
Tendinţe în Piaţa de Logistică 
din România 2022 

BENCHMARK RESEARCH

O privire de ansamblu, realistă a industriei. 
O lungă călătorie către adoptarea noilor tehnologii 
și dezvoltarea capacităţilor digitale. 

Cu sprijinul



Scopul acestui sondaj este de a analiza 
tendinţele,  inovaţ i i le ,  oportunităţ i le și 
provocările cu care se confruntă companiile de 
logistică, în special în ceea ce privește 
depozitarea. 

Raportul rezultat va oferi logisticienilor un 
instrument care să-i ajute să-și dezvolte 
strategia de afaceri, astfel încât să asigure o 
profitabilitate consecventă. 
Cei care au răspuns la toate întrebările din 
sondaj vor primi o copie a raportului la adresa 
de e-mail transmisă la sfârșitul chestionarului.

Acest sondaj a fost realizat cu sprijinul 
SMART ID și Zebra.



Metodologie

Cum?
Chestionar CAWI 
(Computer Assisted 
Web Interviewing)

Cu cine?
Acest studiu se bazează pe un 
chestionar trimis către 335 de 
persoane - directori generali și 
directori de departamente ai 
companiilor din următoarele 
industrii: logistică și transport, 
producţie (FMCG, auto, modă, 
ambalaje), construcţii, farma și 
retail.

Ce eșantion?
103 respondenţi 

Când?
Septembrie - Noiembrie 2022
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1. Câte depozite opera i?ţ

Anul trecut (2021),  jumătate dintre 
respondenţi (50,85%) operau de la două 
până la cinci depozite, dar anul acesta au 
rămas doar 42,16%, care încă reprezintă (de 
departe) cea mai largă categorie.

Categoria celor care operează un singur 
depozit se menţine în continuare pe locul doi, 
chiar dacă a scăzut de la 31,36% la 27,45%. 
Această scădere se vede, de fapt, în evoluţia 
celorlalte 2 categorii („6 până la 10 depozite” 
și „peste 10 depozite”), care arată creșterea 
numărului de depozite operate din 2021 până 
în 2022. În cazul respondenţilor care 
operează „peste 10 depozite”, numărul este 
mai mult decât dublu faţă de anul precedent. 

Putem remarca faptul că tendinţa de 
dezvoltare a numărului de depozite arată o 
trecere clară de la suprafeţe mici la 
suprafeţe mai mari.

Această evoluţie subliniază o creștere 
semnificativă a volumelor de operaţiuni ale 
afacerilor respondenţilor. Chiar și așa, 
precum în 2021, mulţi dintre operatori caută 
sau folosesc soluţii alternative pentru 
suprastocuri și pentru stocuri în exces.

Respondenţii care operează mai mult de 
șase depozite includ companii de distribuţie 
care oferă servicii de livrare în 48 de ore. 
Astfel de companii trebuie să opereze 
depozite regionale pentru a putea oferi 
același nivel de servicii.

O altă categorie de responden i, cu ţ
capacitate mai mare de 6 depozite, este 
reprezentată de companii de distribu ie care ţ
livrează servicii în maxim 48h. Aceste 
companii sunt nevoite să coordoneze 
depozite regionale pentru atingerea 
aceluiași nivel de serviciu. 

O privire realistă asupra industriei. 
Lungul drum către implementare de tehnologii noi și 
dezvoltarea de capabilităţi digitale.

I. Logistica azi 

Schimbări la nivelul pieţei
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Deși faţă de anul trecut numărul respondenţilor a scăzut ușor (de la 118 la 103), datele primite 
îndeplinesc totuși criteriul de masă critică pentru a considera rezultatele statisticilor ca fiind exacte 
și relevante. 
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Această tendinţă ascendentă semnificativă s-a manifestat în principal datorită unei creșteri 
continue a disponibilităţii noi și moderne în cadrul parcurilor logistice din vecinătatea marilor 
centre industriale (București, Cluj, Timișoara, Brașov, Sibiu, Iași, Arad).

Aproape 10% din totalul respondenţilor (de 
aproape două ori mai mulţi decât anul trecut) 
au atins deja pragul de 100.000 de metri 
pătraţi, respectiv 200.000 de metri pătraţi. 
Acest grup include companiile care oferă 
servicii de depozitare interioară pentru 
mărfuri generale.
Majoritatea respondenţilor din acest grup 
operează în sectorul retail și în industria 
FMCG. Prin urmare, astfel de depozite oferă 
adesea instalaţii de depozitare cu tempe-
ratură controlată. 

Majoritatea respondenţilor care 
operează spaţii de depozitare de 
peste 200.000 de metri pătraţi 
folosesc resurse și operaţiuni 
interne. Scăderea acestui grup 
(aproape jumătate faţă de anul 
trecut) arată o tendinţă constantă 
de externalizare a operaţiunilor lor 
către furnizori de servicii de 
logistică integrată.

2. Care este suprafaţa totală de depozitare?

2,94%

75,49%

21,57%

Depozitare la exterior

Depozitare la interior
Mixt - interior şi exterior

3. Ce tip de servicii 
de depozitare oferiţi?

Totuși, trei sferturi dintre respondenţi oferă 
în principal servicii de depozitare în interior, 
ponderea acestora fiind aproape aceeași 
faţă de cifrele din 2021. Schimbarea se vede 
la operatorii care anterior aveau doar 
operaţiuni în aer liber. Comparativ cu anul 
trecut, aproximativ 40% dintre aceștia au 
adăugat și operaţiuni în interior, acest lucru 
are un impact asupra categoriei de mixt, 
care crește de la o pondere de 19,49% în 
2021 la 21,57%.
În general, un număr mic de industrii 
utilizează depozitarea în aer liber (materii 
prime, materiale de construcţie), așa cum se 
arată în graficul de mai sus. Companiile de 
utilităţi și comercianţii de bricolaj folosesc 
soluţii mixte de stocare.

TENDINŢĂ: 

Externalizare 
servicii 

logistice
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Cât de inovatoare este 
industria de logistică? 

În logistică totul pornește de la client. De la cererile și 
așteptările clienţilor. Dar și acestea suferă schimbări 
dramatice.  Sunt pregătiţi logisticienii să inoveze?

4. Ce industrii deserviţi?

53,92%

21,57%

15,69%

18,63%

7,84%

28,43%

13,73%

28,43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BUNURI GENERALE

MATERII PRIME PENTRU DIVERSE MĂRFURI

ÎMBRĂCĂMINTE

MĂRFURI ÎMBUTELIATE

PRODUSE FARMACEUTICE

TEMPERATURĂ CONTROLATĂ

MĂRFURI PERICULOASE (ADR)

ALTELE.

Procentele de mai sus acoperă serviciile de 
depozitare atât în interior, cât și exterior.
Mai mult de jumătate dintre participanţi 
(53,92%) oferă servicii pentru industria 

bunurilor generale. Urmează industria cu 
temperatură controlată (28,43%), materii 
prime (21,57%) și mărfuri  îmbuteliate 
(18,63%).
În general, variaţia acţiunilor (faţă de 2021) 
este  înt r-adevăr  mică ,  cu  excep ţ i i 
semnificative în industria mărfurilor 
îmbuteliate, care aproape s-a dublat și în 
industria produselor farmaceutice, care a 
scăzut cu un sfert.
Un procent mare de respondenţi - aproape o 
treime - deservesc alte industrii, cum ar fi: IT 
și electronică, auto, încălţăminte, cosme-
tice, materiale de construcţii, aparate 
electrice, mobilă și accesorii pentru casă.

Acest studiu a acoperit 
u n  n u m ă r  m a r e  d e 
indust r i i  cu  cer in ţe 
diferite; prin urmare, este 
relevant din mai multe 
perspective.



Procentul mic de servicii cu valoare 
adăugată se datorează diversităţii mari a 
industriilor care au răspuns acestui 
chestionar, întrucât FMCG-ul și retail-ul 
sunt principalele fonduri comune ale 
acestui tip de activităţi, iar aceste sectoare 
reprezintă doar o fracţiune din respondenţi.

Gestionarea stocurilor și a comenzilor ocupă primul loc în 
rândul operaţiunilor logistice desfășurate în depozitele operate 
de respondenţi.

Răspunsurile dezvăluie încă o dată, precum 
în anul precedent, că lanţul de aprovizionare 
este încă subdezvoltat și, deși concentrarea 
asupra clienţilor este puternică, vizibilitatea 
și asistenţa clienţilor nu sunt întotdeauna 
beneficii disponibile de-a lungul întregului 
lanţ.

Mai mult decât atât, retururile sunt 
gestionate, încă în mare măsură, în afara 
sistemului (manipularea manuală a 
retururilor). Prin urmare, implicarea 
companiilor este percepută ca fiind destul 
de scăzută.
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5. Ce fel de activităţi generale de logistică desfășuraţi 
in-house sau pentru clienţii dumneavoastră?

Deoarece aceasta este o întrebare cu 
răspunsuri multiple, analiza răspun-
surilor a relevat că 10 companii dintr-un 
total de 14 desfășoară toate operaţiunile 
menţionate mai sus ca parte a activităţii 
lor obișnuite.

94,12%

14,71%

45,10%

75,49%

37,25%

63,73%

5,88%
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Altele.
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6. Ce activităţi de transport desfășuraţi in-house 
sau pentru clienţii dumneavoastră?

Se recuperează încet și volumele pierdute în 
transportul multimodal din cauza pande-
miei și se simte o revigorare a transportului 
feroviar pe fondul lipsei de capacitate de 
transport rutier și de șoferi la nivel naţional.

Serviciile de livrare de colete au 
înregistrat o scădere semnificativă. 
Creșterea pieţei de comerţ electronic 
înregistrată în 2021 și 2020 s-a atenuat, 
dar livrările de comerţ�electronic repre-
zintă încă o parte semnificativă a 
transportului.

66,67%

47,06%47,06%

27,45%

67,65%

21,57%19,61%
26,47%

16,67%

3,92%
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Altele. 

Transportul cu 
încărcătură completă 
rămâne tipul dominant 
de transport.

 27%

ë
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Este interesant că au apărut pentru prima oară activităţile de procesare și/sau distrugere. 
Deciziile sunt luate la nivel financiar și operate la nivel logistic. 

Aici, 19 companii desfășoară toate activităţile de depozitare menţionate, iar ca domeniu de 
activitate, acestea reprezintă în mare parte industria operatorilor logistici.

Majoritatea depozitelor efectuează operaţiuni de bază de tip 
recepţie paleţi/cutii și ridicare paleţi/cutii, indiferent de 
industrie, fie că este vorba de producţie/distribuţie sau de alte 
operaţiuni logistice. Nu apare o modificare semnificativă a 
ponderii, cu excepţia operaţiunilor cu paleţi întregi, ceea ce 
este un semn de creștere a volumelor.

7. Ce fel de activităţi de depozitare desfășuraţi
în spaţiile dvs.?

Kitting 
și Light Assembly

24,51%

Repackaging 

și/sau Refurbishment
47,06%

Altele
5,88%

Recepţie palet

83,33%

Picking la palet

83,33%

Recepţie colet/bucată

79,41%

Picking la palet/bucată

82,35%

Împachetare

54,9%

Încărcare
88,24%

Etichetare pe/ 
în produs/ 

colet

66,67%





8. Ce metode de picking utilizaţi în 
operaţiunile dumneavoastră?

Principalele metode de picking rămân 
picking-ul pe comandă - 28,43% și pe zonă 
(acolo unde apar zone cu temperaturi 
diferite, materii prime versus produse finite, 
interior versus exterior etc) - 65,69%. 
Picking-ul pe comandă, deși cel mai puţin 
eficient, este considerat a fi cel mai sigur 
p e n t r u  a s i g u r a re a  u n u i  c o n t ro l  a l 
operaţiunilor în maniera tradiţională, cu 
automatizări minime. 

Wave picking-ul are o pondere însemnată în 
special în companiile de distribuţie și cu 
operaţiuni on-line, unde sunt ore stabilite 
pentru încărcarea vehiculelor pe diferite 
rute. 

Tot datorită extinderii operaţiunilor on-line, 
coroborat cu reducerea numărului de 

ARILOG 16

28,43%

65,69%

32,35%

12,75%

24,51%

16,67%

10,78%

12,75%

6,86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Discrete 
Order Picking

Zone Picking

Batch Piking

Cluster Picking

Wave Picking

Zone - batch Picking

Zone - wave Picking

Zone - batch - 
wave picking

Altele 

Ca și acum câţiva ani, 
procesele de picking au 
î n re g i s t r a t  o  m a re 
diversificare, tot mai 
m u l t e  c o m p a n i i 
implementând metode 
de picking de înaltă 
tehnologie.

Aceasta este o întrebare nouă, prin urmare nu există cifre pentru 2021 cu care să comparăm 
răspunsurile. 

comenzi  și  creșterea frecvenţei  de 
aprovizionare, se înregistrează un procent 
mare de picking cumulat, de 32,35%.



9. Care categorie de cost reprezintă cea mai mare parte din 
costurile totale de exploatare ale companiei dumneavoastră?

P e s t e  8 4 %  d i n  c o s t u r i l e 
operaţionale ale unei companii 
de logistică constau în costuri de 
salarizare (51%) și de transport 

(33%), salariile înregistrând o creștere mai mult decât 
semnificativă, care se datorează creșterii continue a 
deficitului forţei de muncă.

Nivelul de dezvoltare al sectorului logistic 
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 84%ë

2,9%

50,99%

1%

2,9%

33,3%

5,9%
2,9%Lipsa cunoș�nțelor și a competențelor 

pe diferite �puri de ac�vități  

Forța de muncă

Echipamentele de manipulat și 
depozitare mărfuri

Sistemele informa�ce și 
tehnologia

Costurile de transport

Cheltuielile de închiriere și facility 
management

Costuri u�lități

Răspunsurile la această întrebare reflectă 
starea de dezvoltare a sectorului logistic la nivel naţional.

Este cunoscut faptul că există o lipsă severă 
de expertiză pe piaţă, dar un număr foarte 
mic de companii au dezvoltat instrumente 
pentru măsurarea pierderilor cauzate de 
acest aspect. Comparativ cu anul trecut, 
costul alocat pentru astfel de instrumente 
este și mai mic. Nedeţinând sisteme 
informatice performante, companiile nu pot 
înregistra și, deci, nici evalua pierderile 
cauzate de alte motive.

O suprafaţă mai mare a depozitului se 
corelează pozitiv cu costuri de transport 
mai mari și, ca urmare, în cazul companiilor 
care operează depozite de peste 200.000 
mp și pentru cele cu suprafeţe între 50.000 
și 100.000 mp, costurile de transport 
reprezintă cea mai mare categorie de cost.
În cazul tuturor celorlalte suprafeţe, 
costurile salariale reprezintă cea mai mare 
parte din costurile totale de exploatare.
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Costurile cu salarizarea cresc atât din cauza lipsei forţei de muncă, cât și odată cu costurile cu 

salarizarea forţei de muncă importate. 

Costurile de transport însă, au crescut din cauza creșterilor tuturor costurilor de funcţionare a 

autovehiculelor, a lipsei de ofertă din piaţă, din cauza materiilor prime deficitare și implicit a 

întârzierii în livrare.

Comoditatea, controlul, automatizarea, transparenţa și experienţa personalizată sunt cele mai 

apreciate de consumatorii moderni. Generaţiile mai tinere sunt mai alfabetizate digital și au 

dezvoltat abilităţi și obiceiuri care reflectă această realitate.

Companiile care îmbrăţișează transformarea digitală își îmbunătăţesc eficienţa și oferă o 

experienţă mai bună clienţilor lor, câștigând astfel cotă de piaţă. Cu toate acestea, prea 

puţini logisticieni interacţionează direct cu clienţii și se concentrează pe procesul de 

comunicare cu aceștia.



II. Riscuri și provocări
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În 2021, structura întrebărilor a fost mai simplă, 
iar răspunsurile au fost:

60,17%

46,61%

28,81%

22,88% 22,88%

16,95%
12,71%

5,08%
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Disputele

existente la

nivel gobal

Altele

Care credeţi că sunt cele mai mari riscuri care 
influenţează succesul organizaţiei?

10. În ce măsură următoarele provocări 
afectează operaţiunile companiei dumneavoastră?

2021

În 2022 întrebarea a fost mai amplu structurată 
și cu o varietate mai largă de opţiuni. 

Mai jos găsiţi și răspunsurile. 2022

47,06%

54,90%

40,20%

45,10%

37,25%

42,16%

56,86%

50,00%

46,08%

36,27%
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și retenția acestora
Contractarea unor 

spații de depozitare

Lipsă Business Con�nuity Plan

Lipsa managementului schimbării

Lipsa predic�bilității în ceea ce privește 
legislația din România

Nivel mare de îngrijorare Nivel mediu de îngrijorare Nivel mic de îngrijorare Irelevant
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Implementarea și integrarea tehnologiei 
reprezintă de asemenea un procent 
important în preocupările respondenţilor, 
deoarece și la acest capitol piaţa are de 
suferit din două perspective. În primul rând, 
cea a clienţilor, care sunt nepregătiţi și nu au 
competen ţe  pentru  implementarea 
proiectelor în domeniul tehnologiilor sau au 
deja soluţii bazate pe tehnologii vechi, 
pentru care suportul este deficitar și 
implementările sunt greoaie. Apoi, din 
perspectiva companiilor implementatoare, 
care nu au suficientă forţă de muncă 
specializată pentru a facilita analizele și 
comunicarea și pentru a crește viteza de 
implementare a proiectelor.

1 Lipsa forţei de muncă a rămas și anul acesta cel mai important factor 
de risc pentru succesul organizaţiei, menţionat de aproape două treimi 
dintre respondenţi. 

2 O nouă ameninţare serioasă faţă de anul trecut este reprezentată de 
presiunea costurilor și optimizarea acestora.

Deoarece lipsa forţei de muncă este un fenomen la nivel european și nu numai, politicile și 
strategiile guvernamentale ar trebui să fie mult mai prezente pentru a schimba procentul 
percepţiei respondenţilor. 

Creșterile din ultimul an și impredictibilitatea evoluţiei acestora fac ca piaţa să fie 
preocupată de presiunea costurilor. Nu pot fi realizate previziuni de dezvoltare pe termen 
lung și de aceea investiţiile nu se văd la nivelul nevoilor pieţei, întrucât ROI-ul acestora se 
poate extinde nepermis de mult.

Viteza cu care se dezvoltă 
tehnologiile declanșează 
schimbări dramatice în 
operaţiunile de afaceri. 
Implementarea neco-
respunzătoare sau lipsa 
tehno log ie i  p rez in tă 
riscuri majore pentru 
succesul organizaţiilor.
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11. În opinia dumneavoastră, o soluţie software poate 
ajuta la depășirea provocărilor operaţionale 
menţionate la întrebarea 
anterioară?

Marea majoritate a respondenţilor consideră 
tehnologia ca fiind o soluţie salvatoare în a face 
faţă provocărilor, pe fondul unor dezvoltări 
tehnologice extraordinare, care sunt din ce în ce 
mai accesibile. 

12. Menţionaţi cel puţin o caracteristică a unui astfel de sistem 
pe care aţi dori-o și care v-ar folosi cel mai mult în depășirea 
provocărilor curente și viitoare.

Conform răspunsurilor, este evident că cea 
mai căutată soluţ ie este WMS-ul și 
conectivitatea acestuia, indiferent dacă 
discutăm despre oferirea informaţiilor în 
t imp real ,  inter fa ţa cu ERP-ul  sau 
flexibilitatea sistemului care trebuie să 
depindă de procese și nu invers.

Răspunsurile sunt extrem de eterogene, dar 

cerinţele pentru WMS rezultă din faptul că 
activitatea de depozitare a fost una dintre 
cele mai neglijate în interiorul companiilor și 
în care s-a investit foarte puţin. 

13. Cât de bine poziţionată este compania dumneavoastră în 
ceea ce privește procesul de digitalizare?

Există și companii respondente care sunt complet 
digitalizate. 
Bineînteles că raspunsurile reprezintă percepţia 
respondenţilor și răspunsurile de tipul “foarte” sau 
”complet” digitalizaţ i  pot oricând să sufere 
îmbunătăţiri.

67,7%

7,8%

23,5%

1%

Suntem pe drumul cel bun,
dar nu am finalizat încă acest
proces

Am digitalizat complet
procesele

Mai avem un drum lung de
parcurs

Altele. Vă rugăm să 
specificați.

Cerinţele de creștere a productivităţii și 
de integrare între sistemele aceleiași 
companii sau la nivel de supply chain 
forţează necesitatea automatizărilor 
informatice.

Răspunsurile demonstrează o piaţă activă în 
investiţii, în care peste 67% dintre companii au 
proiecte de creștere a digitalizării. 

DA - 73%

NU - 17%

NU ȘTIU - 10%
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14. Care sunt cele mai mari bariere în procesul de 
digitalizare?
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Rezistența la 
schimbare

Lipsa 
specialiș�lor și a 

cursurilor de 
pregă�re

Lipsa fondurilor 
necesare 

inves�țiilor

Dificultatea în 
planificarea, 

implementarea și 
controlul 

proiectelor

Altele  

Barierele confirmate de respondenţi în procesul de digitalizare întăresc răspunsurile de la 
întrebarea anterioară (referitoare la lipsa competenţelor), care duce implicit la neînţelegerea 
impactului noilor tehnologii (31,37%) și la o puternică rezistenţă la schimbare (48,04%). Pe de 
altă parte, problemele legate de implementare (30,39%), precum și lipsa de experienţă 
(28,43%) sunt reale și se află în directă corelaţie cu riscurile pe care companiile le percep pentru 
următoarea perioadă.

Deși companiile au cunoscut creșteri ale 
volumelor de-a lungul anilor, acestea au 
declanșat doar schimbări minore în sisteme și 
procese. Ca urmare, inovarea și dezvoltarea 
sunt lente și multe modele de afaceri din 
industria logistică au devenit învechite.
Comparând rezultatele acestor răspunsuri cu 
cele de anul trecut, este evident că în zona de 

logistică schimbarea se întamplă într-un ritm 
încă lent faţă de nevoi, indiferent dacă firma 
respondentă este o companie de producţie 
sau un operator logistic. Dificultatea 
procesului de planificare și monitorizare 
rămâne încă la același nivel și se comportă 
precum o barieră în procesul de digitalizare.

Educaţia digitală este încă la început și nu s-au făcut 
suficiente investiţii în această direcţie în ultimii ani.

Rezistenţă 
la schimbare

ë

48%
Înţelegerea redusă 
a tehnologiilor digitale 
și a impactului acestora

ë

31%





ARILOG 26

15. Ce tehnologii intenţionaţi să implementaţi 
în următorii 3 ani?

47,06%
31,37%

24,51%
7,84%

10,78%
34,31%

39,22%
12,75%

14,71%
13,73%

15,69%
11,76%

21,57%
9,80%

5,88%
9,80%

4,90%
14,71%

11,76%
8,82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Repor�ng and analy�cs

Dock scheduling

Robo�c process automa�on (RPA)

Robo�c automated storage and retrieval

Collabora�ve/smart robots

Implementare sau upgrade so�ware ERP

Warehouse management system

Sisteme de pick/put/handle to light

Sisteme de pick/put/handle to voice

RFID

Cloud pla�orms

Sisteme de sortare automată

Sisteme de conveioare pentru transport mărfuri între zone/procese

Vehicule autonome (AGV)

Internet of Things (IoT)

Sisteme print and apply

Lockere
Trecerea de la sistemele de operare Windows 

la sistemele de operare Android
Sisteme de localizare indoor

Altele.

Notă: În 2021, liniile de sortare și liniile de transport constituiau o singură categorie 
și reprezentau 16,10% din răspunsuri.

În general, companiile sunt mai intere-
sate (comparativ cu anul trecut) de 
sistemele de raportare și analiză - 
47,06%, dar cea mai mare schimbare faţă 
de anul trecut este numărul mai mare de 
sisteme de tip :

ë47%
Cele mai multe dintre răspunsurile rămase 
se clasează între 10% și 20% și reprezintă un 
interes pentru automatizarea proceselor din 
depozit (RFID, RPA, Pick by Voice etc.). 
Acest interes provine în principal din 
creșterea suprafeţelor de depozitare, a 
volumelor și din pierderea de productivitate 
în parcurgerea distanţelor. 
 
Răspunsurile confirmă un interes încă redus 
pentru automatizările complexe, deoarece 
piaţa nu este suficient de matură pentru 
astfel de sisteme, cu excepţia notabilă a 

Robotic Process Automation (RPA), care a 
crescut la 24,51% (comparativ cu anul 
trecut, când 16,10% dintre respondenţi au 
bifat această opţiune).

WMS implementate 
și utilizate, 
care a ajuns la ë39%
și ERP, 
de asemenea, 
care a ajuns la ë34%





16. Care a fost impactul pandemiei 
asupra operaţiunilor în compania dumneavoastră?
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44,12%

26,47%25,49%

3,92%
0%
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70%

80%

90%

100%

Creșterea comenzilorAcelași nivel 
al comenzilor

Scăderea 
comenzilor

Altele 

Pandemia a demonstrat, de fapt, lipsa de flexibilitate în a găzdui volume mai mari de 
comenzi „în scurt timp”. Pe de altă parte, creșterile de peste 3-5 ori în anumite perioade 
de timp nu sunt sustenabile pentru o companie care își gestionează eficient resursele. 

17. Cât timp credeţi că este necesar pentru 
revenirea la normal a activităţilor din supply chain? 

Pentru fiecare perioadă de timp există un nivel “normal” care trebuie să fie identificat, iar 
procesele și sistemele să se alinieze pentru a rămâne în liga competitivităţii.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10,78%

32,35%

0,00%

1,96%

3,92%

6,86%

9,80%

29,41%

4,90%

Operațiunile din supply chain nu au fost afectate, 
deci nu este nevoie de �mp

Operațiunile din supply chain 
au revenit deja la normal

< 3 luni

3 - 6 luni

6 - 9 luni

9 - 12 luni

> 12 luni

Altele

Nu sunt sigur dacă și când ne vom întoarce 

consideram normale înainte de pandemie
 la nivelurile pe care le
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18. Care sunt priorităţile dumneavoastră pe termen scurt?

14%

21%

12%26%

27%

Diversificarea serviciilor 
și atragerea unor clienți noi 
din alte industrii decât cele pe care le avem 
în prezent în portofoliu

Digitalizarea și automa�zarea proceselor

Creșterea sustenabilității și CSR

Ges�onarea și op�mizarea costurilor

Creșterea eficienței

Ca și în ultimii ani, , iar soluţia costul și eficienţa sunt încă „stelele” priorităţilor pe termen scurt
pentru îndeplinirea acestor obiective este considerată a fi digitalizarea. Este important totuși 
ca digitalizarea să fie percepută precum un instrument pentru creșterea performanţei și nu ca o 
soluţie, ceea ce face diferenţa între performanţă peste nivelul pieţei și aliniere constantă la 
acesta.

19. Compania dumneavoastră este activă 
în probleme de sustenabilitate?

34,31%

24,51%

31,37%

7,84%

1,96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Foarte ac�vă

Am început să luăm niște măsuri, 
dar nu suficient

Intenționăm să devenim 
mult mai ac�vi

Nu există planuri pe acest subiect

Altele

Sustenabilitatea devine o preocupare reală pentru industrie, pentru peste 50% dintre 
respondenţi. Dacă piaţa nu era pregatită pentru investiţii în sustenabilitate, contextul Mondial 
(în general) și cel European (în special) transformă sustenabilitatea într-o preocupare 
perpetuă, companiile dezvoltând în acest sens proiecte pentru energii verzi, resurse 
regenerabile și recuperarea materialelor. Sub 8% dintre respondenţi nu au planuri în acestă 
direcţie.
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20. Care credeţi că vor fi provocările în următorii 3 ani?

În timp ce Optimizarea cos-
turilor pare a fi o provocare (și 
îngrijorare) pentru următorii 
trei ani (însumând 67,65% din 
răspunsuri, puţin mai mult 
decât anul trecut), judecând 
tendinţa, adevărata provocare 
ș i  îngr i jorare MARE este 
schimbarea comportamen-
t u l u i  c o n s u m a t o r i l o r , 
înregistrând o creștere mai 
mult decât dublă faţă de anul 
trecut. 

34,31%

59,80%

46,08%

29,41%

37,25%

56,86%

29,41%

40,20%

67,65%

0,98%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cybersecurity

Schimbările în comportamentul 
consumatorului

Creșterea cerințelor pentru viteza de livrare

Alterna�vele în procesele de livrare

Operarea mai multor modele de business

Digitalizarea proceselor

Nevoia de adaptare a rețelei de depozite 
pentru comerțul online

Transformarea proceselor - 
con�nuous business process reengineering

Op�mizarea costurilor

Altele

O a treia preocupare menţionată de participanţi a fost transformarea digitală a proceselor de 
afaceri. Aceasta a fost identificată și în alte răspunsuri, pentru că digitalizarea a devenit o 
necesitate, atât pentru ca o companie să fie competitivă pe piaţă, cât și pentru a putea concura 
la nivel internaţional și a dezvolta supply-chain-uri inteligente, versatile și agile.

Răspunsurile oferite de respondenţi indică, de asemenea, interesul lor constant pentru 
reorganizarea și reconfigurarea proceselor, care reprezintă o bază pentru a crește viteza de 
livrare și pentru a-și optimiza procesele.

Aceasta provine din schimbă-
rile economice și politice la 
nivel global, care au modificat 
comportamentul cumpără-
torilor (consumatori finali sau 
nu). Aceștia încearcă să se 
adapteze noi lor  condi ţ i i , 
tendinţă care atrage modificări 
substanţiale în procesul de 
cumpărare.

≈60%ë
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21. Care credeţi că vor fi oportunităţile de business 
în următorii 3 ani? 

40,2%

52,0%

54,9%

37,3%

44,1%

31,4%

19,6%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atragerea unor clienți noi din alte industrii  
decât cele pe care le avem în prezent în portofoliu

Ex�nderea canalelor de distribuție 
 cu altele decât cele existente

Automa�zarea proceselor 
în sistemele informa�ce de depozitare

Implementarea unor automa�zări fizice

Diversificarea serviciilor

Deschiderea unor depozite în zone noi

Asocierea și crearea de parteneriate cu 
 companii din industrii similare sau diferite

Altele

În timp ce principala oportunitate 
identificată de respondenți este legată de 
niveluri superioare de performanță 
(automatizarea proceselor în cadrul 
sistemelor de depozitare compute-
rizate), următoarele 3 oportunități se 
concentrează mai mult pe modele 
comerciale și de afaceri.

În cea mai mare parte, participanții 
chestionarului nu aderă la strategiile 
lanțului de aprovizionare.

Acest lucru este indicat de modul în care 
intenționează să colaboreze cu alte 
companii care operează în industrii 
similare sau diferite.

Doar 19,61% dintre respondenţi (în scădere faţă de anul trecut) 
consideră că parteneriatele cu companii care operează în industrii 
similare sau diferite pot fi privite ca o oportunitate de afaceri în 
următorii trei ani.

Reorganizarea procesului - o condi ie  prealabilă pentru accelerare.ţ
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22. Cum credeţi că va arăta piaţa de logistică în anul 2025?

28,9%

16,1%28,9%

24,8%

1,4%Depozitele vor deveni mul�funcționale 
pentru a deservi toate �purile de comenzi, de orice 
dimensiune și pentru a respecta �mpii de comandă

Automa�zarea va remodela 
rețelele de producție și distribuție

Costul ridicat al livrării pe ul�mul kilometru 
poate duce, de asemenea, 
la crearea unor centre de livrare în orașe 

Altele

Este deja clar că schimbările în înaltă 
tehnologie, dar și în modelele operaţionale 
reprezintă direcţiile principale pentru 
următorii ani. Restricţiile din orașe și 
creșterea numărului de livrări determină 
crearea exponenţială a modelelor noi de 
“last mile delivery”, prin construirea de noi 
hub-uri în localităţi, cu operaţiuni de cross-
docking real. De asemenea, orientarea către 
automatizări nu rezidă doar din cerinţa de 
creștere a performanţei. La aceasta se 

adaugă completarea lipsei de forţă de 
muncă prin automatizare, chiar dacă piaţa 
nu a ajuns la maturitatea naturală de cerinţe 
pe acest serviciu și ROI-ul nu este cel 
așteptat.

Totodată, depozitele nu mai sunt “atât” de 
specializate, ci operatorii sunt forţaţi să 
reorganizeze operaţiunile pentru a deveni 
adevarate soluţ i i  pentru l ivrări le în 
omnichannel.

Distribuitorii devin jucători pe piața logis�că, 

 într-un model de afaceri profitabil
transformându-și exper�za 
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