mörg stór fyrirtæki
kvætt fram undan, en til skemmri
áhyggjur.“ Um 84% fjármálastjóra á Bretlandi telur að
tíma litið sé ekki útlit fyrir hraða upp
lántaka hjá bönkum sé hagkvæm meðan 32% íslenskra
sveiflu. Menn eru ekki tilbúnir að taka
fjármálastjóra telja lántöku hjá bönkum hagkvæma.
áhættu til að stækka og auka tekjur.“

bréfamarkaði og spáðu flestir að Úr
valsvísitala Kauphallarinnar myndi
hækka nokkuð á næstu 6 mánuðum.
Árni Jón Árnason, meðeigandi
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Nokkuð bjartsýnir á hagvöxt
Á næstu tólf mánuðum ætla flest fyrir
tæki að leggja áherslu á lækkun kostn
aðar og innri vöxt. Einnig ætla mörg
fyrirtæki að lækka skuldir og kynna
nýjar vörur. Fjármálastjórar gera
ekki ráð fyrir að auka skuldsetningu
á næstu tólf mánuðum og telja flestir
mjög ólíklegt að fyrirtækið muni gefa
út nýtt hlutafé.
Meirihluti fjármálastjóra er nokk
uð bjartsýnn á hagvaxtarhorfur á Ís
landi til næstu tveggja ára og telur að
hagvöxtur muni aukast, en rúmlega
þriðjungur fjármálastjóra telur að
hagvöxtur muni standa í stað. Spurt
var um mat fjármálastjóra á hluta
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Á hvað verður lögð áhersla innan fyrirtækisins?
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Hver er líkleg þróun skuldsetningar fyrirtækisins?
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Fjármálastjórar
íslenskra fyrirtækja segja
stýrivexti of háa.
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kki virðist vera að birta mikið
til í rekstri fyrirtækja, ef marka
má könnun sem Deloitte gerði
meðal fjármálastjóra 300 stærstu
fyrirtækja landsins í október. Sé horft
til næstu tólf mánaða gera fyrirtæki
ráð fyrir að tekjur muni aukast lítil
lega en flest fyrirtæki gera ekki ráð
fyrir fjölgun starfsmanna. Fjármála
stjórar telja almennt að fjárhagsleg
ar horfur hafi verið svipaðar á árinu
2014 og í fyrra og yfirgnæfandi meiri
hluti þeirra telur ekki góðan tíma
nú til auka áhættu í efnahagsreikn
ingi fyrirtækja. Spurðir um áhættu
í rekstrarumhverfi fyrirtækja telja
fjármálastjórar að fjárhagsleg áhætta
hafi staðið í stað eða aukist nokkuð á
síðustu tólf mánuðum. Vaxtatækifæri
hafa ekki aukist.
Ráðgjafarsvið Deloitte gerði könn
unina í október, eins og áður seg
ir, en könnunin var sett á laggirnar
að fyrirmynd Deloitte á alþjóðavísu
og tilgangur hennar er að sýna mat
fjármálastjóra á stöðu fyrirtækja og
efnahagsumhverfisins. Þessi könn
un er gerð tvisvar á ári og var fyrsta
könnunin gerð í apríl á þessu ári. Taka
ber fram að könnunin var gerð fyrir
vaxtalækkun Seðlabankans .
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Fjármálastjórar íslenskra
fyrirtækja telja ekki
tímabært að auka áhættu
í efnahagsreikningi
fyrirtækja. Fá fyrirtæki
ætla að fjölga starfsmönnum á næsta ári og
áherslan er á innri vöxt.
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Fyrirtæki Á næstu tólf mánuðum ætla flest fyrirtæki að leggja áherslu á lækkun kostnaðar
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banka á grunnvexti?

Hvernig mun komið fyrir OMX18 vísitölunni?

Hver verður þróun í fjölda samruna og yfirtaka?
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til þess að menn telji fyrirtæki búa yfir
vannýttum framleiðsluþættum og
eigi þess vegna inni framleiðniaukn
ingu. Ef menn vilja draga ályktanir
af könnuninni og vilja tryggja hag
vöxt þá er hún sú að búa verði til um
hverfi sem geri áhættutöku fyrirtækja
meira aðlaðandi. Vaxtastig Seðla
bankans skiptir þar máli, en einnig
tiltrú á stjórnvöldum og stefnu þeirra,
t.d. hvað varðar skattalagabreyting
ar. Það er lítil óvissa varðandi fjár
lögin, en stóra púslið er Seðlabank
inn og ekki síður afnám hafta. Þau eru
takmarkandi þáttur á vöxt íslenskra
fyrirtækja.“

Eiga inni framleiðniaukningu
Árni segir einnig áhugavert að þátt
takendur í könnuninni segja stýri
vexti enn of háa og lánsfé of dýrt. „Við
verðum að hafa í huga að ekki öll
fyrirtæki geta gefið út skráð skulda
bréf og nýtt sér lægra vaxtastig með
þeim hætti. Lánsfjármagnið er dýrt á
Íslandi vegna þess hve stýrivextir eru
háir því í gjaldeyrishöftum hafa stýri
vextir miklu meira um það að segja
hver lánakjör eru en þegar menn hafa
óheft aðgengi að erlendu lánsfé.“
Þá segir Árni að sá tregi við ný
ráðningar sem merkja megi í könn
uninni og áherslan á innri vöxt bendi
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