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Dacă în privinţa forţei de muncă directorii generali din România 
şi-au suflecat mânecile şi şi-au asumat rolul de formator, ei 
se aşteaptă să vadă din partea Guvernului o canalizare mai 
intensă a eforturilor spre îmbunătăţirea reală a infrastructurii. 
De asemenea, în scopul creşterii competitivităţii ţării la nivel 
global, sunt necesare investiţii mai mari în cercetare-dezvoltare 
şi capacitatea de inovaţie, atât în sectorul privat cât şi în cel 
public. Prin concentrarea activităţii economice pe industrii cu 
valoare adăugată mare, economia românească poate deveni din 
furnizor de forţă de muncă ieftină producător de echipamente 
care înglobează tehnologie de vârf. În domeniul serviciilor există 
de asemenea premisele trecerii către activităţi de outsourcing şi 
offshoring, cu valoare adăugată mare.

Aş vrea să mulţumesc tuturor celor care au răspuns şi anul 
acesta invitaţiei noastre de a contribui la acest studiu. Doar 
împreună putem oferi o perspectivă de ansamblu asupra viziunii 
şi tendinţelor din mediul de afaceri din România.

Introducere

Schimbarea pulsează intens în 
ţesătura sofisticată a lumii în 
care trăim. Ritmul său aduce 
progres sau stagnare, pace sau 
revoluţii. În ultimele decenii viteza 
transformărilor, în special în ştiinţă 
şi tehnologie, aproape că ne-a depăşit 
imaginaţia. 

Sondajul realizat de noi în rândul 
directorilor generali din România 
ne arată că există un larg consens 

între aceştia în privinţa rolului incontestabil al progreselor 
tehnologice în remodelarea afacerilor în următorii ani. În acest 
context, în care avem tot mai mult sentimentul că viitorul a 
început ieri, inovaţia este cea mai importantă oportunitate 
de creştere. Iar inovaţia nu se mai rezumă doar la tehnicile de 
fabricare a produselor sau la maniera de prestare a serviciilor, 
ci şi la modalităţile de abordare şi atragere a clienţilor. Supra-
saturaţi de informaţiile care le parvin pe multiple canale, având 
la dispoziţie o mare varietate de „oferte unice”, consumatorii 
sunt tot mai selectivi în privinţa produselor folosite, a 
mărcilor preferate, a furnizorilor agreaţi şi a modului în care 
interacţionează cu aceştia. Iar generaţiile care acum folosesc 
telefoane şi alte dispozitive mobile inteligente  încă înainte de a 
învăţa să vorbească sunt cele care, peste câţiva ani, vor redefini 
comportamentul de cumpărare şi consum într-un mod pe care 
nici măcar nu ni-l putem imagina. 

Liderii de succes ai lumii de mâine vor fi cei care reuşesc să 
identifice şi să capitalizeze pe schimbările demografice pentru 
a-şi asigura forţa de muncă necesară şi pentru a o pregăti să 
facă faţă noilor exigenţe ale economiei globale. Cu siguranţă, 
progresele tehnologice vor transforma radical piaţa forţei de 
muncă. Se discută tot mai mult despre meseriile viitorului. 
Odată cu ele, noi competenţe vor fi necesare viitorilor angajaţi, 
care la rândul lor vor avea cerinţe tot mai specifice. În aceste 
condiţii, capitalul uman va continua să fie o prioritate a 
directorilor de companii. Crearea unei forţe de muncă înalt 
calificate reprezintă domeniul prioritar de intervenţie indicat de 
majoritatea respondenţilor.

Trecând printr-o criză de amploarea celei declanşate în 2008, 
care s-a transformat treptat în „noua realitate”, directorii 
generali din România au învăţat să navigheze în ape tulburi, să 
supravieţuiască în condiţiile în care resursele de orice fel sunt 
din ce în ce mai limitate iar planeta începe să tragă semnale de 
alarmă. Ca atare, reducerile de costuri rămân încă pe agendă 
ca metodă de eficientizare şi optimizare a operaţiunilor. Lecţiile 
crizei nu se uită uşor, însă acum este momentul concentrării pe 
următoarea etapă - reluarea creşterii. Astfel, participanţii la 
sondaj îşi păstrează optimismul legat de creşterea veniturilor 
companiilor, iar nivelul de încredere privind evoluţia economiei 
globale se îmbunătăţeşte. Directorii generali vor fi nevoiţi 
să experimenteze noi modele de business, însă fără a altera 
profitabilitatea afacerii şi încrederea publicului.

Vasile Iuga

Country Managing Partner 

PwC România



Percepţia directorilor generali din România

Tehnologie şi inovaţie

Viitor şi creştere economică

Capitalul uman

Mega-tendinţe care vor transforma afacerile       pag. 4
Directorii de companii consideră că trei dintre mega-tendinţele globale vor avea un impact major - progresele tehnologice, 
schimbările demografice, precum şi deficienţa de resurse şi schimbările climatice. Tehnologia şi informaţiile, clienţii, angajaţii 
şi modelul organizaţional sunt subiectele care apar frecvent pe agenda schimbărilor realizate de companii în scopul adaptării la  
tendinţele globale. 

Încrederea în dezvoltare. De unde vine creşterea?      pag. 9 
Optimismul evidenţiat în ediţia anterioară a studiului cu privire la perspectivele de dezvoltare a afacerilor pare să se menţină. Şi în 
privinţa conjuncturii economice externe directorii de companii se arată încrezători. Principala oportunitate de dezvoltare a afacerii 
este inovaţia în privinţa produselor sau serviciilor. Reducerile de costuri rămân încă pe agenda celor mai mulţi directori generali.

Ameninţările            pag. 17
Povara fiscală, răspunsul autorităţilor la deficite şi la creşterea datoriilor, precum şi persistenţa creşterii lente sau negative în 
economiile dezvoltate reprezintă principalele îngrijorări.

Relaţia cu angajaţii şi terţii         pag. 20
S-au îmbunătăţit relaţiile cu clienţii, furnizorii şi angajaţii, însă directorii generali percep o diminuare a încrederii în companiile 
lor din partea Guvernului, finanţatorilor, presei şi a comunităţilor locale. Executivii consideră că este importantă promovarea unei 
culturi a comportamentului etic şi sunt de părere că organizaţiile trebuie să-şi achite în mod corect obligaţiile fiscale. 

Guvernul, administrarea fiscală şi reglementarea      pag. 23
În topul celor mai importante priorităţi pe care ar trebui să le aibă autorităţile se regăsesc îmbunătăţirea infrastructurii, asigurarea  
accesului la finanţare, precum şi crearea unui sistem fiscal mai competitiv şi mai eficient la nivel internaţional. Directorii generali 
recomandă Executivului ca reglementările să fie clare, concepute pe termen lung şi aplicate în mod corect, transparent şi consecvent.
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Întrebaţi ce le va aduce viitorul, directorii de companii din România consideră că există trei 
mega-tendinţe care le vor transforma în mod semnificativ afacerile în următorii ani. Pentru 
aproape toţi, progresele tehnologice vor avea un impact major. Mai mult de jumătate dintre 
respondenţi declară că vor resimţi influenţa schimbărilor demografice, precum şi pe cea a 
deficienţei de resurse şi a schimbărilor climatice. Urbanizarea este, de asemenea, una din 
tendinţele globale care pot remodela afacerile.

92% dintre directorii generali au menţionat progresele tehnologice ca fiind una dintre 
primele trei tendinţe globale care le vor transforma cel mai mult afacerea în următorii cinci 
ani. Procentul este mai mare comparativ cu cel înregistrat la nivel global şi european (81%).

Atât schimbările demografice cât şi deficienţa de resurse şi schimbările climatice au fost 
menţionate de către 51% dintre directorii de companii din ţara noastră. Urbanizarea este 
menţionată de către 47% dintre aceştia.

Progresele tehnologice şi schimbările demografice sunt cele mai importante tendinţe şi 
în opinia directorilor generali la nivel global. Răspunsurile lor plasează pe a treia poziţie 
schimbările privind procesul de redefinire a centrelor puterii economice globale. Această 
tendinţă este menţionată de 59% dintre respondenţii la nivel global, în vreme ce doar 
41% dintre omologii lor din ţara noastră o includ pe lista primelor trei tendinţe care le vor 
transforma afacerile.

Aceste evoluţii nu sunt cu siguranţă noi. S-a accelerat însă ritmul cu care se produc şi 
modul în care converg şi schimbă semnificativ faţa lumii în care trăim. Descoperirile din 
nanotehnologie care duc la creşterea substanţială a potenţialului de producţie, economia 
digitală, reţelele de socializare, dispozitivele mobile de telecomunicaţii şi gestionarea unui 
volum fără precedent de date în format electronic, toate duc la apariţia unor noi profesii 
şi chiar a unor noi industrii. Se schimbă semnificativ relaţiile atât în economie cât şi în 
societate, consumatorii şi opinia publică având la dispoziţie multiple canale de exprimare şi 
de schimb de informaţii care le dau o putere mult mai mare de influenţă. 

Populaţia creşte exploziv în anumite regiuni şi descreşte în altele. Unele părţi ale lumii se 
confruntă cu îmbătrânirea populaţiei şi cu presiuni asupra sistemului de asigurări sociale, 
în vreme ce alte ţări dispun de un număr mai mare de tineri apţi de muncă şi de pieţe de 

desfacere mai mari. Toate acestea, împreună cu schimbarea modelului tradiţional al familiei, 
contribuie la redefinirea centrelor de putere economică şi la schimbarea normelor sociale.

Până în 2050 populaţia globală urbană va creşte cu 75%1. Oraşele oferă în general 
oportunităţi de muncă mai bune şi creează premisele unei bunăstări sporite. Apar modificări 
semnificative în comportamentul de consum, iar pe de altă parte densitatea populaţiei este 
esenţială pentru succesul unor sectoare cum ar fi retail-ul.

Rămâne de văzut modul în care vor influenţa aceste tendinţe mediul de afaceri la nivel 
global şi în diferite regiuni ale lumii. Cu siguranţă, anii ce vin vor aduce şi alţi factori care vor 
schimba lumea pe care o cunoaştem acum.

Mega-tendinţe care vor transforma afacerile

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012). World Urbanization Prospects: 
The 2011 Revision.

Respondenţii din Germania pun 
schimbările demografice pe primul loc (78%), 
iar cei din Franţa menţionează schimbările la 
nivelul puterii economice globale la egalitate cu 
progresele tehnologice (72%). Pe locul al doilea, 
după progresele tehnologice, respondenţii din 
China plasează urbanizarea (62%).

92%
dintre directorii generali 
din România sunt de părere 
că progresele tehnologice 
vor transforma afacerile în 
următorii 5 ani
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Vă rugăm să clasificaţi primele trei tendinţe globale care consideraţi că vor transforma cel mai 
mult afacerea dumneavoastră în următorii 5 ani

Notă: Au putut fi alese doar trei opţiuni de răspuns
Bază: Toţi respondenţii
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60%
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40%

Progresele tehnologice 

Global România

Progresele tehnologice 

Schimbările demografice Schimbările demografice

Schimbări la nivelul puterii 
economice globale

Schimbări la nivelul puterii 
economice globale

Deficienţa de resurse şi 
schimbările climatice

Deficienţa de resurse şi 
schimbările climatice

Urbanizarea

Urbanizarea

Progresul tehnologic - principala tendinţă care va remodela afacerile
Planuri pentru schimbări strategice

Identificarea modalităţilor prin care aceste mega-tendinţe pot fi folosite în avantajul 
companiilor reprezintă cheia succesului. Tehnologia şi informaţiile, clienţii şi angajaţii, 
precum şi modelul organizaţional sunt subiectele care apar cel mai frecvent pe agenda 
schimbărilor.

Pentru a valorifica aceste tendinţe, aproape toţi respondenţii din România (96%) fac 
în prezent schimbări în ceea ce priveşte investiţiile în tehnologie. Dintre aceştia, 35% 
afirmă că implementează sau au finalizat deja programe de schimbare în acest domeniu, 
procent similar cu cel la nivel global. 

De asemenea, 96% dintre respondenţi operează schimbări referitor la strategiile 
pentru creşterea şi păstrarea bazei de clienţi. Dintre ei, aproximativ un sfert (24%) 
implementează sau au finalizat aceste programe de schimbare, procent mai mic decât în 
cazul omologilor la nivel global (34%).

Majoritatea companiilor (95%) se află în stadii mai mult sau mai puţin avansate de 
transformare a modului în care utilizează şi gestionează datele şi analizele de date. Cât 
despre strategiile privind capitalul uman şi gestionarea talentelor, deşi cei mai mulţi directori 
generali (92%) recunosc nevoia de schimbare şi dezvoltă strategii sau planuri de acţiune în 
acest sens, doar 8% dintre ei pot spune că implementează sau au finalizat programe coerente 
de schimbare. Procentul din ţara noastră este semnificativ mai mic faţă de cel înregistrat la 
nivel global (32%).

Ca şi omologii lor la nivel global, respondenţii din România au programe de schimbare 
în curs de implementare sau deja finalizate mai ales în ceea ce priveşte structura 
organizaţională (39% în ţara noastră, 35% global). 

Dacă ne referim la cercetare, dezvoltare şi capacitatea de inovaţie, 83% dintre respondenţii 
din România operează modificări, însă doar 20% dintre ei declară că implementează sau au 
finalizat deja programele majore de schimbare, faţă de 27% la nivel global.

În ceea ce priveşte clienţii şi talentele, unul dintre cele mai mari procente ale directorilor 
de companii care afirmă că implementează sau au finalizat programe de schimbare în aceste 
domenii a fost înregistrat în Franţa (72%).
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Pentru a valorifica aceste tendinţe, în ce măsură efectuaţi în prezent schimbări în următoarele domenii?

Bază: Toţi respondenţii

Schimbările strategice se vor referi cu predilecţie la tehnologie, atragerea şi retenţia clienţilor, gestionarea datelor, 
resursele umane şi modelul organizaţional 

Recunoaşterea nevoii
de schimbare

Dezvoltarea unei strategii 
de schimbare

Planuri concrete de implementare a 
programelor de schimbare

Programe de schimbare în curs 
de implementare sau finalizare

Organizaţiile sunt în general pregătite să efectueze 
schimbările strategice

Sub influenţa tehnologiilor inovatoare, afacerile se vor 
reinventa. Modelul organizaţional tradiţional se va schimba, 
la fel şi structura costurilor sau strategiile de atragere a 
talentelor, astfel încât companiile să fie pregătite să ofere o 
experienţă 24/7 clienţilor tot mai „conectaţi”.

Majoritatea directorilor generali din România care au 
conştientizat nevoia de schimbare declară că cele mai multe 
arii operaţionale ale organizaţiilor sunt în general pregătite 
să efectueze transformările necesare pentru a valorifica 
tendinţele globale. Totuşi, la capitolul cercetare şi dezvoltare, 
doar 27% dintre respondenţi afirmă că organizaţiile lor sunt 
bine pregătite în vederea schimbărilor (28% la nivel global 
şi 35% în Europa). Acest aspect necesită o îmbunătăţire 
rapidă, dacă luăm în considerare faptul că inovaţia în privinţa 
produselor şi serviciilor reprezintă principala oportunitate 
de creştere, în opinia celor mai mulţi respondenţi. Directorii 
de companii ar putea căuta soluţii pentru a investi mai mult 
în cercetare şi dezvoltare, consolidând sectoarele economice 
cu valoare adăugată mare. S-ar crea astfel premisele ca 
economia naţională să devină, din furnizor de forţă de muncă 
ieftină, producător de echipamente care încorporează înaltă 
tehnologie.

Pentru majoritatea celorlalte arii operaţionale, procentele 
respondenţilor din ţara noastră care declară că organizaţiile 
lor sunt bine pregătite să efectueze schimbări sunt în general 
mai mari decât cele înregistrate la nivel global. 

Investiţiile în tehnologie  

Strategiile pentru creşterea şi păstrarea bazei de clienţi 

Utilizarea şi gestionarea datelor şi analizelor de date 

Strategiile privind talentele 

Structura organizaţională/modelul organizaţional 

Cercetare şi dezvoltare şi capacitatea de inovaţie 

Abordarea privind managementul riscului 

Canalele de desfacere 

Lanţul de aprovizionare 

Investiţiile în capacitatea de producţie 

Guvernanţa corporativă 

Amplasarea operaţiunilor cheie sau a sediilor centrale

Fuziuni şi achiziţii, parteneriate comerciale sau alianţe 
strategice 
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Conform celui de-al 13-lea sondaj anual în 
rândul companiilor din domeniul energetic şi de 
utilităţi „Energy transformation. The impact 
on the power sector business model”, derulat 
de PwC pe baza interviurilor cu oficiali ai 53 
de organizaţii din 35 de ţări, printre care şi 
România, 94% dintre respondenţi anticipează o 
transformare completă sau schimbări importante 
ale modelului lor de afaceri, în parte ca urmare 
a generării descentralizate de energie (pe baza 
capacităţilor din surse regenerabile).

Gândindu-vă la schimbările pe care le efectuaţi pentru a valorifica tendinţele globale transformatoare, în ce măsură sunt 
următoarele arii ale organizaţiei dumneavoastră pregătite să efectueze aceste schimbări?

Notă: Respondenţii care au declarat „bine pregătită” 
Bază: Respondenţii care au declarat „recunoaşterea nevoii de schimbare”, „dezvoltarea unei strategii de schimbare”, „planuri concrete de implementare a programelor 
de schimbare” sau „program de schimbare în curs de implementare sau finalizat” la oricare dintre domeniile de la întrebarea „Pentru a valorifica aceste tendinţe, în ce 
măsură efectuaţi în prezent schimbări în următoarele domenii?”

Cele mai multe arii operaţionale ale organizaţiilor sunt bine pregătite pentru a implementa schimbările necesare

 

Consiliul de 
Administraţie

Global 51%
Europa 54%
România 69%

Global 56%

Management 
Executiv

Global 50%

Europa 56%
România 67%

Relaţii cu 
Clienţii

Global 34%

Europa 33%

România 49%

Marketing

Global 37%

Europa 40%
România 47%

Resurse 
Umane

Global 34%

Europa 40%

România 41%

Financiar

Europa 62%
România 57%
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Unul dintre cele mai mari procentaje ale directorilor de companii care planifică în prezent pe cinci ani este 
înregistrat în Germania (42%). Însă în cazul altor state cu economii puternice cei mai mulţi respondenţi folosesc un 
orizont de previziune de trei ani, printre cele mai mari procente numărându-se cele din Japonia (64%) sau SUA (62%). 
Şi când se discută despre orizontul ideal de previziune, majoritatea directorilor generali din ţările dezvoltate aleg acelaşi 
interval de timp (3 ani): Italia (53% dintre respondenţi), Marea Britanie şi Japonia (50%),  SUA (48%).

Care este orizontul de timp pentru care planificaţi în prezent? 

Care v-aţi dori să fie, în mod ideal, orizontul de timp pentru care planificaţi?

Directorii de companii din România doresc să poată planifica pe termen mediu şi lung  
 
În funcţie de răspunsurile lor privind orizontul de timp pentru care planifică în prezent, 
directorii generali din România se împart în trei categorii, cu ponderi relativ similare:

• Cei mai mulţi dintre directorii de companii, atât în ţara noastră cât şi la nivel global, 
declară că orizontul de timp pentru care elaborează planurile de dezvoltare este de 
trei ani. Procentul respondenţilor din ţara noastră (37%) este totuşi mai mic decât cel 
înregistrat la nivel global (51%) şi în Europa (48%). 

• Circa o treime (31%) dintre directorii generali din România planifică în prezent doar 
pe un an. Procentul este relativ ridicat dacă îl comparăm cu cel de la nivel global şi în 
Europa (12%), dar şi cu cel înregistrat în Europa Centrală şi de Est (23%). Situaţia se 
poate datora, în parte, incertitudinilor economice şi numeroaselor schimbări legislative, 
în special în domeniul fiscal.

• 27% dintre respondenţi afirmă că reuşesc să planifice pe cinci ani, procent asemănător 
cu cel înregistrat la nivel global şi european.

Dacă mutăm discuţia spre orizontul ideal de previziune, aproape jumătate (47%) dintre 
directorii de companii din ţara noastră ar dori să poată planifica pe cinci ani, procent 
superior celui de la nivel global (35%) şi în Europa (34%).

Alţi 37% dintre respondenţii din România ar dori să-şi poată elabora planurile de dezvoltare 
pe trei ani, acesta fiind orizontul de timp ideal în opinia celor mai mulţi dintre omologii lor la 
nivel global (40%). Doar 2% dintre directorii generali din ţara noastră consideră că intervalul 
ideal de previziune este de un an. 

Bază: Toţi respondenţii

Majoritatea directorilor generali din România ar prefera, la modul ideal, un orizont de 
previziune de 3-5 ani

Actual
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România
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5%

40% 35% 13%5%

9%

40%

12% 51% 24%

35% 13%

31% 37% 27%

2%

4%

37% 47%

27%37%31%

14%
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Revine optimismul, dar apar noi semne de îngrijorare

Optimismul regăsit anul trecut cu privire la perspectivele de dezvoltare a afacerilor pare 
să se menţină. 86% din directorii generali din România se declară încrezători în 
perspectivele companiilor de a-şi creşte veniturile în următorul an, comparativ cu 85% 
la nivel global şi 79% în Europa. Dintre aceştia, 39% se declară foarte încrezători (acelaşi 
procent la nivel global şi 32% în Europa), în uşoară scădere faţă de ediţia precedentă, iar 
47% oarecum încrezători (acelaşi procent în Europa şi 46% la nivel global). Rezultatele 
înregistrate în ţara noastră arată un nivel uşor mai ridicat de încredere şi în comparaţie cu 
Europa Centrală şi de Est, unde 73% dintre respondenţi s-au declarat optimişti cu privire la 
perspectivele de creştere a companiilor.

Datele privind creşterea economică a României în 2013 (3,5%) dau suficiente motive de 
optimism cu privire la perspectivele ţării noastre în 2014. Creşterea de anul trecut, cea mai 
ridicată de la începutul crizei, a venit pe fondul continuării expansiunii exporturilor, a unui 
an agricol foarte bun, a redresării consumului şi investiţiilor străine, precum şi a creşterii 
gradului de absorbţie a fondurilor europene.  

La nivel global însă, 2013 a dat mari emoţii în plan economic. Marcată de o recesiune din 
care a reuşit cu greu să iasă, Zona Euro a păstrat un ritm de creştere lent, iar rata şomajului 
a rămas ridicată în mai multe ţări membre UE. Către sfârşitul anului, după înmulţirea 
semnalelor privind redresarea economiei Statelor Unite, Rezerva Federală americană a 
început să reducă volumul lichidităţii pe care o injectează pe piaţa monetară, ceea ce a 
antrenat un val de retrageri de plasamente de pe pieţele emergente şi a pus sub presiune 
monedele mai multor ţări.

În pofida acestor evoluţii, România a beneficiat de o stabilitate remarcabilă şi şi-a 
îmbunătăţit semnificativ indicatorii macroeconomici în ultimii 5 ani, spre deosebire de mulţi 
dintre vecinii săi. Prin urmare, optimismul directorilor generali din ţara noastră este şi mai 
accentuat pe termen mediu.

Astfel, 96% dintre respondenţi se declară încrezători în perspectivele de creştere 
a veniturilor companiilor lor în următorii trei ani, procent uşor mai ridicat decât cel 
înregistrat la nivel global (92%) şi european (88%). Dintre aceştia, 49% se declară foarte 

încrezători (procent superior valorii la nivel global, 46%, şi în Europa, 40%), în scădere faţă 
de ediţia anterioară, iar 47% oarecum încrezători (46% la nivel global şi 48% în Europa).

Directorii generali din România sunt mai optimişti şi în privinţa perspectivelor de creştere pe 
3 ani faţă de omologii lor din Europa Centrală şi de Est, unde 84% dintre cei intervievaţi sunt 
încrezători în perspectivele companiilor de a-şi creşte veniturile pe termen mediu (din care 
42% foarte încrezători).

Încrederea în dezvoltare. De unde vine creşterea?

Cât de încrezător sunteţi în perspectivele companiei dumneavoastră de a-şi creşte veniturile în 
următoarele 12 luni?

Cât de încrezător sunteţi în perspectivele companiei dumneavoastră de a-şi creşte veniturile în 
următorii 3 ani? 

Directorii generali sunt mai optimişti pe termen mediu decât pe termen scurt în ceea ce 
priveşte perspectivele de creştere a afacerilor

Notă: Respondenţii care au declarat „oarecum încrezător” sau „foarte încrezător”
Bază: Toţi respondenţii
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Totuşi, când vine vorba despre perspectivele sectorului în care activează de a-şi creşte 
veniturile în următoarele 12 luni, directorii generali din România sunt mult mai rezervaţi: 
doar 55% dintre ei se declară încrezători, faţă de 68% la nivel global şi 57% în Europa. Dacă 
se schimbă orizontul de previziune de la unul la trei ani, procentele cresc semnificativ: 78% 
din respondenţi se declară încrezători, uşor sub cel global de 79%, însă peste cel european de 
71% şi al Europei Centrale şi de Est (66%).

Şi în privinţa conjuncturii economice externe directorii de companii se arată optimişti, 
procentele înregistrate în România fiind apropiate de valorile la nivel global şi european. 
45% dintre respondenţii din ţara noastră sunt de părere că situaţia economică globală se 
va îmbunătăţi în următoarele 12 luni, 47% cred că va rămâne neschimbată şi numai 8% 
preconizează o deteriorare. 

Faţă de ediţia anterioară a studiului, atât în România cât şi pe plan global, se observă 
o creştere substanţială a procentului celor care cred că situaţia economică se va 
îmbunătăţi (de la 13% la 45% în ţara noastră şi respectiv de la 18% la 44% pe plan global). 

Nivelul de optimism este mai redus în rândul directorilor companiilor din Europa Centrală şi 
de Est: doar un sfert (26%) dintre respondenţi mizează pe îmbunătăţirea situaţiei economice 
globale, în timp ce peste jumătate (56%) dintre ei cred că aceasta va rămâne neschimbată.

Atât din punct de vedere economic, cât şi demografic, zonele de creştere semnificativă vor 
fi situate în afara Europei în următorii 40 de ani. Pentru a-şi asigura accesul la o „felie” din 
potenţialul de creştere la nivel global, România va trebui să reînveţe să concureze pe pieţele 
statelor emergente, abandonate după 1989, după ce în ultimii 20 de ani exporturile ţării au 
fost orientate preponderent către pieţele vest-europene.
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Bază: Toţi respondenţii

Credeţi că situaţia economică globală se va îmbunătăţi, va rămâne neschimbată sau se va 
înrăutăţi în următoarele 12 luni?

Nivelul de încredere în ceea ce priveşte evoluţia economiei globale este în creştere

Se va 
deteriora

Rămâne 
la fel

Se va 
îmbunătăţi

Printre ţările cu cei mai optimişti respondenţi se numără Franţa şi Marea 
Britanie, unde 63% şi respectiv 61% dintre directorii generali sunt de părere că situaţia 
economică globală se va îmbunătăţi. La polul opus, directorii de companii din Rusia 
sunt printre cei mai pesimişti, doar 17% mizând pe creştere, în timp ce 30% prevăd o 
înrăutăţire a situaţiei economice.
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Creşterea vine din inovaţie

După experienţa ultimilor cinci ani în care directorii generali din România şi-au condus 
companiile încercând să le menţină profitabile în condiţii economice vitrege, cei mai 
mulţi dintre ei se bazează pe creşterea organică a afacerilor lor. Aceştia văd ca principală 
oportunitate de creştere a afacerii inovaţia în privinţa produselor şi serviciilor, într-o 
proporţie (47%) mai mare decât cea a omologilor la nivel global (35%) şi european (33%). 
Această tendinţă s-a accentuat atât în România cât şi pe plan global faţă de ediţia anterioară a 
studiului, când 29% dintre respondenţii din ţara noastră considerau crearea unui nou produs 
sau serviciu cea mai importantă sursă de dezvoltare a afacerilor (25% pe plan global). 

De asemenea, directorii de companii din România intenţionează să-şi concentreze eforturile 
pe pieţele în care organizaţiile lor sunt deja prezente într-o măsură mai mare decât plănuiesc 
expansiunea pe noi pieţe. Astfel, 24% dintre directorii generali văd ca principală oportunitate 
creşterea cotei de piaţă pe pieţele existente, procent mai mic decât valoarea la nivel global 
(30%) şi în Europa Centrală şi de Est (34%). Doar 6% dintre respondenţi mizează pe intrarea 
pe noi pieţe geografice (faţă de 14% la nivel global şi 12% în Europa Centrală şi de Est).

Astăzi tehnologia joacă un rol crucial în toate deciziile majore de afaceri. Afirmaţia aparţine 
unuia dintre cei aproape 1.500 de respondenţi (în egală măsură directori de companii şi 
directori ai departamentelor IT) din 36 de ţări, care au participat la cea de-a şasea ediţie a 
studiului global „Annual Digital IQ Survey” realizat de PwC. Conform acestuia, 71% dintre 
respondenţi afirmă că, în companiile în care activează, directorii generali sunt promotori 
activi ai utilizării tehnologiei în scopul atingerii obiectivelor strategice ale organizaţiei.  
Implicarea nemijlocită a directorilor generali în „transformarea digitală” a companiilor 
reprezintă, de asemenea, una dintre cele cinci abordări strategice analizate în studiu prin 
intermediul cărora organizaţiile îşi pot îmbunătăţi „Digital IQ”-ul.
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Bază: Toţi respondenţii

Pe care dintre aceste potenţiale oportunităţi o consideraţi ca fiind principala sursă de creştere a 
afacerii dumneavoastră în următoarele 12 luni?

Principala sursă de dezvoltare a afacerii este inovaţia
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Germania şi Rusia rămân cele mai importante ţări pentru perspectivele de creştere a 
afacerilor
 
Întrebaţi care sunt cele mai importante trei ţări pentru perspectivele de dezvoltare a 
companiilor în următorul an, 27% dintre respondenţii din România s-au referit la Germania, 
18% la Rusia, 12% au menţionat Franţa şi Ungaria, urmate la egalitate (10%) de China, SUA, 
Marea Britanie, Austria, Republica Cehă, Italia, Turcia. Regăsim în această listă o bună parte 
dintre partenerii comerciali tradiţionali ai ţării noastre. Comparativ, omologii din Europa 
Centrală şi de Est sunt orientaţi într-o mai mare măsură spre super-puterile economice 
mondiale: Germania (35% dintre respondenţi), China (27%), SUA (25%).

În opinia directorilor generali la nivel global, topul ţărilor cu influenţă semnificativă asupra 
creşterii afacerilor este format din China (33% dintre respondenţi), SUA (30%) şi Germania 
(17%).

Pe de altă parte, România se numără printre cele mai importante trei ţări pentru 
perspectivele de creştere pentru 1% dintre respondenţii la nivel global (la egalitate cu ţări ca 
Olanda şi Elveţia şi înaintea Republicii Cehe, Ungariei, Greciei, Austriei etc.) şi din SUA, şi 
pentru 3% dintre directorii generali din Europa şi din Europa Centrală şi de Est. Polonia pare 
mai atractivă, fiind nominalizată de 2% dintre respondenţii la nivel global şi din SUA, 6% din 
Europa şi 8% din Europa Centrală şi de Est.

Tot spre Germania se îndreaptă preferinţele celor mai mulţi dintre directorii generali 
din România (24% dintre respondenţi) şi atunci când sunt întrebaţi care sunt cele mai 
importante trei pieţe cu rată de creştere ridicată pentru perspectivele de dezvoltare a afacerii 
lor în următorii 3-5 ani, exceptând ţările BRIC şi Africa de Sud. Locurile următoare în 
clasamentul pieţelor atractive sunt ocupate de SUA (16%) şi Marea Britanie (12%).

Omologii la nivel global văd perspective bune de creştere a companiei lor, pe termen mediu 
şi lung, în SUA (26%), Indonezia (16%), Germania (13%) şi Mexic (10%). Cele două pieţe 
emergente, Indonezia şi Mexic, au fost menţionate doar de 4% dintre respondenţii din 
România. Cel mai des nominalizate pieţe de către respondenţii din Europa sunt SUA (22%), 
Germania (20%) şi Turcia (14%).

Observăm astfel că, dincolo de marii actori globali, se conturează un nou val de state 
dinamice care vor ajunge să joace un rol din ce în ce mai important pe arena internaţională, 
atât din punct de vedere economic, cât şi politic – Mexic, Indonezia, Turcia, dar şi Vietnam 
sau Maroc.

Cei mai mulţi respondenţi din SUA (42%) aleg China ca fiind 
una dintre cele mai importante ţări pentru perspectivele de dezvoltare 
a companiilor în următorul an. Reciproc, în China primul loc din 
clasament este ocupat de SUA (39%). Directorii de companii din 
Rusia menţionează China (44%), urmată de Germania (36%) şi SUA 
(31%).

Germania este considerată 
cea mai importantă piaţă 
pentru perspectivele de 
creştere a companiilor din 
România, atât pe termen 
scurt cât şi pe termen mediu 
şi lung
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Notă: Au putut fi alese doar trei opţiuni de răspuns
Bază: Toţi respondenţii

China

Vă rugăm să clasificaţi trei ţări, excluzând ţara în care aveţi sediul, pe care le consideraţi cele mai importante pentru perspectivele generale de creştere a afacerii dumneavoastră 
în următoarele 12 luni

Germania este cea mai importantă ţară pentru perspectivele de dezvoltare a companiilor din România în următorul an, urmată de Rusia
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Aţi iniţiat reduceri de costuri în ultimele 12 luni? 

Planificaţi reduceri de costuri în următoarele 12 luni?

Reducerea costurilor rămâne principala metodă de restructurare

Revenirea optimismului directorilor generali în privinţa creşterii economice nu marchează 
neapărat finalul etapei de optimizare a operaţiunilor din cadrul organizaţiilor pe care le 
conduc.

Trei metode principale de restructurare figurează pe agenda directorilor de companii din 
România şi a omologilor la nivel global, atât în ceea ce priveşte măsurile iniţiate în ultimul 
an, cât şi cele avute în vedere pentru următoarele 12 luni: 

• Reducerea costurilor a rămas cea mai des utilizată metodă de restructurare, atât 
pentru directorii generali din România, cât şi pentru omologii lor la nivel global şi 
european. 84% dintre respondenţi declară că au implementat o astfel de măsură în 
ultimul an. Procentul este apropiat de valoarea înregistrată în Europa, 85%, însă 
superior celei la nivel global (76%) sau în China (62%). Totuşi, se remarcă o scădere a 
ponderii directorilor de companii din ţara noastră care au iniţiat o astfel de activitate de 
restructurare comparativ cu ediţia anterioară (96%).

În următoarele 12 luni, reducerile de costuri rămân încă pe agenda celor mai mulţi 
directori generali din România (63%), deşi se remarcă o scădere semnificativă faţă de 
ediţia precedentă (85%). Procentul este relativ similar cu cel de la nivel global (64%), 
însă mai mic decât cel înregistrat de omologii europeni (71%).

• 31% dintre respondenţi menţionează externalizarea unei funcţii sau a unui proces de 
afaceri ca metodă de restructurare iniţiată în ultimul an, procent superior celui de la 
nivel global (25%). Iar pentru următoarele 12 luni, 29% dintre directorii de companii 
afirmă că vor implementa o astfel de metodă (25% la nivel global).

• O treime dintre directorii generali din România declară că în ultimul an au stabilit            
o nouă alianţă strategică sau un joint-venture, procent relativ similar cu cel înregistrat 
la nivel global. Iar 39% dintre respondenţii din ţara noastră au în vedere în următoarele 
12 luni această metodă de restructurare, menţionată de 44% dintre omologii la nivel 
global.

Interesaţi de reducerea costurilor într-o măsură mai mică decât omologii din alte ţări, 
doar 34% dintre respondenţii din Orientul Mijlociu şi 49% din Rusia au în vedere o astfel de 
iniţiativă în următoarele 12 luni. La polul opus, în Germania şi Italia, 82% dintre respondenţi 
declară că planifică să implementeze această măsură. În Marea Britanie şi în Canada, 59% şi 
respectiv 67% dintre cei intervievaţi intenţionează să stabilească o nouă alianţă strategică sau 
un joint-venture.

Global
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Bază: Toţi respondenţii

Scade procentul directorilor de companii care au în vedere reducerile de costuri
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O altă metodă de restructurare, menţionată de 21% dintre respondenţii la nivel global, este 
realizarea unei fuziuni sau achiziţii pe piaţa internă. 14% din directorii de companii din 
România au finalizat un astfel de proiect în ultimul an. Iar în ceea ce priveşte fuziunile sau 
achiziţiile pe plan internaţional, niciunul dintre respondenţii din ţara noastră nu a iniţiat un 
astfel de demers în ultimele 12 luni, spre deosebire de omologii lor la nivel global, unde 17% 
dintre ei declară că au utilizat această metodă de restructurare.

Pentru următoarele 12 luni, 20% dintre directorii generali din România intenţionează să 
finalizeze o fuziune sau achiziţie pe piaţa internă (23% la nivel global). Şi numai 6% cei 
intervievaţi şi-au propus acelaşi demers pe piaţa internaţională, faţă de 21% la nivel global.

Dintre directorii generali din România care au în plan o nouă alianţă strategică / un joint-
venture sau o fuziune sau achiziţie pe piaţa internaţională, 80% intenţionează să realizeze 
acest demers în Europa Centrală şi de Est / Asia Centrală. Doar 5% dintre respondenţi indică 
Europa de Vest, procent semnificativ mai mic decât cel înregistrat în Europa Centrală şi de Est 
(23%).

Jumătate dintre directorii generali din Europa (51%) aleg partea de vest a continentului 
ca destinaţie a noilor parteneriate comerciale sau fuziuni şi achiziţii, în timp ce 30% dintre 
ei vizează Europa Centrală şi de Est / Asia Centrală. La nivel global, doar 15% dintre 
respondenţi menţionează Europa Centrală şi de Est / Asia Centrală, cei mai mulţi dintre ei 
preferând America de Nord (30%), Europa de Vest (25%) şi Asia de Sud-Est (23%).

Mai interesaţi de Europa Centrală şi de Est / Asia Centrală, ca regiune avută 
în vedere pentru viitoarele alianţe strategice, fuziunii sau achiziţii, sunt directorii de 
companii din Italia (33%), Marea Britanie şi statele scandinave (30%), în timp ce 
procente semnificativ mai mici au fost înregistrate în SUA (17%), Germania şi China 
(12%), Franţa (5%).

80%
dintre directorii generali din România 
care planifică o nouă alianţă strategică 
/ un joint-venture sau o fuziune sau 
achiziţie pe piaţa internaţională 
intenţionează să realizeze acest demers 
în Europa Centrală şi de Est / Asia 
Centrală
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Printre cei mai optimişti respondenţi 
în ceea ce priveşte creşterea numărului de 
angajaţi sunt cei din Orientul Mijlociu (77% 
dintre respondenţi), Marea Britanie (65%), 
SUA (62%), Franţa (59%) şi Germania 
(58%). La polul opus, italienii sunt mult 
mai rezervaţi, doar 26% dintre ei estimând o 
creştere.

Aproape jumătate dintre directorii generali se aşteaptă la 
creşterea numărului de angajaţi
 
Va fi interesant de urmărit cum noile tehnologii se vor 
intersecta cu anumite domenii, de exemplu sănătatea şi 
comerţul cu amănuntul, dând naştere unor industrii hibrid. 
Acestea vor stimula cererea de forţă de muncă, dar vor 
solicita angajaţilor noi aptitudini şi vor crea meserii noi.

Aproape jumătate (46%) dintre respondenţii din România 
se aşteaptă la o creştere a numărului de angajaţi. Procentul 
depăşeşte valoarea înregistrată în Europa (42%) şi pe cea 

din Europa Centrală şi de Est (33%). Omologii la nivel global 
sunt mai ambiţioşi în privinţa planurilor cu personalul, 
jumătate dintre ei mizând pe creştere.

În acelaşi timp însă, circa o treime (32%) dintre directorii de 
companii din România se aşteaptă ca numărul de angajaţi 
să scadă, acesta fiind al patrulea cel mai mare procentaj din 
lume, după Italia (43%), Australia (39%) şi Spania (37%). 
La nivel global, 20% dintre directorii generali împărtăşesc 
această opinie, iar în Europa Centrală şi de Est procentul lor 
este de 28%.

Ce vă aşteptaţi să se întâmple cu numărul de angajaţi din compania dumneavoastră, la nivel global, în următoarele 12 luni?

Directorii de companii din România sunt mai rezervaţi decât omologii lor la nivel global privind creşterea numărului de angajaţi
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În SUA, răspunsul Guvernului la 
deficitul fiscal şi la povara datoriilor este cel 
mai des menţionat (92% dintre respondenţi). 
Supra-reglementarea conduce detaşat 
topul potenţialelor ameninţări percepute 
de respondenţii din Franţa (88%), Marea  
Britanie (77%) şi Germania (76%).

Povara fiscală este în topul factorilor de natură 
economică şi politică ce pot afecta perspectivele de 
creştere

În actuala etapă de revenire a optimismului şi de concentrare 
pe strategiile de creştere, un singur lucru este cert: 
provocările rămân la fel de importante. Persistă îngrijorările 
directorilor generali, care transmit un mesaj clar autorităţilor 
că sunt preocupaţi de supra-reglementare, deficite bugetare şi 
povara fiscală.

La nivel global, principalele provocări în opinia celor mai 
mulţi dintre respondenţi sunt reglementarea excesivă 
(72%) şi răspunsul guvernelor la deficitul fiscal şi la povara 
datoriilor (71%), aceste procente fiind cele  mai ridicate de 
când PwC realizează acest sondaj. Procentul omologilor din 
România care includ supra-reglementarea în lista factorilor 
care pot influenţa perspectivele de creştere este mai mic, 
63%, însă în creştere faţă de ediţia anterioară (62%) şi cea 
de acum doi ani (39%). De asemenea, ponderea directorilor 
de companii din ţara noastră care se declară preocupaţi de 
răspunsul autorităţilor la deficite şi la creşterea datoriilor s-a 
mărit la 86%, de la 84% în ediţia precedentă şi 52% în cea de 
acum doi ani.

În strânsă corelaţie, cei mai mulţi dintre respondenţii din 
România (92%) afirmă că îi îngrijorează povara fiscală. 
Procentul, semnificativ mai ridicat decât cel din ediţia 
anterioară (67%), plasează România pe locul al doilea în 
lume, după Franţa (100%). Şi la nivel global şi european, 
ponderea directorilor generali preocupaţi de acest aspect a 
crescut faţă de anul trecut, până la 70% şi respectiv 67%. 

Tot mai conştienţi de accentuarea efectelor globalizării 
asupra afacerilor lor, 86% dintre respondenţii din România 
menţionează persistenţa creşterii lente sau negative în 
economiile dezvoltate ca fiind unul din factorii ce le pot 
ameninţa perspectivele. Din nou, procentul este superior 
celui înregistrat la nivel global (70%) şi european (68%). 
De asemenea, puţin peste  jumătate (53%) din directorii 
de companii din ţara noastră sunt preocupaţi de tendinţele 
protecţioniste ale guvernelor naţionale, în creştere faţă de 
ediţia precedentă (36%).

Timpul înseamnă bani, iar viteza de reacţie la cerinţele 
consumatorilor devine tot mai importantă. O infrastructură 
insuficient dezvoltată conduce, printre altele, la creşterea 
duratei de livrare a comenzilor, dar şi a costurilor de 
producţie. 84% dintre respondenţii din România includ 
infrastructura de bază inadecvată în lista potenţialelor 
provocări. Procentul înregistrat în ţara noastră este al doilea 
cel mai mare din lume, după cel din Brazilia (85%). Directorii 
generali din Europa Centrală şi de Est sunt preocupaţi 
de acest aspect într-o măsură mai mică (48%), aproape 
de procentul global (47%). În schimb, numai 33% dintre 
respondenţii din Europa şi 24% în China sunt îngrijoraţi de 
calitatea infrastructurii.

Instabilitatea cursului de schimb reprezintă o preocupare 
pentru aproape trei sferturi (73%) dintre directorii generali 
din România, în scădere de la 82% în ediţia anterioară. 
Procentul îl depăşeşte pe cel înregistrat la nivel global (60%) 
sau în Europa (doar 47%).

În aceeaşi măsură (63% dintre respondenţi), directorii 
generali din România declară că îi preocupă încetinirea 
ritmului pe pieţele cu creştere ridicată, precum şi 
instabilitatea pieţelor de capital.

Ameninţările

92%

86%

86%

dintre directorii generali din 
România sunt preocupaţi de 
povara fiscală

sunt preocupaţi de 
persistenţa creşterii lente 
sau negative în economiile 
dezvoltate 

sunt preocupaţi de răspunsul 
autorităţilor la deficite şi la 
creşterea datoriilor 
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Notă: Respondenţii care au declarat „oarecum preocupat” sau „extrem de preocupat”
Bază: Toţi respondenţii

În ce măsură vă preocupă următoarele potenţiale ameninţări de natură economică şi politică la 
adresa perspectivelor de creştere a companiei dumneavoastră?

Povara fiscală, răspunsul autorităţilor la deficite şi la creşterea datoriilor, persistenţa 
creşterii lente sau negative în economiile dezvoltate, precum şi infrastructura 
inadecvată sunt principalele îngrijorări ale directorilor generali din România

Infrastructura de bază 
inadecvată 

Tendinţele protecţioniste ale 
guvernelor naţionale 

Lipsa stabilităţii pe pieţele de 
capital 

Instabilitatea cursului de 
schimb 

Încetinirea ritmului pe pieţele cu 
creştere ridicată 

Povara fiscală din ce în ce mai 
mare  

Persistenţa creşterii lente sau a 
creşterii negative în economiile 

dezvoltate 

Răspunsul guvernului la deficitul 
fiscal şi la povara datoriilor 

Reglementarea excesivă 72%
63%

71%

70%

86%

86%

70%

73%

63%

60%

59%
63%

54%
53%

47%
84%

92%

Global România

Dintre factorii specifici businessului ce pot ameninţa creşterea, mita şi corupţia îi 
preocupă pe cei mai mulţi directori generali din România
 
Circa trei sferturi (73%) dintre respondenţii din România sunt preocupaţi de mită şi 
corupţie, în uşoară scădere faţă de ediţia precedentă. Deşi la nivel global şi european valorile 
înregistrate au crescut până la 52% şi respectiv 44%, ponderea directorilor generali din 
România îngrijoraţi de acest aspect rămâne semnificativ mai mare. 

Energia şi materiile prime devin din ce în ce mai scumpe, evoluţia lor reflectându-se în preţul 
final al produselor. Dacă adăugăm în ecuaţie competiţia acerbă şi presiunea pe preţuri din 
partea consumatorilor, toate acestea conduc la scăderea marjei de profit, cu implicaţii în 
dezvoltarea pe termen lung a companiilor. De aceea, 63% dintre directorii de companii din 
ţara noastră declară că îi preocupă costurile ridicate sau volatile ale energiei (56% la nivel 
global) şi, în egală măsură (63% dintre respondenţi), ale materiilor prime (55% la nivel 
global).

Procentul directorilor generali din România care pun pe lista potenţialelor ameninţări la 
adresa perspectivelor de creştere schimbările din comportamentul şi modul de a cheltui al 
consumatorilor rămâne relativ ridicat (61%).

Disponibilitatea personalului cu abilităţi cheie reprezintă principala provocare la nivel 
global. Cei mai mulţi respondenţi (63%) indică acest aspect ca fiind un potenţial risc. Şi 
directorii generali din România devin mai îngrijoraţi de acest aspect, ponderea celor care 
includ acest factor pe lista ameninţărilor crescând faţă de ediţia precedentă, până la 59%. 
În strânsă corelaţie, pe locul al doilea în topul ameninţărilor percepute de directorii de 
companii la nivel global se regăseşte creşterea costurilor cu forţa de muncă pe pieţele cu 
creştere ridicată (58% dintre respondenţi). 

La nivelul Europei Centrale şi de Est, ameninţările potenţiale cel mai des menţionate sunt 
disponibilitatea personalului cu abilităţi cheie (73% dintre respondenţi), mita şi corupţia 
(69%). 

65%
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În ceea ce priveşte viteza schimbărilor tehnologice, ponderea directorilor generali 
din ţara noastră care se declară preocupaţi de acest aspect a crescut la 45%, de 
la 18% în ediţia precedentă. De asemenea, perturbările în lanţul de distribuţie 
reprezintă o îngrijorare pentru 43% dintre directorii de companii, marcând o 
creştere semnificativă, de la doar 16% în ediţia anterioară. Adesea, se poate pierde 
din vedere faptul că tehnologia vine întotdeauna la pachet cu pericole legate de 
securitatea în spaţiul cibernetic. Doar 39% dintre directorii de companii din ţara 
noastră îşi exprimă îngrijorarea cu privire la ameninţările cibernetice şi lipsa 
securităţii datelor, faţă de 48% la nivel global şi 69% în SUA.

Şi procentul respondenţilor din România care consideră noii competitori de pe piaţă  
drept o ameninţare a crescut faţă de ediţia precedentă, de la 24% la 37%, totuşi 
sub nivelul înregistrat la nivel global (46%). Viitorul nu anunţă doar un număr 
mai mare de competitori, ci şi o schimbare în însăşi natura competiţiei. Companiile 
pot deveni uneori un vector important al politicii externe a ţărilor respective. Spre 
exemplu, în ultimii  10-15 ani, companiile chineze au pătruns puternic pe pieţele 
africane.

Notă: Respondenţii care au declarat „oarecum preocupat” sau „extrem de preocupat”
Bază: Toţi respondenţii

În ce măsură vă preocupă următoarele potenţiale ameninţări proprii businessului la adresa 
perspectivelor de creştere a companiei dumneavoastră?

Directorii generali din România sunt preocupaţi de provocările reprezentate de mită şi 
corupţie, preţul energiei şi al materiilor prime, comportamentul consumatorilor, precum şi 
disponibilitatea şi costul angajaţilor calificaţi în domenii cheie

Perturbările lanţului de 
aprovizionare 

Incapacitatea de protejare a 
proprietăţii intelectuale 

Noii actori care intră pe piaţă 

Viteza schimbărilor tehnologice 

Ameninţările cibernetice, inclusiv 
lipsa securităţii datelor 

Lipsa încrederii în afacere 

Mita şi corupţia 

Schimbări în comportamentul şi modul 
de a cheltui al consumatorilor 

Preţurile ridicate şi instabile ale 
materiilor prime 

Costurile ridicate sau instabile în 
domeniul energiei 

Creşterea costurilor cu forţa de muncă 
pe pieţele cu creştere ridicată 

Disponibilitatea personalului cu abilităţi 
cheie 

63%
59%

58%
55%
56%

63%
55%

63%
52%

61%

52%
73%

49%
49%

48%
39%

47%
45%

46%
37%

43%
35%

41%
43%

Global România

Consumatorii utilizează din ce în ce mai mult reţelele de socializare şi aplicaţiile 
mobile pentru cumpărături, conform studiului PwC „Achieving Total Retail: 
Consumer expectations driving the next retail business model” derulat pe un 
eşantion de 15.000 de cumpărători online din 15 ţări. Mai mult de jumătate (59%) 
dintre respondenţi afirmă că îşi urmăresc mărcile favorite pe reţelele de socializare, 
55% discută despre experienţele lor, iar 48% au cumpărat produse utilizând 
reţelele de socializare. În acelaşi timp, 41% dintre cumpărătorii online declară 
că au achiziţionat produse folosind o tabletă, iar 43% utilizând un smartphone. 
Companiile sunt nevoite să inoveze permanent, dezvoltând noi modele de afaceri 
care să le permită să rămână cât mai aproape de „locul”, momentul şi modul în care 
clienţii se consultă, aleg şi cumpără produse sau servicii.
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Relaţia cu angajaţii şi terţii

A crescut nivelul de încredere în companii a clienţilor, 
furnizorilor şi angajaţilor 

Organizaţiile trebuie să fie tot mai atente la modul în care 
relaţionează şi sunt percepute de largi categorii de public, cu 
scopul de a fi pregătite pentru un viitor care se anunţă diferit 
în multe privinţe.

Demersurile de comunicare şi de implicare în comunitate 
întreprinse de companiile din România au avut ca rezultat o 
relativă îmbunătăţire a nivelului de încredere în industria în 
care activează acestea, în decursul ultimilor cinci ani. 41% 
dintre directorii generali declară că s-a îmbunătăţit nivelul 
de încredere a clienţilor. Se pare că acţiunile omologilor 
la nivel global au fost mai eficiente, din moment ce 52% 
dintre aceştia văd o creştere a nivelului de încredere din 
partea cumpărătorilor. În egală măsură (41%), directorii de 
companii din ţara noastră observă îmbunătăţiri şi în relaţia 
cu partenerii din lanţul de aprovizionare, procent apropiat de 
cel înregistrat la nivel global.

Rezultatele arată că activităţile realizate de companii în 
ultimii ani în vederea îmbunătăţirii relaţiilor cu clienţii şi 
furnizorii încep să-şi arate roadele. Aproape toţi (96%) 
directorii generali din România care au participat la ediţia 
anterioară a sondajului au afirmat că clienţii influenţează 
strategia de afaceri, 89% dintre ei luând în considerare 
derularea unor programe de implicare şi atragere a acestora. 
Similar, 82% dintre directorii de companii declarau în 
urmă cu un an că furnizorii reprezintă unul dintre factorii 
de influenţă pentru strategia lor, iar 80% dintre ei aveau în 
vedere programe de relaţionare cu aceştia. 

cu comunităţile locale, acesta fiind al doilea cel mai mare 
procent din lume, după Spania (35%). Comparativ, procentul 
la nivel global este de 11%.

De remarcat că directorii generali din România sunt afectaţi 
de deteriorarea relaţiilor cu părţile interesate analizate în 
studiu într-o măsură mai mare comparativ cu omologii lor din 
Europa Centrală şi de Est.

Circa o treime (31%) dintre directorii generali consideră că 
relaţia cu angajaţii s-a îmbunătăţit, procent mai mic decât la 
nivel global (39%).

Directorii generali percep o erodare a încrederii 
Guvernului, finanţatorilor, presei şi comunităţilor locale

La polul opus, aproape jumătate (45%) dintre cei intervievaţi 
declară că în ultimii 5 ani s-a deteriorat nivelul de încredere 
a Guvernului şi organizaţiilor de reglementare în industria în 
care activează organizaţiile lor. Procentul este superior celui 
la nivel global (31%).

Aşadar, directorii de companii din România mai au încă 
de lucru pentru a ajunge la rezultatele dorite, obiectivele 
declarate în ediţia precedentă nefiind încă îndeplinite. 
89% dintre directorii generali afirmau în urmă cu un an 
că strategia lor de afaceri este influenţată de Guvern şi 
autorităţile de reglementare, iar 69% dintre ei recunoşteau 
necesitatea unor bune relaţii şi aveau în vedere consolidarea 
programului de comunicare şi implicare a acestora.

39% dintre directorii de companii din România sunt de 
părere că încrederea finanţatorilor (creditori şi investitori) 
a scăzut. Omologii lor la nivel global văd oarecum diferit 
situaţia: doar 16% dintre ei consideră că nivelul de încredere 
s-a deteriorat, în timp ce 43% cred că acesta s-a îmbunătăţit. 

O treime dintre directorii generali din ţara noastră consideră 
că încrederea presei în companii a scăzut. De asemenea, 
31% dintre respondenţi au sesizat o deteriorare a relaţiilor 

Aproape jumătate (49%) dintre directorii 
de companii din România sunt preocupaţi 
de lipsa încrederii în afacere, ca potenţială 
ameninţare la adresa perspectivelor de 
creştere a organizaţiei.

Unul dintre cele mai mari procente ale respondenţilor 
care s-au confruntat cu o scădere a nivelului de încredere din 
partea Guvernului şi organizaţiilor de reglementare a fost 
înregistrat în SUA (56%). La rândul lor, directorii generali din 
Spania au fost afectaţi într-o măsură mai mare de deteriorarea 
relaţiei cu finanţatorii, 52% dintre aceştia fiind de părere că 
încrederea creditorilor şi investitorilor s-a diminuat.  
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În ce măsură s-a schimbat nivelul de încredere în industria dumneavoastră a următoarelor părţi interesate în decursul ultimilor cinci ani?  

Relaţiile cu Guvernul şi organizaţiile de reglementare, cu finanţatorii, presa şi comunităţile locale necesită o mai mare atenţie din partea directorilor de companii
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Ce se poate face pentru consolidarea încrederii?
 
În privinţa iniţiativelor de afaceri, de multă vreme se spune că „dacă nu o vom face noi, o va 
face cu siguranţă altcineva”. Noutatea este că, în contextul schimbărilor tehnologice rapide, 
„altcineva” nu înseamnă neapărat un competitor cunoscut, uşor previzibil. Din ce în ce mai 
multe companii de care nu a auzit nimeni, care vin cu tehnologii noi, viziune inovatoare şi 
un fel diferit de a face lucrurile, se interpun între jucătorii consacraţi de pe piaţă şi clienţii 
acestora, generând valoare pentru consumator în nebănuite moduri. Proliferarea aplicaţiilor 
pentru dispozitivele mobile, tipărirea 3D, utilizarea dronelor, sau tot mai frecventa folosire 
în comun a resurselor, bunurilor şi serviciilor de către consumatorii din întreaga lume, sunt 
doar câteva moduri prin care tehnologia schimbă lumea în care trăim şi, implicit, modul în 
care vor evolua afacerile. În noua realitate, organizaţiile trebuie să regândească felul în care 
se definesc şi se poziţionează în societate, în care îşi pot îmbunătăţi imaginea pe piaţă şi în 
cadrul comunităţilor locale.

Directorii generali din România sunt în mare măsură conştienţi de importanţa acţiunilor pe 
care trebuie să le întreprindă pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor. Aproape toţi (98%) 
consideră că este importantă promovarea unei culturi a comportamentului etic. 96% dintre ei 
sunt de acord cu faptul că asigurarea integrităţii lanţului de distribuţie este esenţială pentru 
bunul mers al afacerii.

În ciuda poverii fiscale apăsătoare, 92% dintre directorii generali sunt de părere că 
organizaţiile trebuie să-şi achite în mod corect obligaţiile fiscale, opinie împărtăşită de 75% 
dintre omologii lor la nivel global.

De asemenea, 92% dintre respondenţii din ţara noastră cred că monitorizarea şi raportarea 
impactului total (de natură nefinanciară) al activităţii lor contribuie la succesul afacerii 
pe termen lung, iar 88% consideră că este important să reducă impactul asupra mediului 
înconjurător, acesta fiind unul dintre  cele mai înalte procentaje din lume. 

În aceeaşi măsură (88% dintre respondenţi), directorii de companii şi-au declarat acordul cu 
privire la faptul că satisfacerea nevoilor sociale (în afară de cele ale investitorilor, clienţilor şi 
angajaţilor) şi protejarea intereselor generaţiilor viitoare sunt importante pentru afacerea lor, 
procent superior celui înregistrat la nivel global (76%).

Nu în ultimul rând, 82% dintre respondenţi şi-au exprimat opinia că îmbunătăţirea 
diversităţii la nivelul forţei de muncă şi al consiliului de administrație este importantă pentru 
afacerea lor.

98%

96%

92%

dintre directorii generali din 
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importantă promovarea unei 
culturi a comportamentului etic
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Guvernul, administrarea fiscală şi reglementarea

Priorităţile Guvernului 
 
Respondenţii din România se aşteaptă ca deciziile 
Executivului să reprezinte un factor catalizator al creşterii 
economice. În opinia lor, în topul celor mai importante trei 
priorităţi pe care ar trebui să le aibă Guvernul se regăsesc: 

• îmbunătăţirea infrastructurii, menţionată de 88% 
dintre cei intervievaţi – cel mai mare procent din lume, 
peste cele înregistrate la nivel global (50%), în Europa 
(36%) şi Europa Centrală şi de Est (44%);

• asigurarea stabilităţii sectorului financiar şi a 
accesului la finanţare: 65% dintre respondenţi, procent 
mai mare decât în cazul omologilor la nivel global (53%) 
şi al celor din Europa Centrală şi de Est (51%);

• crearea unui sistem fiscal mai competitiv şi mai eficient 
la nivel internaţional, opinie împărtăşită de 53% dintre 
respondenţi. 

Atunci când vine vorba de resursa cea mai importantă, 
capitalul uman, companiile se bazează mai puţin pe autorităţi 
şi mai mult pe propriile forţe. Astfel, doar 35% dintre 
directorii generali din România consideră că una din cele 
mai importante trei priorităţi ale Executivului ar trebui să fie 
crearea unei forţe de muncă înalt calificate, faţă de 41% la 
nivel global şi 48% la nivelul Europei Centrale şi de Est, şi în 
scădere de la 44% în ediţia precedentă.

Deşi inovaţia este considerată una dintre principalele surse 
de creştere, doar 12% dintre directorii de companii din 
ţara noastră sunt de părere că Guvernul ar trebui să aibă 
ca prioritate dezvoltarea unui ecosistem al inovaţiei care 
să sprijine creşterea, faţă de 30% la nivel global, 42% în 
China sau 75% în Franţa. În egală măsură (12% dintre 
respondenţi), directorii generali din România se aşteaptă de 
la Guvern să creeze locuri de muncă pentru tineri, jumătate 
faţă de procentul înregistrat la nivel global (22%) şi în 
Europa (26%).

Niciunul dintre respondenţii din ţara noastră nu a indicat 
reducerea riscurilor schimbărilor climatice şi protecţia 
biodiversităţii ca făcând parte din primele trei priorităţi ale 
Executivului. Totuşi, acest aspect nu trebuie neglijat.

Dacă luăm ca exemplu apa, se estimează că aceasta va deveni 
una dintre cele mai disputate resurse ale viitorului. Doar 
3% din rezervele mondiale sunt potabile, iar 70% din apa 
extrasă este consumată pentru irigaţii în agricultură. Se 
estimează că în următorii 20 de ani cererea globală de apă 
va creşte cu 50%, ceea ce reprezintă deja cu 60% mai mult 
decât rezervele exploatabile curent în mod durabil. Ţinând 
cont de potenţialul agricol al ţării noastre şi de aportul 
agriculturii la creşterea produsului intern brut, schimbările 
climatice şi protecţia biodiversităţii ar trebui să ocupe un 
loc mai important pe agenda Guvernului şi a directorilor de 
companii. 

Franţa înregistrează unul dintre cele mai mari 
procente din lume (84%) ale directorilor generali care solicită 
autorităţilor crearea unui sistem fiscal mai competitiv şi mai 
eficient la nivel internaţional. Într-o măsură mai mare decât 
omologii lor din alte ţări, directorii de companii din Elveţia 
(70%) şi Marea Britanie (66%) cer Guvernului să intensifice 
eforturile în direcţia creării unei forţe de muncă înalt calificate. 
Confruntaţi în ultimii ani cu rate înalte ale şomajului, peste 
jumătate (54%) dintre directorii de companii din Spania 
consideră crearea de locuri de muncă pentru tineri drept una 
dintre principalele priorităţi ale Executivului. 

88%
dintre directorii generali din 
România sunt de părere că 
îmbunătăţirea infrastructurii ar 
trebui să fie una dintre cele mai 
importante trei priorităţi ale 
Executivului
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Există diferenţe în răspunsurile directorilor generali din România comparativ cu omologii lor 
la nivel global în ceea ce priveşte eficienţa acţiunilor autorităţilor.

84% dintre respondenţii din ţara noastră consideră că autorităţile nu au creat suficiente 
locuri de muncă pentru tineri (faţă de 53% la nivel global şi 64% în Europa Centrală şi de 
Est). Într-un procent asemănător (82%), directorii de companii sunt de părere că autorităţile 
nu au luat măsuri pentru reducerea sărăciei (doar 46% la nivel global şi 64% în Europa 
Centrală şi de Est).

78% dintre respondenţii din România cred că autorităţile ar trebui să ia măsuri pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii, comparativ cu 37% la nivel global şi 42% în Europa Centrală şi 
de Est. De asemenea, 57% dintre directorii generali nu sunt mulţumiţi de accesul la finanţare 
(procent dublu faţă de cel global, 29%) şi consideră că autorităţile ar putea face mai mult 
în acest sens. 71% dintre directorii de companii consideră că nu s-a reuşit încă crearea unui 
sistem fiscal mai competitiv şi mai eficient la nivel internaţional, comparativ cu procentul de 
51% la nivel global şi în Europa Centrală şi de Est.

Trei sferturi (76%) dintre directorii generali din ţara noastră sunt de părere că autorităţile 
nu au depus suficiente eforturi în privinţa menţinerii sănătăţii forţei de muncă – o diferenţă 
semnificativă faţă de procentul înregistrat la nivel global (29%) sau în Europa Centrală şi de 
Est (40%). Similar, 73% dintre directorii de companii cred că statul nu a luat măsuri pentru 
dezvoltarea unui ecosistem al inovaţiei care să sprijine creşterea (51% la nivel global).

Printre ţările în care Guvernul este considerat eficient de către cei intervievaţi se numără: 
Canada - asigurarea stabilităţii sectorului financiar şi a accesului la finanţare (81% dintre 
respondenţi), Franţa - îmbunătăţirea infrastructurii (78%), Elveţia - crearea unui sistem 
fiscal mai competitiv şi mai eficient la nivel internaţional (77%), precum şi crearea unei forţe 
de muncă înalt calificate (74%), Danemarca - menţinerea sănătăţii forţei de muncă (74%). 
Acţiunile întreprinse de acestea ar putea deveni, în urma unui proces de analiză şi adaptare la 
specificul local, exemple de bune practici pentru autorităţile altor state.

Priorităţile companiilor
 
Ţinând cont de faptul că disponibilitatea personalului cu abilităţi cheie este una dintre 
principalele ameninţări percepute la adresa perspectivelor de creştere, nu este de mirare că 
domeniul de intervenţie considerat o prioritate a organizaţiei pentru următorii trei ani de 
către cei mai mulţi dintre respondenţii din România (69%) îl reprezintă crearea unei forţe de 
muncă înalt calificate, opinie împărtăşită de 64% dintre omologii la nivel global.

Mizând pe inovaţie ca principala oportunitate de creştere a afacerii, 39% dintre directorii 
generali din ţara noastră au ca prioritate dezvoltarea unui ecosistem al inovaţiei care să 
sprijine creşterea (uşor sub valoarea înregistrată la nivel global, 44%).

Unul dintre cele mai mari procente ale directorilor de companii care au pe agendă crearea 
unei forţe de muncă înalt calificate se înregistrează în Marea Britanie (82%). Directorii generali 
din Canada sunt preocupaţi într-o măsură mai mare de dezvoltarea unui ecosistem al inovaţiei 
care să sprijine creşterea, 65% dintre ei afirmând că acest aspect reprezintă o prioritate pentru 
organizaţia lor. În Italia, 82% dintre respondenţi au ca obiectiv crearea de locuri de muncă 
pentru tineri, iar 80% se concentrează pe menţinerea sănătăţii forţei de muncă.  

69%
dintre directorii generali din 
România au ca principală 
prioritate a organizaţiei lor 
crearea unei forţe de muncă 
înalt calificate
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% de directori generali care consideră aceste domenii o prioritate pentru organizaţiile lor în următorii trei ani 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii

Asigurarea accesului la finanţare 

Crearea unui sistem fiscal mai 
competitiv şi mai eficient la 
nivel internaţional

Reducerea sărăciei 

Crearea de locuri de muncă 
pentru tineri 

Menţinerea sănătăţii forţei 
de muncă 

Dezvoltarea unui ecosistem al 
inovaţiei care să sprijine creşterea 

Crearea unei forţe de muncă 
înalt calificate 

Notă: Prima întrebare - au putut fi alese doar 3 opţiuni de răspuns
Bază: Toţi respondenţii

Care sunt cele trei domenii care ar trebui să constituie priorităţile Guvernului din ţara în care 
aveţi sediul? 

Pe care dintre aceste rezultate la nivel naţional, dacă este cazul, se axează organizaţia 
dumneavoastră ca prioritate pentru următorii trei ani?  

Îmbunătăţirea infrastructurii ar trebui să fie prioritatea Guvernului, în timp ce companiile 
se concentrează pe dezvoltarea forţei de muncă

Politică şi administrare fiscală
 
Directorii generali din România par cei mai preocupaţi de transparenţa raportărilor 
financiare, comparativ cu omologii lor din celelalte ţări. 84% dintre respondenţi (faţă de 59% 
la nivel global) sunt de acord cu faptul că, în general, companiile multinaţionale ar trebui 
să fie obligate să publice informaţiile privind veniturile, profiturile şi taxele plătite, 
pentru fiecare ţară în care îşi desfăşoară activitatea. 

În acelaşi spirit al asigurării transparenţei, 4 din 5 directori generali din ţara noastră 
consideră că autorităţile fiscale din întreaga lume trebuie să comunice între ele informaţiile 
pe care le deţin despre companii, opinie împărtăşită de 58% dintre omologii lor la nivel 
global.

Politica fiscală are un impact major asupra competitivităţii afacerilor. 80% dintre directorii 
generali consideră că politica fiscală şi competitivitatea regimurilor fiscale reprezintă factori 
cheie pentru deciziile luate de organizaţie cu privire la ţările în care activează. România 
înregistrează astfel al doilea cel mai mare procent din lume după Brazilia (88%), faţă de 63% 
la nivel global. 

Circa două treimi (65%) dintre directorii de companii din România sunt de părere că sistemul 
fiscal internaţional actual nu s-a schimbat pentru a reflecta modul în care corporaţiile 
multinaţionale activează astăzi şi are nevoie de reforme, procentul fiind similar cu cel 
înregistrat la nivel global.

Doar o treime (31%) dintre respondenţii din Germania iau în considerare politica fiscală 
a Guvernului şi competitivitatea regimurilor fiscale locale în alegerea pieţelor geografice în care 
sunt prezente organizaţiile lor. Pe de altă parte, 82% dintre cei intervievaţi în această ţară se 
exprimă în favoarea reformării sistemului fiscal internaţional.

% de directori generali care consideră aceste domenii o prioritate pentru organizaţiile lor în următorii trei ani
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Impactul reglementărilor
 
Întrebaţi despre impactul pe care l-au avut reglementările asupra companiilor în ultimele 12 
luni, peste două treimi (69%) dintre directorii generali din România şi-au exprimat opinia că 
reglementările au dus la creşterea costurilor operaţionale, sub procentul global (79%). 

Pe de altă parte, 53% dintre respondenţii din România spun că standardele de calitate a 
producţiei şi/sau prestării de servicii s-au îmbunătăţit.

47% dintre respondenţii din ţara noastră şi 52% la nivel global sunt de părere că a fost dificil 
să găsească sau să atragă forţă de muncă înalt calificată. 41% dintre directorii de companii 
din România afirmă că nu au putut valorifica o oportunitate de piaţă. Însă în acelaşi timp, 
29% dintre cei intervievaţi au fructificat o nouă oportunitate, procent mai mic totuşi decât 
cele înregistrate la nivel global (35%) şi în Europa Centrală şi de Est (40%).

Circa o treime (35%) dintre directorii generali din ţara noastră declară că reglementările i-au 
împiedicat să inoveze în mod eficient şi doar 16% dintre aceştia consideră că eforturile de 
inovare au devenit mai eficiente, jumătate faţă de procentul înregistrat la nivel global (33%).

Unele dintre cele mai mari procente ale directorilor generali care afirmă că 
reglementările au dus la creşterea costurilor operaţionale se înregistrează în ţări cu economii 
puternice, precum Marea Britanie (95%), SUA (89%) sau Germania (80%). Trei sferturi (74%) 
dintre directorii de companii din Rusia sunt de părere că a fost dificil să găsească sau să atragă 
forţă de muncă înalt calificată. La polul opus, jumătate (52%) dintre respondenţii din Spania 
constată că reglementările au uşurat procesul de identificare şi atragere a angajaţilor bine 
pregătiţi. Directorii generali din Rusia şi China au folosit reglementările în favoarea lor într-o 
mai bună măsură decât omologii lor din alte ţări, 66% şi respectiv 74% dintre aceştia reuşind să 
valorifice noi oportunităţi. În Italia, circa jumătate (49%) dintre cei intervievaţi declară că şi-au 
eficientizat eforturile de inovare datorită reglementărilor. 

Care dintre afirmaţiile următoare descriu cel mai bine modul în care reglementările au 
avut un impact asupra companiei dumneavoastră în ultimele 12 luni?

Reglementările au condus la îmbunătăţirea standardelor de calitate, dar şi la creşterea 
costurilor operaţionale

Costurile noastre operaţionale au crescut

Standardele noastre de calitate a producţiei 
  şi/sau prestării de servicii au scăzut 

A fost mai uşor să găsim sau să atragem o 
forţă de muncă înalt calificată

A fost mai dificil să găsim sau să atragem o 
forţă de muncă înalt calificată

Standardele noastre de calitate a producţiei 
şi/sau prestării de servicii s-au îmbunătăţit 

Costurile noastre operaţionale au scăzut

51%

13%

22%

79%

52%

53%

14%

17%
6%

12%

69%

47%

Bază: Toţi respondenţii

Global

Global

Global

Nu am putut valorifica o oportunitate de piaţă

Nu am putut inova în mod eficient

Am putut valorifica o oportunitate de piaţă

Eforturile noastre de inovare au devenit 
mai eficiente

40% 35%

33%40%

41% 29%

16%35%

Global

Global

România

România

România

România

România
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Costurile noastre operaţionale au scăzut

Incertitudinile legislative continuă să îngreuneze eforturile 
companiilor de a-şi administra costurile şi, implicit, de a-şi 
planifica investiţiile.

În privinţa modalităţilor în care autorităţile ar putea 
îmbunătăţi cadrul de reglementare, aproape trei sferturi 
(73%) dintre respondenţii din România sugerează ca 
reglementările să fie clare şi concepute pe termen lung. 
Procentul este mai mare decât cel înregistrat la nivel global 
(64%).  Jumătate (51%) dintre directorii generali sugerează 
autorităţilor să pună un accent deosebit asupra aplicării în 
mod corect, transparent şi consecvent a reglementărilor 
existente. 

41% dintre directorii de companii ar dori scăderea 
numărului total de reglementări. În aceeaşi măsură (41% 
dintre respondenţi), aceştia atrag atenţia asupra faptului că 
beneficiile aduse societăţii trebuie să fie superioare costurilor 
suportate de companie. Şi nu în ultimul rând, mai mult de 
o treime (35%) dintre directorii generali recomandă axarea 
reglementărilor pe rezultate şi nu pe procese.
 

Care dintre următoarele moduri în care Guvernul ar putea îmbunătăţi procesul de adoptare a politicilor în ceea ce priveşte 
reglementările consideraţi că ar avea cel mai mare impact?

Reglementările trebuie să fie clare, concepute pe termen lung şi aplicate în mod corect, transparent şi consecvent

64%

46%

44%

41%

39%

41%

37%

31%
29%

22%

12%

35%

51%

73%

Global România

Asigurarea faptului că reglementările sunt clare şi 
concepute pe termen lung 

Asigurarea faptului că beneficiile aduse societăţii 
depăşesc costurile reglementării suportate de 

companie 

Colaborarea mai strânsă cu alte ţări pentru 
armonizarea reglementărilor 

Scăderea numărului total de reglementări 

Axarea reglementărilor pe rezultate, nu pe procese 

Punerea unui accent deosebit asupra aplicării în mod 
corect, transparent şi consecvent a reglementărilor 

existente 

Definirea unor reguli globale, acolo unde este nevoie, 
pentru a sprijini succesul, care să fie adaptate la 

contextul naţional sau local 

Notă: Au putut fi alese doar trei opţiuni de răspuns
Bază: Toţi respondenţii

73%
dintre directorii generali 
din România recomandă 
autorităţilor ca reglementările 
să fie clare şi concepute pe 
termen lung
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Pentru cea de-a XVII-a ediţie a sondajului anual realizat de PwC la nivel 
global şi adresat directorilor de companii, au fost efectuate 1.344 de 
interviuri cu directori de companii din 68 de ţări în ultimul trimestru din 
2013. În România au fost realizate 49 de interviuri.

Notă: este posibil ca suma procentelor să fie mai mică de 100% ca urmare a 
excluderii variantelor „nici / nici” şi „nu ştiu / nu răspund”.

Pentru a discuta în detaliu rezultatele pentru România din 
sondajul anual Global CEO Survey pentru România, vă rugăm să 
ne contactaţi:


