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Eșantion

29%

19%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

0%

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

Constructii

Informatii si comunicatii

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

Tranzactii imobiliare

 Industria prelucratoare

Transport si depozitare

Sanatate si asistenta sociala

Alte activitati de servicii

Hoteluri si restaurante

Activitati de spectacole, culturale si recreative

Invatamant

Intermedieri financiare si asigurari

Agricultura, silvicultura si pescuit

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

Domeniul de activitate

6

5 Număr mediu de angajați (firme foarte mici)

Număr mediu de ani de înființare (sub media 
națională)
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Rezultate generale

3739 
lei

Costul înființării și susținerii unui loc de muncă, 
anul trecut, în firma dvs.

27%
Influența percepută de investițiile administrației 
locale asupra costului înființării și susținerii unui 
loc de muncă

41%

31%

23%

26%

22%

este aproape de locuință

oferă vad bun/ clientelă

preț accesibil al locației

este o zonă de prestigiu

accesibilitate ridicată pentru 
angajați

De ce ați ales această zonă pentru a vă desfășura activitatea?

va extindeti 
afacerea: 49%

sa o mentineti la 
fel: 32%

sa va 
diminuati 
afacerea: 

15%

sa renuntati 
la ea: 5%

În următorii 3 ani ați vrea să…?
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Rezultate generale
Care ar fi, din perspectiva dvs., cele mai importante 3 măsuri pe care administrația din București le-ar putea lua pentru a face orașul mai 

atractiv pentru afaceri?

48%

41%

36%

25%

18%

15%

13%

12%

7%

5%

3%

1%

Reglementări fiscale, care să favorizeze dezvoltarea de afaceri

Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților

Investiții în educație și formarea forței de muncă 

Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport mărfuri)

Dezvoltarea de centre de afaceri, coworking, hub-uri, cercetare, inovare

Obținerea facilă a aprobărilor și autorizațiilor necesare

Reglementări urbanistice care să favorizeze construcția de spații de …

Promovarea antreprenoriatului și furnizarea de servicii de consultanță …

Investiții pentru a face orașul atractiv pentru forța de muncă din România  

Promovarea Bucureștiului ca destinație regională și atragerea de forță …

Adoptarea și implementarea consecventă a unei strategii care să ofere o …

Altă măsură
Alegeri multiple
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Rezultate generale

Ați susținut financiar prin sponsorizări, 
donații, burse sau prin alte mijloace, 

activități de interes public local?

nu:86%
da:14%

Dacă da, cum?

BANI: 81%
BUNURI: 

9%

VOLUNTARIAT
: 10%

(31% de 
refera la cei 
2% impozit)

Dacă da, cui?

46%

31%

9%

8%

4%

2%

ONG

COPIILOR

ADMINISTRARII COMUNA
(ASOCIATIILOR)

BISERICII

BATRANILOR

PESOANELOR CU DIZABILITATI
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Rezultate generale

el insusi: 40%

angajatii 
sai: 36%

comunitatea 
in care 

activeaza: 
25%

Din punctul dvs. de vedere, un antreprenor trebuie să creeze 
valoare în primul rând pentru?
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