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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

Într-o lume în care tehnologia digitală transformă 
ireversibil piețe și industrii, iar incertitudinea 
geopolitică și economică ține în șah o mare parte 
a planetei, capacitatea de adaptare reprezintă un 
factor cheie al succesului companiilor. Aceasta este 
una dintre concluziile celui de-al 18-lea sondaj 
anual al PwC, realizat pe un eșantion global de 
1.322 de directori generali din 77 de țări, inclusiv 
România. 

În acest context, a cincea ediție a raportului asupra 
principalelor rezultate pentru România ale PwC 
Global CEO Survey aduce în discuție profundele 
transformări ale peisajului competițional sub 
infl uența tehnologiei.

Economia digitală vine cu noi amenințări dar, 
în același timp, creează multiple oportunități. 
Schimbările în domeniul reglementărilor 
și în comportamentul clienților, precum și 
diversifi carea concurenței reprezintă principalii 
factori perturbatori asupra celor mai multe 
industrii. Barierele dintre piețe și sectoare se 
reduc, pe măsură ce companiile se extind în 
domenii diverse iar competiția apare din surse noi, 
difi cil de anticipat. Sectorul de tehnologie este cel 
mai adesea menționat ca fi ind sursa principală 
din care apar noii concurenți. Pentru a putea 
rezista competiției intersectoriale, organizațiile 
colaborează cu o diversitate de parteneri, care 
le oferă acces nu doar la noi piețe și categorii 
de consumatori, ci și la tehnologii inovatoare, 
considerate vitale pentru dezvoltarea afacerii. 

Vasile Iuga
Managing Partner 
PwC Europa de Sud-Est

Ionuţ Simion                                                                               
Country Managing Partner
PwC România

Rețelele de colaborare ale companiilor nu includ 
doar partenerii tradiționali, ci și clienți, instituții 
de învățământ sau chiar concurenți. 

Liderii organizațiilor de succes sunt pe deplin 
convinși de faptul că investițiile în tehnologiile 
digitale, mai ales cele care îmbunătățesc 
experiența oferită clienților, creează valoare 
adăugată pentru afacere. Iar pentru a găsi 
cea mai bună modalitate prin care tehnologia 
efi cientizează activitatea operațională și aduce 
companiile mai aproape de clienți, directorii 
generali sunt dispuși să se implice personal și să 
susțină activ procesul de migrare spre digital.  

Anul acesta, disponibilitatea angajaților talentați 
se afl ă, de asemenea, în topul potențialelor 
amenințări la adresa dezvoltării afacerilor. Viteza 
schimbărilor tehnologice evidențiază importanța 
personalului competent, de ale cărui abilități au 
nevoie companiile pentru a obține performanță 
în economia digitală. Iată de ce promovarea 
diversităţii și incluziunii talentelor reprezintă 
un indicator al competitivității și tot mai mulți 
directori generali adoptă o strategie în această 
direcție.

Mulțumim tuturor celor 63 de directori de 
companii din România care au răspuns în acest 
an invitației de a participa la sondaj. Contribuția 
lor este esențială pentru succesul studiului, iar 
opiniile pe care ni le-au împărtășit conturează o 
perspectivă realistă asupra mediului de afaceri din 
ţara noastră.   



PwC Global CEO Survey 2015 - România 3

Ionuţ Simion                                                                               
Country Managing Partner
PwC România

Perspectivele de creștere. 
Provocări și oportunități
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afirmă că ei înșiși trebuie să fie 
„campionii” migrării spre digital și că un
plan solid privind investițiile în acest 
domeniu este absolut necesar pentru a 
maximiza rezultatele implementării 
tehnologiilor digitale

afirmă că este probabil ca organizațiile 
lor să concureze din ce în ce mai mult în 
alte sectoare de activitate decât cele proprii 
în următorii trei ani

Dezvoltarea abilităților competitive 

Tehnologia - avantaj
competitiv în era digitală

Diversitatea şi adaptabilitatea resurselor umane ca
factor de succes

Guvernul, reglementările şi colaborarea 
public-privat în sprijinul competitivităţii

84%

92%

sunt preocupați de 
disponibilitatea 
personalului cu 
abilități cheie

84%
caută, atunci când angajează, 
un spectru mai larg de competențe 
în comparație cu anii anteriori

78%

au o strategie de promovare 
a diversității și incluziunii 
talentelor

32%

solicită autorităților crearea 
unui sistem fiscal mai 
competitiv și mai eficient 
la nivel internațional

73%
afirmă că organizațiile lor 
intenționează să colaboreze 
cu Guvernul în următorii 
trei ani în scopul creării unei 
forțe de muncă înalt calificate 
și flexibile

44%89%

consideră că schimbările 
reglementărilor vor avea un efect 
perturbator asupra domeniului lor 
de activitate în următorii cinci ani

76%

spun că organizațiile lor s-au extins într-o 
nouă industrie sau au luat în considerare 
acest lucru în ultimii trei ani

68%

sunt de părere că tehnologiile mobile 
folosite pentru creșterea implicării 
clienților au o importanță strategică 

86%

63%

dar numai 

Percepţia directorilor 
generali din România
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Perspectivele de creștere. 
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În momentul de faţă, 
evoluţia situaţiei 
economice la nivel 
global rămâne dificil de 
previzionat. Scenariul 
unor noi turbulenţe 
în Zona Euro, cauzate 
de eventualul exit al 
Greciei, precum şi 
escaladarea crizelor 
geopolitice din Ucraina 
şi Orientul Mijlociu 
(ca să numim doar doi 
factori de influenţă 
din proximitatea ţării 
noastre) pot avea un 
puternic impact asupra 
economiilor emergente 
din estul Europei.

Incertitudine privind viitorul 
economiei globale 

Anul acesta directorii generali din România sunt 
mai puțin optimiști decât omologii lor la nivel 
global în privința conjuncturii economice externe. 
Circa o treime (35%) dintre respondenții din 
România consideră că situația economică globală 
se va îmbunătăți în următoarele 12 luni, față de 
37% la nivel global și 29% în Europa. Nivelul de 
optimism este mai scăzut în rândul directorilor 
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Consideraţi că situaţia economică globală se va îmbunătăţi, va ramâne neschimbată sau se 
va înrăutăţi în următoarele 12 luni?

Scade nivelul de încredere privind evoluția economiei globale

Se va 
deteriora

Rămâne 
la fel

Se va 
îmbunătăţi

48%

34% 52% 49%

18%

37%

43%44% 47% 47% 38%

45%

35%

13%

38%
32%

17%
7% 8%

27%

44%

18%

28%

15%

Printre țările cu cei mai optimiști 
respondenți se numără India, Canada 
și China, unde 59%, 55% și respectiv 
46% dintre directorii generali 

sunt de părere că situația economică globală 
se va îmbunătăți. La polul opus, directorii de 
companii din Rusia și Elveția sunt printre cei mai 
pesimiști, doar 14% și respectiv 19% mizând pe 
creștere, în timp ce 44% și respectiv 38% prevăd 
o înrăutățire a situației economice. 

Global România
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companiilor din Europa Centrală și de Est: doar 
16% dintre respondenți mizează pe îmbunătățirea 
situației economice globale, în scădere de la 26% 
în ediția anterioară. 

38% dintre cei intervievați în țara noastră 
prognozează că situația economică va rămâne 
neschimbată, față de 44% la nivel global şi 
respectiv 50% în CEE. În schimb, 27% dintre 
directorii de companii din România sunt de părere 
că situația se va deteriora, față de 17% la nivel 
global, 22% în Europa şi 30% în Europa Centrală 
şi de Est.

Similar cu tendința observată la nivel global, 
procentul respondenților din România care 
mizează pe ameliorarea contextului economic 
global a scăzut comparativ cu sondajul de anul 
trecut. Totodată, s-a diminuat și procentul celor 
care cred că situația va rămâne neschimbată. 
În schimb, a crescut semnificativ procentul 
directorilor generali din România care 
preconizează o deteriorare a conjuncturii 
economice globale, de la 8% în ediția din 2014 a 
studiului până la 27% în acest an.

Încredere în dezvoltare 

Deși au o prognoză moderată privind evoluția 
economiei globale, atunci când vine vorba 
de perspectivele de dezvoltare a propriilor 
organizații directorii generali se arată mult mai 
încrezători. Optimismul din ultimele două ediții 
ale studiului cu privire la perspectivele de creștere 
ale companiilor se menține și în acest an; totuși 
tendinţa este de ușoară scădere comparativ cu 
ediţia anterioară.

Procentele înregistrate în țara noastră sunt relativ 
similare cu cele la nivel global. Astfel, 84% dintre 
respondenții din România și la nivel global sunt 
încrezători în perspectivele companiilor lor de a-și 
crește veniturile în următoarele 12 luni. Ca și anul 
trecut, se observă un nivel de încredere mai ridicat 
în comparație cu Europa Centrală și de Est, unde 
74% dintre respondenți se declară optimiști.

Dacă se măreşte orizontul de previziune, 
optimismul directorilor de companii este și mai 
accentuat. Astfel, pe termen mediu (3 ani), 
92% dintre directorii generali din țara noastră 
(93% global) se așteaptă la creșterea veniturilor 
companiilor.

Cât de încrezător sunteţi în perspectivele companiei dumneavoastră de a-şi 
creşte veniturile în următoarele 12 luni şi respectiv în următorii 3 ani?

Ca şi în ediţia precedentă a studiului, directorii generali sunt mai optimişti 
pe termen mediu decât pe termen scurt în ceea ce priveşte perspectivele 
de creştere ale afacerilor
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39%

85% 84% 86%

46%

39%

45%

39%

47%

84%

44%

40%

92%

46%

46%

93%

49%

44%

96%

49%

47%

92%

54%

38%

Global 
1 an

Global 
3 ani

România 
1 an

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

52%

31% 43%

34% 36% 39% 39%

48%

40% 42%
39%

44%

21%

50%

România

Global

Notă: Respondenţii care au declarat „foarte încrezător”
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Deși reducerea 
costurilor deține de 
câțiva ani supremația 
în topul modalităților 
de restructurare, 
directorii generali 
încearcă din ce în ce 
mai mult să găsească 
şi alte metode de 
optimizare a activității. 
Astfel, la nivel global, 
crește ponderea 
respondenților 
interesați de 
externalizare, alianțe, 
fuziuni și achiziții.

În Canada și China, cei mai mulți 
respondenți (80% și respectiv 60%) 
intenționează să stabilească o nouă 
alianță strategică sau un nou joint-

venture. Și în Franța 63% dintre directorii de 
companii declară că au în vedere o astfel de 
inițiativă, în timp ce 54% dintre respondenți 
sunt interesați de fuziuni sau achiziții pe piața 
internațională. În SUA, mai mult de jumătate 
(54%) dintre directorii generali au în vedere 
fuziunile sau achizițiile pe piața internă. 
Procentul respondenților din Rusia care 
declară că au în plan o inițiativă de reducere 
a costurilor a crescut de la 49% în ediția 
precedentă a studiului la 75%, fiind de departe 
cea mai menționată metodă de restructurare 
(toate celelalte înregistrând procente sub 25%).

Ediţia 2012 Ediţia 2013 Ediţia 2014 Ediţia 2015

85%

66%

62%

71%

64%

63%

70%

66%

România

Global

Procentul respondenţilor care intenţionează să implementeze o iniţiativă de 
reducere a costurilor în următoarele 12 luni

Reducerea costurilor rămâne pe agenda celor mai mulţi directori generali

în ediția precedentă. Apetitul directorilor de 
companii din țara noastră pentru astfel de 
alianțe este mai mic decât al omologilor la 
nivel global (51%, în creștere de la 44%), însă 
superior celui înregistrat în Europa Centrală și 
de Est (37%).  

• 30% dintre respondenții din România (31% 
global) au în vedere externalizarea unei 
funcții sau a unui proces de afaceri. Procentul 
înregistrat în țara noastră este relativ similar 
cu cel din ediția anterioară (29%), în timp ce la 
nivel global se observă o ușoară creștere, de la 
25%.

O altă modalitate de restructurare, pentru care 
optează 29% dintre respondenţii la nivel global 
este realizarea unor fuziuni sau achiziţii pe piaţa 
internă. Doar 13% dintre directorii de companii 
din România au în plan o astfel de acţiune. Şi 
numai 11% dintre cei intervievaţi şi-au propus 
acelaşi demers pe piaţa internaţională, faţă de 27% 
la nivel global. 

Reducerea costurilor, alianțele 
strategice și externalizarea rămân 
principalele metode de restructurare

Similar cu ediția anterioară a studiului, cele 
trei modalități principale de restructurare care 
figurează pe agenda directorilor generali din 
România și a omologilor la nivel global, pentru 
următoarele 12 luni, sunt:

• Reducerea costurilor: la fel ca în ultimii 
ani, rămâne cea mai des utilizată metodă de 
restructurare. 62% dintre respondenții din 
România menționează implementarea unei 
inițiative de reducere a costurilor, în ușoară 
scădere față de ediția anterioară a studiului. 
Procentul din țara noastră este mai mic decât 
cel înregistrat la nivel global (71%), european 
(75%) sau în Europa Centrală și de Est (76%).

• 44% dintre directorii generali din România 
intenționează să stabilească noi alianțe 
strategice sau noi parteneriate comerciale 
(joint-venture), în ușoară creștere de la 39% 

dintre directorii generali din România 
intenţionează să stabilească o nouă 
alianţă strategică sau un nou parteneriat 
comercial în următoarele 12 luni

44%
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dintre respondenți optează pentru SUA (în creștere 
de la 30%), 34% menționează China, iar 19% 
Germania. Directorii de companii din Europa 
își îndreaptă preferințele către aceleași super-
puteri economice: SUA (34% dintre respondenți), 
Germania (30%) și China (26%). Iar în opinia 
respondenților din Europa Centrală și de Est, 
topul țărilor cu influență semnificativă asupra 
dezvoltării afacerilor este format din Germania 
(36%), Rusia (22%), China și SUA (18%).

La rândul ei, România se numără printre cele 
mai importante trei țări pentru perspectivele de 
creștere pentru 1% dintre respondenții la nivel 
global și pentru 3% dintre directorii generali din 
Europa, procentele fiind similare cu cele din ediția 
anterioară. În același timp, 5% dintre respondenții 
din Europa Centrală și de Est menționează țara 
noastră, în ușoară creștere față de anul trecut 
(3%).

Se păstrează tendința 
directorilor generali de 
a-și concentra atenția 
în special către țările 
învecinate, cele care 
au o cultură sau limbă 
asemănătoare, către 
partenerii comerciali 
tradiționali sau 
către marile puteri 
economice ale lumii.

Peste jumătate (55%) dintre 
directorii generali din SUA 
consideră China ca una dintre cele 
mai importante trei țări pentru 

perspectivele de creștere, în timp ce aproape o 
treime dintre ei optează pentru Germania (30%) 
și Marea Britanie (29%). La rândul lor, circa 
jumătate (48%) dintre respondenții din China 
aleg SUA, urmată la o distanță semnificativă de 
Germania (19%) și Japonia (15%). Reciproc, 
preferințele directorilor de companii din 
Germania se îndreaptă în egală măsură spre SUA 
și China (45% dintre respondenți). 

Polonia continuă să fie mai 
atractivă decât țara noastră, 
fiind nominalizată de 2% dintre 
respondenții la nivel global, 6% 

în Europa și 7% în Europa Centrală și de Est. 
Rusia este menționată de 6% dintre directorii 
de companii la nivel global, 13% în Europa, 4% 
în China și 3% în SUA. 9% dintre respondenții 
din Europa Centrală și de Est optează pentru 
Ucraina.

Germania rămâne cea mai importantă 
țară pentru perspectivele de creștere 
ale afacerilor 

Întrebați care sunt cele trei țări pe care le consideră 
cele mai importante pentru perspectivele generale 
de dezvoltare ale companiilor în următoarele 
12 luni, respondenții din România menționează 
Germania (37%), secondată de Moldova (21%) și 
Ungaria (14%). Urmează Marea Britanie și SUA 
(13%), China, Franța, Italia, Rusia și Turcia (11%), 
Bulgaria și Polonia (10%).

În funcție de opțiunile exprimate de directorii 
generali la nivel global, SUA devansează China 
(lider în ediția anterioară a studiului), iar 
Germania rămâne pe locul al treilea. Astfel, 38% 

Procentul directorilor generali care nominalizează Germania ca fiind una dintre cele mai importante trei 
ţări pentru perspectivele generale de creştere ale afacerilor în următoarele 12 luni

Germania este considerată cea mai importantă ţară pentru perspectivele de dezvoltare ale 
companiilor din România în următorul an

Ediţia 2011 Ediţia 2012 Ediţia 2013 Ediţia 2014 Ediţia 2015
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Perspectivele de creștere. 
Provocări și oportunități

În ultimii ani, a crescut atât 
numărul amenințărilor cât și cel al 
oportunităților 

Părerile directorilor generali din România sunt 
diferite în ceea ce privește percepția asupra 
amenințărilor la adresa afacerii. Astfel, 44% 
dintre respondenți își exprimă opinia că în 
prezent există mai multe amenințări la adresa 
perspectivelor de creștere ale companiilor decât 
în urmă cu trei ani. Pe de altă parte, un procent 
relativ apropiat (37%) consideră că, din contră, 
numărul amenințărilor a scăzut. La nivel global, 
balanța este mult înclinată în favoarea celor 
care sunt de părere că amenințările sunt mai 
numeroase față de acum trei ani. Astfel, 59% 
dintre directorii de companii sunt de părere că 
numărul amenințărilor a crescut și doar 22% nu 
sunt de acord cu această afirmație. Procentele 
sunt relativ asemănătoare la nivel european și în 
Europa Centrală și de Est.

În ceea ce privește evoluția numărului de 
oportunități de dezvoltare pentru companie, 
părerile directorilor generali din România sunt 
asemănătoare cu cele ale omologilor din întreaga 

lume. Astfel, 59% dintre respondenții din România 
și 61% la nivel global susțin că în prezent există 
mai multe oportunități față de acum trei ani. 
Procentele sunt ușor mai mici în Europa (52%) și 
Europa Centrală și de Est (50%). Doar 19% dintre 
directorii de companii din țara noastră și la nivel 
global cred contrariul (28% în Europa Centrală și 
de Est).

Incertitudinea geopolitică şi răspunsul 
autorităţilor la deficite şi la creşterea 
datoriilor sunt în topul factorilor de 
natură economică şi politică ce pot 
afecta perspectivele de creştere

Cinci factori de natură economică, politică și 
socială care ar putea amenința perspectivele de 
dezvoltare ale organizațiilor îi preocupă cel mai 
mult pe directorii generali din România:

• Principalele provocări în opinia celor mai 
mulți dintre respondenți (84%) sunt, în egală 
măsură, răspunsul Guvernului la deficite și 
la creşterea datoriilor (față de 86% în ediția 
anterioară a studiului, când se clasa pe locul al 
doilea în topul amenințărilor) și incertitudinea 
geopolitică.

• Într-un procent apropiat (83%), directorii 
generali menționează povara fiscală din ce 
în ce mai mare, în scădere de la 92% în ediția 
precedentă, când ocupa prima poziție în lista 
potențialelor amenințări.

• Circa trei sferturi din cei intervievați sunt 
îngrijorați de reglementarea excesivă (76%, 
în creștere de la 63%) și infrastructura 
inadecvată (75%, în scădere de la 84% în urmă 
cu un an). 

70% dintre directorii generali din 
Germania, 72% din Japonia și 80% 
din Africa de Sud consideră că în 
prezent există mai multe amenințări 
la adresa perspectivelor de creștere 

ale companiei față de acum trei ani. În privința 
oportunităților de dezvoltare, două treimi 
(67%) dintre respondenții din SUA, 71% din 
China, 78% din Japonia și 84% din India 
consideră că numărul lor a crescut în ultimii 
trei ani. Însă în Elveția și Rusia un procent 
semnificativ mai mic de directori de companii 
sunt de acord cu afirmația (33% și respectiv 
38%).

Acord / 
Acord total

România

În prezent există mai multe oportunităţi 
de dezvoltare pentru companie decât 
în urmă cu 3 ani

37%

44%

România

19%

59%

Global

19%

61%

Acord / 
Acord total

În prezent există mai multe ameninţări 
la adresa perspectivelor de creştere 
ale companiei decât în urmă cu 3 ani

Trei din cinci directori generali din România consideră că în prezent există 
mai multe oportunități decât în urmă cu trei ani, în timp ce doi din cinci 
respondenți sunt de părere că numărul amenințărilor a crescut

Global

22%

Dezacord / 
Dezacord total

Dezacord / 
Dezacord total

59%

După șase ani de criză, 
în care restructurarea 
afacerii a devenit 
cuvântul de ordine, 
companiile dau 
dovadă de rezistență 
şi flexibilitate, 
iar gestionarea 
incertitudinii ce 
caracterizează mediul 
extern al organizației 
a devenit un capitol 
important al planurilor 
de afaceri. 
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În SUA, 90% dintre respondenți 
sunt preocupați de reglementarea 
excesivă, iar răspunsul Guvernului 
la deficitul fiscal și la povara 
datoriilor precum și instabilitatea 

geopolitică sunt menționate de 83% dintre 
cei intervievați. Procentaje mari în ceea ce 
privește supra-reglementarea se înregistrează 
și în Australia (95%), Elveția (93%) și 
Germania (90%). Directorii de companii 
din China sunt preocupați de povara fiscală 
(88%) și de accesul la finanțare (85%). De 
asemenea, trei sferturi dintre ei menționează 
riscul instabilității sociale. Topul potențialelor 
amenințări percepute de respondenții din 
Rusia este condus detașat de instabilitatea 
geopolitică (86% dintre respondenți). Circa 
două treimi (65%) dintre directorii generali 
din Japonia sunt îngrijorați de pandemii, în 
timp ce rata ridicată a șomajului reprezintă 
o amenințare pentru 82% dintre directorii de 
companii din Spania.

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

Răspunsul autorităţilor la deficite şi la creşterea datoriilor, incertitudinea geopolitică şi povara fiscală tot mai mare constituie 
principalele îngrijorări ale directorilor generali din România

La nivel global, supra-reglementarea este 
menționată de cei mai mulți dintre respondenți 
(78%), urmată de răspunsul guvernelor la deficitul 
fiscal și la povara datoriilor (72%), aceste procente 
fiind cele mai ridicate de când PwC realizează 
studiul și depășind vechiul record înregistrat în 
ediția de anul trecut. De asemenea, aproape trei 
sferturi (72%) dintre directorii generali sunt 
preocupați de incertitudinea geopolitică. Un 
procent apropiat este înregistrat și în cazul poverii 
fiscale din ce în ce mai mare (70%). 

Pe primul loc în topul amenințărilor percepute de 
directorii generali din Europa Centrală și de Est 
se află incertitudinea geopolitică (78%). Circa 
două treimi din respondenți (63%) sunt îngrijorați 
de răspunsul guvernelor la deficitul fiscal și la 
creşterea datoriilor, în timp ce povara fiscală este 
percepută ca amenințare de către 70% dintre 
aceștia. În schimb, doar 39% dintre directorii 
generali din Europa și 50% din Europa Centrală și 
de Est menționează calitatea infrastructurii (53% 
la nivel global).

78%
76%

72%

72%

70%
83%

63%
58%

48%
53%

75%
49%

51%
40%

36%
24%

57%

60%

84%

84%

Reglementarea excesivă

Răspunsul Guvernului la deficitul
fiscal și la povara datoriilor

Incertitudinea geopolitică

Povara fiscală din ce în ce mai mare

Instabilitatea socială

Tendinţele protecţioniste ale guvernelor

Infrastructura de bază inadecvată

Rata ridicată a șomajului

Accesul la finanţare

Pandemiile

63% în ediţia 2014

România

Global

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

dintre directorii 
generali din 
România sunt 
preocupaţi de 
instabilitatea 
geopolitică

84%



Perspectivele de creștere. 
Provocări și oportunități

Directorii generali din 
România devin tot mai 
îngrijorați de factorii cu 
potențial perturbator. 
Comparativ cu ediția 
de anul trecut a 
studiului, cu excepția 
costurilor în domeniul 
energiei, toate celelalte 
posibile amenințări 
sunt menţionate de 
mai mulţi respondenţi. 
În general, se observă 
aceeași tendință și la 
nivel global.

Dintre factorii specifici businessului 
ce pot ameninţa creşterea, 
disponibilitatea talentelor îi preocupă 
pe cei mai mulţi dintre directorii de 
companii din ţara noastră 

Discutând despre factorii proprii businessului care 
ar putea amenința perspectivele de dezvoltare ale 
organizației, disponibilitatea personalului cu 
abilități cheie este cel mai des menționat, atât în 
România (84% dintre respondenți) cât și la nivel 
global (73%). Identificarea și atragerea talentelor 
devine o preocupare importantă a directorilor 
de companii, dovadă fiind creșterea însemnată a 
acestor procente comparativ cu ediția anterioară a 
studiului (59% în România, 63% global).

În egală măsură, 84% dintre respondenții 
din România (în creștere de la 73% în ediția 
precedentă) sunt preocupați de mită și corupție – 
pe prima poziție în topul amenințărilor și în ediția 
precedentă. Procentul este unul dintre cele mai 
ridicate, comparativ cu celelalte țări participante la 
studiu, semnificativ mai mare decât cel înregistrat 
la nivel global (51%). 

Crește și preocuparea directorilor generali în ceea 
ce privește schimbările din comportamentul 
și modul de a cheltui al consumatorilor. Peste 
două treimi (68%) dintre respondenții din țara 
noastră menționează acest aspect ca fiind o 
potențială amenințare la adresa perspectivelor de 
dezvoltare, față de 61% în ediția anterioară. În 
cazul omologilor la nivel global, procentul celor 
îngrijorați de acest factor a crescut de la 52% la 
60%.

Noii concurenți îi preocupă pe 68% dintre 
directorii generali din România (o creștere 
semnificativă de la 37% în ediția precedentă), 
într-o măsură mai mare comparativ cu omologii 
la nivel global (54%), Europa (46%) și Europa 
Centrală și de Est (45%). 

În ceea ce privește viteza schimbărilor 
tehnologice, ponderea directorilor generali din 
țara noastră care afirmă că sunt preocupați de 
acest aspect a crescut la 60%, de la 45% în ediția 
precedentă și 18% în cea de acum doi ani. Și la 
nivel global, procentul respondenților s-a mărit de 
la 47% la 58%. 

73%

56%
61%

60%

59%
57%

60%

54%
68%

53%
51%

51%
84%

47%
52%

58%

84%

68%

Disponibilitatea personalului cu abilităţi cheie

Ameninţările cibernetice inclusiv
lipsa securităţii datelor

Schimbările în comportamentul și modul
de a cheltui al consumatorilor
Costurile ridicate sau instabile

în domeniul energiei

Viteza schimbărilor tehnologice

Noii concurenţi de pe piaţă

Lipsa încrederii în afacere

Mita și corupţia

Perturbările lanţului de distribuţie

59% în ediţia 2014

45% în ediţia 2014

37% în ediţia 2014

73% în ediţia 2014

România

Global

39% în ediţia 2014

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

Directorii generali din România sunt preocupaţi tot mai mult de provocările reprezentate de disponibilitatea angajaţilor 
calificaţi în domenii cheie şi continuă să fie îngrijoraţi de mită şi corupţie 

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



PwC Global CEO Survey 2015 - România 11

Disponibilitatea personalului cu 
abilități cheie constituie o preocupare 
pentru 93% dintre respondenții din 
Japonia, 90% din China, însă doar 

pentru 37% dintre cei din Franța. Schimbările 
în comportamentul și modul de a cheltui al 
consumatorilor sunt menționate de 88% dintre cei 
intervievați în China, în timp ce noii concurenți 
de pe piață reprezintă o amenințare potențială 
pentru 90% dintre ei. Și viteza schimbărilor 
tehnologice este percepută ca un factor de risc de 
către 88% dintre directorii de companii din această 
țară, la polul opus situându-se Rusia, cu doar 
22%. Amenințările cibernetice sunt menționate 
de 86% dintre participanții la studiu din SUA. 
Preocupați într-o măsură mai mare de costurile 
ridicate şi oscilaţiile de preţ în domeniul energiei 
sunt directorii generali din Africa de Sud (83%) și 
Japonia (80%). Trei sferturi dintre cei intervievați 
în Spania și 83% în China cred că este posibil să 
se confrunte cu lipsa încrederii în afacere. Tot 
în China, 78% dintre directorii de companii își 
exprimă îngrijorarea cu privire la perturbările 
lanțului de aprovizionare. Pe de altă parte, mita și 
corupția reprezintă preocupări pentru doar 11% 
dintre directorii de companii din Canada și 14% din 
Franța.

Pe a doua poziție în topul provocărilor, în funcție 
de ponderea directorilor generali la nivel global 
care le menționează, se află amenințările 
cibernetice, inclusiv lipsa securității datelor 
(61%, în creștere de la 48%). Și omologii lor din 
țara noastră devin tot mai atenți la acest aspect, 
care constituie o preocupare pentru 56% dintre ei, 
față de 39% în urmă cu un an. 

dintre directorii generali din România 
consideră noii concurenţi de pe piaţă 
drept o ameninţare pentru perspectivele 
de dezvoltare ale organizaţiilor

68%



Dezvoltarea abilităților 
competitive

Dezvoltarea abilităților 
competitive

Factorii perturbatori în cadrul 
industriei și impactul acestora 

Intensificarea concurenței nu se mai referă astăzi 
doar la creșterea numărului de companii din 
același domeniu, ci la o schimbare în însăși natura 
competiției. În următorii ani piețele și industriile 
vor fi transformate de o serie de factori, granițele 
dintre ele devenind tot mai neclare.

76% dintre directorii generali din România și 
circa două treimi (66%) dintre omologii la nivel 
global sunt de părere că schimbările în domeniul 
reglementărilor vor avea un efect perturbator 
asupra domeniului în care activează în următorii 
cinci ani.

Schimbările în comportamentele clienților 
constituie un alt factor care le-ar putea remodela 
industria, în opinia a trei sferturi dintre 
respondenții din țara noastră și a 61% dintre 
omologii la nivel global.  

Al treilea factor cu posibil impact major asupra 
industriei, în funcție de procentul respondenților 

Schimbările în comportamentele 
clienților sunt considerate un factor 
perturbator de către 90% dintre 
directorii de companii din Australia. 

De asemenea, 79% dintre directorii generali din 
această țară și 70% din SUA sunt de părere că 
schimbările în domeniul tehnologiilor de bază 
pentru producție sau furnizarea de servicii (de 
exemplu imprimarea 3D) vor fi perturbatoare 
sau foarte perturbatoare pentru industria în 
care activează, într-o măsură semnificativ mai 
mare decât omologii lor din Germania (16%) 
sau Rusia (22%). Tot în Germania, doar o treime 
(32%) dintre directorii de companii consideră 
creșterea numărului de competitori ca având un 
impact semnificativ asupra industriei lor.

Cât de perturbatoare considerați că vor fi următoarele tendințe pentru industria dumneavoastră în următorii cinci ani?

Schimbările în domeniul reglementărilor, comportamentul clienților şi creşterea numărului de competitori sunt cei mai 
perturbatori factori asupra industriei

66%

71%
61%

61%

60%
50%

47%
52%

76%

75%

Schimbările în domeniul reglementărilor din industrie

Creșterea numărului de concurenţi direcţi și indirecţi,
tradiţionali și noi

Schimbările în comportamentele clienţilor

Schimbările în tehnologiile de bază pentru
producţie sau furnizarea de servicii

Schimbările în canalele de distribuţie

RomâniaGlobalNotă: Respondenţii care au declarat „oarecum preocupat” sau „extrem de preocupat”

care îl consideră perturbator, este reprezentat 
de creșterea numărului de concurenți direcți 
și indirecți – tradiționali și noi. 71% dintre 
directorii de companii din România și 61% la 
nivel global apreciază acest aspect ca fiind unul 
disruptiv.

dintre directorii 
de companii din 
ţara noastră 
afirmă că creşterea 
numărului de 
concurenţi va 
reprezenta un 
factor perturbator 
pentru industrie în 
următorii 5 ani

71%
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Tehnologia, principala sursă a „noii 
competiții” 

Întrebați din care industrie (exceptând-o pe cea 
în care activează) consideră că s-ar putea să apară 
un competitor important, 27% dintre respondenții 
din România menționează tehnologia, 22% 
comunicațiile, divertismentul și media, 16% 
serviciile profesionale și de afaceri, iar 14% 
comerțul/distribuția (cu amănuntul și angro). 
La nivel global directorii generali optează pentru 
tehnologie (32%), comerț/distribuție (19%) și 
comunicații, divertisment și media (16%).

Pe de altă parte, peste o treime (37%) dintre 
directorii generali din România nu preconizează 
apariția unui concurent semnificativ din alte 
industrii. La nivel global, omologii lor sunt 
mai precauți, doar 21% dintre respondenți 
considerând că este puțin probabil să concureze cu 
o organizație din afara industriei lor.

Organizațiile vor concura tot mai mult 
și în alte industrii 

Aproape două treimi (63%) dintre directorii 
generali din România consideră că este probabil 
sau foarte probabil ca organizațiile lor să 
concureze din ce în ce mai mult în alte sectoare de 
activitate decât cele proprii în următorii trei ani. 
Procentul este mai mare decât cel înregistrat la 
nivel global (56%) și în Europa (53%).

Jumătate dintre directorii generali 
din SUA anticipează apariția unui 
competitor important provenind din 
sectorul tehnologie. În schimb, doar 

15% dintre directorii de companii din această 
țară nu iau în considerare posibilitatea apariției 
unui competitor major din altă industrie. 
Ponderea lor este și mai mică în Elveția, 7%. 
La polul opus, peste jumătate (51%) dintre 
respondenții din Franța sunt de părere că nu vor 
avea un competitor din alt sector de activitate. 

Unele dintre cele mai mari procente 
ale directorilor de companii care 
anticipează că organizațiile vor 
concura dincolo de granițele propriei 

industrii se înregistrează în Australia (74%), 
Africa de Sud (70%) și Japonia (69%).

Aproape jumătate (49%) dintre 
directorii de companii din Franța 
declară că organizațiile pe care le 
conduc au demarat operațiunile în 

alte industrii decât cea proprie. La polul opus, 
64% dintre respondenții din Germania, 57% 
din Marea Britanie și 55% din Canada afirmă 
că extinderea în altă industrie nu s-a produs și 
nici nu a făcut parte din planurile de dezvoltare 
din ultimii trei ani. 

Extinderea afacerii într-o nouă 
industrie 

Circa o treime dintre directorii generali din 
România (35%) și la nivel global (33%) afirmă 
că organizațiile lor s-au extins deja într-o nouă 
industrie în ultimii trei ani, iar alți 33% au luat în 
considerare acest lucru (21% global). Pe de altă 
parte, aproape jumătate dintre respondenții la 
nivel global (45%) și din Europa (46%) declară 
că nu s-au extins într-o nouă industrie și nici nu 
au luat în considerare acest lucru, față de 30% în 
România.

90%

77%

80%

Peste două treimi dintre directorii generali din 
România afirmă că organizaţia lor s-a extins 
într-o nouă industrie sau a luat în calcul această 
posibilitate 

Organizația s-a extins într-o nouă industrie sau a 
luat în considerare acest lucru, în ultimii trei ani?

Nu ne-am extins într-o nouă industrie şi nici nu am 
luat în considerare acest lucru

45% 30%

Nu ne-am extins într-o nouă industrie, însă am luat 
în considerare acest lucru

21% 33%

Ne-am extins într-o nouă industrie
33% 35%

RomâniaGlobal

dintre directorii 
generali din 
România se 
aşteaptă la apariţia  
unui competitor 
important 
provenind din 
sectorul tehnologie

27%

Competiția capătă 
noi valențe, iar 
configurația actuală a 
piețelor și industriilor 
se schimbă profund. 
Creşte importanţa 
pe care tehnologia și 
comunicațiile o au în 
activitatea operațională 
a organizațiilor din 
toate sectoarele. 
Companiile de 
tehnologie concurează 
de la egal la egal cu 
„jucătorii” consacrați 
din diverse industrii 
(Uber fiind doar un 
exemplu în acest sens). 
De asemenea, tot mai 
multe organizații se 
extind în alte industrii 
decât cele în care s-au 
dezvoltat inițial – din 
nou tehnologia fiind 
un domeniu către 
care se îndreaptă cu 
predilecție.



Colaborarea cu clienții și furnizorii 

Întrebați dacă organizația lor are deja stabilite 
sau preconizează să stabilească un parteneriat 
comercial (joint-venture), o alianță strategică 
sau o colaborare informală cu diverse tipuri de 
parteneri, 81% dintre directorii generali din 
România menționează relațiile cu clienții, iar 80% 
dintre ei pe cele cu furnizorii. Al treilea cel mai des 
nominalizat partener pentru companiile din țara 
noastră (70% dintre respondenți) îl reprezintă 
asociațiile de afaceri sau organizațiile profesionale. 
Jumătate (51%) dintre directorii generali din 
România se îndreaptă către companiile din alte 
industrii, iar 48% dintre ei optează pentru instituții 
de învățământ și organizații non-guvernamentale.

Pe primul loc în preferințele omologilor la nivel 
global se află relațiile cu furnizorii (70% dintre 
respondenți), urmate de cele cu clienții (67%). 
Asociațiile de afaceri sau organizațiile profesionale 
au fost menționate de 53% dintre directorii 
generali. Aceștia au mai indicat companiile din alte 
industrii precum și instituțiile de învățământ (52% 
dintre respondenți), în timp ce pentru competitori 
au optat 50% dintre respondenții la nivel global 
(față de 43% în România).

Dezvoltarea abilităților 
competitive

Printre cel mai des menționate 
industrii în care organizațiile s-au 
extins sau au luat în considerare 
o astfel de strategie se numără 

tehnologia (32% dintre respondenții din 
Marea Britanie), comerțul și distribuția (29% 
în Danemarca), serviciile profesionale și de 
afaceri (28% în Marea Britanie), serviciile 
financiare inclusiv sectorul imobiliar (26% în 
China), sectorul medical și farmaceutic (26% 
în Japonia).

În SUA, 65% dintre directorii 
generali menționează colaborarea 
cu concurenții, iar 63% dintre ei 
optează pentru companiile din alte 

industrii. Guvernul este un partener preferat de 
49% dintre respondenții din China.

Printre țările în care se înregistrează cele mai 
mari procente ale directorilor generali care 
declară că organizațiile lor au deja stabilite 
parteneriate, alianțe și colaborări se 
numără: Italia (67% dintre respondenți) și 
Franța (63%) – relații stabilite cu furnizorii; 
Franța și Elveția (60%), Germania (58%) – 
clienții; Germania și Spania (51%) – asociațiile 
de afaceri sau organizații profesionale; Elveția 
(62%) și Germania (61%) – instituțiile de 
învățământ; Franța (51%) – companiile din 
alte industrii; Germania (45%) – competitorii; 
Franța (46%) – start-up-urile; Australia (43%) 
– Guvernul; Canada (41%) – organizațiile non-
guvernamentale.

În peisajul competițional 
al viitorului este nevoie 
de o strategie de 
dezvoltare care să ofere 
organizației suficientă 
flexibilitate pentru a 
se adapta la tendințele 
pieței sau pentru a crea 
unele noi. Mai mult ca 
oricând, organizația 
zilei de mâine trebuie 
să fie pregătită să obțină 
performanță în sectoare 
de activitate complet noi, 
în paralel cu renunțarea 
la anumite linii de 
afaceri tradiționale, 
reconfigurându-se în 
întregime. În acest sens, 
abilitatea companiei de 
a colabora cu parteneri 
de afaceri din ce în ce 
mai diverși este esențială 
pentru succesul acesteia 
în economia digitală.

Dintre directorii generali din România care 
au declarat că organizațiile lor s-au extins 
într-o nouă industrie în ultimii trei ani sau au 
luat în considerare acest lucru, 19% au optat 
pentru tehnologie. În egală măsură (19% dintre 
respondenți), au menționat comerțul/distribuția și 
serviciile profesionale și de afaceri. La nivel global, 
15% s-au orientat către tehnologie și sectorul 
medical și farmaceutic, iar 14% către servicii 
profesionale și de afaceri.

dintre directorii 
generali din 
România au 
deja stabilite sau 
intenţionează 
să stabilească 
parteneriate cu 
companii din alte 
industrii

51%
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48%

România

Global

44%

38%

50%

52%

52%

53%

67%

70%

36%

Companii nou lansate

Guvern

Concurenţi

Companii din alte industrii

Instituţii de învăţământ

Organizaţii non-guvernamentale

Asociaţii de afaceri și organizaţii profesionale

Clienţi

Furnizori

25%19%

15%23%

23%27%

26%26%

20%32%

16%20%

24%29%

26%41%

29%41%

40%

28%

43%

51%

48%

70%

81%

80%

Companii nou lansate

Guvern

Concurenţi

Companii din alte industrii

Instituţii de învăţământ

Organizaţii non-guvernamentale

Asociaţii de afaceri și organizaţii profesionale

Clienţi

Furnizori

Are deja stabilit Ia în considerare

32%8%

17%11%

30%13%

38%13%

27%21%

24%24%

33%37%

40%41%

37%43%

Organizaţia are deja stabilit sau ia în considerare să stabilească un parteneriat comercial (joint-venture), o alianţă strategică sau o 
colaborare informală cu următoarele tipuri de parteneri?

Directorii generali din România preferă colaborările cu clienţii şi furnizorii. Mult mai puţini sunt cei care indică Guvernul ca şi 
partener.



Dezvoltarea abilităților 
competitive

Accesul la clienți noi constituie 
principalul motiv al colaborării cu alte 
organizații 

În ceea ce privește principalele trei motive în 
favoarea stabilirii unui parteneriat comercial 
(joint-venture), a unei alianțe strategice sau a unei 
colaborări informale, peste jumătate (52%) dintre 
respondenții din România menționează accesul 
la noi clienți, 43% dintre ei optează pentru 
consolidarea mărcii sau a reputației (față de 
28% la nivel global), iar 37% indică accesul la noi 
piețe geografice.

La nivel global, cel mai des menționate motive în 
favoarea relațiilor de colaborare sunt accesul la 
noi clienți și accesul la tehnologiile noi/emergente 
(47% dintre respondenți), urmate de accesul la noi 
piețe geografice (42%) și dezvoltarea abilităților 
de inovare (40%).

În legătură cu accesul la noile tehnologii ca 
motiv al stabilirii unei colaborări, doar 29% 
dintre directorii generali din România optează 
pentru acest aspect, față de 48% în Europa și 46% 
în Europa Centrală și de Est. Nici dezvoltarea 
abilității de inovare nu este un avantaj suficient 

În SUA și China, motivul cel mai des 
invocat este accesul la tehnologiile 
noi/emergente (51% dintre 
respondenți). Procentul este și mai 

mare în Franța, 63%. Accesul la talente este 
menționat de 45% dintre directorii generali 
din Danemarca, 38% din Germania, 35% din 
China și 30% din SUA. Pentru circa două treimi 
dintre respondenții din Elveția (64%), accesul la 
noi clienți este unul din avantajele majore aduse 
de un parteneriat. Aproape trei din cinci (58%) 
dintre directorii de companii din Italia mizează 
pe accesul la noi piețe geografice, iar dezvoltarea 
abilităților de inovare este vizată de 52% dintre 
cei intervievați în Australia și 51% în Franța.

Parteneriatele, alianțele 
și colaborările aduc 
organizațiilor o 
multitudine de avantaje. 
Lărgirea bazei de clienți 
și expansiunea pe noi 
piețe geografice sunt cele 
mai evidente. Însă în 
contextul actual, liderii 
companiilor identifică și 
alte beneficii care derivă 
din stabilirea relațiilor 
cu diverși parteneri – 
implementarea noilor 
tehnologii în cadrul 
activităților operaționale 
și dezvoltarea abilității 
de inovare, accesul la 
noi talente, expertiza în 
domenii noi de activitate 
și, nu în ultimul rând, 
gestionarea mai eficientă 
a riscurilor.

Care sunt cele mai importante trei motive în favoarea stabilirii unui parteneriat comercial (joint-venture), 
a unei alianțe strategice sau a unei colaborări informale?    

Din perspectiva directorilor generali din România, cele mai importante trei argumente în favoarea 
unei relații de colaborare sau parteneriat sunt accesul la noi clienți şi la noi piețe geografice, 
precum şi consolidarea mărcii şi reputației 

47%

29%
47%

42%

40%
25%

43%

26%

26%

14%

15%
24%

27%

28%

52%

37%

Accesul la noi clienţi

Accesul la noile tehnologii

Accesul la noi pieţe geografice

Dezvoltarea abilităţii de inovare

Consolidarea mărcii sau a reputaţiei

Accesul la personal su abilităţi cheie

Partajarea riscurilor

Accesul la noi industrii România

Global

de evident al relațiilor de colaborare, doar un 
sfert dintre directorii de companii din țara noastră 
menționându-l, comparativ cu 43% în Europa 
și 49% în SUA. Aceeași situație se observă și în 
privința accesului la personal cu abilități cheie, 
considerat doar de 14% dintre respondenții din 
România ca fiind unul dintre cele mai importante 
trei motive în favoarea stabilirii unui parteneriat.
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Tehnologia – avantaj 
competitiv în era digitală
Fațetele tehnologiei și importanța lor

În opinia directorilor generali, trei categorii de 
tehnologii digitale prezintă un interes strategic 
pentru organizațiile lor:

• Tehnologiile mobile pentru creșterea 
gradului de implicare a clienților (prin care 
se interacționează cu dispozitivele mobile ale 
clienților pentru a îmbunătăți experiența oferită 
acestora) – sunt considerate importante sau 
foarte importante din punct de vedere strategic 
de către 86% dintre respondenții din România și 
81% dintre omologii la nivel global. 

• Securitatea cibernetică – menționată de 84% 
dintre directorii de companii din România, 
procent mai mare decât cel înregistrat la nivel 
global (78%) și în Europa (73%).

În opinia a circa nouă din zece (89%) respondenți din SUA 
securitatea cibernetică este importantă pentru strategia 
de afaceri, în timp ce pentru analiza datelor și extragerea 
informațiilor relevante optează 88% dintre directorii de 

companii din această țară și 90% din Australia. De asemenea, circa trei 
sferturi dintre cei intervievați în SUA (79%), Australia (76%) și Japonia 
(73%) acordă o importanță deosebită conceptului de „cloud computing”. 
Accesoriile digitale portabile sunt considerate un factor strategic pentru 
organizație de către aproximativ trei sferturi (77%) dintre directorii 
generali din Franța. La polul opus se situează Germania (doar 16% 
dintre cei intervievați), SUA și China (28%). În Japonia, circa jumătate 
dintre participanții la studiu își îndreaptă atenția spre robotică (51%) și 
imprimarea 3D (47%). 

Tehnologii mobile pentru implicarea clienţilor

Analiza datelor și extragerea informaţiilor relevante

Securitatea cibernetică

„Internetul lucrurilor”

Procese de afaceri bazate pe colaborare socială

Cloud computing

Baterii și tehnologii de alimentare

Robotică

Accesorii digitale portabile

Imprimare 3D

81%

80%
86%

83%

84%
78%

65%
75%

61%
54%

60%
54%

47%

37%
33%
33%

60%
27%

22%

56%

Global

România

Din punct de vedere strategic, cât de importante sunt următoarele tehnologii digitale pentru organizaţia dumneavoastră?

Tehnologiile mobile pentru implicarea clienţilor, securitatea cibernetică şi analiza datelor reprezintă instrumentele digitale 
strategice ale directorilor generali

Notă: Respondenţii care au declarat „oarecum important” sau „foarte important”

• Analiza datelor și extragerea informațiilor 
relevante – pentru care optează 83% dintre cei 
intervievați în România și 80% global.



Trei sferturi dintre directorii generali din România 
acordă o importanță strategică unui concept 
tot mai vehiculat în ultimul timp – „Internetul 
lucrurilor” (tehnologiile care permit diferitelor 
echipamente și sisteme să comunice între ele 
prin intermediul Internetului, conectând obiecte 
precum telefoane inteligente, televizoare cu 
acces la Internet, automobile, echipamente 
electrocasnice sau diverși senzori industriali). 
Procentul este mai mare decât în cazul omologilor 
la nivel global (65%) și al celor din Europa 
Centrală și de Est (58%).

Și în ceea ce privește accesoriile digitale 
portabile (dispozitive electronice inteligente, cum 
ar fi ceasurile conectate la telefoanele mobile), 
directorii de companii din România le acordă o 
importanță strategică într-o măsură semnificativ 
mai mare decât omologii lor la nivel global și 
european (60% România, 33% global și Europa). 

Valoarea adăugată de tehnologie  

În general, directorii de companii din România 
sunt convinși de avantajele pe care le aduce 
folosirea tehnologiilor digitale în cadrul 
organizațiilor într-o măsură mai mare decât 
omologii lor la nivel global. Pentru fiecare dintre 
aspectele analizate, procentul respondenților care 
consideră că tehnologiile digitale creează o valoare 
mare sau foarte mare este superior celui înregistrat 
la nivel global.

În opinia majorității directorilor generali din 
România (92%), utilizarea tehnologiilor digitale 
de către companii îmbunătățește considerabil 
experiența oferită clienților. Procentul 
omologilor la nivel global care sunt de aceeași 
părere este mai mic, 77%. Eficiența operațională 
a organizației este un alt domeniu în care 
tehnologiile digitale creează valoare adăugată. 
Nouă din zece respondenți consideră acest lucru. 
De beneficiile digitalului beneficiază și activitatea 
de analiză a datelor, aceasta fiind opinia a 89% 
dintre cei intervievați în România și 84% la nivel 
global. 

Digitalul contribuie și la îmbunătățirea 
colaborării în interiorul și exteriorul 
organizației. De acest lucru sunt convinși 86% 
dintre directorii de companii din țara noastră. 
Aceștia utilizează tehnologiile digitale și în scopul 
creșterii securității informatice, precum și în 
cadrul procesului de fundamentare a deciziilor 
strategice (81% dintre respondenți). În legătură 
cu cel din urmă aspect, procentul omologilor la 
nivel global și european care sunt de părere că 
tehnologiile creează valoare este semnificativ mai 
mic, 63% și respectiv 57%. 

Peste trei sferturi (76%) dintre participanții 
la studiu din România își exprimă părerea că 
tehnologiile digitale contribuie la dezvoltarea 
abilității de inovare, iar trei din cinci dintre 
aceștia consideră că eficiența procesului de 
identificare, dezvoltare și păstrare a talentelor 
crește ca efect al utilizării digitalului.

Cei mai mulţi directori 
generali înțeleg 
importanța beneficiilor 
tangibile ale migrării spre 
digital pentru succesul 
companiilor și recunosc 
nevoia de adaptare 
la o lume tot mai 
tehnologizată.   

Tehnologia – avantaj 
competitiv în era digitală

dintre directorii generali din România 
consideră „Internetul lucrurilor” ca 
având o importanţă strategică pentru 
organizaţile lor 

75%

dintre respondenţii 
din ţara noastră 
sunt de părere că 
tehnologiile digitale 
îmbunătăţesc 
eficienţa procesului 
de identificare, 
dezvoltare 
şi păstrare a 
talentelor

60%
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Eficienţa operaţională

Analiza datelor

Experienţa clienţilor

Colaborarea în interiorul și în exteriorul organizaţiei

Securitatea cibernetică

Marca și reputaţia

Abilitatea de inovare

Capacităţile de distribuţie

Managementul lanţului de aprovizionare

Luarea de decizii strategice

Găsirea, dezvoltarea și păstrarea talentelor

Deciziile legate de asumarea riscurilor

77%

77%
92%

86%

81%
72%

71%

71%

81%

76%
66%

66%

88%

84%
89%

90%

63%

68%

75%

73%

58%
60%

56%
71%

România

Global

În ce măsură tehnologiile digitale creează valoare pentru organizația dumneavoastră în următoarele domenii?

Directorii generali folosesc tehnologiile digitale îndeosebi pentru a îmbunătăți experiența clienților, pentru a creşte eficiența 
operațională şi pentru a spori complexitatea şi acuratețea în analiza datelor 

Notă: Respondenţii care au declarat „valoare mare” sau „valoare foarte mare”

83% dintre directorii generali din 
SUA apreciază contribuția adusă de 
tehnologiile digitale la consolidarea 
mărcii și reputației. În Germania, 

două treimi (67%) dintre cei intervievați 
consideră că implementarea digitalului în 
cadrul organizației crește eficiența procesului 
de gestionare a talentelor. Pe de altă parte, 
mai puțin de o treime (30%) dintre directorii 
generali din această țară declară că digitalul 
creează valoare în cadrul procesului de luare a 
deciziilor strategice, iar un procent și mai mic 
(17%) recunosc beneficiile tehnologiilor digitale 
pentru procesul decizional legat de asumarea 
riscurilor.



Susţinerea de către directorul general a utilizării
tehnologiilor digitale

O viziune clară a modului în care tehnologiile digitale
pot ajuta la obţinerea unui avantaj competitiv

Un plan bine gândit pentru investiţiile digitale, inclusiv
definirea indicatorilor de performanţă

Strategii specifice de angajare și de
instruire a personalului pentru a maximiza utilizarea

tehnologiilor digitale în întraga companie

Conștientizarea faptului că implementarea
strategiei de utilizare a tehnologiilor digitale

este responsabilitatea fiecărui membru al organizaţiei

89%
86%

86%
87%

83%

75%
84%

74%
83%

89%

RomâniaGlobal

Notă: Respondenţii care au declarat „oarecum important” sau „foarte important”

Cât de importanți sunt următorii factori pentru demersul organizației de a maximiza rezultatele investițiilor în domeniul digital?

Directorii generali ar trebui să fie „campionii” utilizării tehnologiilor digitale în cadrul organizației

Dintre țările participante la sondaj, 
în SUA se înregistrează unul 
dintre cele mai ridicate procentaje 
(92%) ale directorilor generali 

care înțeleg importanța strategiilor specifice 
de angajare și de instruire a personalului 
pentru a maximiza utilizarea tehnologiilor 
digitale în întreaga companie. De asemenea, 
95% dintre respondenții din SUA și 98% din 
Australia sunt de părere că un plan realist 
pentru implementarea investițiilor digitale și 
măsurarea rezultatelor acestora este esențial 
pentru succesul demersului de migrare spre 
digital. Tot într-o proporție ridicată, directorii 
de companii din cele două țări își exprimă 
acordul în legătură cu importanța unei viziuni 
clare a modului în care tehnologiile digitale 
pot ajuta la obținerea unui avantaj competitiv 
(92% în SUA, 95% Australia).

Succesul implementării tehnologiilor 
digitale

Pentru a maximiza rezultatele implementării 
tehnologiilor digitale în cadrul organizației, circa 
nouă din zece (89%) dintre directorii generali din 
România consideră că este esențial ca ei înșiși 
să fie „campionii” acestui proces. Directorii 
de companii din țara noastră înțeleg că, pentru 
a putea folosi puterea exemplului, trebuie să 
fie cei mai fervenți susținători ai procesului de 
migrare spre digital. În egală măsură (89% dintre 
respondenți), ei sunt de părere că este absolut 
necesar un plan solid și documentat în ceea 
ce privește investițiile digitale, care să includă 
și definirea indicatorilor de performanță. De 
asemenea, 87% dintre directorii de companii 
din țara noastră sunt pe deplin conștienți de 
importanța unei viziuni clare a modului în care 
migrarea spre digital contribuie la obținerea 
unui avantaj competitiv. 

Și ceilalți doi factori analizați sunt considerați 
importanți sau foarte importanți de majoritatea 
(peste 80%) directorilor generali din România 
pentru demersul organizațiilor de a valorifica 
oportunitățile oferite de tehnologia digitală și de a 
evita să fie depășiți de concurenții mai avansați din 
acest punct de vedere.

Digitalul este 
omniprezent în activitatea 
curentă a organizațiilor. 
Directorii generali sunt 
pe deplin conștienți că 
succesul pe termen lung 
depinde de modul în 
care sunt implementate 
tehnologiile în cadrul 
companiilor.

Pentru a atinge aceste deziderate, 84% dintre 
respondenții din România sunt de acord că 
angajarea personalului competent, care să 
implementeze conversia la digital, este o prioritate 
pe agenda de afaceri. Recrutarea și instruirea 
angajaților talentați din domeniul tehnologei este 
pe lista de priorități și pentru 75% dintre omologii 
la nivel global și 70% la nivel european și în 
Europa Centrală și de Est.

Tehnologia – avantaj 
competitiv în era digitală

dintre directorii 
generali din 
România recunosc 
importanţa 
strategiilor specifice 
de angajare şi 
instruire a 
personalului pentru 
maximizarea 
utilizării 
digitalului în 
cadrul organizaţiei

84%
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Ediţia
2013

Ediţia
2014

Ediţia
2015

Ediţia
2013

Ediţia
2014

Ediţia
2015

45%

28% 28% 35% 20%

20%23% 21% 16% 32% 13%

37%29%

Va crește

Va rămâne la fel

46%

49%
50%50% 44%

Va scădea

RomâniaGlobal

Ce vă aşteptați să se întâmple cu numărul de angajați din organizația 
dumneavoastră în următoarele 12 luni?

Directorii generali continuă să se concentreze pe creşterea numărului de 
angajați în următoarele 12 luni

Diversitatea și 
adaptabilitatea resurselor 
umane ca factor de succes

Creșterea numărului de angajați 
rămâne pe agenda directorilor generali 

Disponibilitatea personalului cu abilități cheie 
este una dintre cele mai frecvent menționate 
amenințări la adresa perspectivelor de creștere 
ale companiilor (84% dintre respondenții din 
România și 73% global, o creștere însemnată 
de la 59% și respectiv 63% în ediția anterioară 
a studiului). În aceste condiții, identificarea, 
atragerea și păstrarea talentelor redevine o 
preocupare majoră a directorilor de companii. 

La nivel global, similar cu ediția precedentă a 
studiului, jumătate dintre directorii generali se 
așteaptă la creșterea numărului de angajați în 
următoarele 12 luni.

În România, se observă o ușoară tendință de 
majorare a procentului directorilor generali care 
mizează pe creșterea efectivului de salariați, la 
49%. De asemenea, trebuie remarcată diminuarea 
semnificativă față de ediția precedentă (de la 32% 
la 13%) a procentului participanților la studiu care 
estimează că numărul de angajați va scădea în 
următorul an. La nivel global și european, 21% și 
respectiv 28% dintre directorii generali se așteaptă 
la o scădere. 

Printre cei mai optimiști directori de 
companii în ceea ce privește creșterea 
numărului de angajați sunt cei din 
India (73% dintre respondenți), 

Orientul Mijlociu (62%) și SUA (59%). La polul 
opus, directorii generali din Rusia sunt mult 
mai rezervați, doar 28% dintre ei estimând o 
creștere.

Disponibilitatea limitată a noilor competențe, absolut esențiale în economia 
digitală, readuce în discuție importanța resurselor umane calificate, care pe 
perioada crizei își pierduseră într-o anumită măsură locul de pe prima pagină a 
agendei directorilor de companii.



La polul opus, 27% dintre directorii generali 
din țara noastră nu au implementat o astfel de 
strategie și nici nu au în plan să dezvolte una.

Toți directorii generali din România care au 
răspuns că dețin o strategie de promovare a 
diversității și incluziunii talentelor sunt de 
părere că a fost mai ușor pentru organizația lor 
să găsească și să atragă o forță de muncă înalt 
calificată (91% global). Iar 95% dintre ei cred 
că un alt beneficiu al acestei strategii constă în 
îmbunătățirea performanței în afaceri (85% 
global). În aceeași măsură (95%), directorii 
de companii din țara noastră consideră că 
implementarea strategiei conduce la creșterea 
satisfacției clienților (77% global). 

Cei mai mulți dintre directorii generali ale 
căror organizații dețin strategii de promovare 
a talentelor apreciază și celelalte avantaje pe 
care le-au obținut ca rezultat al implementării 
acesteia: un proces mai eficient de inovare, 
consolidarea mărcii și reputației, o mai bună 
colaborare atât în interiorul cât și în exteriorul 
companiei, satisfacerea cerințelor noi și în 
continuă diversificare ale clienților, transformarea 
tehnologiei într-un avantaj competitiv, precum și 
capacitatea de a concura în noi industrii sau pe noi 
piețe geografice. 

Diversitatea şi incluziunea talentelor 

Doar 32% dintre directorii generali din România 
afirmă că organizațiile pe care le conduc dețin o 
strategie de promovare a diversității și incluziunii 
talentelor, iar alți 19% iau în considerare 
adoptarea unei astfel de strategii. La nivel global, 
64% dintre respondenți au implementat deja 
această strategie, în timp ce alți 13% și-au propus 
să o adopte.

La nivel european dar și în Europa Centrală și de 
Est, organizațiile par mai bine pregătite decât cele 
din România din acest punct de vedere. Astfel, 
62% dintre directorii de companii din Europa 
și peste jumătate (51%) dintre cei din Europa 
Centrală și de Est spun că au deja o strategie de 
dezvoltare a talentelor.

Unele dintre cele mai mari procentaje 
ale respondenților care afirmă că 
organizațiile lor dețin o strategie de 
promovare a diversității și incluziunii 

talentelor se înregistrează în Australia (86%), 
Danemarca (83%), SUA și Franța (74%), 
Germania (70%).

În opinia directorilor 
de companii care au 
implementat o strategie 
de promovare a 
diversității și incluziunii 
talentelor, cele mai 
importante beneficii 
ale acesteia constau 
în atragerea mai 
eficientă a talentelor 
şi îmbunătățirea 
performanței în afaceri.

Organizația dumneavoastră are o strategie de promovare a diversității şi 
incluziunii talentelor sau ia în considerare adoptarea unei astfel de strategii?

Doar una din trei organizații din România are o strategie de promovare a 
diversității şi incluziunii talentelor 

Nu deţinem o astfel de 
strategie și nici nu luăm 
în considerare 
adoptarea uneia 

Nu deţinem o astfel 
de strategie, însă 
luăm în considerare 
adoptarea uneia

Da, avem o 
astfel
de strategie

Nu deţinem o astfel de 
strategie 
și nici nu luăm în 
considerare 
adoptarea uneia 

Da, avem o 
astfel
de strategie

Nu deţinem o 
astfel de 
strategie, însă 
luăm în 
considerare 
adoptarea 
uneia

17%

13%
64%

27%

19%

32%

România

Global

Diversitatea și adaptabilitatea 
resurselor umane ca factor de 
succes

dintre directorii generali din România 
afirmă că au implementat o strategie de 
promovare a diversităţii şi incluziunii 
talentelor sau intenţionează să ia în 
considerare adoptarea uneia, faţă de 77% 
la nivel global

51%
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Identificarea şi dezvoltarea talentelor

Patru din cinci (81%) dintre directorii generali 
din România și la nivel global afirmă că angajații 
din organizațiile lor beneficiază de programe 
de instruire și mobilitate prin care dobândesc 
permanent noi competențe. Iar 78% dintre 
respondenții din țara noastră (81% global) declară 
că în prezent, atunci când angajează, caută un 
spectru mai larg de competențe în comparație cu 
anii anteriori.

Două treimi (67%) dintre directorii de companii 
din România (și 78% dintre omologii la nivel 
global) spun că folosesc întotdeauna mai multe 
canale pentru a găsi talente, inclusiv căutare pe 
platformele online și rețelele de socializare. 

Într-o măsură mai mare decât omologii la 
nivel global (46%), în România 62% dintre 
cei intervievați afirmă că folosesc în mod 
constant analiza datelor pentru a avea o mai 
bună perspectivă asupra utilizării eficiente a 
competențelor în cadrul organizației.

Circa jumătate (49%) dintre participanții la 
studiu din țara noastră declară că organizația lor 
caută activ talente în diferite zone geografice, 
industrii și segmente demografice. Omologii la 

Unul dintre cele mai mari procentaje 
ale directorilor generali care 
afirmă că organizațiile pun la 
dispoziția angajaților programe 

de mobilitate și învățare continuă pentru 
a deprinde noi abilități se înregistrează în 
Franța (94%). Nouă din zece respondenți 
din Australia caută un spectru mai larg de 
competențe decât în trecut. În SUA și Australia, 
92% și respectiv 93% dintre cei intervievați 
declară că organizațiile lor folosesc frecvent 
mai multe canale pentru a identifica talente pe 
piață. Tot în SUA, 85% dintre participanții la 
studiu caută constant talente în diferite zone 
geografice, industrii și segmente demografice. 
Într-o măsură mai mare decât omologii din alte 
țări, peste jumătate (55%) dintre directorii de 
companii din Spania menționează colaborarea 
cu diverse alte organizații pentru a asigura 
necesarul de forță de muncă specializată, 
inclusiv prin schimburi de talente cu acestea.

Sprijinim întotdeauna angajaţii să deprindă noi competenţe
prin programe de mobilitate sau învăţare continuă

Căutam un spectru mai larg de competenţe atunci când 
angajăm personal, spre deosebire de anii anteriori

Folosim întotdeauna mai multe canale pentru a găsi talente,
inclusiv platforme online și reţele de socializare

Căutăm activ talente în diferite zone geografice,
industrii și/sau segmente demografice

Folosim întotdeauna analiza datelor statistice 
pentru o mai bună perspectivă asupra utilizării 
eficiente a competenţelor în cadrul organizaţiei

Colaborăm întotdeauna cu o gamă largă de 
organizaţii externe pentru a asigura necesarul de talente, 

inclusiv prin schimburi de talente cu alte organizaţii

Ne bazăm tot mai mult pe contractori, angajaţi cu jumătate 
de normă, funcţii externalizate sau contracte de servicii

78%

81%
81%

81%

78%
67%

71%

46%
62%

40%
44%

33%
41%

49%

România

Global

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații privind activitățile referitoare la talente din cadrul organizației dumneavoastră?

Patru din cinci directori generali afirmă că angajații deprind noi competențe prin programe de mobilitate şi învățare continuă

Notă: Respondenţii care au declarat „acord” sau „acord total”

nivel global precum și cei din Europa Centrală și 
de Est par mai familiarizați cu un astfel de demers, 
71% și respectiv 64% dintre ei fiind de acord cu 
această afirmație.   

dintre directorii de 
companii din ţara 
noastră afirmă 
că folosesc diferite 
canale pentru a 
identifica talente, 
inclusiv platforme 
online şi reţele de 
socializare

67%



Deși inovația reprezintă o sursă importantă de 
creștere pentru organizații în era tehnologiilor 
digitale, procentul directorilor de companii din 
țara noastră care sunt de părere că autoritățile ar 
trebui să aibă ca principală prioritate dezvoltarea 
unui ecosistem al inovației rămâne relativ mic, 
19% față de 12% în ediția precedentă.

Guvernul, reglementările și 
colaborarea public-privat 
în sprijinul competitivității

Prioritățile Guvernului 

În opinia directorilor generali din România, cele 
mai importante trei priorități pe care ar trebui să le 
aibă Guvernul sunt:

• Crearea unui sistem fiscal mai competitiv 
și mai eficient la nivel internațional, opinie 
împărtășită de 73% dintre respondenți, 
o creștere însemnată de la 53% în ediția 
precedentă a studiului, când ocupa poziția a 
treia.

• Îmbunătățirea infrastructurii fizice (rețele 
de electricitate, apă, transport, locuințe etc.), 
menționată de 62% dintre cei intervievați (în 
scădere de la 88% în ediția anterioară, când 
ocupa primul loc pe lista de priorități).

• Crearea unei forțe de muncă înalt calificate și 
adaptabile: 52% dintre participanții la studiu, în 
creștere de la 35% în urmă cu un an. 

Aceleași trei demersuri sunt propuse ca priorități 
pe agenda guvernelor și de către directorii 
de companii la nivel global și european, însă 
într-o ordine puțin diferită: un sistem fiscal 
mai competitiv și mai eficient (67% și respectiv 
71%), o forță de muncă adaptabilă și calificată 
(60% și respectiv 63%) și o infrastructură fizică 
îmbunătățită (49% și respectiv 41%). Această 
ordine a priorităților se regăsește și în opinia 
respondenților din Europa Centrală și de Est 
(68% dintre participanți menționează forța de 
muncă, iar 47% infrastructura), dar și din SUA 
și China. De asemenea, aproape jumătate (46%) 
dintre directorii generali din Europa Centrală și 
de Est (40% în România) menționează asigurarea 
accesului la finanțare, față de 29% la nivel global și 
doar 20% în SUA.

Unele dintre cele mai mari procente 
ale directorilor generali care solicită 
autorităților crearea unui sistem 
fiscal mai competitiv și mai eficient 

la nivel internațional se înregistrează în Franța 
(91%), Italia (89%) și SUA (88%). Într-o 
măsură mai mare decât omologii lor din alte 
țări, 80% dintre respondenții din Franța și 
79% din Elveția sunt de părere că Guvernul ar 
trebui să aibă ca prioritate crearea unei forțe 
de muncă înalt calificate și adaptabile. 62% 
dintre directorii de companii din Germania 
consideră îmbunătățirea infrastructurii fizice 
drept una din principalele trei priorități ale 
Executivului, spre deosebire de Franța, unde 
doar 17% dintre cei intervievați optează pentru 
acest domeniu de intervenție. Jumătate dintre 
participanții la studiu din Rusia menționează 
asigurarea accesului la finanțare. În Italia, 60% 
dintre directorii generali propun autorităților 
îmbunătățirea infrastructurii digitale. 41% 
dintre cei chestionați în Spania doresc ca 
Guvernul să-și intensifice eforturile în vederea 
dezvoltării unui ecosistem al inovației, în 
timp ce peste o treime (36%) dintre directorii 
generali din Canada cer autorităților să aibă ca 
principală prioritate menținerea sănătății forței 
de muncă.

Guvernul, reglementările și 
colaborarea public-privat în 
sprijinul competitivității

dintre directorii 
generali din 
România consideră  
crearea unei 
forţe de muncă 
adaptabile şi 
calificate ca fiind o 
prioritate pentru 
autorităţi, faţă de 
35% în ediţia 2014

52%
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Într-o măsură mai mare decât 
omologii lor din alte țări 
participante la studiu, directorii 
generali din Elveția consideră 

eficiente sau foarte eficiente acțiunile 
întreprinse de Guvern în următoarele domenii: 
sistem fiscal competitiv și eficient la nivel 
internațional (71% dintre respondenți), 
infrastructură fizică (71%) și digitală (55%), 
forță de muncă înalt calificată și adaptabilă 
(60%), acces la finanțare (71%). În Danemarca 
și Australia, eficiența măsurilor luate de stat cu 
privire la menținerea sănătății forței de muncă 
este apreciată de 80% și respectiv 71% dintre 
respondenți. 

Relativ puțini directori generali din România 
indică menținerea sănătății forței de muncă 
(14% dintre respondenți) și reducerea riscurilor 
schimbărilor climatice (10%) ca făcând parte din 
lista primelor trei priorități pe care ar trebui să le 
aibă Executivul. 

Există diferențe în răspunsurile directorilor 
generali din România comparativ cu omologii 
lor la nivel global în ceea ce privește eficiența 
acțiunilor autorităților. 

Circa patru din cinci (81%) dintre respondenții 
din țara noastră consideră că nu s-au luat 
măsuri suficiente în vederea creșterii eficienței și 
competitivității la nivel internațional a regimului 
fiscal (în creștere de la 71% în ediția precedentă a 
studiului). Procentul este semnificativ mai mic la 
nivel global (54%), în Europa și în Europa Centrală 
și de Est (57%). 

86% dintre directorii de companii din România 
nu sunt mulțumiți de acțiunile întreprinse de 
autorități în ceea ce privește îmbunătățirea 
infrastructurii fizice. Procentul, în creștere de la 
78% în ediția anterioară, este semnificativ mai 
mare decât cel înregistrat la nivel global (38%), 
european (36%) sau în Europa Centrală și de Est 
(46%).

De asemenea, 71% dintre participanții la studiu 
din țara noastră (față de 57% în urmă cu un an) 
sunt de părere că statul ar putea face mai mult în 
privința creării unei forțe de muncă înalt calificate 
și adaptabile (47% global). În egală măsură, 71% 
dintre directorii generali din România consideră 
că nu s-au depus suficiente eforturi pentru 
dezvoltarea unui ecosistem al inovației care să 
sprijine creșterea, comparativ cu 47% la nivel 
global. Circa trei din cinci (63%) dintre directorii 
de companii din țara noastră nu sunt mulțumiți de 
accesul la finanțare (procent aproape dublu față de 
cel global, 33%). 



Prioritățile colaborării public-privat 

Ținând cont de faptul că disponibilitatea 
personalului cu abilități cheie reprezintă unul 
dintre principalii factori care pot amenința 
dezvoltarea organizațiilor, nu este de mirare 
că aproape jumătate (44%) dintre directorii 
generali din România și la nivel global afi rmă 
că organizațiile lor intenționează să colaboreze 
cu Guvernul în următorii trei ani în scopul 
creării unei forțe de muncă înalt califi cate și 
adaptabile.

De asemenea, circa o treime (32%) dintre 
organizațiile din țara noastră (și 27% la nivel 
global) doresc să sprijine Executivul pentru 
crearea unui sistem fi scal mai competitiv și mai 
efi cient la nivel internațional. 

Într-o proporție apropiată (30%), directorii 
de companii din România își exprimă intenția 
ca organizațiile lor să se alăture demersurilor 
Guvernului de a crea o infrastructură fi zică 
adecvată (24% global). Iar 27% dintre 
respondenții din țara noastră declară că se vor 
implica în eforturile autorităților de a dezvolta un 
ecosistem al inovației.

Unul dintre cele mai mari procente 
ale directorilor de companii care 
au pe agendă colaborarea cu 
Guvernul pentru crearea unei forțe 

de muncă înalt califi cate și adaptabile precum 
și pentru creșterea efi cienței și competitivității 
sistemului fi scal se înregistrează în Franța 
(74%). Tot în această țară, 63% dintre cei 
intervievați pun pe agenda următorilor trei 
ani colaborarea cu statul pentru dezvoltarea 
unui ecosistem al inovației. Circa două treimi 
(65%) dintre respondenții din Rusia sunt 
interesați de o colaborare cu autoritățile în 
privința îmbunătățirii sistemului fi scal, în timp 
ce aproape jumătate (48%) dintre ei declară că 
se vor implica alături de Executiv în demersurile 
de asigurare a accesului la fi nanțare. Iar 43% 
menționează sprijinirea Guvernului în scopul 
îmbunătățirii infrastructurii fi zice. 

Guvernul, reglementările și 
colaborarea public-privat în 
sprijinul competitivității

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

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice

Reducerea riscurilor 
schimbărilor climatice

Menţinerea sănătăţii
forţei de muncă

Îmbunătăţirea infrastructurii digitale

Asigurarea accesului la finanţare

Dezvoltarea 
unui ecosistem 
al inovaţiei

Crearea unei forţe de 
muncă înalt calificate

Priorităţile Guvernului

Disponibilitatea 
pentru colaborare 
a companiilor
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% de directori generali care intenţionează ca organizaţiile lor să colaboreze cu Guvernul în următorii
trei ani în aceste domenii

10% 20% 30% 40% 50%
0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Care dintre următoarele domenii ar trebui să reprezinte cele mai importante trei priorități ale Guvernului?
În care dintre aceste domenii intenționează organizația dumneavoastră să colaboreze cu Guvernul în următorii trei ani? 

Companiile din România intenționează să colaboreze cu Guvernul pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia în domeniile 
considerate prioritare: sistem fi scal competitiv şi efi cient, forță de muncă instruită şi fl exibilă, infrastructură fi zică adecvată

Notă: Prima întrebare – au putut fi  alese doar 3 opțiuni de răspuns
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Colaborarea în domeniul politicilor și 
reglementărilor internaționale 

Întrebați în legătură cu schimbările percepute 
în privința intensificării colaborării în domeniul 
politicilor și reglementărilor internaționale, 
directorii de companii au adesea păreri divergente.

Astfel, 71% dintre directorii generali din România 
consideră că o mai bună coordonare între state 
conduce la armonizarea politicilor fiscale și a 
nivelului taxelor, într-o proporție mai mare decât 
omologii la nivel global (43%). 

Cooperarea între guverne duce la o mai bună 
circulație între piețe a forței de muncă înalt 
calificate. Aceasta este opinia a 79% dintre 
respondenții din țara noastră. Însă la nivel global, 
45% dintre omologii lor nu cred că în prezent se 
întâmplă acest lucru. 

Părerile sunt împărțite atunci când se discută 
despre faptul că guvernele modifică sistemele 
fiscale pentru a reflecta modul în care 
corporațiile multinaționale lucrează în prezent: 
38% dintre directorii de companii din România 
sunt de acord, însă 44% sunt convinși de contrariu. 
Procentele sunt apropiate de cele înregistrate la 
nivel global și european.

Două treimi (67%) dintre participanții la 
studiu din țara noastră consideră că o mai bună 
armonizare a reglementărilor duce la creșterea 
fluxurilor transfrontaliere de capital, față de 
49% la nivel global.

70% dintre directorii generali din România își 
exprimă opinia că o colaborare între guverne 
și mediul de afaceri conduce la o mai bună 
armonizare a strategiilor de securitate 
cibernetică. De aceeași părere sunt doar 43% 
dintre omologii la nivel global și 47% în Europa.

În România și la nivel global, puțin peste jumătate 
(52% și respectiv 53%) dintre cei intervievați 
consideră că guvernele implementează politici 
fiscale tot mai competitive care influențează 
deciziile organizațiilor cu privire la țările în 
care își desfășoară activitatea.

Cooperarea între guverne și companii duce la 
creșterea fluxurilor transfrontaliere de date 
– cu această afirmație sunt de acord 57% dintre 
respondenții din țara noastră și 50% dintre 
omologii la nivel global.

Întrebați ce părere au despre 
recentele evoluții în privința 
politicilor și reglementărilor 
internaționale, peste trei sferturi 

(76%) dintre respondenții din SUA nu sunt de 
acord cu faptul că o mai bună coordonare între 
națiuni duce în prezent la creșterea convergenței 
politicilor și ratelor de impozitare, iar 71% 
dintre aceștia declară că nu observă efecte ale 
cooperării între guverne asupra unei mai bune 
circulații între piețe a forței de muncă înalt 
calificate. Într-o proporție apropiată (73%), 
directorii generali din această țară nu sunt de 
acord cu ideea că în prezent guvernele modifică 
sistemele fiscale pentru a reflecta modul în 
care lucrează corporațiile multinaționale. La 
polul opus se află Elveția, unde 60% dintre 
cei intervievați observă schimbări în această 
direcție. 69% dintre respondenții din Franța 
și 76% din China consideră că o mai bună 
armonizare a reglementărilor duce la creșterea 
fluxurilor transfrontaliere de capital, însă 
59% dintre directorii generali din Germania 
cred contrariul. Cooperarea între guverne 
și companii duce la creșterea fluxurilor 
transfrontaliere de date – aceasta este părerea 
a 73% dintre directorii de companii din Rusia 
și 62% din Germania. Pe de altă parte, în 
Australia și Spania, 71% și respectiv 63% dintre 
respondenți consideră că în prezent colaborarea 
între guverne și companii nu creşte eficiența 
atenuării riscurilor legate de schimbările 
climatice.

Aproape jumătate (48%) dintre directorii generali 
din România consideră că o colaborare între 
guverne și companii atenuează mai eficient 
riscurile legate de schimbările climatice. La 
polul opus, 47% dintre omologii la nivel global și 
44% în Europa declară că nu observă o evoluție în 
această direcție.

dintre directorii generali din România 
cred că, în prezent, cooperarea între 
guverne duce la o mai bună circulaţie a 
forţei de muncă înalt calificate între pieţe

79%
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O mai bună coordonare între națiuni duce la creșterea convergenței politicilor și ratelor de impozitare 

Cooperarea între guverne duce la o mai mare circulație a forței de muncă înalt calificate între piețe

Guvernele schimbă sistemele fiscale pentru a reflecta modul în care lucrează în prezent corporațiile multinaționale
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Îmbunătățirea armonizării reglementărilor duce la creșterea fluxurilor transfrontaliere de capital

Colaborarea între guverne și companii duce la o mai bună armonizare a strategiilor de securitate cibernetică

Guvernele pun în aplicare politici fiscale din ce în ce mai competitive care influențează deciziile organizațiilor cu 
privire la țările în care își desfășoară operațiunile

Cooperarea între guverne și companii duce la creșterea fluxurilor transfrontaliere de date

Colaborarea între guverne și companii atenuează mai eficient riscurile legate de schimbările climatice
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79%

44%
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Observați schimbări în ceea ce priveşte următoarele aspecte ale politicilor şi reglementărilor internaționale?

Păreri divergente în privinţa eficienţei colaborării în domeniul politicilor şi reglementărilor internaţionale

Guvernul, reglementările și 
colaborarea public-privat în 
sprijinul competitivității



Metodologia studiului

 
Pentru cea de-a XVIII-a ediție a sondajului anual realizat de PwC 
la nivel global și adresat directorilor de companii au fost efectuate 
1.322 de interviuri cu directori de companii din 77 de țări în 
ultimul trimestru din 2014. În România au fost realizate 63 de 
interviuri.

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



Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes şi nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați 
pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau 
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