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Fjármálastjórar telja
bankalán óhagkvæm
Deloitte framkvæmdi könnun á meðal fjármálastjóra 300 stærstu fyrirtækja Íslands. Þeir telja flestir fjármögnun of
dýra hér á landi, fyrirtæki of skuldsett en lýsa jafnframt yfir vilja til að fara út í fjárfestingar. Engum þykir stýrivextir
Seðlabankans of lágir en 89% telja þá of háa. Það er þvert gegn því sem gerist í sambærilegri könnun í Bretlandi
þar sem fjármálastjórum þykir fjármögnun almennt hagkvæm.
Guðni Rúnar Gíslason
gudni@vb.is

A

lls telja um 62% fjár
málastjóra íslenskra
fyrirtækja að ný lán
taka hjá bönkum sé
ekki hagkvæm fjár
mögnunarleið fyrir
fyrirtæki við núverandi aðstæður.
Þetta er á meðal þess sem kemur
fram í könnun
Deloitte
fyrir
Deloitte á með
al fjármálastjóra
íslenskra
fyr
irtækja. Þetta
er í fyrsta sinn
sem könnunin
er gerð hér á
Árni Jón Árnason landi en hún er
framkvæmd að breskri fyrirmynd.
Könnunin var send til fjármála
stjóra 300 stærstu fyrirtækja lands
ins í síðasta mánuði. Um þriðjung
ur þeirra svaraði könnuninni.
Árni Jón Árnason, meðeigandi
hjá Deloitte ráðgjöf, segir tilgang
inn með könnuninni að mæla við
horf fjármálastjóra til eigin fyrir
tækis og hvernig þeir sjái sitt
nærumhverfi þróast. „Það er það
sem okkur fannst vanta og við
vildum fara af stað með sams kon
ar könnun á Íslandi og hefur verið
í Bretlandi. Kannanir sem Seðla
bankinn og Samtök atvinnulífs
ins hafa gert snúa meira að hag
rænu stærðunum og horfa meira á

Bankalán ekki vinsæl

Vextir þykja of háir

— Telur þú að ný lántaka hjá bönkum sé hagkvæm fjármögnunarleið fyrir
fyrirtæki við núverandi aðstæður?

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að eigi við um stýrivexti
Seðlabanka Íslands?
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Vextir eru of háir
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Á sama tíma og
menn vilja fara
út í fjárfestingar
þá virðast menn
ekki endilega
hafa getuna til að
fjármagna sig.

89%

Hagnaður óbreyttur

Verðlag peninga

Þróun skuldsetningar

— Áætlar þú að hagnaður íslenskra
fyrirtækja á árinu 2014 í samanburði við
árið 2013 muni

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur
þú að eigi við um kostnað við nýtt lánsfé
fyrir fyrirtæki?

— Hver er líkleg þróun þegar kemur að
skuldsetningu þíns fyrirtækis á næstu 12
mánuðum?
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Kauphöllin á uppleið

Álag ríkisskuldabréfa

Hlutafjárútgáfa

Nóg til af peningum

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú
að muni eiga við um OMX16 vísitöluna í lok
árs 2014?

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú
að eigi við um ávöxtunarkröfu
ríkisskuldabréfa?

— Telur þú að útgáfa nýs hlutafjár sé
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki
við núverandi aðstæður?

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að eigi við um framboð á
nýju lánsfé fyrir fyrirtæki?
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Lækkað verulega
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Framboð er nokkuð lítið
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Hækkað nokkuð
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Hækkað verulega

Þ

að má greina ákveðna
meginlínu í því hvernig
menn telja að þróunin
verði á verðbréfamörkuðum
en 63% segjast telja að OMX16
úrvalsvísitalan eigi eftir að
hækka nokkuð í lok árs. 27%
telja að hún eigi eftir að haldast
óbreytt en einungis 9% telja að
hún eigi eftir að lækka nokkuð
eða verulega. Þá telja 54% að
ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa
sé eðlileg, 10% að hún sé of lág
en 37% telja að hún sé of há.
þetta þjóðhagslega umhverfi. Við
viljum horfa meira á það sem snýr
að fyrirtækjunum sjálfum,“ segir
Árni sem telur að könnunin veiti
ákveðna innsýn inn í hugarheim
fjármálastjóra. Þá geti slík könnun
verið mikilvæg fyrir fyrirtæki til
að fá samanburð við aðra.
Hafa vilja en ekki getu
Spurður út í hvaða niðurstöður
komi helst á óvart segir Árni áhuga
vert að sjá svör um vilja til fjárfest
inga í samhengi við skuldsetningu
fyrirtækja. „Á sama tíma og menn
vilja fara út í fjárfestingar þá virðast
menn ekki endilega hafa getuna til
að fjármagna sig.“
Þá bendir Árni jafnframt á að
mikill munur sé á afstöðu fjármála
stjóra hér á landi og í Bretlandi þeg
ar kemur að fjármögnun. Þar telur
yfirgnæfandi meirihluti nýtt lánsfé
vera ódýrt á meðan flestir íslensk
ir fjármálastjórar eru á öndverðum
meiði. Í því samhengi má benda á
að stýrivextir í Bretlandi eru 0,5%
og því talsvert lægri en hér á landi. Í
samanburði við bresku könnunina
má einnig benda á að 71% fjármála
stjóra í Bretlandi telja að nú sé góður
tími til að auka áhættu í efnahags
reikningum fyrirtækja en einungis
19% fjármálastjóra á Íslandi.
Lántaka of dýr
Þegar kemur að fjármögnun fyr
irtækja er ljóst að fjármálastjórar
eru jákvæðastir gagnvart útgáfu nýs
hlutafjár. Alls telja 79% útgáfu nýs
hlutafjár hagkvæma en 21% telur
hana ekki hagkvæma. 64% telja að
útgáfa skuldabréfa sé hagkvæm fjár
mögnunarleið á meðan einungis 38%
telja að lántaka hjá bönkum sé hag
kvæm fjármögnunarleið en 62% telja
hana óhagkvæma.
Í þessu samhengi er áhugavert að
skoða að einungis um 14% aðspurðra
telja það nokkuð eða mjög líklegt
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Mikil fjárfestingaþörf
Skuldabréfaútgáfa

Trú á auknum hagvexti

— Telur þú að útgáfa skuldabréfa sé
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki
við núverandi aðstæður?

— Telur þú að hagvöxtur á Íslandi á næstu
tveimur árum muni:
Minnka

— Stefnir þitt fyrirtæki á fjárfestingar á komandi ári?
Ef svo er, hverskonar fjárfestingar?
23%

Stefnum ekki á fjárfestingar
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Tiltektin stendur enn yfir
— Á hvað af eftirfarandi verður lögð áherslan á innan fyrirtækisins á
næstu 12 mánuðum? (Tilgreina mátti fleiri en einn kost).

Of mikil skuldsetning

Fasteignaverð ofmetið

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú
að eigi almennt við um íslensk fyrirtæki?

— Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú
að eigi við um verðmat á atvinnuhúsnæði?
Virði vanmetið

Hæfilega
skuldsett

Of skuldsett
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Nýbreytni og markaðssókn

13%

Minnka skuldsetningu

13%

Stækka með ytri vexti eða yfirtökum
Virði ofmetið

Virði rétt metið
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Auka arðgreiðslur eða kaupa eigin bréf 3%
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Auka sjóðsstreymi
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Lækka kostnað

22%

Stækka fyrirtækið með innri vexti
Sala eigna
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Auka fjárfestingar
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Ekkert af ofangreindu 2%
0%

að fyrirtækið gefi út nýtt hlutafé á
næstu tólf mánuðum. Að sama skapi
telja um 23% nokkuð eða mjög lík
legt að fyrirtækið muni auka skuld
setningu með útgáfu skuldabréfa
eða lántöku.
Almennt telja fjármálastjórar að
íslensk fyrirtæki séu of skuldsett
eða um 82% aðspurðra. Um 50%
aðspurða telja líklegt að skuldsetn
ing þeirra fyrirtækis verði óbreytt á
næstu tólf mánuðum, um 16% telja
aukna skuldsetningu líklega en 34%
gera ráð fyrir að dregið verði úr
skuldsetningu.
Almennt telja menn mikið fram
boð af nýju lánsfé. Um 61% að
spurðra telur að framboðið sé mikið
eða mjög mikið en þrátt fyrir þetta
mikla framboð telja þeir lánsfé ekki
á góðum kjörum. Alls telja 73% að ný
lántaka sé dýr og einungis um 3% að
spurðra telja að ný lántaka sé ódýr.
Ljóst er að yfirgnæfandi meiri
hluti íslenskra fjármálastjóra telur
að stýrivextir Seðlabanka Íslands
séu of háir. Alls eru 89% aðspurðra
á því að vextir Seðlabankans eru of
háir en um 11% telja að vextir séu
hvorki háir né lágir. Enginn svaraði
því til að vextir væru of lágir.
Þrátt fyrir að vera almennt nei
kvæðir gagnvart fjármögnun þá
virðast fjármálastjórar landsins líta
til þess að fara út í fjárfestingar á
næsta ári. Einungis 23% segja að

Atvinnuhúsnæði ofmetið

Á

meðal þess sem spurt
er um í könnun Deloitte
er hvað fjármálastjórum þykir um verðmat á atvinnuhúsnæði. Þar er ljóst að fáum
finnst atvinnuhúsnæði vanmetið
eða einungis um 13% aðspurðra.
Um 42% þykir atvinnuhúsnæði
rétt metið en 45% telja virði
þess ofmetið.

fyrirtæki þeirra stefni ekki á neinar
fjárfestingar á meðan um 60% segja
að fyrirtækið stefni á fjárfestingu í
varanlegum rekstrarf jármunum.
Stefnt að því að lækka kostnað
22% allra fyrirtækja stefna að því
að lækka kostnað og sama hlutfall
stefnir að því að stækka fyrirtækið
með innri vexti miðað við svör fjár
málastjóranna þegar spurt var að því
á hvað yrði lögð áhersla á næstu tólf
mánuðum. Um 13% töldu að lögð yrði
áhersla á að minnka skuldsetningu,
13% að áhersla yrði lögð á að kynna
nýjar vörur eða fara á nýja markaði
og 12% töldu líklegt að áhersla yrði
lögð á að auka sjóðstreymi fyrirtæk
isins. 8% telja að auknar fjárfest
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Horfur óbreyttar að undanförnu
— Telur þú fjárhagslegar horfur fyrirtækis þíns hafa
breyst á síðustu þremur mánuðum?
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ingar verði á meðal helstu áherslna
næsta árs.
Einungis um 3% aðspurðra töldu
áherslu næsta árs vera á auknar arð
greiðslur eða kaup á eigin bréfum
eða stækkun fyrirtækisins með ytri
vexti eða yfirtökum. Sama hlutfall
taldi sölu eigna vera á meðal þess
sem sérstök áhersla verði lögð á.
Svipuð tækifæri og 2008
Yfir helmingur aðspurðra telur að
vaxtatækifæri fyrirtækisins séu í
samræmi við stöðuna fyrir hrunið
árið 2008 eða 54% svarenda. 26%
telja vaxtatæki fyrirtækisins nokk
uð eða verulega betri en fyrir hrun
en um 21% að þau séu lakari eða tals
vert verri en fyrir hrun.
Að sama skapi telja 60% fjármála
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stjóra að fjárhagsleg áhætta fyrir
tækisins hafi staðið í stað á síðustu
tólf mánuðum. Um 22% telja hana
hafa aukist á síðastliðnu ári og um
19% að dregið hafi úr henni. Einung
is um 19% telja að nú sé góður tími til
að auka áhættu í efnahagsreikningi.
49% telja að hagnaður íslenskra
fyrirtækja muni standa í stað á árinu
2014 miðað við 2013. 38% telja að
hagnaður muni aukast en um 14%
að hann muni lækka. Í könnuninni
er einnig spurt um hvort þeir telji að
fjárhagslegar horfur fyrirtækisins
hafi breyst á síðustu þremur mán
uðum. Kemur fram að um 61% telur
horfurnar svipaðar og fyrir þrem
ur mánuðum, 13% telja að þær hafi
versnað og um 27% að þær hafi batn
að nokkuð eða verulega.

