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CFO Survey: Svenska företag visar fortsatt
optimism och investeringsvilja

Ökningen i optimism har till och med varat längre än under återhämtningen efter finanskrisen.
Det i kombination med avtagande ökningstakt medför viss oro att vi är nära en konjunkturtopp,
säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

-

Undersökningen visar att även om ökningstaken i optimism minskar så fortsätter de svenska
företagen den expansiva agenda som påbörjades förra hösten, säger Henrik Nilsson, partner
på Deloitte.
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90 procent svarar att deras företag i någon mån har svårt att hitta rätt kompetenser, vilket
tydligt visar att detta är ett växande problem, säger Henrik Nilsson och tillägger:
Det svala intresset för automatisering är lite förvånande men dels så lämpar sig nog den
specifika tekniska kompetens som efterfrågas mindre bra för att kunna automatiseras och dels
så har svenska företag troligen redan kommit förhållandevis långt inom automatisering.

Tron på en eskalering av handelskriget är som starkast i de internationellt beroende
branscherna så som verkstadsindustrin. För deras del är det främst ökade råvarukostnader som
oroar medan importberoende branscher oroas av att negativ påverkan på valutan kommer ge
högre inköpskostnader, säger Karl Steiner.

Om Deloitte/SEB CFO Survey
Deloitte/SEB Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika
sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för
ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 19
andra Europeiska länder. Se den fullständiga rapporten, www.cfosurvey.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa
en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna
erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade
på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel
återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens
balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på
http://www.sebgroup.com/sv.

