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Despre
PwC Global CEO Survey

În ultimii 24 de ani sondajul global realizat 
de PwC în rândul directorilor generali a 
oferit liderilor de organizații, autorităților 
și comunității de afaceri din întreaga lume 
o perspectivă unică asupra viziunii și 
deciziilor de business ale directorilor de 
companii la nivel mondial. În anii anteriori 
pandemiei, rezultatele cercetării erau 
prezentate în deschiderea întâlnirii anuale 
a Forumului Economic Mondial de la 
Davos, Elveția, furnizând constant subiecte 
relevante în dezbaterile privind tendințele 
economice internaționale.  

Pentru a XXIV-a ediție a studiului, PwC 
a intervievat, în ianuarie-februarie 2021, 
5.050 de directori generali din 100 de 
țări (inclusiv România), cu privire la cele 
mai importante aspecte ale societății 
actuale. În cadrul raportului, rezultatele 
globale și regionale au la bază un sub-
eșantion de 1.779 de respondenți, selectați 
proporțional cu PIB-ul nominal al fiecărei 
țări, pentru a asigura reprezentativitatea 
tuturor teritoriilor. Rezultatele la nivel de 
țară se bazează pe eșantionul complet de 
5.050 de directori generali. Raportul global 
poate fi accesat la ceosurvey.pwc 

A X-a ediție a raportului asupra principalelor 
rezultate pentru România explorează opiniile 
a 174 de directori generali din țara noastră, 
care au răspuns la chestionarul online.

Notă: În cadrul raportului, este posibil 
ca suma procentajelor să fie diferită de 
100% ca urmare a rotunjirilor, a excluderii 
variantelor „nici / nici” și „nu știu / nu 
răspund” sau a întrebărilor la care au putut fi 
alese mai multe variante de răspuns.
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Percepția directorilor generali din România

Optimism în privința creșterii

cred că economia globală își 
va relua creșterea în 2021

sunt foarte încrezători în 
perspectivele de majorare a 
veniturilor propriilor companii în 
următoarele 12 luni 

se concentrează pe eficiența 
operațională pentru a stimula 
creșterea veniturilor

60% 39% 74% 

includ în mod explicit volatilitatea 
cursului de schimb în strategia de 
management al riscurilor

se concentrează pe digitalizarea funcției 
de management al riscurilor ca urmare a 
crizei provocate de pandemie

51% 62% 

Persistă totuși anxietatea

Topul amenințărilor la adresa perspectivelor de dezvoltare a companiilor

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

4 

93% 93% 92% 87%

86% 83% 82% 81%

86%
Pandemiile și alte crize 
din domeniul sănătății 

Creșterea economică 
nesigură 

Incertitudinea politicii 
fiscale 

Incertitudinea politicilor 
publice 

Creșterea poverii fiscale  

Amenințările cibernetice 

Reglementarea excesivă Capacitatea de a 
răspunde la o criză 

Disponibilitatea 
personalului cu 
abilități cheie 

81%
Schimbarea
comportamentului
consumatorilor
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Investiții în transformarea digitală și în transparență

Guvernele și companiile - alianță pentru dezvoltare

Capitalul uman 
și competivitatea 
organizațiilor

au în vedere o creștere 
semnificativă a investițiilor 
pe termen lung în 
transformarea digitală

sunt de părere că 
modificările politicii fiscale 
cauzate de majorarea 
datoriei publice vor 
determina organizațiile să 
își reconsidere structura 
costurilor

consideră că organizațiile lor ar 
trebui să depună eforturi pentru 
a măsura mai mult inovația

consideră crearea unui sistem 
fiscal eficient drept una dintre 
cele mai importante trei priorități 
pe care ar trebui să le aibă 
Guvernul  

sunt de părere că trebuie să 
realizeze o mai bună raportare / 
comunicare în privința strategiei 
lor de afaceri

sunt de acord că organizațiile 
lor trebuie să contribuie, 
alături de Executiv, la 
dezvoltarea unei forțe de 
muncă educate, înalt calificate 
și adaptabile

53% 

77% 

55% 

71% 

36% 

63% 

46% 41%
au ca prioritate creșterea 
productivității prin automatizare 
și tehnologizare pentru a asigura 
competitivitatea propriilor organizații

se așteaptă la creșterea 
numărului de angajați în 
următoarele 12 luni
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Ionuț Simion
Country Managing Partner 
PwC România 

În 2021, PwC România aniversează 
30 de ani de prezență pe piața 
locală, fiind prima mare firmă de 
servicii profesionale înregistrată 
în țara noastră după 1989. PwC 
a pus bazele pieței de servicii 
de consultanță în urmă cu 30 de 
ani, fiind de la început alături de 
mediul de afaceri din România, 
la a cărui construcție a participat. 
Firma s-a implicat în proiecte 
fundamentale pentru economia 
românească, contribuind la 
elaborarea și implementarea 
legislației naționale și europene în 
domeniile esențiale, la înființarea și 
consolidarea celor mai importante 
instituții și asociații profesionale 
și oferind consultanță și asistență 
companiilor locale și multinaționale, 
organizațiilor guvernamentale 
și internaționale. În aceste trei 
decenii, PwC a devenit un partener 
real de dialog al autorităților și 
un actor important în dezbaterea 
publică, cu o contribuție relevantă 
la dezvoltarea durabilă a economiei 
și a societății românești. Ne 
propunem să continuăm acest rol 
activ deoarece pentru a avea un 
sector privat puternic este nevoie 
și de implicarea statului. Astfel, am 
fost și vom rămâne foarte ancorați 
pe piața din România și ne dorim 
să sprijinim instituțiile publice în 
identificarea proiectelor de investiții 
și să continuăm să fim un hub 

informațional și de accelerare de 
know-how.

Aniversarea a 30 de ani de 
activitate în țara noastră coincide 
cu lansarea celei de-a X-a ediții 
a raportului pentru România al 
PwC Global CEO Survey. Este 
un moment potrivit pentru a face 
un bilanț al principalelor teme 
care au fost prezente pe prima 
pagină a agendei directorilor de 
companii din România în ultimul 
deceniu. În 2011, liderii de afaceri 
din țara noastră erau pregătiți 
pentru reluarea creșterii. Un an 
mai târziu, ei căutau echilibrul, 
înaintând cu prudență sub auspicii 
schimbătoare. În 2013, discutau 
despre valoarea adăugată de 
interconectare. Anul următor, 
directorii generali dezbăteau modul 
în care inovația și noile tehnologii 
schimbă regulile jocului. În 2015, ei 
redefineau competiția într-o piață 
fără frontiere, iar în ediția următoare 
aduceau în discuție ce înseamnă 
succesul în afaceri într-o lume 
în schimbare. În 2017, urmăreau 
afacerile în era tehnologiei și 
globalizării, pentru ca anul următor 
să pășească pe tărâmul realiștilor 
lucizi. În 2019, liderii de organizații 
priveau către viitor cu precauție, 
pregătindu-se să navigheze pe 
valul crescând al incertitudinii. 
Însă cuvântul de ordine al tuturor 

acestor rapoarte anuale – „firul 
roșu” care a străbătut ultimul 
deceniu – a fost schimbarea, 
sub multiplele ei fațete, care a 
determinat executivii să devină 
tot mai agili pentru a asigura o 
creștere durabilă. Dar cine ar fi 
putut anticipa că 2020 va aduce o 
schimbare de asemenea anvergură 
-– a însuși modului în care trăim, 
a interacțiunii umane în întreaga 
societate?

Tocmai de aceea, demersul de anul 
acesta de a înțelege modul în care 
directorii generali își reinventează 
organizațiile pentru a face față 
perturbărilor globale (cum ar fi 
impactul pandemiei) este poate mai 
important ca oricând – având în 
vedere cât de rapid se pot modifica 
circumstanțele în ziua de azi, pe 
întregul mapamond. Astfel, cea 
de-a XXIV-a ediție a studiului global 
PwC CEO Survey își propune 
să contribuie la dezvoltarea unui 
set de informații de care lumea 
are nevoie în 2021, când factorii 
de decizie din mediul de afaceri, 
organizații profesionale și autorități 
ale statului încearcă să navigheze 
într-un mediu incert și să anticipeze 
ce ne-ar mai putea rezerva viitorul. 
Într-o lume în care realitatea se 
poate schimba dramatic de la o 
oră la alta, studiul se dorește un 
instantaneu al sentimentului și 
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opiniilor liderilor de companii, dar 
și o hartă a priorităților viitoare și 
a modului în care acestea pot fi 
urmărite în mod colectiv, la nivelul 
întregii societăți umane. 

Realitatea ultimelor 18 luni a 
fost deosebit de complexă, în 
întreaga lume – criza sanitară, 
alegerile prezidențiale în SUA, 
negocierile Brexit fiind doar câteva 
exemple. La mai mult de un an 
de la declararea pandemiei, criza 
este încă profundă și problemele 
presante, însă dezvoltarea rapidă 
a vaccinurilor le permite liderilor 
de afaceri să se gândească la 
redresare. Totuși, scenariile 
și orizontul întoarcerii spre 
normalitate sunt încă neclare.  

Pandemia a scos în evidență 
vulnerabilitatea societății umane 
în ansamblul său, deficiențele 
sistemice la nivel global, punctele 
slabe ale modelelor de afaceri 
actuale. A arătat cât de profund 
interconectate sunt palierele lumii 
în care trăim – sanitar, economic, 
social, politic – și a reliefat, dacă 
mai era nevoie, rolul media în 
societatea actuală. De asemenea, 
criza sanitară a declanșat rezerve 
imense de creativitate, o incredibilă 
mobilizare de forțe, liderii politici și 
directorii de organizații din întreaga 
lume căutând împreună soluții 

durabile la această provocare, ce 
va remodela cu siguranță felul în 
care va evolua lumea.

Rolul dublu al pandemiei – de 
amplificator al dezechilibrelor și 
de accelerator al transformării 
– este aspectul central al ediției 
din acest an a studiului. Directorii 
generali sunt optimiști în legătură 
cu redresarea economiei 
globale, sprijinită de accelerarea 
digitalizării induse de pandemie. 
Tehnologizarea promite creșterea 
productivității însă aduce cu ea și 
reversul medaliei – intensificarea 
amenințării reprezentate de 
atacurile cibernetice, precum și 
răspândirea rapidă a dezinformării 
și a știrilor false. Deși încrederea 
executivilor în perspectivele de 
creștere a veniturilor propriilor 
companii revine, anxietatea 
lor încă nu a dispărut. Ei sunt 
îngrijorați de traiectoria pandemiei, 
de incertitudinea politicii fiscale 
și a reglementărilor și chiar de 
schimbările climatice.

Criza actuală este, fără îndoială, 
o oportunitate – un moment 
prielnic pentru ca liderii politici și 
directorii de companii din întreaga 
lume să privească în jurul lor cu 
obiectivitate și să se întrebe cum 
pot face lucrurile mai bine, pentru 
o societate echitabilă. Foametea 

și lipsa accesului la educație și 
servicii medicale în țările sub-
dezvoltate, conflictele militare și 
geopolitice și daunele iremediabile 
aduse mediului reprezintă doar 
câteva dintre marile probleme ale 
omenirii pentru soluționarea cărora 
este nevoie de o implicare reală 
și de eforturi concrete, dincolo de 
declarații și promisiuni. 

Soluțiile pe care societatea umană 
le va găsi pentru rezolvarea 
dezechilibrelor vor influența 
modelele de afaceri, cu un accent 
semnificativ pe transparență și 
câștigarea încrederii. În procesul 
de schimbare a modului de 
funcționare, organizațiile trebuie 
să-și evalueze în mod constant 
deciziile și acțiunile prin prisma 
impactului social mai larg – o 
provocare des întâlnită în cadrul 
edițiilor recente ale studiului. 

Mulțumim tuturor celor 174 de 
directori de companii din România 
care au răspuns în acest an 
invitației de a participa la studiu. 
Contribuția lor este esențială 
pentru succesul acestui demers, iar 
opiniile pe care ni le-au împărtășit 
conturează o perspectivă realistă 
asupra mediului de afaceri din țara 
noastră. Ca de fiecare dată, suntem 
onorați să le facem auzite.
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Optimism în 
privința creșterii
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Nivel record de încredere 
în privința economiei 
globale

Încă din 2008 PwC a analizat gradul de 
optimism al directorilor generali din întreaga 
lume pentru a determina atât direcția, cât și 
amplitudinea evoluției Produsului Intern Brut 
(PIB) global, rezultând constant previziuni 
corecte. Ca tendință generală, în ediția din 
2021 a studiului, după un an de incertitudini 
și dificultăți, în care au fost nevoiți să-și 
regândească activitatea, liderii de organizații 
se declară foarte încrezători în evoluția 
economiei globale.

Astfel, la un an de la declanșarea pandemiei 
directorii generali din întreaga lume 
manifestă un nivel record de optimism în 
ceea ce privește redresarea economiei 
globale. Deși criza sanitară rămâne în atenția 
întregului mapamond, ponderea celor care 
estimează îmbunătățirea evoluției PIB-ului 
global în următoarele 12 luni atinge 76%, cel 
mai înalt nivel din ultima decadă, cu aproape 
20 de puncte procentuale mai mare decât 
precedentul record (57%), înregistrat în 
ediția din 2018 a studiului. Procentul este de 
peste trei ori mai mare față de cel din 2020 
(sondajul fiind efectuat în toamna anului 

2019), când doar 22% dintre respondenții la nivel global considerau 
că ritmul creșterii economice globale se va accentua. La polul 
opus, 53% anticipau atunci perspective negative pentru economie, 
marcând un salt record al prognozelor pesimiste.

Deși ușor mai rezervați decât omologii lor din celelalte regiuni ale 
lumii, încrederea liderilor de afaceri din Europa Centrală și de Est în 
accentuarea creșterii economice este semnificativ mai mare decât în 
anii anteriori. Astfel, în ciuda unei recesiuni severe și a numeroaselor 
incertitudini politice, directorii generali din Europa Centrală și de Est 
se dovedesc a fi mult mai optimiști cu privire la creșterea economică 
globală, comparativ cu ediția precedentă a studiului. Aproape două 
treimi (64%) dintre respondenții din Europa Centrală și de Est se 
așteaptă la o îmbunătățire a evoluției economiei globale în următorul 
an – un nivel record, mai mult decât dublu față de procentul 
înregistrat anul trecut (24%).

Și în 2021 gradul de optimism al directorilor de companii din 
România în ceea ce privește perspectivele de creștere a economiei 
mondiale se menține mai scăzut decât în cazul omologilor la nivel 
global și în Europa Centrală și de Est. Totuși, 60% dintre directorii 
generali din țara noastră consideră că creșterea economică globală 
se va accentua în următoarele 12 luni, procentul fiind aproape de 
trei ori mai mare decât cel înregistrat în ediția precedentă (22%), 
marcând o revenire spectaculoasă față de ultimii doi ani. Astfel, în 
2019-2020 optimismul se diminuase, nu mai puțin de 57% dintre 

dintre directorii generali din România sunt de 
părere că creșterea economică globală se va 
accentua în următoarele 12 luni

60% 
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respondenții din țara 
noastră anticipând la 
sfârșitul lui 2019 că 
economia globală își 
va încetini creșterea – 
ca o predicție sumbră 
a crizei sanitare care 
urma să lovească 
întreaga planetă.

După doi ani în care 
ponderea liderilor 
de afaceri din țara 
noastră care mizau 
pe îmbunătățirea 
perspectivelor 
economice globale a 
fost inferioară celei a 
directorilor de companii 
care prognozau 
scăderi ale ritmului 
de creștere, ediția din 
acest an marchează 
întoarcerea la situația 
din 2014-2018, când 
procentul celor care 
declară că se așteaptă 
la un an mai bun a fost 
mai mare decât cel al 
„pesimiștilor”. 

Procent record al directorilor generali care consideră că situația economiei 
globale se va îmbunătăți

Considerați că creșterea economică globală se va accentua, va rămâne neschimbată 
sau se va diminua în următoarele 12 luni?

Global

Europa 
Centrală
și de Est

48%

15%

2012

28%

18%

2013 2014

7%

44%

49%

2016

23%

27%

2017

17%

29%

2018

5%

57%

2015

17%

37%

34% 52% 49% 49% 53% 36%44%

45%

13%

40%

7%

16%

26%

49%

25%

25%

18%

28%

6%

45%

32%

18%

38%

13%

8%

45%

24%

40%

16%

38%

13%

49%

27%

35%

43% 47% 47% 33% 43% 37%

2019 2020 2021

29%

42%

28%

53%

22%

24%

28%

60%

13%

57%

22%

20%

19%

64%

16%

43%

24%

33%

14%

76%

10%

31%

38%

38%

33%

27%38%

30%

16%

41% 51% 56% 48% 52% 47% 28%50%

România

2012 2013 2014 2016 2017 20182015 2019 2020 2021

Se va diminua
Rămâne la fel
Se va accentua

Global

Europa 
Centrală
și de Est

48%

15%

2012

28%

18%

2013 2014

7%

44%

49%

2016

23%

27%

2017

17%

29%

2018

5%

57%

2015

17%

37%

34% 52% 49% 49% 53% 36%44%

45%

13%

40%

7%

16%

26%

49%

25%

25%

18%

28%

6%

45%

32%

18%

38%

13%

8%

45%

24%

40%

16%

38%

13%

49%

27%

35%

43% 47% 47% 33% 43% 37%

2019 2020 2021

29%

42%

28%

53%

22%

24%

28%

60%

13%

57%

22%

20%

19%

64%

16%

43%

24%

33%

14%

76%

10%

31%

38%

38%

33%

27%38%

30%

16%

41% 51% 56% 48% 52% 47% 28%50%

România

2012 2013 2014 2016 2017 20182015 2019 2020 2021

Se va diminua
Rămâne la fel
Se va accentua



PwC Global CEO Survey 2021 - Principalele rezultate pentru România |  11 

Revine optimismul cu 
privire la performanța 
organizațiilor
Încrederea directorilor generali în legătură 
cu evoluția economiei globale este în 
concordanță cu optimismul acestora în 
ceea ce privește performanțele propriilor 
organizații. Pericolele pandemiei sunt 
departe de a fi depășite, căci numărul de 
infectări rămâne ridicat iar campania de 
vaccinare nu are ritmul dorit în toate țările 
lumii, însă liderii de afaceri întrevăd revenirea 
la creștere, nu doar pentru economia 
globală, ci și pentru propriile organizații.

La nivel global, circa trei sferturi (74%) dintre 
directorii generali preconizează că creșterea 
veniturilor organizațiilor pe care le conduc se 
va accentua în următoarele 12 luni. În același 
timp, aproape două treimi (65%) dintre 
liderii de afaceri mizează pe îmbunătățirea 
profitabilității companiilor.    

Directorii de companii din Europa Centrală și 
de Est sunt foarte încrezători în șansele de 
revenire economică în 2021, iar optimismul 
lor se reflectă în felul în care evaluează 
perspectivele propriilor organizații. Astfel, 
executivii din regiune împărtășesc în general 
punctul de vedere al omologilor la nivel 
global în legătură cu așteptările lor privind 
creșterea veniturilor propriilor companii în 
următorul an, dar sunt mai rezervați decât 
aceștia în ceea ce privește majorarea 
profitabilității afacerilor. 

Directorii generali din România se dovedesc a fi cei mai 
prudenți în previziuni, comparativ cu omologii la nivel global 
și regional. Astfel, 63% dintre respondenții din țara noastră 
consideră că creșterea veniturilor propriilor organizații se 
va accentua în anul următor, față de 74% la nivel global și 
în Europa Centrală și de Est. În același timp, puțin peste 
jumătate (52%) dintre directorii de companii din România se 
așteaptă la creșterea profitabilității în următoarele 12 luni, 
procentul fiind apropiat de cel înregistrat în regiune (53%), 
dar inferior celui global (65%).

Pe termen scurt, directorii generali sunt optimiști cu privire la perspectivele economiei globale și la accelerarea 
creșterii veniturilor propriilor organizații, însă puțin mai rezervați cu privire la îmbunătățirea profitabilității acestora

Considerați că creșterea 
economică globală se 
va accentua, va rămâne 
neschimbată sau se va 
diminua în următoarele 12 
luni?

Care sunt așteptările 
organizației 
dumneavoastră în ceea 
ce privește creșterea 
veniturilor în următoarele 
12 luni?

Care sunt așteptările 
organizației 
dumneavoastră în ceea ce 
privește profitabilitatea în 
următoarele 12 luni?

27%

76% 74%

8%

65% 64%
74%

13%

53%
60% 63%

52%

8%

Creșterea
economică
globală

Global Europa Centrală și de Est România

Creșterea
veniturilor
organizației

Profitabilitatea
organizației
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Notă: 
Prima și a doua întrebare – graficul indică 
procentajul respondenților care au declarat 
„se va accentua”

A treia întrebare – graficul indică procentajul 
respondenților care au declarat „se va 
îmbunătăți”
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Așadar, optimismul legat de accelerarea 
ritmului de creștere a economiei mondiale 
se traduce într-o creștere a încrederii 
directorilor generali în capacitatea propriilor 
companii de a-și majora veniturile – atât pe 
termen scurt, cât și pe termen mediu.

La nivel global, 36% dintre executivi afirmă 
că sunt foarte încrezători în perspectivele 
organizației lor de creștere a veniturilor în 
anul următor, comparativ cu 27% în ediția 
din 2020 a studiului, iar 47% sunt extrem 
de optimiști pe termen mediu (trei ani) – un 
salt semnificativ față de anul precedent 
(34%). Rezultatele din acest an marchează o 
inversare a tendinței de scădere manifestată 
în perioada 2019-2020 și o întoarcere către 
valorile medii ale ultimei decade.

În întreaga lume, industriile au fost afectate 
diferit de pandemie, care a schimbat 
destul de mult modul în care oamenii 
trăiesc, lucrează, interacționează unii 
cu alții, călătoresc și fac cumpărături. 
Aceste diferențe se reflectă și în nivelul 
de încredere în perspectivele de creștere 
pe care îl manifestă directorii generali din 
diferite domenii de activitate. Astfel, există 
variații semnificative de la o industrie 
la alta, reflectând modul diferit în care 
comportamentul consumatorilor a fost 
afectat de pandemie. Ușor de anticipat, 
liderii de afaceri din sectoarele tehnologiei și 
telecomunicațiilor exprimă cele mai ridicate 
niveluri de încredere – ca efect al accelerării 
procesului de digitalizare. La polul opus se 
află executivii din transporturi și logistică, 
precum și cei din industria ospitalității, 
agrement și petrecerea timpului liber. 

Aceștia sunt printre cei mai pesimiști în ceea ce privește capacitatea 
organizațiilor pe care le conduc de a-și majora veniturile în următorii 
ani.

Procentul directorilor din Europa Centrală și de Est care se declară 
foarte încrezători în perspectivele propriilor organizații de majorare 
a veniturilor în următoarele 12 luni nu crește la fel de mult (față 
de anii anteriori) comparativ cu celelalte regiuni ale lumii, însă nici 
previziunile lor din edițiile anterioare (2019 și 2020) ale sondajului 
nu scăzuseră semnificativ. Astfel, aproape doi din cinci (39%) 
dintre liderii de afaceri din Europa Centrală și de Est sunt extrem 
de încrezători în capacitatea de dezvoltare a companiilor pe care 
le conduc (procent în creștere față de 37% în 2019 și 2020). Dacă 
se extinde orizontul de timp la trei ani, se remarcă o majorare 
accentuată a nivelului de încredere: 42% dintre directorii generali din 
regiune se declară foarte încrezători, comparativ cu 26% și 27% în 
precedentele două ediții ale studiului.   

Anul 2021 este crucial pentru relansarea economiei românești pentru 
că țara noastră vine după un an cu două valuri de pandemie, iar 
acum tocmai l-a depășit pe al treilea. Directorii generali din România 
împărtășesc în general opinia omologilor la nivel global și regional 
în ceea ce privește perspectiva unui an mai bun pentru organizațiile 
pe care le conduc. Procentul respondenților din țara noastră care 
se declară foarte încrezători în perspectivele propriei companii de 
a-și majora veniturile în următoarele 12 luni crește la 39%, cu zece 
puncte procentuale mai mult față de anul trecut. Iar pe termen 
mediu, optimismul este și mai accentuat. Astfel, peste jumătate 
(51%) dintre executivii din România sunt extrem de optimiști în 
privința creșterii veniturilor propriilor organizații în următorii trei ani, 
procent aproximativ dublu față de valorile înregistrate în 2019 și 
2020.

După doi ani în care liderii de afaceri din țara noastră și din regiune 
au fost mai puțin încrezători în perspectivele de dezvoltare a 
propriilor organizații pe termen mediu decât pe termen scurt, anul 
acesta situația se schimbă. În general, directorii generali se așteaptă 
la o revenire treptată a economiei și a afacerilor pe care le conduc, 
cu orizonturi de timp diferite de la un domeniu de activitate la altul. 

dintre directorii generali din România se 
declară extrem de încrezători cu privire la 
creșterea veniturilor propriilor companii în 
următorii trei ani

51% 

12 
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Revine încrederea directorilor generali în capacitatea propriilor companii lor de majorare a veniturilor pe 
termen scurt și mediu 

Cât de încrezători sunteți în ceea ce privește perspectivele organizației dumneavoastră de a-și crește veniturile 
în următoarele 12 luni și în următorii trei ani?

Global

România

Europa Centrală și de Est

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 ani

12 luni

41%
42%

37%
30%

37% 38%

40% 37% 37%
39%

49%

34%

42%
37%

41% 44%

32% 26% 27%

42%

47% 46% 46% 49% 49% 51%
45%

36% 34%

47%

40%
36%

27%

36%39% 39% 35% 38% 42%
35%

34%

52%

32%42% 39%
44%

50%

38% 29% 39%

60%

49%
54%

61%

44%

32%

48%

23%
26%

51%

Notă: Graficele indică procentajul respondenților care au declarat „extrem de încrezător”
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Creșterea se bazează 
pe resursele interne ale 
companiilor
Confruntate cu noile realități și având 
în vedere incertitudinea privind ritmul 
redresării, organizațiile continuă să 
privească spre interior și să se bazeze 
preponderent pe propriile resurse pentru a 
stimula creșterea veniturilor în următoarele 
12 luni. Astfel, circa trei sferturi dintre 
directorii generali se concentrează pe 
eficiență operațională și, într-o proporție 
relativ apropiată, pe creșterea organică. De 
asemenea, aproximativ jumătate dintre liderii 
de organizații au în vedere lansarea de noi 
produse sau servicii. Pe de altă parte, este 
semnificativ mai mică ponderea executivilor 
care, pentru a genera venituri în creștere, 
intenționează să demareze inițiative legate 
de fuziuni, achiziții, alianțe strategice sau 
intrarea pe noi piețe.    

Deși optimiști privind revenirea economică, 
directorii de companii din Europa Centrală 
și de Est au o abordare mai conservatoare 
decât omologii lor la nivel global în ceea ce 
privește inițiativele de dezvoltare a afacerilor 
în următoarele 12 luni, mizând mai degrabă 
pe eficiența operațională decât pe creșterea 
prin fuziuni și achiziții, parteneriate strategice 
sau cedarea unor pachete de acțiuni.

Directorii generali din România par să aibă 
o atitudine și mai precaută, fiind și mai 
puțin dispuși să-și asume riscuri sau să 
adopte schimbări ca răspuns la amenințările 
mediului extern. De fapt, pentru toate cele 
opt modalități potențiale de stimulare a 

creșterii analizate în studiu, procentele înregistrate în țara 
noastră sunt mai mici decât cele la nivel global și regional – în 
general, executivii din țara noastră nefiind prea dornici de noi 
inițiative.

Pentru următoarele 12 luni doar 17% dintre liderii de afaceri 
din România iau în considerare noi fuziuni și achiziții pentru a 
stimula creșterea, comparativ cu 38% la nivel global, în timp 
ce 3% intenționează să vândă o afacere (față de 13% la nivel 
global). Principalele motive pentru care executivii din țara 
noastră sunt interesați de fuziuni și achiziții sunt extinderea 
sau diversificarea mixului de produse și servicii, consolidarea 
unui domeniu de activitate (industrie) în care compania 
își desfășoară activitatea, achiziționarea de competențe 
(talente, tehnologie sau procese), extinderea într-o nouă țară, 
achiziționarea, la o valoare mai mică, de active sau afaceri 
vulnerabile sau aflate în dificultate, sau creșterea rezistenței 
organizației la șocuri sau crize (evenimente neașteptate sau 
imprevizibile).

De asemenea, doar 17% dintre respondenții din România sunt 
interesați de noi alianțe și parteneriate strategice, la jumătate 
față de procentul la nivel global (35%).

Companiile din multe sectoare de activitate își reinventează 
modelul operațional. Flexibilitatea forței de muncă (cu privire 
la programul de lucru și locul de desfășurare a activității) va 
deveni cvasi-permanentă pentru o gamă variată de roluri, 
precum cele din departamentele de vânzări, financiar și 
tehnologie. Însă în unele industrii, precum ospitalitatea, 
transportul și comerțul cu amănuntul, adaptarea modelului 
de afaceri reprezintă o provocare majoră, necesitând 
schimbări de amploare atât în modul de lucru al angajaților, 
cât și în comportamentele de cumpărare și consum, adânc 
înrădăcinate, ale clienților.

dintre directorii generali din România se 
concentrează în următoarele 12 luni pe 
eficiența operațională pentru a stimula 
creșterea veniturilor

74%
14 
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Planurile de dezvoltare 
dincolo de granițele 
naționale 
La nivel global, Statele Unite ale Americii 
rămân cea mai bună piață pentru 
dezvoltarea afacerilor, mărindu-și avantajul 
față de China. În ediția din 2020 a studiului 
SUA erau cu doar un punct procentual 
înaintea Chinei, însă noile evoluții politice au 
avut un impact asupra percepției directorilor 
generali, care anul acesta mizează mai 
puțin pe China ca motor de creștere. Astfel, 
35% dintre directorii generali consideră 
Statele Unite ca fiind una dintre cele mai 
importante trei țări pentru perspectivele 
generale de dezvoltare a propriilor organizații 
în următoarele 12 luni (procent în creștere 
de la 30% în urmă cu un an). De asemenea, 
28% dintre respondenți doresc să crească 
afacerile companiilor pe piața din China, iar 
17% vizează în acest sens Germania, care 
se menține pe poziția a treia. Clasamentul 
destinațiilor preferate pentru dezvoltarea 
afacerilor este completat de Marea Britanie 
(menționată de 11% dintre executivi), 
care depășește India (8%) – ocupanta 
locului patru în 2019-2020. Și Japonia 
urcă în clasament și devine a șasea cea 
mai atractivă țară (7% dintre respondenți), 
depășind Australia, care a deținut această 
poziție anul trecut. Iar Franța este aleasă de 
6% dintre liderii de afaceri la nivel global ca 
destinație favorită pentru exporturi. 

Directorii generali din Europa Centrală și de 
Est manifestă din nou un interes mai mare 
pentru economiile Germaniei și Statelor 
Unite (care conduc în topul preferințelor din 
acest an, la fel ca în 2019), în detrimentul 
Chinei care a ocupat primul loc în 
preferințele exprimate de liderii de organizații 
în 2020. Astfel, Germania redevine cea mai 
importantă țară pentru creștere, în opinia 
a 28% dintre directorii de companii din 
regiune (în creștere de la 19% anul trecut). 
SUA urcă pe poziția a doua, fiind menționată 
de 23% dintre respondenți, în timp ce China 
coboară pe locul trei (18%), urmată la mică 
distanță de Rusia (15%), care păstrează 
poziția a patra. 

78%

74%

66%

60%

55%

50%

21%

17%

Eficiența operațională

77%

Creșterea organică

73%

Lansarea unui nou
produs sau serviciu

56%

Noi fuziuni și achiziții

38%

20%

17%

25%

24%

17%

13%

4%

3%

Realizarea unei noi alianțe
strategice sau a unei asocieri

în participațiune

35%

Intrarea pe o piață nouă

29%

Colaborarea cu
antreprenori sau companii

nou înființate (start-up)

25%

Vânzarea unei afaceri

13%

La fel ca în ultimii ani, eficiența operațională 
și creșterea organică rămân principalele 
modalități de majorare a veniturilor. 
Lansarea de noi produse sau servicii este, de 
asemenea, prioritară.
   
Ce activități plănuiți să efectuați în următoarele 
12 luni pentru a stimula creșterea veniturilor?
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Pentru directorii generali din România, 
Germania rămâne de ani buni o piață- 
cheie pentru creștere. Liderii de afaceri din 
țara noastră își reîndreaptă atenția către 
Franța, care urcă pe locul al doilea (la fel 
ca în 2019) în topul piețelor cu potențial 
de creștere pentru companii. Se păstrează 
încrederea executivilor în SUA (menționată, 
la fel ca Franța, de 16% dintre respondenți, 
în creștere de la 12% în ediția de anul 
trecut). Procentul directorilor de companii 
care au în vedere Bulgaria atunci când 
caută soluții pentru majorarea veniturilor 
a crescut la 13% (de la 9% în urmă cu un 
an). Marea Britanie revine în top cinci, 12% 
dintre liderii de organizații din țara noastră 
acordând prioritate Regatului Unit pentru a 
stimula creșterea propriilor afaceri. În funcție 
de opțiunile exprimate de directorii de 
companii din România, Moldova și Ungaria 
ocupă următoarele locuri în clasamentul 

destinațiilor preferate pentru dezvoltarea organizațiilor (9% 
dintre respondenți indicând fiecare dintre cele două țări 
vecine). În 2017-2018, China a fost prezentă pe a treia poziție 
a topului piețelor care generează creștere pentru companii, pe 
baza opiniilor exprimate de directorii generali din țara noastră, 
fiind menționată de 15% și, respectiv, 19% dintre aceștia. 
Însă anul acesta doar 8% dintre respondenții din România 
o consideră drept una dintre cele mai relevante destinații de 
creștere. 

Având în vedere volatilitatea economiei globale și implicațiile 
schimbărilor în politicile publice, directorii de companii 
adoptă în general o abordare mai selectivă a intrării pe noi 
piețe, investind în operațiuni la nivel internațional doar dacă 
au capacitatea de a concura într-o lume tot mai complicată 
din punct de vedere geopolitic. Deja cu o agendă foarte 
aglomerată, liderii de organizații trebuie să fie pregătiți să 
își regândească lanțurile de aprovizionare și să dezvolte 
ecosistemele necesare pentru succesul afacerii pe piețele 
externe selectate.

20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20% 18% 16%

27%

37%
32%

38%
43%

30%
26% 29%

dintre directorii generali din România indică 
Germania ca una din cele mai importante 
trei țări pentru perspectivele de dezvoltare a 
propriilor afaceri

29% 

Germania rămâne cea mai importantă piață pentru perspectivele de creștere a companiilor din România

Procentul directorilor generali din România care nominalizează Germania ca fiind una din cele mai importante trei țări 
pentru perspectivele generale de dezvoltare a companiei în următoarele 12 luni

16 
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SUA China Germania India Marea
Britanie

SUA China Germania India Marea
Britanie

SUA China Germania IndiaMarea
Britanie

27%

2019

24%

13%

8% 8%

30% 29%

13%
9% 9%

35%

28%

17%

11%
8%

2020 2021

SUA ChinaGermania Rusia Italia SUAChina Germania Rusia România SUA ChinaGermania SerbiaRusia

28%

2019

18% 18%

8% 8%

20% 19%
17%

11%
8%

28%

23%

18%
15%

9%

2020 2021

SUAFranțaGermania BulgariaMarea
Britanie

SUA UngariaGermania Serbia Bulgaria Franța SUAGermania Bulgaria Marea
Britanie

30%

2019

12%
10% 10% 10%

26%

12% 11% 10% 9%

29%

16% 16%
13% 12%

2020 2021

Global

România

Europa Centrală și de Est

La fel ca în ultimii ani, SUA, China și Germania ocupă podiumul în clasamentul realizat pe baza răspunsurilor 
directorilor generali la nivel global și, respectiv, în Europa Centrală și de Est

Care sunt cele mai importante trei țări (altele decât cele în care vă desfășurați activitatea) pentru perspectivele 
generale de dezvoltare a companiei dumneavoastră în următoarele 12 luni?
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Persistă totuși 
anxietatea

18 
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Preocupări mai mari 
pentru crizele sanitare și 
schimbările din domeniul 
fiscal
În ciuda creșterii încrederii directorilor 
generali în capacitatea de revenire a 
economiei globale și în perspectivele de 
creștere a propriilor organizații, se remarcă 
o intensificare a îngrijorărilor acestora 
cu privire la majoritatea amenințărilor 
analizate în studiu, comparativ cu anul 
trecut. Echilibrul între optimism și anxietate 
este precar în acest moment, din cauza 
volatilității încă destul de ridicate a piețelor. 
Coordonarea afacerilor într-o atmosferă 
generală tensionată este o provocare 
continuă pentru liderii de organizații, mulți 
dintre ei punându-și întrebări despre 
potențialul de redresare al piețelor locale și 
globale. 

Directorii generali sunt extrem de conștienți 
de amenințările mediului extern la adresa 
perspectivelor de creștere. Noi variante ale 
virusului continuă să apară în întreaga lume, 
iar eforturile de vaccinare sunt inegale în 
diferite zone ale mapamondului, guvernele 
din multe țări emergente depunând eforturi 
pentru procurarea unei cantități suficiente de 
doze.

Nu este deloc surprinzător faptul că 
pandemiile devin îngrijorarea numărul 
unu a ediției din acest an a studiului, 
depășind supra-reglementarea – principala 
preocupare a directorilor generali la nivel 
global din 2015 până anul trecut. Peste 
jumătate (52%) dintre liderii de organizații la 
nivel global se declară extrem de preocupați 
de crizele din domeniul sănătății. Ultima 
dată când acest aspect a fost inclus în lista 
amenințărilor, în urmă cu șase ani, doar 
9% dintre respondenți au afirmat că sunt 
extrem de îngrijorați de o eventuală astfel 
de amenințare. Pandemiile sunt cea mai 
importantă amenințare la adresa creșterii în 
toate regiunile, în afară de Africa, America 
de Nord și Europa de Vest – zone în care 
securitatea cibernetică reprezintă pentru 
executivi o preocupare mai mare decât 
pandemia.

Digitalizarea accelerată de pandemie 
crește riscurile generate de amenințările 
cibernetice, care au devenit rapid o 
sursă majoră de anxietate. Creșterea 
semnificativă a numărului incidentelor de 
securitate cibernetică din 2020 propulsează 
amenințările cibernetice pe locul doi în 

topul preocupărilor, imediat după pandemii, la mică distanță. La 
nivel global, 47% dintre directorii generali sunt extrem de îngrijorați, 
procent în creștere de la 33% în urmă cu un an (când acest aspect 
ocupa locul patru pe lista preocupărilor). 

Liderii de afaceri se tem că acumularea de noi datorii 
guvernamentale în timpul pandemiei ar putea conduce la majorarea 
taxelor. Dacă în 2020 incertitudinea politicilor fiscale nu s-a clasat în 
topul primelor zece preocupări ale directorilor generali din întreaga 
lume (ci abia pe locul 15), anul acesta importanța sa crește rapid, 
această potențială amenințare ajungând pe locul șapte (31% dintre 
respondenți declarându-se extrem de îngrijorați de acest pericol). 

Schimbările climatice și daunele asupra mediului se situează pe 
locul nouă în lista amenințărilor la adresa creșterii, aproape o treime 
(30%) dintre liderii de organizații la nivel global fiind extrem de 
îngrijorați de acest aspect (față de 24% în 2020, când ocupa locul 
11). Este o creștere mai degrabă marginală, marcând o ascensiune 
lentă a acestui potențial pericol, în ciuda faptului că organizațiile se 
confruntă cu presiuni în creștere din partea investitorilor, autorităților 
și a altor părți interesate în legătură cu problemele de mediu.

O ascensiune semnificativă comparativ cu anul trecut este 
înregistrată de răspândirea dezinformării: 28% dintre directorii 
de companii sunt extrem de preocupați, în creștere de la 16% în 
2020. Dezinformarea, cu un puternic impact mai ales în legătură cu 
campaniile electorale sau sănătatea publică, contribuie dramatic la 
scăderea încrederii în întreaga societate. 

Deși concurența transfrontalieră încă agită dezbaterile privind 
politicile fiscale, directorii generali preconizează o oarecare liniștire 
a tensiunilor din comerțului mondial. La nivel global, atât conflictele 
comerciale, cât și protecționismul au scăzut ca importanță în 
clasamentul amenințărilor. Cu toate acestea, conflictele comerciale 
încă rămân în topul primelor zece preocupări ale executivilor din 
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China și Germania – creșterea ambelor 
economii depinzând puternic de exporturi. 
În China, care se regăsește deseori în 
centrul dezbaterilor, conflictele comerciale 
sunt a doua cea mai importantă sursă de 
îngrijorare.

Și în Europa Centrală și de Est pandemiile 
sunt pericolul în privința căruia cei mai mulți 
lideri de organizații (58%) se declară extrem 
de îngrijorați, anul acesta depășind detașat 
supra-reglementarea – care conducea 
în topul factorilor perturbatori din ediția 
precedentă. Țările din regiune au resimțit 
efectele pandemiei le fel ca în alte părți ale 
lumii, fiind afectate de mai multe valuri de 
infecție, iar guvernele au răspuns cu restricții 
cu grade diferite de eficacitate.

În funcție de răspunsurile exprimate de 
directorii generali din regiune care se declară 
extrem de preocupați, reglementarea 
excesivă se clasează pe locul secund în 
topul amenințărilor (și pe poziția a treia la 
nivel global). Însă dincolo de acești doi 
factori perturbatori, directorii de companii 
din Europa Centrală și de Est percep o 
imagine ușor diferită, față de omologii la 
nivel global, în privința amenințărilor cu care 
se confruntă afacerile lor. Astfel, securitatea 
cibernetică, a doua preocupare la nivel 
mondial, ocupă doar locul zece în Europa 
Centrală și de Est.

Din cauza instabilității politice și legislative 
mai accentuate decât în alte zone ale 
lumii, contextul geopolitic incert constituie 

o preocupare mai mare în rândul executivilor din Europa Centrală 
și de Est. Într-o proporție egală cu supra-reglementarea, aproape 
doi din cinci (39%) dintre liderii de afaceri din regiune declară că 
sunt extrem de preocupați de incertitudinea geopolitică, această 
amenințare urcând pe locul trei. Procentul este mai mare decât cel 
înregistrat la nivel global (28%). Îngrijorarea directorilor de companii 
reflectă atât evoluțiile recente, cât și tendințele pe termen lung din 
zonă. Continuarea conflictelor armate în regiune pe fondul unor 
dispute de frontieră de lungă durată, perspectivele unei schimbări a 
politicii SUA față de Europa Centrală și de Est sub noua administrație 
prezidențială, tensiunile dintre Comisia Europeană și noile state 
membre ale UE, precum și nevoia de a răspunde ascensiunii Chinei 
ca investitor în zonă sunt doar câteva dintre aspectele către care 
liderii de organizații din regiune trebuie să își îndrepte atenția.

Importanța Germaniei și a întregii Europe de Vest ca piață de 
export pentru companiile din regiune se reflectă în preocuparea 
directorilor din Europa Centrală și de Est cu privire la viitorul Zonei 
Euro. 20% dintre aceștia afirmă că sunt extrem de preocupați de 
această problemă, procent dublu față de cel înregistrat la nivel 
global. Executivii din Europa Centrală și de Est sunt îngrijorați 
de perspectivele Zonei Euro într-o măsură mai mare chiar decât 
omologii lor din vestul continentului (unde doar 12% sunt extrem de 
preocupați). În țările din Europa Centrală și de Est care au adoptat 
moneda unică această anxietate față de viitorul euro reflectă 
importanța aderării la Zona Euro ca ancoră economică și politică în 
Occident.

De asemenea, executivii din Europa Centrală și de Est sunt 
preocupați de volatilitatea cursului de schimb într-o măsură mai mare 
decât omologii lor din alte zone ale lumii, 38% dintre liderii de afaceri 
din regiune fiind extrem de preocupați, comparativ cu 21% la nivel 
global.

Și anul acesta gradul de preocupare al directorilor generali din 
România este mai ridicat decât al omologilor la nivel global și în 
regiune în ceea ce privește un număr mare de potențiali factori care 
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pot amenința perspectivele de creștere. 
Diferențe semnificative de procentaj se 
înregistrează în ceea ce privește politicile 
fiscale incerte, creșterea obligațiilor 
fiscale, dezinformarea, viteza schimbărilor 
tehnologice, modificarea comportamentului 
consumatorilor, capacitatea de a răspunde 
la o criză, sănătatea forței de muncă, 
precum și infrastructura de bază inadecvată. 
Procentul directorilor de companii din 
țara noastră care se declară extrem de 
preocupați depășește 40% pentru nu mai 
puțin de 14 potențiale amenințări.

Pandemiile se află pe primul loc în 
topul amenințărilor la adresa creșterii 
organizațiilor, realizat în funcție de 
procentajul directorilor generali din România 
care se declară extrem de preocupați 
de acest aspect. Liderii de companii din 
România sunt îngrijorați într-o măsură 
mai mare decât omologii la nivel global și 
regional, două treimi dintre aceștia (67%) 
declarându-se extrem de preocupați de 
crizele în domeniul sănătății (comparativ cu 
52% global și 58% în Europa Centrală și de 
Est).    

Incertitudinea politicilor publice, creșterea 
poverii fiscale și reglementarea excesivă 
sunt, la fel ca anul trecut, în fruntea listei de 
îngrijorări. Autoritățile sunt foarte active în 
manevrarea pârghiilor economice pe care 
le au la dispoziție, determinând liderii de 
afaceri din țara noastră să fie mai precauți și 
să se concentreze mai mult asupra a ceea 

ce este sub controlul lor. Similar ultimelor două ediții ale studiului, 
incertitudinea politicilor publice se clasează și anul acesta în topul 
celor mai importante cinci amenințări de care directorii de companii 
din România sunt extrem de îngrijorați.

Următoarele cinci provocări, în opinia a 44% dintre liderii de afaceri 
din România care se declară extrem de preocupați, se referă în egală 
măsură la amenințările cibernetice, dezinformare, disponibilitatea 
angajaților talentați, schimbarea comportamentului consumatorului 
și declinul sănătății forței de muncă. Dacă în trecut securitatea 
informatică era o problemă doar a departamentului IT, în acest 
moment ea devine o prioritate pe agenda directorilor generali, 
necesitând o abordare strategică și reprezentând o responsabilitate 
a întregii organizații. Iar îngrijorările liderilor sunt cu siguranță 
legitime, ca răspuns la intensificarea atacurilor cibernetice din ultimul 
an. Dacă geopolitica este în mare măsură dincolo de controlul lor, 
consolidarea liniilor de apărare a propriilor organizații împotriva 
atacurilor cibernetice este ceva la care pot lucra chiar acum.

Executivii din țara noastră își îndreaptă atenția și asupra modalităților 
prin care companiile pe care le conduc pot face față volatilității 
accentuate a cursului valutar, 43% dintre aceștia fiind extrem de 
preocupați de acest aspect. Creșterea economică incertă este un 
factor de care sunt foarte îngrijorați 41% dintre respondenții din 
România. Același procent este înregistrat anul acesta și de viteza 
schimbărilor tehnologice și capacitatea organizațiilor de a răspunde 
la o criză.

Răspunsurile directorilor generali din țara noastră exprimă îngrijorare 
și cu privire la populism și infrastructura de bază neadecvată, 
însă ponderea celor care se declară extrem preocupați de aceste 
amenințări (39%) este în scădere față de ediția din 2019 a studiului 
(45% și, respectiv, 62%). Aproape trei din zece (29%) dintre liderii 
de afaceri din România se arată extrem de preocupați cu privire la 
viitorul Zonei Euro, aproape triplu față de procentul global de 10%.

dintre directorii generali din România 
sunt preocupați de infrastructura de bază 
inadecvată

81% 
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Pandemiile, incertitudinea politicilor fiscale și creșterea economică nesigură sunt cele mai importante 
preocupări ale directorilor generali din România
   
În ce măsură preocupă următoarele potențiale amenințări de natură economică, politică, socială, de mediu și proprii 
businessului la adresa perspectivelor de creștere a companiei?

Notă: Graficele indică procentajul respondenților care au declarat „oarecum preocupat” sau „extrem de preocupat”
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Notă: Graficul indică procentajul respondenților care au declarat 
„oarecum preocupat” sau „extrem de preocupat”
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Incertitudinea politicilor publice, creșterea poverii fiscale și supra-reglementarea constituie, alături de 
pandemie, principalele pericole de care directorii generali din România sunt extrem de preocupați
   
În ce măsură preocupă următoarele potențiale amenințări de natură economică, politică, socială, de mediu și proprii 
businessului la adresa perspectivelor de creștere a companiei?

Notă: Graficele indică procentajul respondenților care au declarat „extrem de preocupat”
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Notă: Graficul indică procentajul respondenților care au 
declarat „extrem de preocupat”
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dintre directorii generali din România sunt 
extrem de preocupați de incertitudinea 
politicii fiscale

57% 
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Crizele din domeniul sanitar și supra-reglementarea se regăsesc în topul factorilor care pot amenința 
perspectivele de creștere, în opinia directorilor generali atât la nivel global și regional, cât și în România
   
Topul amenințărilor la adresa perspectivelor de creștere a companiilor

Anul acesta, amenințările cibernetice, supra-reglementarea, politicile publice incerte și creșterea economică volatilă 
sunt, la fel ca în ediția din 2020 a studiului, în topul celor mai importante cinci pericole, în opinia executivilor la nivel 
global.

Ca și anul trecut, în 2021 disponibilitatea angajaților talentați reprezintă preocuparea specifică a directorilor generali 
din Europa Centrală și de Est.

Anul acesta, povara fiscală în creștere, politicile publice incerte și supra-reglementarea sunt, la fel ca în ediția din 
2020 a studiului, în topul celor mai importante cinci amenințări, în opinia directorilor de companii din țara noastră. 
Incertitudinea politicii fiscale, care conducea clasamentul din ediția precedentă, este devansată anul acesta doar de 
crizele sanitare.

Notă: Graficele indică procentajul respondenților care au declarat „extrem de preocupat”
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Îngrijorarea privind factorii 
care amenință creșterea 
se reflectă în strategia de 
management al riscurilor
Persistă așadar îngrijorările directorilor generali 
din țara noastră care transmit un mesaj clar 
autorităților că sunt în continuare foarte preocupați 
de volatilitatea politicilor publice, de povara fiscală 
în creștere și de reglementarea excesivă.

Ca răspuns la principalele provocări identificate 
anul acesta, liderii de afaceri iau în considerare 
o parte dintre acești factori ce pot amenința 
creșterea în elaborarea strategiei de management 
al riscurilor din cadrul organizațiilor pe care le 
conduc.   

Circa șapte din zece dintre directorii generali 
includ explicit potențialul impact al crizelor din 
domeniul sanitar în strategia de gestionare 
a riscurilor. Temerea îndreptățită legată de 
amenințările cibernetice îi determină pe 59% 
dintre liderii de organizații la nivel global să ia în 
calcul securitatea cibernetică în cadrul abordării 
lor privind riscurile. Procentul omologilor din 
Europa Centrală și de Est și din România este 
semnificativ mai mic (35% și, respectiv, 44%).

Transformarea digitală contribuie la creșterea 
complexității corporative. Pe măsură ce 
organizațiile extind parteneriatele externe pentru 
a introduce noi soluții digitale și a le grefa pe 
propriile structuri IT, sistemele rezultate tind 
să genereze un risc cibernetic tot mai mare. 
Dincolo de supraveghere și protecție din punct 
de vedere tehnic în fața pericolelor, eforturile 
de securitate trebuie să se concentreze și pe 
inițiative de digitalizare a modelelor de business, 
ecosistemelor și proceselor interne.  

Alte aspecte pe care executivii la nivel global le au 
în vedere în cadrul activităților strategice privind 
riscurile sunt viteza schimbărilor tehnologice, 
creșterea economică incertă și disponibilitatea 
personalului cu abilități cheie, fiecare fiind 
menționat de circa jumătate dintre respondenți.     

Directorii de companii din Europa Centrală și 
de Est iau în calcul în gestionarea riscurilor 
efectele potențiale ale pandemiilor, crizei de 
angajați talentați, schimbării comportamentului 
consumatorilor, volatilității creșterii economice, 
instabilității cursului valutar și perturbărilor lanțului 
logistic.

În afară de pandemie, principalii factori 
perturbatori de care directorii generali din 
România țin seama atunci când elaborează 
lista activităților strategice legate de riscuri sunt 
volatilitatea cursului valutar (menționată de 
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51% dintre respondenți), povara fiscală 
în creștere (49%, față de 33% la nivel 
global), modificarea comportamentelor 
de cumpărare și consum (49%) și 
disponibilitatea personalului cu abilități cheie 
(47%).     

La polul opus, directorii generali – atât la 
nivel global și regional, cât și în România – 
par mai puțin preocupați în acest moment de 
amenințările legate de geopolitică, conflicte 
comerciale și protecționism.

Mai surprinzătoare decât creșterea 
vertiginoasă a îngrijorării privind pandemiile 
este evoluția modestă a schimbărilor 
climatice ca prioritate pe agenda directorilor 
generali. La nivel global, 30% dintre liderii 
de organizații afirmă că sunt extrem de 

preocupați de schimbările climatice, în creștere de la 24% în urmă 
cu un an, însă doar 40% dintre ei încorporează factorii climatici în 
lista activităților strategice. Situația este asemănătoare în Europa 
Centrală și de Est, dar și în România. Circa o treime (34%) dintre 
directorii de companii din țara noastră sunt extrem de preocupați de 
provocarea reprezentată de schimbările climatice, însă doar 26% 
dintre respondenți o iau în considerare în strategia de gestionare 
a riscurilor. Lipsa relativă de preocupare din Europa Centrală și 
de Est cu privire la echilibrul climatic poate fi explicată parțial 
prin dependența de combustibilii fosili a unora dintre cele mai 
mari economii din regiune. Dar întrucât eforturile globale privind 
schimbările climatice se vor intensifica în următorii ani, liderii de 
afaceri din țara noastră trebuie să conștientizeze că pot și trebuie 
să facă mai mult pentru gestionarea acestei probleme, și cu cât mai 
curând cu atât mai bine. 

dintre directorii generali din România 
includ în mod explicit volatilitatea cursului 
de schimb în strategia de management al 
riscurilor

51% 

PwC Global CEO Survey 2021 - Principalele rezultate pentru România |  29 



30 

50%

36%

45%

50%

47%

40%

59%

35%

44%

68%

72%

70%

Pandemiile și alte crize
din domeniul sănătății

Amenințările cibernetice

Disponibilitatea personajului
cu abilității cheie

Creșterea economică incertă

49%

51%

47%

45%

48%

49%

44%

43%

39%

40%

27%

26%

39%

38%

40%

Schimbarea comportamentului
consumatorilor

Reglementarea excesivă

Perturbările lanțului logistic

Schimbările climatice și
daunele provocate mediului

Volatilitatea cursului valutar

38%

44%

51%

36%

29%

33%

33%

37%

49%

29%

26%

17%

Incertitudinea privind
politicile publice

Creșterea poverii fiscale

Incertitudinea geopolitică

Conflictele comerciale 17%

25%

17%

18%

17%

16%
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Impactul crizelor sanitare, volatilitatea 
cursului valutar, povara fiscală în 
creștere, modificarea comportamentelor 
de cumpărare și consum, lipsa angajaților 
talentați, schimbările tehnologice și 
amenințările cibernetice sunt luate 
în calcul de executivii din România la 
elaborarea strategiei de management al 
riscurilor     
   
Care dintre următoarele amenințări sunt 
incluse, în mod explicit, în strategia de 
afaceri a organizației dumneavoastră 
privind managementul riscului (procesul 
de identificare, evaluare și gestionare a 
riscurilor)?
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Ca urmare a pandemiei, directorii 
generali afirmă că se concentrează 
mai mult asupra a trei aspecte 
principale: reevaluarea toleranței la risc 
a organizației, digitalizarea funcției de 
management al riscurilor și pregătirea 
pentru evenimente cu probabilitate 
scăzută însă cu impact major.  

De remarcat că atenția liderilor de afaceri 
din România pare să se îndrepte către 
digitalizarea funcției de management 
al riscurilor într-o măsură mai mare 
comparativ cu omologii la nivel global 
și regional, aproape doi din trei (62%) 
dintre respondenții din țara noastră 
declarându-se foarte preocupați de 
acest aspect.

Digitalizarea funcției de 
management al riscului devine o 
preocupare imediată a directorilor 
generali din România

Referitor la abordarea 
managementului riscului de către 
organizația dumneavoastră, în ce 
măsură vă concentrați mai mult în 
următoarele domenii ca urmare a 
crizei provocate de pandemie?

Notă: Graficul indică procentajul respondenților care au declarat „într-o mare 
măsură” sau „în mod semnificativ”
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52%
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47%

Pregătirea pentru riscuri sistemice și
evenimente cu probabilitate scăzută,

însă cu un impact major 

46%

Colaborarea cu partenerii din lanțul
logistic pentru gestionarea în

mod colectiv a riscurilor

Asumarea aspectelor legate de reducerea
riscurilor gestionate în mod tradițional de către

instituțiile statului și organizațiile multilaterale

44%

42%

35%

31%

dintre directorii generali din România se 
concentrează pe digitalizarea funcției de 
management al riscurilor ca urmare a crizei 
provocate de pandemie

62% 
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Investiții în 
transformarea digitală 
și în transparență
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Preocupări pentru acuratețea 
previziunilor
În circumstanțe normale, netulburate de crize, 
aproximativ jumătate dintre directorii generali 
la nivel global afirmă că pot face previziuni 
exacte pentru următoarele 12 luni în ceea ce 
privește evoluția veniturilor (46%) și, respectiv, 
a profitabilității (47%). Răspunsurile liderilor 
de afaceri din Europa Centrală și de Est și din 
România sunt în concordanță cu imaginea 
globală, însă procentele respondenților care fac 
previziuni cu o marjă de eroare de +/- 2% față 
de realitate sunt ușor mai scăzute decât valorile 
înregistrate la nivel global. 

De asemenea, 45% dintre liderii de organizații 
la nivel global declară că dețin instrumentele 
necesare pentru a prognoza corect rentabilitatea 
investițiilor de capital. Opinia lor este susținută, 
aproape în egală măsură, și de omologii din 
Europa Centrală și de Est și din România. 

În schimb, acuratețea estimărilor privind 
eficacitatea activităților de publicitate, precum și 
a celor de cercetare-dezvoltare și inovare, este 
relativ mai scăzută. Totuși, doi din cinci dintre 
directorii generali din România sunt de părere că 
pot face previziuni corecte cu privire la eficiența 
activităților pe care organizațiile lor le întreprind 
pentru consolidarea imaginii de marcă, procent 
ușor mai ridicat decât cel înregistrat la nivel global 
și regional (34%). 

În general, directorii de 
companii din România 
pot face estimări relativ 
corecte privind în special 
rentabilitatea investițiilor 
de capital, profitabilitatea 
și eficacitatea 
activităților de publicitate     
   
În circumstanțe normale 
(înainte de pandemie), 
cum ați descrie 
acuratețea previziunilor 
specifice organizației 
dumneavoastră privind 
următoarele aspecte?

dintre directorii generali din România susțin 
că, în condiții normale, previziunile lor privind 
rentabilitatea investițiilor de capital sunt 
exacte 

43% 
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decât omologii lor la nivel global și regional să majoreze investițiile în 
dezvoltarea talentelor și a stilului de conducere. Astfel, 37% dintre 
respondenții din țara noastră își propun să crească cu peste 10% 
sumele alocate perfecționării liderilor și angajaților cu abilități cheie. 
Procentul este mai mare comparativ cu cele înregistrate în regiune 
(28%) și la nivel global (24%). 

Deși recunosc că previziunile lor sunt mai puțin exacte în ceea ce 
privește eficacitatea activității de cercetare-dezvoltare și inovare, 
29% dintre directorii generali din țara noastră sunt dispuși să 
crească semnificativ investițiile în crearea de produse noi. 

Doar 23% dintre directorii de companii la nivel global declară că 
intenționează să majoreze cu peste 10% investițiile în sustenabilitate 
și inițiative privind factorii de mediu, sociali și de guvernanță  
corporativă (ESG) în următorii trei ani, ca urmare a crizei sanitare. 
Executivii din Europa Centrală și de Est și din România par 
deocamdată mai puțin dispuși să își sporească investițiile în această 
direcție, doar 13% și, respectiv, 16% dintre ei optând pentru o rată 
de creștere de două cifre procentuale. Însă pe măsură ce țările 
și comunitățile lucrează împreună la o redresare durabilă post-
pandemie, organizațiile au posibilitatea de a contribui la acest 
demers prin inițiative relevante de mediu, sociale și de guvernanță 
corporativă.

De asemenea, doar unu din cinci dintre directorii generali la nivel 
global planifică o majorare semnificativă a investițiilor în programe de 
creștere organică. Iar procentele înregistrate de liderii de organizații 
din Europa Centrală și de Est și din România interesați de o sporire 
investiților în inițiative privind creșterea vânzărilor generate în 
domeniile de activitate existente sunt apropiate de cel global. 

Concentrarea actuală, în primul rând pe digital și abia apoi pe 
costuri, contrastează cu situația înregistrată în 2010, în timpul  
crizei financiare, atunci când cea mai mare prioritate investițională 
a directorilor generali la nivel global a fost eficiența costurilor. 
Accelerarea transformării digitale indusă de pandemie va conduce 
la intensificarea utilizării analizelor avansate de date și la adoptarea 
pe scară largă a Inteligenței Artificiale (AI) în fundamentarea deciziilor 
de management. Vor avea succes și vor profita la maximum de 

dintre directorii generali din România au în 
vedere creșterea investițiilor pe termen lung 
în transformarea digitală

85% 

Vor crește investițiile 
pentru inițiativele legate 
de transformarea digitală 
și de eficientizarea 
costurilor
Creșterea îngrijorării directorilor generali 
cu privire la amenințările cibernetice și 
dezinformare se reflectă în accelerarea 
proceselor de transformare digitală în cadrul 
a tot mai multe organizații. Eforturile de 
digitalizare vor continua fără îndoială și în 
perioada următoare.

Privind în perspectivă, circa jumătate dintre 
directorii generali atât la nivel global, cât și 
în Europa Central și de Est și în România 
planifică creșteri exprimate prin două cifre 
procentuale în investițiile în transformarea 
digitală. De asemenea, aproape o treime 
(31%) dintre liderii de organizații la nivel 
global afirmă că investițiile lor în securitatea 
cibernetică vor crește cu 10% sau mai mult. 
Procentul omologilor din țara noastră care 
împărtășesc același punct de vedere este 
chiar mai mare (35%), în schimb ponderea 
în Europa Centrală și de Est este mai redusă 
(27%).

De ani buni, eficiența operațională reprezintă 
principala prioritate a directorilor generali 
atunci când vine vorba despre activitățile 
pe care le au în vedere pentru stimularea 
creșterii în următoarele 12 luni. Așadar, nu 
este de mirare că, atunci când sunt întrebați 
despre inițiativele privind eficientizarea 
costurilor, peste doi din cinci (43%) dintre 
executivii din țara noastră proiectează 
creșteri „double digit” privind investițiile 
pentru punerea în practică a acestora, 
procent superior celor înregistrate la nivel 
global (32%) și în Europa Centrală și de Est.

O situație asemănătoare se poate observa 
și în ceea ce privește capitalul uman. Liderii 
de organizații din România par mai hotărâți 
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investițiile în tehnologie organizațiile care 
vor încorpora profund Inteligența Artificială 
în experiența oferită clienților, în aplicațiile 
informatice și în sistemele interne (inclusiv 
cele de gestionare a riscurilor), astfel încât 
tot mai multe părți interesate (acționari, 
angajați, clienți, furnizori, autorități, media, 
comunitate, opinia publică) să aibă încredere 
în respectivele afaceri, în produsele, 
serviciile și rezultatele activității acestora.  

Peste jumătate dintre 
directorii generali din 
România au în vedere 
majorarea cu 10% sau 
mai mult a investițiilor 
în transformarea 
digitală   
   
Cum intenționați să 
schimbați investițiile 
pe termen lung în 
următoarele domenii 
în următorii trei 
ani, ca urmare a 
crizei provocate de 
pandemie?

Pe măsură ce liderii de companii se pregătesc pentru revenirea 
economică atât de anticipată și dezbătută, se naște întrebarea 
ce abordări de management ar trebui să păstreze organizațiile 
dintre cele utilizate ca mod de răspuns la criza sanitară din 2020. 
Rapiditatea în luarea deciziilor (care a constituit semnul distinctiv 
al comportamentului multor companii în pandemie) va fi păstrată 
cu siguranță de către majoritatea liderilor. Alte lecții învățate pe 
parcursul anului trecut care ar merita aprofundate în continuare 
sunt concentrarea managementului pe problemele vitale, implicarea 
și interacțiunea cu angajații la toate nivelurile ierarhice, revizuirea 
frecventă a deciziilor strategice și anticiparea efectelor acestora.
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„Restricțiile impuse de pandemie au demonstrat că atât companiile, cât și autoritățile 
se pot mobiliza și pot realiza în timp record proiecte de digitalizare amânate sau 
aflate în stadiu de discuție, pentru a putea funcționa la distanță. Anul 2020 a dat un 
impuls semnificativ transformării digitale, însă este foarte important ca acest demers 
să continue pentru a crește calitatea serviciilor și produselor, numărul locurilor de 
muncă și, implicit, Produsul Intern Brut. Fie că discutăm despre sectorul public sau 
despre cel privat, digitalizarea aduce beneficii incontestabile în primul rând utilizatorilor, 
cetățenilor, dar și angajaților din cadrul companiilor și administrației publice. România 
are infrastructura necesară pentru a accelera digitalizarea, însă trebuie să facă 
progrese în ceea ce privește integrarea diferitelor inițiative și proiecte într-o viziune 
strategică”.

Dinu Bumbăcea
Lider Servicii de Consultanță pentru Afaceri și Tranzacții 
PwC România
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Intensificarea eforturilor 
de măsurare și raportare 
în privința procesului de 
inovare, a strategiei de 
afaceri și a impactului 
asupra mediului
La un an de la debutul pandemiei, 
directorii generali sunt optimiști, atât în 
privința traiectoriei economiei globale, 
cât și a capacității propriilor organizații de 
a-și reinventa viitorul. Însă remodelarea 
companiilor presupune reconstruirea 
încrederii și livrarea rezultatelor către un 
public tot mai exigent. Iar pentru ca afacerile 
să recâștige încrederea părților interesate 
este nevoie de transparență cu privire la 
eficacitatea produselor, a serviciilor și a 
modelului de business.

La nivel global, peste jumătate (55%) dintre 
directorii generali afirmă că organizațiile 
lor trebuie să facă eforturi pentru a măsura 
mai mult inițiativele lor privind inovarea, 
iar în Europa Centrală și de Est procentul 
acestora este chiar mai mare (61%). De 
asemenea, 43% dintre liderii de organizații 
sunt interesați să îmbunătățească mijloacele 
de măsurare în ceea ce privește eficiența 
strategiei de afaceri (comparativ cu 48% în 
Europa Centrală și de Est).

De asemenea, aproape doi din cinci (39%) 
dintre executivii la nivel global consideră 
că organizațiile lor trebuie să facă mai mult 
pentru a măsura impactul acestora asupra 
mediului. De această dată, directorii de 
companii din Europa Centrală și de Est par 
mai puțin interesați, doar 26% dintre aceștia 
menționând că vor să măsoare mai mult 
acest aspect. Deși au multe preocupări pe 
agendă în această perioadă neobișnuită, 
directorii generali fac demersuri și pentru 
o raportare mai bună. La întrebarea care 
aspecte ar trebui să fie mai bine raportate, 
43% dintre liderii de afaceri aleg impactul 
asupra mediului, care înregistrează cel 
mai mare procent dintre toate categoriile 
analizate. Intenția de a face mai multe 
raportări cu privire la impactul asupra 
mediului este împărtășită și de executivii din 
cele mai mari cinci economii ale lumii (SUA, 
China, Japonia, Germania, Marea Britanie). 
Dacă directorii generali încep să aplice 
aceeași rigoare pe care o rezervă raportării 
financiare, ar trebui să urmeze acțiuni de 
protecție a mediului tot mai relevante și cu 
impact din ce în ce mai mare. 
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La nivel global, 38% dintre directorii de 
companii sunt de părere că organizațiile pe 
care le conduc trebuie să raporteze mai mult 
în ceea ce privește procesul lor de inovare. 
Într-o proporție apropiată, 37% dintre liderii 
de afaceri au în vedere comunicarea mai 
susținută în privința scopului organizațional 
și a valorilor.

În ceea ce privește interesul pentru o mai 
bună măsurare, pe următoarele două 
locuri după inovație și strategia de afaceri, 
în funcție de răspunsurile directorilor 
generali din Europa Centrală și de Est, se 
situează practicile privind forța de muncă 
(angajare, salarii și beneficii, diversitate și 
incluziune) și riscurile majore pentru afacere 
– menționate de 37% și, respectiv, 36% 

Global

dintre respondenții din regiune. Iar în privința unei mai bune raportări, 
directorii generali se concentrează cu predilecție către inovație 
(39%), scopul organizațional (motivul pentru care există compania) și 
setul de valori (36%) și riscurile majore (35%).

Strategia de afaceri, practicile privind forța de muncă și impactul 
asupra mediului sunt menționate de către 31%, 30% și, respectiv, 
29% dintre liderii de organizații din Europa Centrală și de Est. 

Directorii generali din România consideră că organizațiile lor trebuie 
să facă mai mult pentru a măsura inovația (55%), strategia de afaceri 
(47%), practicile privind forța de muncă (39%) și riscurile majore 
– ordinea coincide cu cea înregistrată la nivelul Europei Centrale 
și de Est. În privința unei mai bune raportări, interesul directorilor 
de companii din România se îndreaptă către strategia de afaceri 
(menționată de 36% dintre respondenții din țara noastră), scopul și 
valorile organizaționale (35%) și inovație (34%).

Directorii generali din România 
consideră că organizațiile 
lor ar trebui depună eforturi 
pentru a măsura și raporta 
mai mult în special în privința 
inovației și strategiei de 
afaceri
   
În privința cărora dintre 
următoarele aspecte considerați 
că organizația dumneavoastră ar 
trebui să facă mai mult pentru a 
le măsura?

În privința cărora dintre 
următoarele aspecte considerați 
că organizația dumneavoastră ar 
trebui să facă mai mult pentru a 
le raporta?
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Procentul directorilor generali care consideră că organizațiile ar trebui 
să facă mai mult pentru a măsura aceste aspecte

P
ro

ce
nt

ul
 d

ire
ct

or
ilo

r 
ge

ne
ra

li 
ca

re
 c

on
si

d
er

ă 
că

 o
rg

an
iz

aț
iil

e 
ar

 t
re

b
ui

 s
ă 

fa
că

 m
ai

 m
ul

t 
p

en
tr

u 
a 

ra
p

or
ta

 a
ce

st
e 

as
p

ec
te



PwC Global CEO Survey 2021 - Principalele rezultate pentru România |  39 

10% 20% 30% 40% 50% 60%0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Situațiile financiare
tradiționale

Situațiile
financiare tradiționale

Informațiile
financiare nestatutare

Informațiile
financiare
nestatutare

Impactul asupra
mediului

Impactul asupra mediului

Impactul
asupra mediului

Indicatorii non-financiari

Indicatorii non-financiari

Indicatorii
non-financiari

Practicile privind forța de muncă

Practicile privind
forța de muncă

Practicile privind forța de muncă

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Situațiile financiare
tradiționale

Informațiile financiare
nestatutare

Impactul asupra
comunității

Impactul asupra
comunității

Impactul
asupra comunității

Scopul
organizațional

Scopul
organizațional

Scopul
organizațional

Securitatea cibernetică

Securitatea cibernetică 

Securitatea cibernetică

Riscurile majore

Riscurile
majore

Riscurile majore

Strategia de afaceri

Strategia
de afaceri

Strategia
de afaceri

Inovația

Inovația

Inovația

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10% 20% 30% 40% 50% 60%0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Situațiile financiare
tradiționale

Situațiile
financiare tradiționale

Informațiile
financiare nestatutare

Informațiile
financiare
nestatutare

Impactul asupra
mediului

Impactul asupra mediului

Impactul
asupra mediului

Indicatorii non-financiari

Indicatorii non-financiari

Indicatorii
non-financiari

Practicile privind forța de muncă

Practicile privind
forța de muncă

Practicile privind forța de muncă

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Situațiile financiare
tradiționale

Informațiile financiare
nestatutare

Impactul asupra
comunității

Impactul asupra
comunității

Impactul
asupra comunității

Scopul
organizațional

Scopul
organizațional

Scopul
organizațional

Securitatea cibernetică

Securitatea cibernetică 

Securitatea cibernetică

Riscurile majore

Riscurile
majore

Riscurile majore

Strategia de afaceri

Strategia
de afaceri

Strategia
de afaceri

Inovația

Inovația

Inovația

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

dintre directorii generali din România 
consideră că organizațiile lor ar trebui 
depună eforturi pentru a cuantifica mai 
bine procesul de inovare

dintre liderii de companii din țara noastră 
sunt de părere că trebuie să realizeze 
o mai bună raportare / comunicare în 
privința scopului organizațional
și a valorilor

55% 

35% 

Mai multă raportare

Mai multă raportare

Mai multă măsurare și
mai multă raportare

Mai multă măsurare și
mai multă raportare

Mai multă măsurare

Mai multă măsurare

2%

4%

3%

6%

1%

1%

2%

3%

2%

Cercetare-dezvoltare și
crearea de produse

noi, inovatoare

2%

2%

4%

37% 21%

29% 27%

34% 29%

9% 29% 9%

8%

7%

2%

2%

1%

28% 13%

29% 16%

Publicitate și consolidarea
imaginii de marcă

43% 24%

40% 28%

41% 37%

44% 32%

41% 39%

40% 43%

34% 49%

33% 50%

32% 53%

42% 20%

5% 38% 19%

3% 41% 22%

30% 13%

7%

10%

29% 12%

22% 14%

31%

29%

23%

40%

34%

44%

27%

25%

17%

15%

11%

19%

12%

14%

13%

30%

33%

28%

42%

33%

40%

Stilul de conducere
(leadership) și

dezvoltarea talentelor

Inițiative în vederea
eficientizării costurilor

Transformare digitală

Programe de
creștere organică

Investiții de capital

37% 23%

31% 13%

28% 16%

41% 31%

39% 27%

3%

4%

4%

41% 35%

31% 11%

29% 14%

26% 9%

37%

42%

31%

23%

24%

17%

47%

45%

46%

Durabilitatea și inițiative
privind factorii de mediu, sociali

și de guvernanță corporativă

Securitatea cibernetică și
confidențialitatea datelor

Restructurarea
lanțului logistic

1%

9%

1%

4%

Scădere
moderată
( 3-9%)

Nici o
schimbare
(variație
între ±2%)

Creștere
semnificativă
(≥10%)

Creștere
moderată
(3-9%)

2%

4%

3%

6%

1%

1%

2%

3%

2%

Cercetare-dezvoltare și
crearea de produse

noi, inovatoare

2%

2%

4%

37% 21%

29% 27%

34% 29%

9% 29% 9%

8%

7%

2%

2%

1%

28% 13%

29% 16%

Publicitate și consolidarea
imaginii de marcă

43% 24%

40% 28%

41% 37%

44% 32%

41% 39%

40% 43%

34% 49%

33% 50%

32% 53%

42% 20%

5% 38% 19%

3% 41% 22%

30% 13%

7%

10%

29% 12%

22% 14%

31%

29%

23%

40%

34%

44%

27%

25%

17%

15%

11%

19%

12%

14%

13%

30%

33%

28%

42%

33%

40%

Stilul de conducere
(leadership) și

dezvoltarea talentelor

Inițiative în vederea
eficientizării costurilor

Transformare digitală

Programe de
creștere organică

Investiții de capital

37% 23%

31% 13%

28% 16%

41% 31%

39% 27%

3%

4%

4%

41% 35%

31% 11%

29% 14%

26% 9%

37%

42%

31%

23%

24%

17%

47%

45%

46%

Durabilitatea și inițiative
privind factorii de mediu, sociali

și de guvernanță corporativă

Securitatea cibernetică și
confidențialitatea datelor

Restructurarea
lanțului logistic

1%

9%

1%

4%

Scădere
moderată
( 3-9%)

Nici o
schimbare
(variație
între ±2%)

Creștere
semnificativă
(≥10%)

Creștere
moderată
(3-9%)

Europa Centrală și de Est

România
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Procentul directorilor generali care consideră că organizațiile ar trebui 
să facă mai mult pentru a măsura aceste aspecte

Procentul directorilor generali care consideră că organizațiile ar trebui 
să facă mai mult pentru a măsura aceste aspecte
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„Companiile se confruntă cu o avalanșă de noi provocări, care solicită răspunsuri 
rapide pentru a gestiona riscurile critice pe care pandemia le-a creat sau le-a 
amplificat. Și dacă până nu demult raportarea rezultatelor activității unei organizații se 
referea preponderent la trecut, paradigma începe să se schimbe, investitorii, autoritățile 
și celelalte părți interesate preocupându-se tot mai mult de viitor și solicitând 
companiilor informații despre perspectivele și scenariile în care modelele de afaceri 
ar putea avea succes sau ar putea eșua. Practic, crește diversitatea și complexitatea 
rapoartelor pe care organizațiile trebuie să le pregătească pentru a lua decizii 
informate. Iar digitalizarea a permis inovații în activitatea de măsurare și raportare, 
folosind roboți și analize complexe a volumelor mari de date, iar în prezent acestea își 
dovedesc utilitatea și eficiența mai mult ca niciodată”. 

Kenneth Spiteri
Lider Servicii de Audit
PwC România
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Ajustarea scopului 
organizațional pentru a 
reflecta mai bine rolul 
companiilor în cadrul 
societății
Per ansamblu, opiniile executivilor sunt mai 
polarizate în ceea ce privește schimbarea 
rolului organizațiilor în societate.

La nivel global, doar 28% dintre directorii 
generali declară că fac modificări în ceea 
ce privește scopul organizațiilor ca urmare 
a crizei cauzate de pandemie, iar alți 15% 
iau în considerare această schimbare. La 
polul opus, peste jumătate (55%) dintre cei 
intervievați susțin că aceste modificări nu 
sunt necesare sau că nu iau în calcul o astfel 
de acțiune.

În Europa Centrală și de Est, pandemia 
determină liderii de afaceri să reconsidere 
rolul companiilor lor în comunitate: aproape 
două treimi (63%) fac sau iau în considerare 

modificări ale motivului existenței 
organizației pentru a reflecta mai bine rolul 
pe care îl joacă afacerile lor în societate, 
semnificativ mai mult decât procentul la nivel 
global (43%). 

Există semne încurajatoare că directorii 
generali din România ies din criză cu un 
sentiment mai clar al scopului organizațional 
și conștientizează resursele de care au 
nevoie pentru a-l atinge. Liderii de afaceri 
din țara noastră sunt mai rezervați decât 
omologii lor la nivel regional în privința 
ajustării motivului existenței organizației, 
puțin peste jumătate (54%) fiind în favoarea 
schimbării, în timp ce 42% preferă să-l 
păstreze în forma actuală.

Da, facem
modificări

Nu luăm în
considerare
să facem
modificări

Nu, pentru
că nu
credem
că sunt
necesare
modificări

Nu încă,
dar ne
gândim 
să facem
modificari

26%10% 29% 34%

31%11% 23% 31%

45%10% 15% 28%

Părerile directorilor generali din România în privința schimbării scopului 
organizațional sunt mai polarizate în comparație cu cele ale omologilor la nivel 
regional  
   
Ca urmare a crizei provocate de pandemie, veți aduce modificări scopului organizațional 
pentru a reflecta mai bine rolul pe care organizația dumneavoastră îl are în societate?

dintre directorii generali din România 
declară că fac modificări în ceea ce 
privește scopul organizațional ca urmare 
a crizei cauzate de pandemie sau iau în 
considerare acest demers 

54% 

PwC Global CEO Survey 2021 - Principalele rezultate pentru România |  41 



42 

Capitalul uman și 
competitivitatea 
organizațiilor
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Optimism în privința 
creșterii numărului de 
angajați în următorii ani
Grija față de oameni a fost întotdeauna 
semnul distinctiv al unui bun management. 
Dar pentru ca o societate în ansamblul 
său să prospere este necesară 
extinderea acestei atitudini dincolo de 
granițele companiilor, la cadrul mai larg 
al comunităților în care își desfășoară 
activitatea aceste organizații.

În ciuda crizei cauzate de pandemie, circa 
doi din cinci dintre directorii generali afirmă 
că au reușit să păstreze relativ constant 
numărul de angajați în ultimele 12 luni.  

Din fericire, există și companii care au avut 
nevoie de personal suplimentar și au făcut 
angajări. Astfel, aproape unu din trei (30%) 
dintre directorii generali din România susțin 
că numărul de angajați din organizațiile lor 
a crescut în ultimele 12 luni, ponderea lor 
fiind mai mare decât la nivel global (24%) și 
regional (25%). Însă la polul opus un procent 
apropiat (31%) dintre liderii de afaceri din 
țara noastră declară că efectivul salariaților 
a scăzut în ultimul an. La nivel global 38% 
dintre respondenți afirmă că au fost nevoiți 
să renunțe la o parte dintre angajați.

Gradul de îngrijorare cu privire la 
disponibilitatea angajaților cu competențe 
cheie rămâne ridicat. Peste opt din zece 
(82%) dintre directorii generali din Europa 
Centrală și de Est și dintre omologii lor din 
România sunt preocupați de acest potențial 
pericol la adresa dezvoltării propriilor 
organizații. Disponibilitatea talentelor 
rămâne și anul acesta în topul celor mai 
importante zece amenințări de care directorii 
de companii sunt preocupați, atât la nivel 
global, cât și în Europa Centrală și de Est și 
în țara noastră. 

O distribuție echilibrată a companiilor 
din România din perspectiva evoluției 
numărului de angajați în ultimul an 
   
Cum a evoluat numărul de angajați din 
organizația dumneavoastră în ultimele 12 
luni? 

Deși admit faptul că este o provocare tot mai mare să găsească pe 
piață angajați talentați și în ciuda unor predicții cu privire la faptul 
că tehnologia și Inteligența Artificială vor transforma radical anumite 
meserii și vor elimina multe locuri de muncă, directorii generali rămân 
în general optimiști cu privire la majorarea numărului de angajați 
din organizațiile lor în următoarele 12 luni. Trebuie însă remarcat că 
ponderea liderilor de afaceri care estimează o creștere numerică a 
propriilor echipe este în general mai mic comparativ cu anii anteriori, 
excepție făcând Europa Centrală și de Est, unde se observă o 
majorare de două puncte procentuale, față de ediția precedentă, a 
respondenților care mizează pe un efectiv sporit de angajați. Astfel, 
46% dintre directorii generali din România consideră că numărul 
de angajați va crește în următoarele 12 luni. Deși procentul este 
puțin mai mare decât cele înregistrate la nivel global și regional, el 
marchează o scădere față de perioada 2018-2020 (53%).

Dacă se extinde orizontul de timp, crește gradul de optimism în 
privința majorării numărului de angajați. Opt din zece dintre directorii 
generali din România estimează o creștere a numărului de salariați în 
următorii trei ani. Procentul este semnificativ mai mare decât la nivel 
global și în Europa Centrală și de Est, unde circa două treimi dintre 
respondenți împărtășesc aceeași opinie.   
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25%

A scăzut
foarte mult
(≥10%)

A scăzut
moderat
(3-9%)

A crescut
foarte mult
(≥10%)

A crescut
moderat
(3-9%)

A rămas
aproximativ
la fel
(în limita 
a ±2%)

5%

27%

22%

20%

7%

11%

11% 5%

4%

39%

45%

39%

21%

19%
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dintre directorii generali din România 
estimează o majorare a numărului de 
angajați în urmatoarele 12 luni

46% 

44 
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Directorii generali din 
România sunt ușor mai 
optimiști decât omologii 
la nivel global și în 
regiune, însă mai rezervați 
comparativ cu anii trecuți, 
în privința evoluției pe 
termen scurt a numărului 
de angajați 
   
Cum vă așteptați să se 
schimbe numărul de 
angajați din organizația 
dumneavoastră în 
următoarele 12 luni?

18%

51%

23%

45%

20%

50%

49%

21%

48%

16%

52%

18%

54%

21%

50%
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8%

61%
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49%
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Va
scădea

Va
rămâne
la fel

Va
crește

13%19% 67%

12%21% 66%

8%11% 80%

Estimările privind evoluția 
numărului de angajați 
sugerează o îmbunătățire 
lentă și constantă a ocupării 
forței de muncă
   
Cum vă așteptați să se 
schimbe numărul de angajați 
din organizația dumneavoastră 
în următorii trei ani? 

Productivitatea, 
competențele și 
adaptabilitatea angajaților
Creșterea productivității prin tehnologizare 
și automatizare va reprezenta un factor 
determinant al redresării economice și 
va constitui un avantaj competitiv tot mai 
important. Unele companii pot prospera, în timp 
ce altele riscă să rămână în urmă în funcție de 
„investițiile digitale” pe care înțeleg că trebuie 
să le realizeze. Cu toate că doar circa unu din 
cinci dintre directorii generali la nivel global 
și regional (și 27% dintre omologii din țara 
noastră) se declară extrem de preocupați de 
inegalitatea economică ca amenințare pentru 
perspectivele de creștere a organizației lor, 
pandemia a amplificat diferențele și inegalitățile 
dintre indivizi, afaceri, țări sau regiuni și a 
ridicat întrebări despre modul în care se poate 
realiza un progres social și economic echilibrat. 
Recalificarea angajaților pentru a le permite 
pe deplin participarea la piața muncii poate 
conduce la crearea unor economii și societăți 
mai incluzive și mai durabile, care sporesc 
gradul de implicare a oamenilor și catalizează 
legături mai profunde între interesele societății 
în ansamblu și indicatorii de performanță 
economică și financiară a companiilor.

Productivitatea prin automatizare și 
tehnologizare reprezintă principalul aspect 
al strategiei privind capitalul uman pe care 
directorii generali îl iau în considerare pentru 
a îmbunătăți competitivitatea propriilor 
organizații – atât la nivel global, cât și în Europa 
Centrală și de Est și în România. Astfel, 36% 
dintre executivii la nivel global își propun să se 
concentreze asupra creșterii productivității prin 
intermediul digitalizării (procent mai mult decât 
dublu față de cel înregistrat în 2016, de 16%).

Directorii generali din Europa Centrală și de 
Est și din țara noastră sunt mai îngrijorați 
decât omologii lor la nivel global cu privire la 
disponibilitatea abilităților cheie ca potențială 
amenințare la adresa dezvoltării organizațiilor 
(82% dintre ei declarându-se preocupați sau 

dintre directorii generali din România se 
așteaptă la creșterea numărului de angajați 
în următorii trei ani

80% 
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extrem de preocupați de acest pericol, față 
de 72% la nivel global). Ca răspuns la acest 
factor perturbator, ei se declară interesați 
într-o pondere mai mare decât omologii la 
nivel global de adaptarea strategiei forței de 
muncă pentru a îmbunătăți competitivitatea 
prin automatizare (40% și, respectiv, 41% 
dintre respondenți menționând acest 
aspect).

Aproape o treime (32%) dintre liderii de 
afaceri la nivel global consideră cultura 
organizațională un alt element definitoriu 
pentru creșterea eficienței companiilor pe 
care le conduc.      

Directorii de companii din Europa Centrală și 
de Est au în vedere intensificarea implicării 
angajaților și îmbunătățirea comunicării cu 
aceștia, 39% dintre aceștia menționând 
acest element atunci când discută despre 
adaptarea strategiei de resurse umane 
la noile condiții de piață. Procentul este 
superior celui înregistrat la nivel global și în 
țara noastră (30%).

Liderii de afaceri din România sunt 
preocupați într-o măsură mai mare decât 
omologii lor la nivel global și regional de 

asigurarea competențelor necesare angajaților și de creșterea 
capacității de adaptare a acestora la o realitate dinamică și incertă. 
Aproape doi din cinci (39%) dintre respondenții din țara noastră 
iau în considerare acest aspect atunci când își ajustează strategia 
privind forța de muncă pentru ca organizațiile pe care le conduc să 
devină mai competitive.  

O „moștenire” pozitivă a pandemiei ar putea faptul că liderii de 
organizații au un sentiment mai acut al necesității de a se îngriji 
de sănătatea și bunăstarea angajaților lor. Aproape o treime dintre 
directorii generali din Europa Centrală și de Est și din țara noastră 
își propun să crească competitivitatea afacerii prin oferirea unor 
aranjamente de lucru flexibile și asigurarea unui echilibru între 
muncă și viața personală a angajaților. Într-o proporție apropiată 
(34%), executivii din România se concentrează pe managementul 
performanței ca instrument de sporire a productivității, procent 
semnificativ mai mare comparativ cu cele înregistrate la nivel global 
și regional.  

Comparativ cu omologii lor la nivel global, directorii generali din 
Europa Centrală și de Est și din România par preocupați într-o 
măsură mai mare de ajustări în privința salariilor, stimulentelor 
și beneficiilor acordate angajaților decât de aspectele legate de 
diversitate și incluziune. Totodată, se pare că respondenții din țara 
noastră sunt mai puțin interesați, față de omologii la nivel global și în 
regiune, de identificarea și pregătirea viitorilor lideri, doar 16% dintre 
ei afirmând că intenționează să aducă schimbări în privința acestui 
aspect pentru a avea un impact semnificativ asupra competitivității 
organizațiilor lor (față de 26% și, respectiv, 22%).  

dintre directorii generali din România au ca 
prioritate îmbunătățirea competențelor și 
adaptabilității angajaților pentru a asigura 
competitivitatea propriilor organizații

39% 
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Directorii generali din România au ca prioritate creșterea 
productivității prin automatizare și tehnologizare și manifestă 
o atenție sporită în privința îmbunătățirii competențelor și 
adaptabilității angajaților
   
Ce aspecte ale strategiei dumneavoastră privind forța de muncă veți 
schimba, dacă este cazul, pentru a avea cel mai mare impact asupra 
competitivității organizației dumneavoastră?

Notă: Respondenții 
au putut alege 
maximum trei 
variante de răspuns

31%

35%

39%

30%

39%

30%

32%

26%

34%

36%

40%

41%

Productivitatea obținută
prin automatizare și tehnologizare

Cultura organizațională și
conduita la locul de muncă

Implicarea angajaților și
comunicarea cu aceștia

Competențele și
adaptabilitatea angajaților

28%

31%

33%

26%

22%

16%

25%

8%

7%

21%

20%

34%

17%

18%

22%

Sănătatea și bunăstarea
forței de muncă

Abordarea privind
managementul performanței

Identificarea și pregătirea
viitorilor lideri

Diversitate și incluziune

Reputația de angajator etic și
responsabil din punct

de vedere social

17%

26%

24%

11%

15%

6%

8%

8%

3%

Salariile, stimulentele și
beneficiile oferite

Utilizarea de date și analize
privind forța de muncă

Amplasarea punctelor de lucru

Programele de
mobilitate globală

4%

2%

4%
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dintre directorii generali din România se 
concentrează pe creșterea productivității 
prin automatizare și tehnologizare, pentru a 
îmbunătăți competitivitatea organizației

41% 
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Guvernele și 
companiile – alianță 
pentru dezvoltare
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Volatilitatea politicii 
fiscale va influența 
structura costurilor 
companiilor
Vremurile dificile necesită măsuri radicale, 
astfel încât în multe țări ale lumii guvernele 
au accelerat cheltuielile, crescând 
substanțial datoria publică, pentru a 
atenua impactul pandemiei atât asupra 
economiei, cât și asupra populației. Fără 
îndoială, directorii generali sunt conștienți 
că acumularea datoriilor guvernamentale, 
pe măsură ce autoritățile intervin cu pachete 
de stimulente financiare, ar putea conduce 
la o majorare a taxelor, dar și de faptul că 
publicul se așteaptă ca și companiile să 
suporte o parte din costurile cauzate de 
pandemie.

Concurența transfrontalieră devine 
tot mai acerbă, iar guvernele dezvoltă 
scheme fiscale în favoarea interesului 
național, accentuând complexitatea 
pentru multinaționalele cu operațiuni 
globale. Va crește atât anxietatea, cât și 
responsabilitatea companiilor în legătură cu 
ce impozite trebuie să plătească și unde. 
De exemplu, companiile de tehnologie, care 
s-au dezvoltat în timpul pandemiei, s-ar 
putea confrunta cu o serie de „taxe digitale” 
în diferite zone ale lumii. Astfel, nu este o 
surpriză faptul că incertitudinea politicilor 
fiscale se menține în topul amenințărilor 
la adresa perspectivelor de creștere a 
organizațiilor.

Mai mult, mediul de afaceri se îndreaptă 
spre o transparență fiscală crescută. 
Aceasta este deja o normă în anumite părți 
ale lumii, iar în alte țări va reprezenta o 
schimbare majoră. 

În aceste vremuri extrem de provocatoare, 
tonul discuțiilor privind politicile fiscale tinde 

spre confruntare. De aceea, compromisul și colaborarea între țări, 
bazate pe corectitudine, echilibru și echitate, sunt mai necesare ca 
oricând. Se impun echilibru și echitate deoarece problema impozitării 
este una globală, afectând deopotrivă investițiile țărilor, operațiunile 
companiilor și munca și câștigurile oamenilor. Iar corectitudinea 
trebuie asigurată deoarece, împreună cu transparența, contribuie la 
reconstruirea încrederii în mediul de afaceri.

Schimbările în politicile fiscale, influențate de viteza de acumulare 
a datoriilor publice pe fondul pandemiei, vor determina organizațiile 
să-și reconsidere structura costurilor. Aceasta părere este 
împărtășită de aproximativ două treimi dintre liderii de afaceri la nivel 
global și în Europa Centrală și de Est. Procentul este și mai mare în 
România, unde peste trei sferturi (77%) dintre executivi au în vedere 
modificări în structura costurilor.   

Povara fiscală rămâne și anul acesta una dintre cele mai importante 
preocupări ale directorilor generali din România. Se pare că pentru 
țara noastră aceasta este mai degrabă o îngrijorare pe termen lung 
decât o nouă preocupare cu privire la modul în care guvernul a 
crescut cheltuielile ca răspuns la criza sanitară. Puțin peste jumătate 
(53%) dintre directorii de companii sunt de acord că modificările 
politicii fiscale ca urmare a majorării nivelului datoriei publice vor 
crește obligația fiscală totală a organizației (procent mai mic decât 
cel înregistrat la nivel global, de 60%). Însă ca răspuns la întrebarea 
despre creșterea poverii fiscale ca potențială amenințare la adresa 
perspectivelor de creștere a organizației, 51% dintre respondenții din 
țara noastră se declară extrem de preocupați (față de 30% la nivel 
global).

De asemenea, două treimi (66%) dintre directorii generali din 
România afirmă că schimbările în politica fiscală vor influența 
activitatea de planificare și procesul decizional în cadrul organizațiilor 
pe care le conduc, procent mai mare comparativ cu cele înregistrate 
la nivel global (57%) și regional (54%).

O altă consecință a politicilor fiscale volatile este, în opinia a puțin 
peste jumătate (52%) dintre directorii de companii din România, 
revizuirea strategiei privind capitalul uman.   

dintre directorii generali din România 
sunt de părere că modificările politicii 
fiscale cauzate de majorarea datoriei 
publice vor avea un impact asupra 
procesului de planificare și luare a 
deciziilor în propriile organizații

66% 
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„Politicile fiscal-bugetare au un impact foarte mare asupra mediului de afaceri. În 
ultimul an presiunile deja crescute asupra bugetului României s-au amplificat. Situația 
nu este una specifică doar țării noastre. Toate statele se confruntă cu deficite și datorii 
la niveluri record. Costurile crizei sunt foarte mari peste tot în lume pentru că statele 
au fost nevoite să intervină pentru susținerea afacerilor prin facilități fiscale, investiții 
și cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea efectelor pandemiei, care au 
însemnat creșteri ale datoriilor guvernamentale. România a avut pârghiile de intervenție 
limitate comparativ cu alte state, tocmai pentru că intrase în criză cu un deficit ridicat în 
zona de colectare. În ultimii ani, politica fiscală a fost mai mult prociclică, am consumat 
mai mult decât am investit, ne-am dus în zona de reducere a anumitor taxe și impozite, 
de introducere a anumitor excepții și evident acest lucru pe termen lung nu a fost de 
ajutor. Guvernul va trebui să identifice în continuare modalități de a sprijini mediul de 
afaceri, să facă investiții în economie, continuând consolidarea fiscală”.

Daniel Anghel
Lider Servicii de Consultanță Fiscală și Juridică
PwC România
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structura costurilor

65%
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totală a organizației mele

60%

Vor avea impact asupra procesului
de planificare și de luare a deciziilor

în organizația mea

57%

Vor determina organizația mea
să îșirecosidere strategia

privind forța de muncă

Vor determina organizația
mea își recosidere

amprenta geografică

44%

23%

22%

31%

Directorii generali sunt de părere că 
modificările politicii fiscale cauzate de 
majorarea datoriei publice vor conduce la 
revizuirea structurii costurilor
   
În ce măsură sunteți de acord cu 
următoarele afirmații în ceea ce privește 
modificările de politică fiscală cauzate de 
creșterea nivelului datoriei publice în țara în 
care vă desfășurați activitatea

Notă: Graficul indică procentajul respondenților care au declarat 
”acord” sau ”acord total”

Sarcină dificilă pentru guverne de a găsi un echilibru între 
dezvoltarea economică și imperativul protejării mediului
   
Cât de probabil este ca planul de redresare al guvernului în țara 
în care vă desfășurați activitatea să echilibreze în mod eficient 
nevoile economice pe termen scurt cu obiectivele de mediu pe 
termen lung?

Echilibrul fragil al revenirii 
economice „verzi”  
Deși sunt optimiști în legătură cu redresarea 
economică, directorii generali au opinii 
divergente atunci când sunt întrebați dacă 
statul va reuși o revenire „verde”, care 
să țină seama de nevoia de protejare a 
mediului. Astfel, la nivel global, 44% dintre 
liderii de organizații consideră că planurile 
guvernamentale ar putea îmbina armonios 
interesele economice imediate cu obiectivele 
de mediu pe termen lung. Doar 27% dintre 
omologii din Europa Centrală și de Est 
împărtășesc această opinie. La polul opus, 
peste jumătate (52%) dintre liderii de afaceri 
din regiune acordă șanse mici de reușită 
acestui demers al autorităților. Procentul 
este semnificativ mai mare decât cel 
înregistrat la nivel global (36%).

Poziția directorilor generali din România 
este mai apropiată de cea a omologilor 
din Europa Centrală și de Est. Astfel, 51% 
dintre cei intervievați afirmă că probabilitatea 
ca guvernul să asigure un echilibru stabil 
între nevoile economice pe termen scurt și 
obiectivele de mediu pe termen lung este 
mică, în timp ce doar 35% dintre liderii de 
companii din țara noastră cred în reușita 
acestui demers.        

Probabil Foarte
probabil

Foarte
puțin
probabil

Puțin
probabil

Nici
probabil,
nici
improbabil 

25%11% 17% 36% 8%

35%17% 18% 23% 4%

30%38%13% 10% 5%
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Prioritățile Guvernului, în 
opinia directorilor generali
În mod firesc, liderii de organizații 
consideră că cele mai importante aspecte 
pentru dezvoltarea societății trebuie să se 
regăsească și pe agenda autorităților. În 
opinia directorilor generali din România, 
ordinea primelor trei priorități pe care ar 
trebui să le aibă Guvernul rămâne ca în 
edițiile din 2015 și 2016 ale studiului:

• Crearea unui sistem fiscal eficient, opinie 
împărtășită de 71% dintre respondenți 
(comparativ cu 53% în 2014, 73% în 2015 
și 77% în 2016);

• Îmbunătățirea infrastructurii fizice și 
digitale, menționată de 68% dintre cei 
intervievați (față de 82% în 2013, 88% în 
2014, 62% în 2015 și 77% în 2016);

• Dezvoltarea unei forțe de muncă pregătite, 
educate și flexibile – părere susținută 
de 61% dintre participanții la studiu (în 
creștere de la 44% în 2013, 35% în 2014, 
52% în 2015 și 55% în 2016).

Aceleași trei demersuri sunt propuse ca 
priorități pe agenda guvernelor și de către 
directorii de companii de la nivel global, 
însă într-o ordine puțin diferită, cu accent 
mai mare pe capitalul uman: o forță de 
muncă adaptabilă și calificată (52% dintre 
respondenți), o infrastructură fizică și digitală 
îmbunătățită (50%) și un sistem fiscal mai 
competitiv și mai eficient (44%). În edițiile 
din 2015 și 2016 ale studiului, directorii 
generali solicitau autorităților să aibă ca 
principală prioritate eficientizarea sistemului 
fiscal și, de asemenea, să-și intensifice 
eforturile în vederea dezvoltării forței de 
muncă și îmbunătățirii infrastructurii.   

Aceste trei principale domenii de intervenție 
ale guvernelor sunt susținute și de liderii de 
afaceri din Europa Centrală și de Est: forța 
de muncă pregătită, educată și flexibilă 
este menționată de 68% dintre directorii 
de companii din regiune, un sistem fiscal 
eficient (55%), o infrastructură fizică și 
digitală adecvată (47%).  

De remarcat că procentul directorilor 
generali din România care sunt de părere 
că sănătatea și bunăstarea forței de muncă 
ar trebui să facă parte din lista primelor 
trei priorități ale Executivului este de 32%, 
o creștere semnificativă față de procentul 
de 14%, înregistrat în ediția din 2015 a 
studiului.

dintre directorii generali din România sunt 
de părere că infrastructura fizică și digitală 
ar trebui să reprezinte una dintre cele mai 
importante trei priorități ale Guvernului

68% 
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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 peste trei din cinci dintre 
directorii generali afirmă că organizațiile lor 
intenționează să colaboreze cu guvernele 
în scopul creării unei forțe de muncă 
înalt calificate și adaptabile. Aceasta 
demonstrează că respondenții sunt pe 
deplin conștienți de faptul că mediul de 
afaceri are un rol cheie în perfecționarea și 
recalificarea angajaților pentru a face față 
provocărilor și în asigurarea talentelor de 
mâine.

Companiile din România intenționează 
să sprijine Executivul pentru îndeplinea 
obiectivelor acestuia în domeniile 
considerate prioritare: sistem fiscal 
competitiv și eficient, infrastructură fizică și 
digitală adecvată, precum și forță de muncă 
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instruită și flexibilă. Așadar, cele mai importante priorități pe care 
liderii de organizații din țara noastră le doresc incluse pe agenda 
Guvernului se regăsesc în mare parte și în lista domeniilor în care 
companiile doresc să se implice.

Astfel, când li se cere să ordoneze în ordinea priorității rezultatele 
societale la a căror obținere mediul de afaceri ar trebui să contribuie 
activ, sprijinind demersurile statului, directorii generali din România 
plasează în fruntea listei crearea unei forțe de muncă înalt calificate, 
educate și flexibile, 63% dintre respondenții din țara noastră 
menționând acest aspect (comparativ cu 69% în 2014; 44% în 2015; 
74% în 2016). Procentul este apropiat de cele înregistrate pe plan 
global (61%) și în Europa Centrală și de Est (67%), cu mențiunea 
că omologii la nivel global și regional plasează pregătirea capitalului 
uman pe primul loc în topul priorităților – atât în ceea ce privește 
autoritățile, cât și pentru mediul de afaceri.

De asemenea, peste jumătate (55%) dintre organizațiile din țara 
noastră (39% la nivel global și 47% în Europa Centrală și de Est) 
doresc să sprijine guvernele pentru dezvoltarea unei infrastructuri 
fizice și digitale adecvate. Procentele marchează o creștere a 
interesului companiilor de a colabora cu statul cu privire la acest 

dintre directorii generali din România își 
exprimă disponibilitatea ca organizațiile lor 
să se alăture demersurilor Guvernului de a 
crea un sistem fiscal mai eficient 

51% 
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aspect, față de ediția din 2015 a studiului, 
atunci când 30% dintre directorii generali 
din România și 24% dintre omologii la nivel 
global îl menționau.  

Într-o proporție apropiată (51%), directorii 
de companii din România își exprimă intenția 
ca organizațiile lor să se alăture demersurilor 
Guvernului de a crea un sistem fiscal mai 
eficient (o creștere semnificativă față de 
procentul de 32% înregistrat în ediția din 
2015 a studiului). Omologii la nivel global și 
regional susțin această opinie într-o măsură 
mai mică, doar 18% (în scădere de la 27% în 
2015) și, respectiv, 25% dintre respondenți 

considerând acest aspect drept o prioritate pentru organizațiile lor 
în colaborarea cu autoritățile. Directorii generali la nivel global și în 
Europa Centrală și de Est sunt mai degrabă interesați de implicarea 
în eforturile guvernelor de a asigura sănătatea și bunăstarea forței 
de muncă. Astfel, aproape jumătate (46%) dintre liderii de afaceri 
la nivel global au pe agendă colaborarea cu autoritățile pe acest 
subiect (39% în Europa Centrală și de Est). Și în țara noastră 43% 
dintre directorii generali pun pe agendă sprijinirea statului în scopul 
menținerii sănătății resurselor umane.    

Într-o proporție mai mare decât omologii lor în Europa Centrală și 
de Est și în România, directorii generali la nivel global consideră că 
atenuarea schimbărilor climatice și reducerea daunelor provocate 
mediului ar trebui să fie o prioritate majoră pentru guverne, iar 
companiile să contribuie la atingerea acestui deziderat.
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Directorii generali din 
România sunt de acord 
că organizațiile lor trebuie 
să contribuie, alături de 
autorități, la dezvoltarea 
unei forțe de muncă 
educate, înalt calificate și 
adaptabile
   
Care dintre următoarele 
aspecte considerați că ar 
trebui să reprezinte cele mai 
importante trei priorități ale 
Guvernului?

Care dintre următoarele 
aspecte considerați că ar 
trebui să reprezinte priorități 
pentru implicarea mediului de 
afaceri alături de Guvern?

Notă: Pentru fiecare întrebare 
respondenții au putut alege 
maximum trei variante de răspuns P
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Procentul directorilor generali care consideră că aceste domenii

ar trebui să reprezinte cele mai importante trei priorități ale Guvernului

Implicarea
companiilor

Prioritățile Guvernului și
Implicarea companiilor

Prioritățile
Guvernului
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Forța de muncă, o prioritate.

O forță de muncă bine pregătită, instruită 
și adaptabilă este considerată prioritară 
atât pentru guverne, cât și pentru mediul 
de afaceri:
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„Ne-am obișnuit ca cele mai multe discuții pe tema viitorului educației și al muncii să 
fie purtate la nivel de aspirații, pe termen lung, cu planuri extrem de ambițioase care 
presupun investiții semnificative și o durată foarte mare de implementare. În actualele 
condiții, care pun o mare presiune pe întreaga societate, este necesar să discutăm ce 
soluții concrete avem la îndemână în acest moment pentru a ne adapta la exigențele 
pieței, îmbunătățind modalitățile în care învățăm și lucrăm. Guvernele din întreaga lume 
ar trebui să adopte o abordare agilă și proactivă pentru a stimula inițiativele naționale 
de îmbunătățire a competențelor și, de asemenea, să colaboreze cu companiile, 
instituțiile de învățământ și organizațiile non-profit. Pentru a obține rezultate relevante, 
considerăm că responsabilitatea educației trebuie împărțită între autorități, prin 
educația formală, și angajatori, prin programele de perfecționare continuă la locul de 
muncă”.

Ionuț Simion     
Country Managing Partner
PwC România
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