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Confidex.Q3 2020
Despre încrederea în economie 
în vremuri de criză
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Impetum Group
este grupul românesc care și-a 
propus să aducă la un loc prin 
reunirea a 3 companii solide, capital, 
management și servicii, cu misiunea 
de a maximiza valoarea de business 
în oricare etapă din viața unei 
companii:

• pentru momentele de cumpănă, 
cu nevoi de management de criză, 
CITR, liderul pieței de insolvență și 
restructurare din România

• pentru momente dificile, de creștere, 
ROCA, prima soluție de consolidare a 
IMM-urilor românești care au un viitor 
valid

• pentru start-up-uri disruptive în 
tehnologie, ROCA X
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De ce Confidex by 
Impetum Group? 
Noi, cei din grupul Impetum suntem 
practicieni ai valorii. Credem în 
valori sănătoase, care pot sta la baza 
unei reconstrucții atât de necesare a 
economiei. 

Avem nevoie în România de o analiză 
aprofundată a cauzelor și efectelor 
crizei, de o radiografie a evoluției 
efectelor asupra economiei, așa cum 
avem nevoie să găsim acele elemente 
care redau încrederea mediului de 
business în economie.

De aceea, am lansat Confidex by Impetum Group, 
un proiect de anvergură națională care reprezintă 
întreg mediul de business și adresează toate 
provocările pe care le întâmpinăm, pentru ca, în 
cele din urmă să ne furnizeze puncte de reper 
concrete și stabile.

CONFIDEX Q3 2020 reprezintă a doua etapă de 
studiu care vizează cu precădere companiile mari 
din România și care acoperă toate sectoarele 
economiei, oferind răspunsuri la întrebarea – 
Cum mai stă România la capitolul încredere? 
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45%
se confruntă cu  
scăderea vânzărilor 
și a comenzilor
cu 6% mai mult decât în Q2 2020

43%
consideră că  
propria companie 
este afectată
cu 3% mai mult decât în Q2 2020

82%
consideră că  
economia este afectată 
de criza sanitară 
cu 7% mai mult decât în Q2 2020  

Confidex.Q3 2020

Principalele concluzii
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Confidex.Q3 2020

Principalele concluzii

-15% 
scăderea cifrei de 
afaceri  
față de previziunea 
de buget 

cu 5% mai bună față de Q2 
2020

58% 
au scăzut 
cheltuielile de 
marketing

cu 4% mai mult 
decât în Q2 2020

48% 
au amânat 
investițiile 
în IT

cu 4% mai 
mult decât în 
Q2 2020 

21% 
au recurs la concedieri
cu 6% mai mult decât în Q2 2020

Managerii văd o criză 
prelungită, cu revenire 
în formă de U obtuz.

18% 
au redus salariile
cu 7% mai mult decât în Q2 2020

47% 
au amânat 
activitățile 
de cercetare-
dezvoltare

cu 7% mai mult 
decât în Q2 2020
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01.
Importanța 
studiului 
Confidex
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Elementele diferențiatoare ale 
eșantionului studiului Confidex

75%

din eșantionul nostru e 
reprezentat de firme cu 
peste 1 milion euro cifră de 
afaceri și 31% sunt firme cu peste 
5 milioane euro cifră de afaceri = 
primul studiu care acordă o atenție 
specială companiilor mari. 

90%

dintre respondenți sunt 
CEO, iar restul de 10% sunt 
alți reprezentanți ai C-level 
management = decidenți pe toate 
coordonatele studiului.

Toate sectoarele economiei la nivel 
național  
Codurile CAEN sunt grupate în 7 sectoare 
principale (agricultură; industrie și energie 
electrică; construcții; comerț; HORECA; 
Transport, distribuție și depozitare; servicii), 
acesta fiind și unul dintre elementele care 
particularizează studiul pe piață. Procedura 
de stratificare (3 straturi) și un număr suficient 
de chestionare pe fiecare din cele 21 celule, au 
dus la o analiză particularizată pe criteriile de 
segmentare relevante.

Credibilitate în rândul managerilor 
din România  
Receptivitatea crescută în rândul 
respondenților față de inițiativa noastră s-a 
reflectat și în calitatea datelor culese.

Dinamică relevantă 
Eșantionul abordat periodic ne va permite 
elaborarea rezultatelor într-o dinamică 
relevantă pentru traseul parcurs de către 
manageri pe parcursul crizei sanitare. 
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Universul investigat a fost format din companii 
private active din România, cu minimum 5 angajați, 
stratificat pe 3 categorii de cifre de afaceri: 

Universul cercetării

39.000 companii

100k-1mil 
euro

1mil-5mil 
euro

+5mil 
euro

Eșantionul studiului cuprinde 
450 companii din toate 
domeniile principale de 
activitate și toate regiunile țării.

Datele au fost culese telefonic și 
online, în perioada 1 septembrie 
– 30 septembrie 2020.

Grup țintă: persoane decidente 
din cadrul companiilor, 
reprezentanți C-level 
management. 
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Stratificare eșantion companii participante în studiu

Agricultură 

Industrie și energie electrică

Construcții

Comerț

Horeca

Transport, distribuție, depozitare

Servicii 

Total

22

16

12

18

29

17

23

137

100k-1 mil euroCifra afaceri 1 mil-5 mil euro +5 mil euro Total

20

33

23

30

22

26

22

176

12

34

18

30

10

17

16

137

54

83

53

78

61

60

61

450

1

2

3

4

5

6

7
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02.
Percepția asupra 
climatului 
macro-economic
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Percepția despre 
economie

Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă 
că sunteți foarte îngrijorat, iar 10 foarte 
relaxat cu privire la modul în care 
evoluează economia națională, unde vă 
situați?

În perioada Q3 2020 a scăzut 
procentul celor foarte îngrijorați 
de la 12% la 8%.

?

Q3 2020
Q2 2020

12 3 45 6 78 9

8

5

13
12

11

20

11

12

8

1% %
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Lipsa de certitudini şi evoluţia 
imprevizibilă a pandemiei îi plasează 
pe cei mai mulţi dintre manageri într-o 
situaţie de expectativă, de aşteptare. 

Ce vedem? 

Dacă după primul trimestru de 
pandemie, perspectiva managerilor 
era una mai degrabă emoțională, 
continuarea acesteia și lipsa 
unui orizont de stopare tind să 
prelungească pentru o parte a 
managerilor acea perioadă de 
”freeze”, în timp ce alții au început 
să se adapteze în Q3 2020 la noile 
realități. 

Scade procentul celor care se plasează 
la extremele scalei de îngrijorare-
relaxare, semn al unei adaptări mai 
bune la realitate.

Comparativ cu Q2 2020 al 
cercetării, starea de spirit a 
managerilor este una relativ 
similară.  



Co
nfi

de
x.

Q3
 2

02
0

13

Indicatorul 
stării de spirit 
(îngrijorare 
- relaxare) 
segmentat pe 
industrii

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

100k - 1 mil euro

1-5 mil euro

5+ mil euro

3.1

4.5

5.0

3.9

4.6

4.7

5.1

5.6

3.7

3.6

4.3

4.3

2.9

4.3

2.0

5.6

4.5

3.6

4.9

3.9

4.9

0.6

0.8

0.1

0.3

0.5

0.2

0.8

0.4

0.6

0.2

0.6

0.8

0.8

0.5

1.0

1.9

0.8

1.4

1.0

0.2

0.4

Agricultură

Industrie, 
energie

Construcții

Comerț

HORECA

Transport, 
depozitare, 
distribuție

Servicii

Q3 vs Q2 2020
- +
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Față de Q2 2020, se 
îmbunătățește ușor starea 
de relaxare a managerilor 
din Construcții, Transporturi 
și Servicii, dar scade cea a 
celor din Comerț și HORECA. 
În Agricultură şi Industrie 
cifrele arată doar o uşoară 
îmbunătăţire.

Ce vedem? 

Segmentul HORECA rămâne 
în continuare cel mai 
afectat.

În continuare, managerii din 
domeniul Construcțiilor și 
managerii companiilor medii 
sunt cel mai puțin îngrijorați 
(5.02, vs HORECA - 3.20).
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O proporție 
covârșitoare dintre 
manageri (aproximativ 
80%) consideră că 
economiile (globală, 
europeană și națională) 
sunt afectate în ”mare” 
și ”foarte mare măsură”

44%48%

18%

20%

17%

37%

35%

33%

45%

economia românească

economia europeană

economia globală
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Ce vedem? 

Scade procentul optimiştilor, al celor care 
consideră că pandemia generează un impact 
redus asupra economiei şi se accentuează 
tendinţa de pesimism faţă de evoluţia economiei 
naţionale. Față de Q2 2020, apare tendinţa de 
scădere a segmentului care consideră economiile 
ca fiind afectate ”în mică măsură” şi ”medie”. 
Creşte segmentul celor care consideră că economia 
naţională este afectată în foarte mare măsură. 
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Evoluțiile pentru următoarele 3 
luni ale PIB, pieței de capital și 
investițiilor private vor fi marcate 
de scădere

va /vor scădea va /vor rămâne la fel va /vor crește ns/nr

Produsul Intern Brut

Șomajul

Inflația

Piața de capital-bursa

Puterea leului, în raport 
cu euro

Investițiile publice

Investițiile private
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Ce vedem? 

Față de Confidex.Q2 2020 se remarcă:
• o pondere mai mare a celor care 

cred că leul va scădea în raport cu 
moneda europeană (58% vs 79%),

• s-a triplat procentul celor care 
declară că nu știu dacă piața de 
capital va crește sau va scădea 
(6% vs 18%).

În privința investițiilor 
publice, percepția este 
una destul de împărțită. 
Practic, câte o treime dintre 
respondenți văd scădere, 
creștere sau stagnare, 
situație relativ similară cu 
cea din Confidex.Q2 2020.

În general perspectiva e mai 
sumbră decât în Q2 2020, 
iar cei care sunt cei mai 
pesimişti sunt managerii din 
HORECA şi Industrie.
La cealaltă extremă se află cei 
din Comerț și Servicii.
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03.
Companii în 
pandemie
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Nevoia de 
comenzi noi și 
vânzări a crescut 
comparativ cu Q2 
2020

Care credeți că sunt 
principalele provocări cu 
care se confruntă în prezent 
compania dvs.? (întrebare 
deschisă)

45%
27%

22%
21%

20%
13%

12%
9%

8%
7%
7%

5%
5%
5%

4%
3%

2%
0%

6%

scăderea vânzărilor, comenzilor

forța de muncă

lipsa de predictibilitate

adaptarea la noile realități

lichiditățile, cash-flow-ul

menținerea companiei pe linia de plutire

creșterea costurilor de producție

accesul la finanțare

lipsa ajutorului din partea statului

scăderea încasărilor

restrângerea activității

teama clienților și furnizorilor

reducerea investițiilor

altele

seceta

fluctuațiile cursului valutar

ratele la bancă

niciuna

ns/nr

Q2 2020

37%

17%

9%

9%

?
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Ce vedem? 

Comparativ cu Q2 2020 remarcăm că 
eforturile managerilor se îndreaptă 
spre încercarea de a face față noilor 
realități. Astfel:

• Principalele probleme rămân în 
continuarea scăderea vânzărilor, 
resursele umane și lipsa de 
cash-flow,

• Crește ponderea celor care 
menționează scăderea vânzărilor ca 
principală preocupare a companiei,

• Crește ponderea celor care resimt lipsa 
predictibilității ca o problemă acută (17% 
vs 22%),

• Se dublează ponderea celor care declară 
că adaptarea la noile realități reprezintă o 
provocare (9% vs 21%),

• Crește ponderea celor care fac eforturi de a 
menține compania pe linia de plutire (9% 
vs 13%).
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A crescut segmentul managerilor 
care consideră că propria companie 
este afectată 

În ce măsură considerați că 
următoarele sunt afectate 
de criza provocată de 
pandemia de coronavirus?

Sectorul economic în 
care activați

Firma, compania dvs.

Principalii dvs. 
competitori

Principalii dvs. furnizori

Principalii dvs. clienți

în foarte mică 
măsură% în foarte mică 

măsură
într-o măsură 
medie

în mare 
măsură

în foarte 
mare măsură

Q2 2020

?
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Ce vedem? 

Se confirmă și în Q3 2020 una 
dintre concluziile primului 
studiu: în continuare, în 
opinia managerilor, impactul 
pandemiei e unul mai redus 
la nivelul  propriei companii, 
în raport cu propriul sector 
de activitate sau concurenți. 

Pe măsură ce crește cifra de 
afaceri, scade nivelul în care 
compania a fost afectată, 
iar tendința de polarizare se 
accentuează. 

În general, circa 50%-60% dintre 
manageri declară că pandemia i-a 
afectat în foarte mică, mică sau medie 
măsură, atât pe ei, cât și pe competitori. 
Între cele două valuri, scade însă uşor 
ponderea celor care se consideră 
”deloc” sau ”mai puţin afectaţi”.
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În Q3 2020, resursele de capital uman, financiar și material 
ale companiilor au fluctuat în proporții diferite comparativ 
cu anul trecut, capitalul de lucru fiind principalul aspect 
care s-a îmbunătățit

În comparație cu aceeași 
perioadă din 2019, cum au 
evoluat în ultimele 3 luni 
următoarele aspecte?

Retenția de personal

Accesul la creditare

Relația cu băncile

Relația cu clienții

Relația cu furnizorii

Capitalul de lucru

s-a îmbunătățit% a rămas la fel s-a înrăutățit

18 64 18

34 58 8

25 68 7

20 68 13

17 72 11

47 42 11

?
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Ce vedem? 

Relaţia cu principalii actori de interacțiune economică 
(furnizori și clienți) rămâne pozitivă, ca balanţă. În schimb, 
se înrăutăţeşte retenţia de personal, în sensul dificultăților 
de a menține aceeași structură de resurse umane la nivelul 
companiei. 

Deși starea de îngrijorare generală a managerilor tinde 
să se acutizeze, pe dimensiuni specifice legate de propria 
companie la nivelul mediei eșantionului, lucrurile nu stau 
rău comparativ cu anul trecut, dimpotrivă, unele aspecte 
sunt mai bune. Astfel, din punct de vedere al performanței 
economice a propriilor companii, putem observa o revenire. 
Activitatea economică din perioada iunie-august, ca 
trend, a fost pe revenire, iar managerii au început să se 
adapteze. 

În general, în Q3 2020 resursele de capital uman, financiar 
și material ale companiilor sunt relativ similare cu cele 
de acum un an, acest fapt fiind menționat de proporții 
variind între 42% și 72% dintre respondenți. Tendințe de 
îmbunătățire mai clare observăm în cazul capitalului de 
lucru și accesului la creditare care a crescut în cazul a 34% 
dintre companii. 

Pentru toate aspectele testate, balanța (% îmbunătățire - 
% înrăutățire) e una pozitivă. Cu toate acestea, retenția de 
personal are valoarea 0, deoarece a crescut cu 5% ponderea 
companiilor unde acest indicator s-a înrăutățit.
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Față de Q2 2020 
se constată o 
îmbunătățire a 
indicatorilor

Care este situația următorilor 
indicatori, la nivelul companiei 
dvs., la finalul lunii august 
2020,comparativ cu previziunile 
făcute la începutul anului pentru 
această perioadă?

creștere cu peste 50% 

creștere cu 20%-50% 

creștere cu 10%-20% 

creștere cu maxim 10% 

la fel 

scădere cu maxim 10% 

scădere cu 10%-20%

scădere cu 20%-50%

scădere cu peste 50%

 

 

media (%) 

Cifra
de afaceri Profitul Nr. de

angajați Investiții Costurile de 
producție

?

-15 -18 -4 -13 -2
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Ce vedem? 

Cifra de afaceri și profitul sunt 
afectate cu peste 15%-18%. În 
cazul firmelor mari, scăderea 
este de 7%-11%, în timp ce 
pentru firmele medii și mici este 
de aproximativ 20%. Nivelul 
investițiilor scade și el cu 13%. 
Faţă de Q2 2020, se constată o 
îmbunătățire a acestor indicatori. 

În raport cu previziunile făcute la început de 2020, 
situația actuală a companiilor ne indică:

• O scădere cu circa 15%-18% a cifrei de afaceri și 
profitului,

• O scădere cu 13% a investițiilor,

• O reducere cu 4% a personalului,

• Relativ aceleași costuri de producție.

Față de Q2 2020 se constată o îmbunătățire a 
indicatorilor cu circa 2%, semn al unei ușoare 
reveniri.
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În Q3 2020, managerii au redus activități care 
presupun investiții considerate non-esențiale

58%

49%

48%

47%

46%

37%

28%

23%

21%

19%

18%

13%

4%

-2%

4%

7%

-8%

-18%

-9%

-10%

6%

3%

7%

1%

Cheltuielile de marketing au fost reduse

Activitățile de recrutare de personal planificate au fost suspendate

Investițiile în IT au fost amânate

Activitățile de cercetare, dezvoltare sau explorare au fost amânate

S-a recurs la telemuncă / munca de acasă

S-a redus activitatea

Angajații / o parte din ei au intrat în șomaj tehnic

S-a suspendat activitatea pentru o perioadă de minim 5 zile

Au fost concediați angajați

Stocurile de producție au crescut

S-au redus salariile

S-au întrerupt contracte pe motiv de forță majoră

În ultimele 3 luni, ați luat 
următoarele măsuri la 
nivelul companiei dvs.?

Q3 vs Q2 2020

?
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Ce vedem? 

Care au fost soluțiile la care companiile 
au apelat în Q3 2020? În general, 
activitățile care vizau investiții: 

• Reducerea cheltuielilor de marketing
• Reducerea activităților de recrutare 

de personal
• Amânarea investițiilor în IT şi în 

cercetare-dezvoltare

Faţă de Q2 2020, s-au redus substanţial 
segmentele companiilor care au recurs 
la telemuncă sau cele care şi-au redus 
activitatea. În schimb, a crescut ponderea 
companiilor care au concediat angajaţi şi a 
celor care au redus salariile.
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04.
Strategii de 
viitor
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Prioritățile 
companiilor

56%

51%

26%

21%

20%

10%

4%

3%

3%

3%

4%

0%

1%

1%

-4%

0%

0%

0%

2%

1%

creșterea vânzărilor

păstrarea locurilor de muncă/ a 
personalului

îmbunătățirea relației cu clienții

investițiile

accesul la creditare

digitalizarea companiei

îmbunătățirea relației cu furnizorii

activitatea de cercetare-dezvoltare

implementarea telemuncii/a muncii 
de acasă

altceva

Q2 2020 

Care dintre următoarele 
aspecte reprezintă 
prioritățile companiei dvs. 
în perioada următoare?

?
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Ce vedem? 

Pentru perioada următoare, companiile 
se concentrează pe aceleaşi două 
direcții-cheie de redresare: creșterea 
vânzărilor + retenția de personal și 
păstrarea locurilor de muncă cu un 
accent mai mare pus pe partea de 
vânzări (+4% faţă de Q2 2020).

În paralel, păstrarea portofoliului de 
clienți printr-o relație mai bună cu 
aceștia și accesul la creditare reprezintă 
măsuri mai puțin prioritare.

Investițiile și activitatea de cercetare-
dezvoltare vor reprezenta priorități 
pentru segmente ceva mai reduse de 
companii.

Îmbunătățirea relației cu clienții și 
investițiile reprezintă și ele aspecte 
importante în relansare. 
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În continuare, managerii declară 
că optează mai degrabă spre 
creșterea productivității decât 
spre reducerea costurilor

Care dintre următoarele 
afirmații e mai aproape 
de opinia dvs. cu privire 
strategia companiei în 
următoarea perioadă?

ar trebui să creștem productivitatea, chiar dacă 
asta presupune investiții, pentru a putea fi mai 
competitivi pe piață

ar trebui să reducem costurile, pentru a putea 
supraviețui acestei perioade

ambele

ar trebui să investim în marketing 
(piețe, produse noi)

altceva

Q3

Q2

?

58%

58% 33% 3% 1

1

3

37% 4 2
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Ce vedem? 

Creșterea productivității, chiar în 
condițiile unor investiții, constituie, 
la nivel declarativ, principalul vector 
strategic de relansare economică pentru 
aproape două treimi dintre companii.

Ca direcție strategică, proporţiile nu 
se modifică substanţial faţă de Q2 
2020. 58% dintre marile companii 
consideră că, în perioada următoare, 
ar trebui să crească productivitatea 
chiar și investind, pentru a rămâne 
competitivi. 

37% consideră că reducerea costurilor 
e soluția supraviețuirii în această 
perioadă (un plus de 4% pentru această 
categorie). 

Mai orientați spre creșterea 
productivității sunt managerii din 
Comerț şi Servicii. Reducerea costurilor 
pare mai atractivă pentru cei din 
Transporturi și HORECA.
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Pandemia nu e încă un 
catalizator de schimbare 
suficient de puternic

53

49

64

26 

29

27 

39 8

37 14

32 5

68 6

66 5

67 6

Accelerarea digitalizării

Intensificarea invovării 

Regândirea strategiei  companiei

Schimbarea pieței pe care activați

Schimbarea produselor/serviciilor

Schimbarea procesului de producție

În ce măsură criza sanitară 
va genera următoarele 
efecte la nivelul companiei 
dvs...?

Da% ns/nrNu

?
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Ce vedem? 

Principalele efecte pe care pandemia le va 
produce la nivelul companiile vizează în 
primul rând regândirea strategiei companiei, 
apoi accelerarea digitalizării şi intensificarea 
inovării, cu ponderi ce depăşesc 50%.

Circa 30% dintre manageri ar schimba chiar 
piaţa, produsele sau procesele de producţie 
actuale.

Pandemia poate să devină astfel catalizatorul 
schimbării de paradigmă a business-ului la 
nivel micro, prin adoptarea de măsuri menite 
să schimbe poziţia companiilor pe piaţă, 
fără a schimba neapărat piaţa, produsele şi 
procesele, şi să ofere o mai mare flexibilitate 
angajaţilor. 

Putem observa însă că aceste schimbări sunt 
gândite mai degrabă în baza unei experiențe 
și intuiții proprii a managerilor decât în 
baza unor activități de analiză, prospectare a 
piețelor, inovare sau investiții în activități de 
cercetare-dezvoltare. 
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Până la finalul anului, 
cifra de afaceri va 
scădea cu circa 15% 
iar investițiile  cu 
11% comparativ 
cu estimările de la 
început de an.

În opinia dvs., cum estimați că vor evolua 
următoarele aspecte până la finalul lui 
2020, comparativ cu previziunile făcute la 
începutul anului 2020?

?

creștere cu peste 50% 

creștere cu 20%-50% 

creștere cu 10%-20% 

creștere cu maxim 10% 

la fel 

scădere cu maxim 10% 

scădere cu 10%-20%

scădere cu 20%-50%

scădere cu peste 50%

 

 

 

media (%) 

Cifra
de afaceri Profitul Nr. de

angajați Investiții Costurile de 
producție

-15 -18 -6 -11 0

%
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Ce vedem? 

Până la finalul anului, managerii estimează o 
recuperare în privința principalilor indicatori 
financiari ai companiilor. Cifra de afaceri va 
scădea cu circa 15% iar investițiile cu 11%. 
Scăderea locurilor de muncă va fi de 6%, 
ceea ce ar putea duce rata șomajului în jurul 
valorilor de 8% - 9%.

Evoluția până la finalul anului, în comparație cu 
previziunile de început, indică o menținere a 
valorilor actuale ale cifrei de afaceri, profitului 
și investițiilor. 

În privința volumului personalului și a 
costurilor de producție, previziunile nu 
schimbă foarte mult realitatea din acest 
moment. 

Până la finalul anului se estimează o reducere 
a personalului cu 6% și a investițiilor cu 11%. 

Față de Q2 2020, în acest moment managerii 
pot face previziuni mai exacte şi consideră că 
situaţia din prezent va fi similară celei de la 
final de an.
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Managerii estimează 
că economia își 
va reveni în 2 ani. 
Durata revenirii 
economice a crescut 
comparativ cu 
estimările din Q2 
2020. 

În cât timp (luni de zile) 
credeți că va avea loc...?

Redresarea economiei 
naționale

 31 luni

Redresarea sectorului de 
activitate din care faceți 
parte

20 luni 

Revenirea companiei 
dvs. la o cifră de 
afaceri similară cu cea 
din aprilie 2019 

18 luni 

Redresarea 
economiei europene

23 luni

?
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Creștere lentă 
Stabilizare  
Revenire accelerată 
Managerii văd o criză cu revenire în 
formă de U obtuz.

Percepția a migrat de la o revenire în V, 
în 2 viteze (Q2 2020), la o revenire în U 
care se poate contura mai clar în viitor.

Q3 2020

Q2 2020
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Previziunile 
managerilor:  
vor recupera 
o parte din 
impactul inițial 
al crizei până la 
finalul anului

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

Cifra
de afaceri

Profitul Nr. de
angajați

Investiții
Costurile de 

producție

Q2 
2020

 Q3 
2020

Q4 
2020
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Ce vedem? 

Durata estimată a redresării economiilor 
europene și naționale e de circa 2 ani. În 
schimb, cea a sectorului de activitate și 
a propriei companii ar fi de circa 1 an și 
jumătate.

Redresarea economiei europene este 
preconizată a se realiza în circa 24 luni (+1 lună 
faţă de Q2 2020), în timp ce cea a economiei 
naționale ar fi realizată în 26 luni (plus 5 luni 
faţă de Q2 2020). 

Perspectiva centrată pe propria companie și pe 
sectorul de activitate e una mult mai optimistă. 
Redresarea acestora e preconizată să se 
producă în circa 1 an şi jumătate, cu 5 luni în 
plus faţă de Q2 2020.

Mărimea companiei nu mai influenţează 
răspunsurile, ca în Q2 2020.

Managerii din Construcţii şi Servicii sunt cei 
mai optimişti în privinţa duratei de revenire a 
economiilor naţională şi europeană.
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Principalele 
instrumente 
financiare pentru 
redresare: 
reinvestirea 
profitului și 
împrumuturile 
bancare

Profit reinvestit

Împrumuturi bancare

Credit furnizor

Majorarea capitalului social

Vânzarea activelor

Injecție de fonduri de la 
compania mamă

Conturi de factoring

Emiterea de obligațiuni

Într-o măsură mai mare% Într-o măsură mai micăLa fel

În 2020, comparativ cu 2019, 
utilizați sau veți utiliza într-o 
măsură mai mare sau mai mică 
următoarele surse de finanțare?

?
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Ce vedem? 

Principalele instrumente financiare 
utilizate în 2020 pentru redresarea sau 
dezvoltarea companiei sunt similar, ca 
pondere, celor din Q2 2020:

•   Reinvestirea profitului

•   Împrumuturile bancare 

•   Creditul furnizor
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05.
Evaluarea 
măsurilor 
guvernamentale 
din perioada 
pandemiei



Co
nfi

de
x.

Q3
 2

02
0

46

Încrederea în instituții
a rămas relativ constantă. Crește ușor 
ponderea celor care au încredere ”puțină” și 
”foarte puțină” în guvern și în bănci. 

Câtă încredere aveți în 
următoarele instituții, în 
privința gestionării crizei 
provocate de pandemie?

2

1

4

2

6

1

2

17

16

22

15

6

37

14

24

33 27 22

38 25 19

37 21 16

42 23 18

25 30 39

37 13 6

39 28 19

43 18 13

Guvernul

Băncile

Comitetul Național pentru Situații Speciale de 

Urgență

Organizația Mondială a Sănătății

Mass media

Comisia Europeană/UE

Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri

Societatea civilă, ONG-urile

foarte multă multă% puțină foarte puțină, deloc Q2 2020asa și așa
20

22 17

25

?
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Ce vedem? 

Comisia Europeană / UE (43% încredere multă 
și foarte multă), societatea civilă (26%) și 
Comitetul Național pentru Situații Speciale 
de Urgență (26%) sunt instituțiile cu cea 
mai mare credibilitate în gestionarea crizei 
provocate de pandemie. Scade, în schimb, 
încrederea în CNSSU și crește ușor cea în CE.

Băncile ating nivelul de 17%, ca și OMS.

Guvernul și Ministerul Economiei sunt creditate 
cu un nivel de încredere median în ierarhia 
instituțiilor (15%-19%). Mass media (6%) e 
instituția în care managerii au cea mai puțină 
încredere. 

Crește ponderea celor care au încredere 
puțină sau foarte puțină în guvern și în bănci. 
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Scade cu 16% ponderea celor care consideră că 
guvernul a luat măsurile adecvate, conforme cu 
amploarea pandemiei

Ce părere aveți, măsurile 
luate de Guvern în perioada 
de stare de urgență au 
fost... 

?

Exagerate, supraestimând pericolul 
pandemiei și periclitând economia

Adecvate, potrivite efectelor pe care 
pandemia le-a cauzat

Insuficiente, fără să răspundă 
tuturor efectelor pe care 
pandemia le-a cauzat

Q3
2020

Q2
2020 23% 61% 15%

25% 45% 30%
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Ce vedem? 

Comparativ cu Q2 2020, scade sub 50% 
procentul managerilor care consideră 
măsurile luate de Guvern ca fiind adecvate, 
semn al unei polarizări a opiniei managerilor 
în privința evaluării răspunsului instituțiilor 
publice la pandemie (mai puțin cu 16% față de 
Q2 2020).

Crește, în schimb, cu 15% ponderea celor care 
consideră aceste măsuri insuficiente. Procentul 
celor care se plasează la cealaltă extremă, cea a 
supraestimării acțiunii guvernamentale, crește 
cu doar 2%.

Managerii din HORECA (49%) şi 
cei din Construcții (39%) sunt cei 
care au considerat în cea mai mare 
măsură că acțiunile guvernamentale 
sunt exagerate, în timp ce 30% dintre 
managerii din Servicii şi 26% dintre cei din 
Comerţ le-au considerat insuficiente.

Managerii companiilor cu cifră de afaceri 
mică percep într-o mai mare măsură 
răspunsul guvernului ca fiind exagerat.
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06.
Indicele  
Confidex al 
încrederii în 
economie
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Construcția indicelui Confidex

Agregarea a 29 itemi privind:

A B C
Agregarea acestor 29 itemi a generat 5 
factori, cu valori cuprinse între 0 și 20 și 
care, însumate, conduc la un indice cu valori 
cuprinse între 0 și 100. 

0 constituie percepția total negativă 
asupra economiei, 100 e asociat percepției 
total pozitive, iar 50 reprezintă valoarea 
mediană.

Previziuni 
privind evoluția 
macroeconomică

Evaluarea evoluției 
din ultimele 3 luni 
și previziuni pentru  
următoarele 3 
luni în privința 
unor indicatori ai 
companiei

Încrederea 
în instituțiile 
guvernamentale 
cheie
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Listă indicatori componenți ai indicelui Confidex 

Evaluarea accesului la diverse 
resurse, în ultimele 3 luni, 
comparativ cu 2019

Evaluarea principalilor 
indicatori financiari ai 
propriei companii, în 
ultimele 3 luni

1. Retenția de personal în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2019
2. Accesul la creditare în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2019
3. Relația  cu băncile în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2019
4. Relația cu clienții în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2019
5. Relația cu furnizorii în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2019
6. Capitalul de lucru în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2019

7.    Cifra de afaceri a companiei acum, comparativ cu previziunea de la începutul anului
8. Profitul companiei acum, comparativ cu previziunea de la începutul anului
9. Numărul de angajați acum, comparativ cu previziunea de la începutul anului
10. Investițiile companiei acum, comparativ cu previziunea de la începutul anului 
11. Costurile de producție acum, comparativ cu previziunea de la începutul anului 

Factori Indicatori

1

2
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Listă indicatori componenți ai indexului Confidex 

Previziuni privind evoluția 
unor indicatori macro-
economici pentru următoarele 
3 luni

Previziuni privind evoluția 
principalilor indicatori 
financiari ai propriei 
companii, pentru final de an

Încrederea în instituții

12. Evoluție PIB 
13. Evoluție șomaj
14. Evoluție inflație
15. Evoluția pieței de capital
16. Evoluția leului, in raport cu euro
17. Evoluția investițiilor publice
18. Evoluția investițiilor private

19. Prognoza cifrei de afaceri în decembrie 2020, comparativ cu previziunea de la începutul anului
20. Profitul companiei în decembrie 2020, comparativ cu previziunea de la începutul anului 
21. Numărul de angajați în decembrie 2020, comparativ cu previziunea de la începutul anului
22. Investițiile companiei în decembrie 2020, comparativ cu previziunea de la începutul anului 
23. Costurile de producție în decembrie 2020, comparativ cu previziunea de la începutul anului 

24. Încrederea în Guvern
25. Încrederea în bănci
26. Încrederea în mass media
27. Încrederea în UE
28. Încrederea în Min. Economiei și a Mediului de Afaceri
29. Încrederea în organizațiile non-guvernamentale

Factori Indicatori

3

4

5



Indicele Confidex

Pe o scară de la 0 la 100
unde 0 este pesimist, 100 optimist

41
Nivel similar Q3 2020
versus Q2 2020

Indicele Confidex  e construit din 
agregarea a 29 de itemi din trei categorii:
Previziuni privind evoluția 
macroeconomică, Evaluarea evoluției din 
ultimele 3 luni și previziuni pentru 
următoarele 3 luni în privința unor 
indicatori ai companiei precum și 
încrederea în instituțiile guvernamentale 
cheie.

C
o

n
fi

d
ex

.Q
3 

20
20
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Distribuția valorilor 
Indicelui Confidex

Q3 2020
Q2 2020
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Ce vedem? 

La nivelul mediei, lucrurile nu sunt schimbate 
semnificativ față de Q2 2020. Apar însă 
diferențe în ceea ce privește indicele Confidex 
pe sub-domeniile de activitate. 

Valoarea medie a indicelui percepției 
mediului economic este, în cazul eșantionului 
total, de 41, valoare similară cu cea din Q2 
2020

Dacă în Q2 2020, valoarea indicelui era, 
în cazul companiilor mari, 42, în Q3 2020 
avem o influență mai redusă a mărimii 
companiei asupra acestui indice, valoarea 
lui fiind 41.2, apropiată de valoarea medie. 
De altfel, față de Q2 2020, apare tendința 
de reducere a proporției celor care se 
plasează la extremele scalei.
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Distribuția valorilor 
Indicelui Confidex  

Deși indicele Confidex în cazul 
HORECA a crescut față de Q2 
2020, rămâne domeniul cel 
mai pesimist. 

-0.2

-0.7

-1.1

2

2.1

-0.2

3.7

43%

41%

41%

42%

35%

38%

41%

41%

Agricultură

Industrie, energie

Construcții

Comerț

HORECA

Transport, depozitare, 
distribuție
Servicii

Indicator Confidex

Q3 vs Q2 2020
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Ce vedem? 

Similar Q2 2020, percepția cea mai optimistă 
aparține companiilor din Agricultură (43).

Companiile din HORECA (35) şi Transport (38) 
oferă cele mai mici valori ale indicelui. 

Față de Q2 2020, remarcăm o creştere cu 
2.1 a indicelui, în cazul HORECA, aspect 
care se datorează deschiderii hotelurilor, 

restaurantelor și cafenelelor în perioada 
iunie-septembrie, comparativ cu lockdown-
ul din perioada anterioară. 

Creşte semnificativ (+3.7) indicele în cazul 
companiilor din Servicii, datorită relansării 
activității economice și în acest domeniu. 

Scade indicele din Construcţii (-1.1) și 
Industrie (-0.7).
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07.
Ce au învățat 
managerii în 
pandemie
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“
“

“

Care este cel mai important lucru pe care 
l-ați învățat din acestă criză?

Am învățat să ne adaptăm din mers la 
situații la care nu ne-am așteptat și am 
constatat cu stupoare că lumea nu este 
atat de umană și de empatică pe cât mă 
așteptam, în situații de criză.” 

manager companie Comerț 

1mil - 5mil euro CA

Mi s-a reconfirmat ceva mai 
degrabă: importanța creării 
unui business agil, inovativ și 
focalizat pe echipe de oameni 
talentați.”  
 
manager companie Comerț,  

1mil - 5mil euro CA

Analiza riscurilor, dezvoltată 
pe tot spectrul de activități 
al companiei, și existența 
planurilor de contingență, la 
nivel 2,3 sau chiar 4.”  
 
manager companie Industrie
100k - 1mil euro CA
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“

“

“

“

“

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat din acestă criză?

Că trebuie să fii întotdeauna pregătit 
cu rezerve pentru a depăși perioadele 
dificile – să ai permanent bani albi 
pentru zile negre...”

manager companie Energie 

5mil+ euro CA

Trebuie să te aștepți mereu la noi 
provocări de la viață. Adaptabilitatea 
este cheia supraviețuirii. Adaptabilitatea 
este principala calitate în business.”

manager companie Comerț
100k-1 mil euro CA

Cash flow-ul este regele, 
contează cel mai mult …” 

manager companie Energie
5mil+ euro CA

Nu există succes individual, iar fără o schimbare 
de paradigmă în mentalul colectiv nu vom reuși. 
Economia românească a reacționat diferit tocmai 
din cauza unor deficiențe structurale, dar asta nu 
înseamnă că acest peticit ne va salva. Economiile 
europene vor porni mai repede, iar România va 
rămâne în urmă, din nou.” 

manager companie Industrie
5mil+euro CA

Că ceea ce fac - sunt producător de 
mobilier - va merge bine, dacă ții la 
calitate și design.” 

manager companie Industrie
100k-mil. euro CA
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“

“

“

“

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat din acestă criză?

În perioadele de stabilitate economică nu trebuie 
neglijată pregătirea planurilor de risc și situații de 
urgență în vederea adaptării cât mai rapide la cerințele 
momentului...”
manager companie Construcții, +5mil euro CA

Am învățat că subestimăm impactul care ar putea 
veni din alți factori decât cei economici și financiari 
și că țările, economiile și  firmele nu au fost pregătite 
pentru o asemenea situatie. Și că natura umană rămâne 
aceeași.” 
manager companie Servicii, +5mil euro CA

Criza a dezvăluit caracterul partenerilor de 
afaceri (clienți și furnizori), al angajaților 
și a celor din jur în general. Schimbarea e 
singura constantă în viață...” 
manager companie HORECA, 100k-1mil euro CA

Orice este posibil, pregătește-te în timp 
de pace pentru război. Cu alte cuvinte: 
nu este nevoie de o criză pentru a 
construi o afacere pe fundamentele 
corecte - trebuie să fie business as 
usual.” 
manager companie Servicii, +5mil euro CA
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“

“ “

“

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat din acestă criză?

Că status-quo-ul poate deveni repede istorie, din toate 
punctele de vedere (afaceri, personal, social etc.), și 
trebuie să fii pregatit în orice moment să te adaptezi 
unei noi realități.”
manager companie Servicii, +5mil euro CA

Folosirea conceptului 
de telemuncă.” 
manager companie Servicii, 
1mil-5mil euro CA

Am învăţat să gestionăm altfel timpul şi 
resursele, să lucrăm în alte condiţii decât 
cele cu care eram obişnuiţi. Niciodată 
efect de turmă. Totul trebuie tratat separat. 
Fiecare problemă are rezolvarea ei, 
deciziile și factorii ei.”
manager companie HORECA, 1mil-5mil euro CA

Am învățat cât de important este să îți 
construiești business-ul cu un mindset 
flexibil atât la nivel de strategie cât și la 
nivel de procese, relaționare.”
manager companie Servicii, +5mil euro CA
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“

“

“

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat din acestă criză?

Prevederea. Răbdarea. Importanța capitalului uman...” 

Orice problemă generează cu siguranță și o soluție, 
trebuie să ai răbdare să o găsești. Expect the 
unexpected. Să nu exagerăm, da, avem o problemă, dar 
hai să ne concentrăm pe soluționarea acesteia.” 
manager companie Servicii, +5mil euro CA

Să te bazezi pe tine însuți; să fii atent la viața ta și la 
schimbările pe care le poți face în viața ta; nu trebuie 
să ai așteptări pentru că nu este vreme potrivită 
pentru îmbogățit; educația rămâne importantă. Să fim 
optimiști…” 
manager companie Servicii, între 1 mil-5mil euro CA

Nivelul de maturitate și de competențe al echipei 
de management este esențial în gestionarea 
perioadelor de criză, indiferent de cauza care a 
generat criza.” 
manager companie Industrie, +5mil euro CA
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“

“

“

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat din acestă criză?

Întreaga activitate se poate opri în maxim 1 
săptămână. Totodată, am învățat să nu am 
încredere în statul roman și promisiunile sale...” 
manager companie Comerț, între 1mil-5 mil. euro CA

Fiecare criză aduce și multe oportunități. Când ne 
uităm 6-12 luni în spate, vedem că, de fapt, cele 
mai multe lucruri rămân neschimbate”.

Never delay decisions. Trust your educated & 
informed intuition. Never give up, especially if you 
are the leader of a team…” 
manager companie Servicii, între 100k-1mil euro CA

E important să ai surse multiple de venit și să 
nu te bazezi pe un singur bussines. Autoritățile 
gestionează situația macro și nu contează 
cazurile particulare. Ajutoarele nu ajung 
întotdeauna acolo unde trebuie.” 
manager companie Agricultură, între 1mil-5 mil euro, CA
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“

“ “

“ “

Care este cel mai important lucru pe 
care l-ați învățat din acestă criză?

Apelează la creativitate și impulsionează 
personalul să găsească alternative aplicabile în 
noul context generat de pandemie, pe principiul 
“The World will never be the same, let’s create the 
future...”
manager companie Agricultură, 100k-1mil euro CA

Perioada de criză are 2 fațete, una care te 
îndeamnă la acțiuni de supraviețuire și alta care 
te surprinde cu oportunități și te îndeamnă la 
reinventare. E alegerea ta pe care o activezi mai 
mult.”
manager companie Servicii, 1mil.-5mil CA

Să fii precaut; să presupui 
varianta cea mai rea pentru a 
fi pregatit…” 
manager companie Agricultură 
100k-1mil euro CA

Că plasele de siguranță se 
creează pe cer senin; chiar și 
așa, sunt lucruri pe care nu le 
putem anticipa.” 
manager companie Servicii,  
100k-1mil.euro CA

Există întotdeauna 
oportunități. Trebuie să fii 
pregătit să le urmezi. Și asta 
o faci în anii în care economia 
merge bine și poți să-ți 
securizezi situația.” 
manager companie Servicii,  
+5mil euro CA
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