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Despre Sondaj: 

• 17 mai -17 iunie 2019 

• Executivi reprezentând 120 din totalul celor 430 de companii membre
AmCham
• 68 % companii cu cifra de afaceri anuală peste 5 milioane USD

• 32 % companii cu cifra de afaceri anuală sub 5 milioane USD

• 57% reprezentând companii din industrie – ITC, Sănătate, Automotive, FMCG, 
Banking & Financial Services

• 34% reprezentand companii din sectorul serviciilor – consultanță, servicii
profesionale, avocatură



1. Cum au fost rezultatele de business în 2018?
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2. Ce rezultate de business estimați pentru 2019?
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3. Cum apreciați actualul climat investițional și de afaceri 
din Romania? (alegeți un singur calificativ).

*Restul răspunsurilor până la 100% pentru fiecare din condițiile de piață menționate sunt în dreptul calificativelor Rea și Foarte Bună. 
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4. Care sunt principalele trei avantaje ale României
(maximum trei opțiuni): 
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5. Cum apreciați condițiile de piață din România (1/2):

*Restul răspunsurilor până la 100% pentru fiecare din condițiile de piață menționate sunt în dreptul calificativelor Rea (Bad)  și Precară (Poor).
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5. Cum apreciați condițiile de piață din România (2/2):

*Restul răspunsurilor până la 100% pentru fiecare din condițiile de piață menționate sunt în dreptul calificativelor Bună și Foarte Bună. 
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6. Selectați principalele trei măsuri ce trebuie adoptate pentru a 
îmbunătăți semnificativ profilul investițional al României: 
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7. Ce măsuri economice au fost benefice pentru mediul 
de afaceri în 2018 & 2019: 

 50% dintre respondenți nu au indentificat o măsură benefică.

 50%  au apreciat ca fiind benefice, în ordinea numărului de menționări:

menținerea cotei unice (12%)

menținerea facilităților fiscale pentru dezvoltatorii de software

creșterea salariilor în sănătate

scăderea cotei TVA pentru servicii turistice



8. Ce măsuri economice care au afectat negativ mediul 
de afaceri în 2018 & 2019: 

În ordinea numărului de menționări, au fost enumerate: 

Ordonanța 114/2018

Lipsa investițiilor în infrastructură și reducerea drastică a alocărilor bugetare
pentru investiții publice

 Instabilitatea politică

Modificările legilor justiției și ale codului penal

Instabilitatea cadrului fiscal – transferul contribuțiilor, split TVA.



9. Ce planuri de investiții are compania dvs. pentru 
România în 2019? 
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CONCLUZII

 Infrastructura este în prezent cea mai mare vulnerabilitate pentru competitivitatea
economică; creșterea economică poate fi sustinuta, doar dacă sunt derulate investiții
cu impact.

 În lipsa infrastructurii fizice, investitorii apreciază cel mai mult infrastructura digitala.
Capitalul uman rămâne in continuare un important factor diferențiator.

 Pe fondul lipsei de încredere generate de instabilitatea în plan politic, legislativ și fiscal,
calitatea României de stat membru UE devine un element primordial de competitivitate
economică ce denotă un transfer de încredere al comunității de afaceri de la autoritățile
naționale către instituțiile europene.



 Măsura apreciată ca avand impactul cel mai pozitiv este menținerea cotei unice de

impozitare, în timp ce OUG 114/2018, prin modul netransparent de adoptare dar și prin

implicațiile pentru multe sectoare economice conduce topul măsurilor economice cu

impact negativ.

 Cifrele privind deciziile de extindere a investițiilor în România sunt puternic condiționate

de stabilitatea politică, de derularea investițiilor în infrastructură și de creșterea

performanței administrației publice. Suficient de multe companii nu includ România în

planurile de investiții anul acesta, și în cazul celor care au decis să investească, predomină o

atitudine prudentă iar volumul investițiilor este relativ mic.

CONCLUZII




