
Creștere prin strategii 
intensive și extensive

Tendințe și priorități în anul 2018
Sondaj de opinie a directorilor financiari din România

O proporție semnificativă a companiilor (63%) 
estimează o tendință de creștere a veniturilor în 
următoarele 12 luni. 

Cele mai frecvente strategii vizate pentru creștere 
țin de lansări de noi produse/ servicii (29%) sau 
extinderea capacității de producție existentă (23%). 
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priorități pentru 
directorii financiari4

Directorii financiari se mențin optimiști cu 
privire la evoluția sectorului de activitate și a 
propriei organizații în 2018 comparativ cu 2017
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Există o lipsă de previzibilitate în sistemul fiscal și 
dorința unei mai mari stabilități pe termen mediu și 
lung. Peste jumătate dintre companiile participante la 
studiu consideră că legislația fiscală este interpretată 
arbitrar și procedurile sunt greu de aplicat, în timp ce 
înca 40% reclamă lipsa dialogului și imprevizibilitate 
în relațiile cu administrația fiscală.
 
Există o serie de riscuri în domenii de conformitate 
pentru care companiile își manifestă interesul unei 
verificări externe independente: riscul fiscal, 
eficacitatea sistemului de control intern al procesului 
de raportare financiară, respectarea reglementărilor 
și măsurarea indicatorilor cheie de performanță.
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Pentru 68% din respondenți, îmbunătățirea 
eficienței prin automatizare reprezintă o 
prioritate pe agenda anului 2018.
71% dintre respondenți consideră tehnologia 
învechită ca fiind o piedică în calea dezvoltării 
și profitabilității, iar aproape 9 din 10 directori 
financiari estimează o creștere a costurilor cu 
tehnologia. 
Aproximativ 63% dintre respondenți au 
investit până la 500.000 EUR în tehnologie, 
restul raportând investiții în tehnologie care 
depășesc această sumă.
Principalele arii vizate în viitor pentru investiții 
în tehnologii noi sunt aria operațională, 
gestionarea și securitatea datelor și 
experiența clientului.
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Principalii factori de risc pentru creșterea rentabilității sunt creșterea 
costurilor salariale (59%), concurența (54%) și creșterea numărului de 
reglementări (53%).
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Recrutarea și păstrarea personalului reprezintă o prioritate ridicată în opinia a 16% din 
respondenți, în timp ce 66% din aceștia o consideră o prioritate pe agenda anului 2018. 
De asemenea, 40% din respondenți estimează o creștere majoră a costurilor salariale în 
următorii 3 ani. Creșterea costurilor salariale reprezintă totodată, în opinia a 59% din 
respondenți, un impediment major în creșterea rentabilității organizației în următorii 3 ani
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