Tendințe și provocări în HR
Studiu despre percepția directorilor executivi și
directorilor de HR cu privire la provocările strategice ce
marchează transformarea funcției de HR – Ediția 2017

SAMPLE
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De ce un studiu despre provocările strategice ale funcției de HR?

SAMPLE

▪

În ultimii ani funcția de HR a început să facă trecerea de la un rol tranzacțional, consacrat, la unul transformațional, cu o
contribuție cu adevărat strategică pentru companie. În această evoluție un aport important îl are tehnologia, care preia
povara proceselor rutiniere de pe umerii echipei de HR.

▪

În acest raport facem o analiză comparativă a răspunsurilor primite la chestionarul studiului în edițiile 2017 și 2016.
De asemenea prezentăm diferențele dintre răspunsurile directorilor generali și ale directorilor de HR în 2017.

▪

În companiile cu o funcție de HR avansată, aceasta înseamnă programe de talent management, implicare
sistematică în creșterea brandului de angajator în interiorul și în exteriorul companiei, campanii de recrutare
inovatoare, programe de mentorship, de coaching, dar și asigurarea succesiunii pentru funcțiile cheie prin
dezvoltarea viitorilor lideri.

▪

Totuși, pentru toate companiile, dinamica demografică, instabilitatea mediului de afaceri, precum și presiunile aduse de
aspirațiile diferite ale generațiilor Y și Z, aduc provocări strategice pe care ne dorim să le identificăm prin acest studiu.
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TOP 5 CONCLUZII
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Principalele rezultate ale studiului

SAMPLE

Acest studiu sondează percepțiile directorilor executivi din top managementul companiilor și ale directorilor de HR cu privire la
provocările strategice care stau în fața funcției de HR în anul 2017. Chestionarul, la care s-au primit 207 răspunsuri, a fost aplicat
în perioada 6 septembrie – 30 octombrie 2017. Raportul prezintă analiza comparativă a rezultatelor ediției 2017 cu cele de la
ediția 2016. Studiul a fost realizat în colaborare cu Business Mark.

Cea mai importantă
provocare strategică
din HR

Provocarea strategică
pentru care echipele de HR
sunt cele mai pregătite

60%

37%

Retenția angajaților cu
potențial ridicat și cu
performanțe deosebite

Crearea unei culturi
organizaționale care să
aducă un avantaj competitiv
companiei

Resursa majoră folosită
pentru a răspunde cu succes
provocărilor din HR

44%
Competențele de specialitate
solide ale personalului din
structura echipei de HR
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Acțiunea esențială care va da
o dimensiune mai strategică
funcției de HR

61%
Implicarea conducerii
executive a companiei în
dezvoltarea strategiei de HR

DATE DEMOGRAFICE
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1. Date demografice

SAMPLE

Numărul de angajați

Tipul companiei

Companie cu

Companie cu

capital majoritar

capital majoritar

românesc - 59%

străin - 41%

Peste 1000 angajați

Între 500-1000

Societate cu capital privat

Societate listată la bursă
(BVB, AERO)

17%

7%

Între 250-500

85%

15%

Între 100-250

22%

9%
Între 50-100

Societate cu capital de
stat/instituție de stat

4%

Companie de portofoliu a unui
fond de investiții

2%

11%

Între 10-50

Sub 10 angajați

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0
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20%

8%

2. Date demografice

SAMPLE

Industrie/sector

Cifra de afaceri (2016)

Producție industrială

20%

Comerț (retail și wholesale)

12%

Industria farmaceutică și sănătate
Consultanță

5%

Agricultură

5%

Transporturi

4%

Tehnologia informației (IT)

4%

Servicii financiare non-bancare

4%

Producție de bunuri de larg consum

4%
2%

Telecomunicații

2%

Petrol și gaze

2%

Media, publicitate, marketing și PR

2%

Energie și utilități

2%

Alte servicii

Între 50-100 milioane EUR

Între 10-50 milioane EUR

10%

17%

3%

Turism

Construcții și imobiliare

15%

7%

Industria alimentară

Servicii financiar-bancare

Peste 100 milioane EUR

8%

Între 1-10 milioane EUR

Sub 1 milion EUR

1%
13%

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0
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32%

26%

3. Date demografice

SAMPLE

Locația sediului social (județ)
București

39%

Cluj

HR Manager

11%

Iași

9%

Ilfov

40%

HR Director

14%

6%

Brașov

5%

Timiș

3%

Prahova

3%

Constanța

3%

Argeș

3%

Mureș

2%

Maramureș

2%

Bihor

2%

Arad

1%

Alba

1%

Alt județ

Funcția respondentului

Șef de departament

11%

CEO/Președinte/Managing
Director/Director General

11%

HR Business Partner

8%

Chief Human Resources Officer
(CHRO)

2%

Membru al Consiliului de
Administrație

2%

Altă funcție:

10%

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0
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12%

REZULTATELE
STUDIULUI
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ROLUL STRATEGIC
AL FUNCȚIEI DE HR
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Cât de importante sunt următoarele provocări strategice din zona de HR pentru
1.a compania dumneavoastră? (acordați un scor - de la 1 la 5, sau N/A - pentru fiecare
variantă de răspuns)

SAMPLE

Top 5 provocări strategice din HR
2017

2016

Retenția angajaților cu potențial ridicat și a celor cu performanțe deosebite

6.

Menținerea unui nivel ridicat de implicare a angajaților

2.

Asigurarea competențelor de conducere care să ajute organizația să răspundă la
noile cerințe de business și la ritmul rapid al schimbărilor

3.

Crearea unei culturi organizaționale (valori, credințe, comportamente) care să
dea un avantaj competitiv companiei

1.

Crearea și menținerea unui mediu de învățare care răspunde rapid nevoilor de
dezvoltare ale angajaților, prin folosirea tehnologiei

5.

4.39

4.60

4.53
4.49
4.35
4.28
4.20
4.17

4.02

4.18

Locul în topul nivelului de pregătire

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0

În anul 2017, principalele provocări strategice cu care se confruntă companiile din România la nivelul funcției de HR sunt mai acute decât în anul
2016. Astfel, retenția angajaților cu potențial ridicat trece pe locul întâi, iar scorul importanței crește de la 4,39 la 4,69. Menținerea unui nivel ridicat de
implicare a angajaților este acum pe locul al doilea, după ce anul trecut a ocupat locul întâi. Din păcate, nivelul de pregătire al firmelor lasă de dorit,
deoarece provocarea numărul unu este abia locul șase în topul capacității companiilor de a adresa eficient această provocare.
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Cât de importante sunt următoarele provocări strategice din zona de HR pentru
1.b compania dumneavoastră? (acordați un scor - de la 1 la 5, sau N/A - pentru fiecare
variantă de răspuns)

SAMPLE

Toate răspunsurile
PROVOCĂRI STRATEGICE DIN HR

2016

2017

Retenția angajaților cu potențial ridicat și a celor cu performanțe deosebite

4.39

4.60

Menținerea unui nivel ridicat de implicare a angajaților

4.49

4.53

Asigurarea competențelor de conducere care să ajute organizația să răspundă la noile cerințe de
business și la ritmul rapid al schimbărilor

4.28

4.35

Crearea unei culturi organizaționale (valori, credințe, comportamente) care să dea un avantaj
competitiv companiei

4.17

4.20

Crearea și menținerea unui mediu de învățare care răspunde rapid nevoilor de dezvoltare ale
angajaților, prin folosirea tehnologiei

4.02

4.18

Managementul proceselor de re-design organizațional pentru o mai bună adaptare la strategiile de
business sau la schimbările din piață

3.98

4.05

Folosirea tehnologiei si a posibilităților existente în această eră digitală pentru a oferi servicii de HR
superioare organizației

3.78

3.93

Folosirea unor tehnici de gândire practică si creativă, de tip design thinking, pentru a face din HR o
funcțiune centrată mai puțin pe procese și mai mult pe oameni și pe experiențele acestora

3.90

3.90

Folosirea mai eficientă a datelor analitice despre angajați pentru a gestiona mai bine forța de lucru

3.69

3.63

Accesarea și integrarea “resurselor urmane contingente”, ținând cont de noile reglementări din
legislația muncii

3.08

3.46
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2.

Care sunt provocările de HR, nemenționate la întrebarea anterioară, pe care credeți
că le va întâmpina firma dumneavoastră în următorii 1-3 ani?

SAMPLE

Toate răspunsurile
2017

Lipsa absolvenților competenți și motivați

67%

Lipsa specialiștilor, a meseriașilor

61%

Adaptarea la schimbări legislative incoerente

54%

Implicarea directă a angajaților în procesele de dezvoltare personală

36%

Scurtarea perioadelor de lucru la un angajator

34%

Răspunsuri: 207
Au omis întrebarea: 0

Din răspunsurile deschise primite la această întrebare descoperim încă și mai multe provocări strategice aflate pe agenda organizațiilor în ceea ce
privește funcția de HR: lipsa absolvenților competenți și motivați (67% dintre companiile respondente), lipsa specialiștilor și a meseriașilor (61%),
nevoia de adaptare la schimbările legislative incoerente (54%), lipsa proceselor de implicare directă a angajaților în dezvoltarea personală (36%) și
scurtarea perioadelor de lucru la un angajator (34%).
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DATE DE CONTACT
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Date de contact și mulțumiri

SAMPLE

Constantin Măgdălina

Elena Badea

Daniel Drăgan

Expert, Tendințe și
Tehnologii Emergente
costin.magdalina@gmail.com

Managing Partner
Valoria Business Solutions
elena.badea@valoria.ro

Managing Partner
Business Mark
daniel.dragan@business-mark.ro

Dorim să le mulțumim tuturor celor care au răspuns chestionarului trimis pentru realizarea
acestui studiu. Am fost încântați să constatăm interesul pentru această temă, dar și
răspunsurile prompte. Acest studiul a fost realizat în parteneriat cu Business Mark.
Despre Valoria
Valoria Business Solutions este o companie de training, consultanță și coaching. Misiunea companiei este aceea de a transforma în valoare
potențialul echipelor și organizațiilor. Competența, încrederea, inovația și pasiunea sunt valorile pe care le susținem prin tot ceea ce facem.
Credem în oameni și în aspirația lor de împlinire personală și profesională și în dorința lor de a-și accelera potențialul. Aflați mai multe despre noi
pe: www.valoria.ro.
Aceasta este o analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin
cercetări de piață extinse, pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de
aceea se recomandă apelarea la asistenţă specializată înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.
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Valoria Business Solutions SRL
Training I Consultanță I Coaching
Elena Badea, Managing Partner
Mobil: 0726 13 99 02
Email: elena.badea@valoria.ro
Web: www.valoria.ro
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