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China și Europa au înregistrat creșteri susținute ale cheltuielilor 
pentru cercetare și dezvoltare în ultimul an 

 
 

● China și Europa și-au majorat cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, iar investițiile globale în 
acest domeniu au ajuns la 782 de miliarde de dolari;  

● 88 de companii își depășesc rivalii din industria în care activează în ceea ce privește succesul 
financiar, în condițiile unei investiții reduse în cercetare și dezvoltare;  

● Amazon își păstrează prima poziție în topul companiilor cu cele mai mari investiții pentru 
cercetare și dezvoltare la nivel global;  

● Apple recapătă prima poziție în clasamentul celor mai inovative companii, după ce fusese 
depășită de Alphabet; Netflix intră pentru prima dată în topul primelor 10 cele mai inovative 
companii, conform unui sondaj derulat la nivel global în rândul managerilor de cercetare și 
dezvoltare;  
 

Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ale companiilor au crescut cu 11% în 2018 la nivel global, 
ajungând la un total de 782 de miliarde de dolari, conform unei analize anuale efectuate de echipa PwC 
Strategy& a celor mai mari 1000 de companii listate din lume în funcție de investițiile pentru cercetare și 
dezvoltare.   

Cea de-a 14-a ediție a clasamentului global PwC Strategy& Global Innovation 1000 arată felul în care 
investițiile în inovație sunt corelate cu strategiile de dezvoltare pe termen lung, cheltuielile de cercetare și 
dezvoltare fiind în creștere în toate regiunile și în aproape toate sectoarele economice.  

La nivel global, toate regiunile au înregistrat o creștere a investițiilor în cercetare și dezvoltare în ultimul 
an, majorări semnificative înregistrându-se în China (+34%) și Europa (+14%), în vreme ce în America de 
Nord (+7,8%) și Japonia (+9,3%) ratele de creștere ale investițiilor în acest domeniu au fost mai lente. Per 
total, intensitatea investițiilor în cercetare și dezvoltare - raportul dintre cheltuielile acestea și vânzările 
totale ale companiilor - rămâne la un nivel record de 4,5%.   

„În ultimii ani, companiile au fost nevoite să investească tot mai mult în cercetare și dezvoltare pentru a 
rămâne competitive. În ciuda unui nivel record al investițiilor în acest domeniu, concluziile studiului arată 



 

2 of 4 

 

că performanța în inovație nu se obține doar prin creșterea cheltuielilor. Este rezultatul unei atenții 
minuțioase acordate strategiei, culturii organizaționale și a implicării top managementului în acest proces. 
Dar mai mult decât atât, este foarte importantă înțelegerea profilului consumatorilor, dar și a disciplinei în 
execuția strategiei pe tot parcursul ciclului de inovare”, a declarat Ionuț Simion, Country Managing 
Partner, PwC România.  

”Pe plan local, exemplele recente de succes precum UiPath, Bitdefender sau Gecad ne dau încrederea că 
sectorul tehnologiei informației din România poate da jucători care să fie relevanți la nivel global. Mai 
mult, există premisele ca, în ariile lor de competență, aceștia să creeze tehnologii care să conducă 
următorul val al dezvoltării pe o piață extrem de competitivă și care investește considerabil în cercetare și 
dezvoltare”, a adăugat Ionuț Simion.   

Într-un studiu derulat pe parcursul a cinci ani în privința performanțelor companiilor și a investițiilor în 
inovație, 88 de companii la nivel global, din toate regiunile și sectoarele industriale, au fost evaluate ca 
fiind ”inovatori de top”.  

Aceste companii își depășesc competitorii din același sector de activitate la șapte indicatori cheie în privința 
reușitei financiare pe termen mediu, însă în același timp cheltuie mai puțin decât mediana sectorului în 
care operează pe cercetare și dezvoltare ca procent din vânzările lor. Acești 7 indicatori cheie includ 
creșterea veniturilor, creșterea capitalizării de piață, marja operațională, marja brută, creșterea profitului 
operațional, creșterea profitului brut, și randamentul total pentru acționari.  

În vreme ce inovatorii de top aveau marje brute și operaționale similare cu cele ale altor companii din 
clasamentul Global Innovation 1000, aceștia au demonstrat o creștere a vânzărilor de 2,6 ori mai mare 
decât a celorlalte companii în ultimii 5 ani, precum și o creștere a capitalizării de piață de 2,9 ori mai 
ridicată. Inovatorii de top au generat o performanță financiară cel puțin dublă față de cea a celorlalte firme, 
raportat la toți cei șapte indicatori luați în calcul.  

Caracteristicile comune ale acestor companii cu creștere ridicată includ:  

● Alinierea cu obiectivele strategice: 77% dintre companiile cu creștere rapidă declară că 
strategiile lor de inovare sunt puternic aliniate cu strategia generală de afaceri, comparativ cu 32% 
în cazul respondenților care au raportat creșteri mai lente.  

● Cultura organizațională: 71% dintre respondenții care au declarat că veniturile companiilor lor 
cresc într-un ritm mai rapid decât cel al competitorilor subliniază alinierea dintre cultura lor 
organizațională și strategia de inovare, comparativ cu 33% în cazul companiilor cu creșteri mai 
lente.  

● Leadership: 78% dintre companiile care raportează creșteri ale veniturilor peste cele ale 
competitorilor punctează faptul că echipa de conducere este concentrată îndeaproape pe strategia 
de investiții în cercetare și dezvoltare și pe strategia de inovare, comparativ cu 53% în cazul 
companiilor cu creștere mai lentă.  

La nivel regional, clasamentul reflectă creșterea explozivă a companiilor chineze - de la 3% dintre inovatorii 
de top din clasamentul din 2007, la 17% dintre aceștia în 2017. Europa de asemenea a înregistrat o creștere 
semnificativă, de la 18% în 2007, la 30% în 2017. În schimb, numărul inovatorilor de top din America de 
Nord și Japonia a scăzut cu 45% și respectiv 8% în același interval.  
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În funcție de industrie, numărul inovatorilor de top a crescut între 2007 și 2017 în telecomunicații, 
industria bunurilor de larg consum, servicii medicale, producție industrială, sectorul auto, cel aerospațial și 
industria de apărare, în vreme ce numărul inovatorilor de top s-a redus în industria petrochimică și cea 
energetică, în industria electronică, producția de software și servicii de internet. 

Dintre cele 1.000 de companii analizate de-a lungul unor perioade de 5 ani finalizate în 2007, 2012 și 2017, 
numai 2 și-au menținut statutul de inovator de top în tot acest interval: Apple și Stanley Black & Decker.  
 
 ”Succesul acestor inovatori de top este încă o dovadă că pe termen lung nu există o corelație între 
cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale unei companii și succesul său financiar. În schimb, ceea ce 
contează este modul în care utilizează companiile fondurile destinate activității de cercetare-dezvoltare, 
precum și calitatea personalului, a proceselor și mecanismelor de decizie, pentru a crea produse și servicii 
care să răspundă nevoilor consumatorilor”, a explicat Ionuț Simion.  
 

 
 
 
Global Innovation 1000 
 
Studiul Strategy&Global Innovation 1000, aflat la a 14-a ediție, analizează cheltuielile celor mai mari 
investitori și cercetare și dezvoltare din rândul celor mai mari 1000 de companii listate.  
 
 
Alte concluzii cheie ale raportului includ:  
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● Amazon și-a menținut prima poziție drept cel mai mare investitor în cercetare și dezvoltare din 

acest clasament, pentru al doilea an la rând. Sanofi și Siemens au revenit în top 20 cei mai mari 
investitori în cercetare și dezvoltare.  

● Apple revine pe poziția de cea mai inovativă companie din lume, după ce anul trecut acest titlu a 
fost deținut de Alphabet, în vreme ce Netflix intră în topul primelor 10 cele mai inovative companii 
pentru prima dată, potrivit unui sondaj global derulat în rândul managerilor de cercetare și 
dezvoltare.    

● Industria bunurilor de larg consum a depășit sectorul producătorilor de software și al serviciilor de 
internet pentru prima dată în ultimii 5 ani, înregistrând cea mai rapidă rată de creștere a 
cheltuielilor de cercetare și dezvoltare (26% vs. 20,6%).  

● Sectorul aparaturii și serviciilor medicale este pe cale să devină cel mai mare investitor în 
cercetare&dezvoltare până în 2020.  

● Industria electronică, cea a aparaturii și serviciilor medicale, precum și industria auto, însumează 
peste 60% din cheltuielile de cercetare&dezvoltare din 2018.   

● China și Europa au înregistrat creșteri ale numărului de companii incluse în Top 1000, în vreme ce 
America de Nord și Japonia au înregistrat scăderi, cu 5% și respectiv 6%.  

 
Despre raport 

 

1. Studiul complet și informațiile despre metodologia acestuia pot fi accesate la adresa  
www.strategyand.pwc.com/innovation1000 
 

 
Despre Strategy& 

Strategy& este o echipă globală de consultanți de strategie dedicați obiectivului de a vă ajuta să valorificaţi 
avantaje competitive esenţiale. Facem acest lucru colaborând cu dumneavoastră pentru a rezolva cele mai 
dificile probleme şi ajutându-vă să valorificaţi cele mai bune oportunităţi. Aducem 100 de ani de experienţă 
în constultanţa de strategie şi capacităţile funcţionale de neegalat în industrie ale rețelei PwC. Facem parte 
din reţeaua de companii PwC din 158 de țări, cu mai mult de 250.000 de oameni dedicați asigurării de 
calitate în consultanţă, taxe şi servicii de audit. 
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