
 

 

Noul sondaj de opinie al întreprinderilor europene dezvăluie perspective pozitive pentru 

anul 2018, însă cresc preocupările pentru abilitățile de nepotrivire 

Întreprinderile europene sunt în general optimiste în privința vânzărilor, angajărilor și 

investițiilor pentru anul viitor, toate aflate pe o traiectorie ascendentă, însă îngrijorarea 

privind accesul la muncitorii calificați este în creștere.  Acestea sunt  principalele rezultate ale 

Sondajului Economic EUROCHAMBRES pentru anul 2018 ((SEE 2018), cea de-a 25-a 

evaluare anuală consecutivă privind așteptările comunității de afaceri, care se bazează pe 

răspunsurile a peste 50.000 de întreprinderi din 23 de țări. 

Arnaldo Abruzzini, CEO-ul EUROCHAMBRES a declarat: Întreprinderile Europei se 

îndepărtează de modul de supraviețuire post-criză orientându-se către extindere, după cum 

se reflectă acest lucru în creșterea economică, rata șomajului redus și sporirea comerțului 

internațional. Politicile trebuie să întărească această tendință pozitivă, nu să pună piedici, 

iar accesul la competențe și reducerea barierelor comerciale trebuie să fie în topul 

priorităților. 

Principalele rezultate ale SEE 2018: 

 Lipsa muncitorilor calificați se clasează pe locul 2 (anul trecut s-au clasat pe locul 

4) printre provocările anului 2018; 

  Perspectiva Brexitului este provocarea numărul 1 pentru întreprinderile irlandeze, 

însă mai puțin pentru celelalte state participante la SEE 2018; 

 Așteptările privind vânzările interne au crescut ușor față de anul trecut, însă  aparent 

rămân o sursă de incertitudine pentru întreprinderi, întrucât cererea internă se situează 

din nou în top; 

 Perspectivele privind vânzările la export în cadrul și în afara Uniunii Europene sunt 

mai mari mari decât în 2017, în ciuda situației geopolitice incerte; 

 Așteptările privind ocuparea forței de muncă depășesc pentru prima dată nivelul de 

dinaintea perioadei de criză; 

 Prognozele de investiții continuă tendințele ascendente care se reflectă în 

îmbunătățirea condițiilor de finanțare și ratele scăzute ale dobânzilor.  

Camerele de Comerț sunt preocupate de faptul că perspectivele în general pozitive vor fi 

subminate dacă nepotrivirea de abilități nu va fi abordată rapid și eficient. Întreprinderile sunt 

pregătite să ofere locuri de muncă, însă rezultatele sondajului relevă faptul că identificarea 

personalului cu abilități potrivite este o îngrijorare tot mai mare. Acest aspect este atât în 

dauna sectorului economic, cât și a celui social. Avem nevoie de o mobilitate mai mare 

pentru piața muncii din întreaga UE, programe de ucenicie îmbunătățite și formare 

profesională, precum și interacțiune îmbunătățită între lumea  educației și lumea afacerilor, 

a adăugat Abruzzini. 
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