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Despre încrederea în economie
în vremuri de criză
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Concluzii principale
Crește încrederea
managerilor români în
economie
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47

Deprecierea leului

77%

dintre manageri declară
că leul va scădea în
raport cu euro, iar 74%
consideră că inflația va
crește

Probleme cu costurile
de producție

25%

dintre respondenți
consideră costurile
de producție ca fiind
principala provocare.
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Concluzii principale

Confidex.Q1 2021

a crescut nivelul stării
de spirit al managerilor

Prognozele de revenire
a economiei rămân
constante.
Se conturează percepția
unui an cu creștere
economică, dar marcat
de inflație.
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Confidex.Q4 2020

Concluzii principale

61-68%

Confidex.Q1 2021

dintre manageri au
declarat că vor regândi
strategia companiei,
vor implementa
digitalizarea și vor
inova

70%

54%

dintre respondenți vor
opta pentru creșterea
productivității.

dintre manageri
consideră că
efectele pandemiei
se vor diminua și
restricțiile se vor mai
relaxa

4

Confidex.Q1 2021

Concluzii principale

a crescut cu

a crescut la

Confidex.Q1 2021

5.1

starea de spirit
a managerilor
(îngrijorare vs
relaxare), pe o scară
de la 0 la 10,
de la 4,9 în Q4 2020

5%
a scăzut cu

29%

procentul celor care cred că
PIB-ul național va scădea în
următoarele 3 luni

ponderea celor care
declară că
propria companie a
fost puțin afectată de
pandemie

46% în Q4 vs. 17% în Q1
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01.
Importanța
studiului
Confidex
6

Universul cercetării
39.000 companii private
active în România, cu minimum 5 angajați, împărțite
pe trei categorii în funcție de cifra de afaceri:

Confidex.Q1 2021

100k-1mil
euro

1mil-5mil
euro

+5mil
euro

Respondenții studiului CONFIDEX Q1 2021
sunt reprezentanții a 663 companii din
toate domeniile principale de activitate și
toate regiunile țării. În scopul comparației
statistice cu cele trei studii anterioare,
cea mai mare parte a prezentului raport
cuprinde doar analiza firmelor care au
peste 100.000 euro cifra de afaceri si
peste 5 angajați, eșantionul analizei
comparative CONFIDEX Q4 fiind astfel de
503 companii.
Participanții au completat chestionarul
telefonic și online în perioada 1– 15
Aprilie 2021.
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Eșantion companii participante în studiu

Confidex.Q1 2021

Cifra afaceri

100k-1 mil euro

1 mil-5 mil euro

+5 mil euro

Total

1 Agricultură

27

21

15

63

2 Industrie și energie electrică

20

48

39

107

3 Construcții

15

33

15

63

4 Comerț

13

37

32

82

5 Horeca

15

28

20

63

6 Transport, distribuție, depozitare

15

26

21

62

7 Servicii

21

27

15

63

Total

126

220

157

503
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Elementele diferențiatoare ale eșantionului studiului Confidex

75%

Confidex.Q1 2021

companii cu cifra de
afaceri peste 1 mil.
euro

31%

companii cu cifra de
afaceri peste 5 mil.
euro

90%

dintre respondenți sunt CEO,
iar restul de 10% reprezentanți
ai top management-ului
companiile respondente
însumează peste

150.000
de angajați

Studiul acoperă toate sectoarele economiei
contributoare la PIB.
În cele patru etape ale cercetării de până
acum au răspuns peste 1500 de manageri din
România.
CONFIDEX este singurul studiu care a
surprins T zero al companiilor și a monitorizat
trimestrial pulsul economiei pe tot parcursul
pandemiei.
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02.
Percepția asupra
climatului
macro-economic
10

Continuă creșterea
încrederii managerilor
în economie

Confidex.Q1 2021

Procentul celor foarte
îngrijorați a rămas la 6%, dar
a crescut la 18% procentul
celor relaxați (pozițiile 8-10).
În Q4 acest procent a fost
11%, iar în Q3 a fost 9%.
Pentru prima dată, media e
peste 5.
?
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Q1 2021
Q4 2020

14
12

12

12

8
6

6

6
4

%

2

%

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?

11

Ce vedem?
Starea de spirit a
managerilor este una
semnificativ mai bună,
media fiind de 5,1 din 10 față
de 4.9, în Q4 și 4.3 în Q3.
Pentru prima dată avem o
medie superioară valorii de
5, media teoretică a scalei.

Confidex.Q1 2021

În Q1 2021, continuă
creșterea ponderii celor care
au încredere în economie,
de la 30% în Q4 și 21% în
Q3, la 37%. Cu toate acestea,
ponderea celor îngrijorați a
rămas relativ similară cu cea
din Q4 (17%).
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Agricultură

Indicatorul
stării de spirit

(îngrijorarerelaxare) segmentat
pe cele șapte
sectoare analizate

Industrie,
energie
Construcții
Comerț

Confidex.Q1 2021

HORECA
Transport,
depozitare,
distribuție
Servicii

100k - 1 mil €

3.7

0.5

-

1-5 mil €

7.7

3,4

+

Q1
vs
Q4
%

5+ mil €

5.2

-0,1

100k - 1 mil €

4.5

0.7

1-5 mil €

4.9

0.1

5+ mil €

5.9

0.5

100k - 1 mil €

4.8

-0.4

1-5 mil €

4.8

-0.6

5+ mil €

5.9

0.8

100k - 1 mil €

4.7

0

1-5 mil €

5.7

-0.1

5+ mil €

5.7

0

100k - 1 mil €

3.6

-0.1

1-5 mil €

2.9

-1.2

5+ mil €

6.5

2.6

100k - 1 mil €

5.8

1

1-5 mil €

3.4

-1.7

5+ mil €

4.6

-0.1

100k - 1 mil €

5.5

0.6

1-5 mil €

5.8

0.8

5+ mil €

5.5

-0.4
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Ce vedem?
Față de CONFIDEX Q4 2020
se îmbunătățește starea
de spirit a managerilor din
Industrie, Agricultură și
Servicii. În Comerț, valorile
sunt similare cu cele din
trimestrul anterior.

Managerii din Comerț (5.56)
și Servicii (5.64) au reușit
să îi depășească pe cei din
domenii precum Agricultura,
Industrie sau Construcții,
iar cei din HORECA sunt în
continuare la cea mai redusă
medie (-3.95), foarte aproape
de cea din trimestrul anterior.
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Cu toate ca există o anumită
fluctuație a valorilor
indicatorului de spirit,
se poate observa că, în
general, creșterile sunt
semnificative, în timp ce
scăderile sunt relativ mici.
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Circa 75% dintre manageri consideră
că economiile globală, europeană și
națională sunt afectate în „mare” și
„foarte mare măsură”, relativ similar
cu Q4 2020. Față de trimestrul
anterior, apare un segment mai
consistent care consideră că
economia națională a fost mai
puțin afectată.
?

În ce măsură considerați că... este
afectată de criza provocată de
pandemia de coronavirus?

economia românească
economia europeană
economia globală

4%

20%
22%

22%

43%

42%

38%

32%
35%
38%
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Ce vedem?

Confidex.Q1 2021

Procentul optimiştilor (cei care consideră că
pandemia are un impact redus asupra economiei)
este în creștere (cu 1 %) şi scade ușor ponderea
celor care cred că economia națională este afectată
în mare sau foarte mare măsură.
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Evoluțiile pe următoarele 3 luni:
ponderea managerilor care cred
că PIB-ul va scădea se reduce cu
29% (17% vs 46% în Q4)
%

Confidex.Q1 2021

Produsul Intern Brut

Q1

Q4

32

Inflația

51

Piața de capital-bursa

26

Puterea leului, în raport cu euro

77

Investițiile publice

33

Investițiile private

40

Cum considerați că vor evolua
următorii indicatori la nivel
național în următoarele 3 luni?

va /vor rămâne la fel

va /vor scădea

17

Șomajul

?

va /vor crește

37

ns/nr

45
28

1

36

97

4

42
31

33

10
17

36

29
27

30

42
2
3
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Ce vedem?
Față de CONFIDEX.Q4 2020 observăm o
schimbare profundă a percepției asupra
evoluției economiei:
• o pondere mult mai mică a celor care cred
că PIB va scădea (17% vs 46% )
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• o pondere mai mică a celor care cred că
șomajul va crește (36% vs 54%)
• o pondere mai mare a celor care cred că
inflația va crește (74% vs 58%)

În general, perspectiva în privința evoluției
economiei pentru următoarele 3 luni este mai
bună, cu excepția inflației și a raportului leu/euro.
Managerii din HORECA și Transporturi sau cei din
companii cu o cifră de afaceri mică sunt cei mai
pesimiști. Pe de altă parte, managerii din Servicii
sau cei ai companiilor mari sunt cei mai optimiști.
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03.
Confidex.Q1 2021

Companii în
pandemie

19
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Dacă în privința
scăderii vânzărilor
și a comenzilor
(36% vs 34% în Q4
2020) situația s-a
stabilizat, a crescut
ponderea celor care
resimt creșterea
costurilor de
producție (25% vs
10%).
?

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

Q4.2020
scăderea vânzărilor, comenzilor

36%

forța de muncă
creșterea costurilor de producție, accesul la
materia primă
lichiditățile, cash flow-ul

33%
25%
13%
12%

adaptarea la noile realități, criza COVID

12%

lipsa de predictibilitate

7%

menținerea companiei pe linia de plutire

6%

reducerea investițiilor

6%

restrangerea activității

4%

digitalizarea
accesul la finanțare

4%

concurența

4%

scăderea încasărilor

3%
2%

ratele

1%

teama clienților și furnizorilor

1%

altele
ns/nr

10%

15%

lipsa ajutorului din partea statului

inflația

34%

6%
4%
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Ce vedem?
Comparativ cu Q4 2020, ierarhia provocărilor se
modifică:
• Crește cu 15% (25% vs 10% în Q4) ponderea
celor care încep să resimtă presiunea creșterii
costurilor de producție.

Confidex.Q1 2021

• Crește cu 2% ponderea celor care menționează
scăderea vânzărilor ca principala preocupare
a companiei și cu 6% a celor care indică lipsa
forței de muncă.
• Scade cu 9% segmentul managerilor care
resimt lipsa predictibilității ca o problemă
acută (12% vs 21%)
• Crește cu 6% (13% vs 7%) ponderea celor care
resimt nevoia de ajutor din partea statului.
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Aproape jumătate dintre manageri consideră că propria
companie a fost afectată în mare sau foarte mare măsură
48% vs 35% în Q4 2020.

%
Principalii dvs. clienți

în foarte mică
măsură

în foarte mică
măsură

într-o măsură
medie

în mare
măsură

?

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

în foarte
mare măsură

NS/NR

Q1

Q4

Principalii dvs. furnizori

Confidex.Q1 2021

Principalii dvs.
competitori
Firma, compania dvs.
Sectorul economic în
care activați

22

54% dintre manageri consideră că
pandemia le afectează companiile

%
Mai degrabă negativ
Nici negativ, nici pozitiv
Mai degrabă pozitiv

Principalii dvs. furnizori 63
Sectorul economic în
care activați

Confidex.Q1 2021

Principalii dvs. clienți
Firma, compania dvs.
Principalii dvs.
competitori

7

27

14

59

58

11

54

53

26

29

16

12

29

31

?

Cum credeți că afectează pandemia provocată de coronavirus...?
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Ce vedem?
Mediul de afaceri resimte fluctuant impactul
pandemiei. Dacă în Q4 ponderea era de 35%,
în Q1 2021 ea crește la circa 48%.

Confidex.Q1 2021

În continuare, în opinia managerilor,
impactul pandemiei e unul mai redus la
nivelul propriei companii, în raport cu
propriul sector de activitate sau în raport cu
concurenții.
Cu cât companiile sunt mai mari, cu atât
mai puțin au fost afectate. Cele mai afectate
se declară companiile din HORECA și
Transporturi.

48%-51% dintre manageri declară că pandemia
i-a afectat în foarte mică, mică sau medie
măsură, atât pe ei, cât și pe competitori.
Segmentul scade cu circa 4%-6% față de Q4
2020.
Mai mult de jumătate dintre respondenți
consideră că pandemia afectează negativ
companiile, în timp ce 16% menționează că
propria lor companie a fost impactată pozitiv.
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Pe fondul unei relative stabilități,
capitalul de lucru a scăzut ușor (37% vs
35% în Q4 2020)
%

Confidex.Q1 2021

Capitalul de lucru

s-a îmbunătățit
Q1 15
Q4

a rămas la fel
48

?

În comparație cu aceeași
perioadă din 2020, cum au
evoluat în ultimele 3 luni
următoarele aspecte?

s-a înrăutățit
37

Relația cu furnizorii

14

70

16

Relația cu clienții

19

61

20

Relația cu băncile

11

Accesul la creditare

17

56

26

Retenția de personal

18

57

26

71

18
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Ce vedem?

Celelalte valori sunt
aproximativ la același nivel
ca în Q4 2020.

Confidex.Q1 2021

Scade ușor capitalul de lucru,
comparativ cu Q4 2020. În primul
trimestru din 2021, 37% dintre
manageri declară că a scăzut,
comparativ cu 35% din Q4 2020
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Indicatorii sunt
într-o continuă
îmbunătățire,
media creșterii
fiind cu +3% în
Q1, față de Q4
2020

Cifra
de afaceri

Profitul

Nr. de
angajați

-7

-11

-6

Investiții

Costurile de
producție

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%

Confidex.Q1 2021

?

Care este situația următorilor
indicatori, la nivelul companiei
dvs., la finalul lunii martie 2021,
comparativ cu previziunile
făcute la începutul anului pentru
această perioadă?

scădere cu 20%-50%
scădere cu peste 50%

media Q4 (%)

-6

2
27

Ce vedem?
În cazul companiilor mari, cifra de
afaceri este previzionată a crește ușor
(+1%), în timp ce la companiile medii
scăderea este de 10%, iar la cele mici
scăderea este de 12%. Profitul scade cu
circa 3% în cazul companiilor mari, cu
13%, în cazul celor medii și cu 15%, în
cazul celor mici.

Confidex.Q1 2021

Cifra de afaceri și profitul scad cu doar
7%-11% față de previziunile făcute la
început de an, iar investițiile scad cu
6%. Faţă de Q4 2020, cifra de afaceri
se îmbunătățește cu 3%.

28

Cifrele privind măsurile
de austeritate se
stabilizează.
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Mai multe companii
amână investițiile în IT
(45% vs 42% în Q4 20) și
R&D (50% vs 45% în Q4
20)

?

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

Activitățile de cercetare, dezvoltare sau
explorare au fost amânate

Q1
vs
Q4
%

5

50%

S-a recurs la telemuncă / munca de acasă

-5

50%

Investițiile în IT au fost amânate

3

Cheltuielile de marketing au fost reduse

-6

Activitățile de recrutare de personal
planificate au fost suspendate

2

S-a redus activitatea

2

Ați renunțat parțial sau în totalitate la spațiul
de muncă/birouri

4

Stocurile de producție au crescut

5

Angajații / o parte din ei au intrat în șomaj
tehnic

1

Au fost concediați angajați

2

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

-2

S-au întrerupt contracte pe motiv de forță
majoră

3

S-au redus salariile

-1

45%
44%
39%
34%
24%
23%
21%
19%
16%
14%
13%
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În general, managerii sunt mulțumiți de
banca cu care colaborează.
Mulțumit

Așa și așa

Puțin
mulțumit

Cât de mulțumit sunteți de
banca cu care lucrați?

Foarte puțin,
deloc mulțumit

Confidex.Q1 2021

Foarte
mulțumit

?
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Managerii își doresc
sprijinul băncilor
în ceea ce privește
accesul la creditare
(31%) și reducerea
dobânzilor (15%).

acces mai ușor la creditare
reducerea dobânzilor

Confidex.Q1 2021

7%

mai multă flexibilitate

5%
4%

consultanță
facilități de factoring

3%

răspuns mai prompt, birocrație redusă

2%

ne-a sprijinit deja

Cu ce v-ar putea sprijini
banca în această perioadă?
(întrebare deschisă)

15%

comisioane mai reduse

amânare rate

?

31%

2%
1%

sprijin mai intens pentru investiții

1%

digitalizare mai intensă

1%

cu nimic

14%

NS/NR

15%
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04.
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Strategii de
viitor

32

Q1
vs
Q4
%

Confidex.Q1 2021

Prioritățile companiilor
pentru Q1 2021: scade
preocuparea pentru
creșterea vânzărilor
și crește importanța
retenției de personal
și accesului la
creditare.
?

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

Păstrarea locurilor de muncă / a
personalului

5

49%

Creșterea vânzărilor -12

39%

Îmbunătățirea relației cu clienții

3

Accesul la creditare

6

21%

Digitalizarea companiei și
automatizarea

1

21%

Investițiile

-6

20%

Îmbunătățirea relației cu furnizorii

6

Activitatea de cercetare-dezvoltare

2

Implementarea telemuncii / a
muncii de acasă

-3
1

1%

altceva

-4

1%

32%

8%
4%
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Ce vedem?
Scade preocuparea pentru creșterea
vânzărilor (-12%) și crește cea pentru
retenția de personal (+5%) și pentru
accesul la creditare (6%).
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În continuare, digitalizarea se situează
pe un trend ascendent, chiar dacă
creșterea față de Q4 2020 e una mai
redusă (+1%).
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Creșterea productivității, pe
un trend ascendent. Scăderea
costurilor se stabilizează la 27%.

?

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

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

Confidex.Q1 2021

Q1

Q4

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

70%

66%

27%

27%

3

6%
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Ce vedem?
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Creșterea productivității constituie
principalul motor de relansare
economică pentru mai mult de două
treimi dintre companii, procentul
acestora fiind în creștere
70% dintre companiile medii și mari și
64% dintre cele mici consideră că, în
perioada următoare, ar trebui să crească
productivitatea, inclusiv investind
pentru a rămâne competitive

Managerii din Construcții, Agricultură,
Industrie și Servicii sunt mai orientați
spre creșterea productivității
Managerii din Transporturi și HORECA
optează în mod echilibrat între cele
două opțiuni, creșterea productivității și
reducerea costurilor

27% consideră că reducerea costurilor
e mai importantă în această perioadă
(similar cu Q4 2020)
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Crește tendința de acțiune strategică în
business, în special în privința digitalizării
(68% vs 56% în Q4 2020) și a inovării (61%
vs 56% în Q4 2020).

?

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

Da

Confidex.Q1 2021

Accelerarea digitalizării

Nu

Q1 68%
Q4

Intensificarea invovării

61%

Regândirea strategiei companiei

67%

Schimbarea pieței pe care activați

23%

Schimbarea produselor/serviciilor

30%

Schimbarea procesului de producție

30%

ns/nr
23%

28%

11%
27%

72%

8%

6%
5%

66%
62%

4%
7%
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În comparație
cu primele
previziuni,
managerii sunt
mai rezervați în
prezent

%

Cifra
de afaceri

Profitul

Nr. de
angajați

Investiții

-3

-1

Costurile de
producție

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%
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scădere cu 20%-50%
scădere cu peste 50%
?

În opinia dvs., cum estimați că vor evolua
următoarele aspecte până la finalul lui
2021, comparativ cu previziunile făcute la
începutul anului 2021?

media Q1 (%)

-1

-4

0
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Ce vedem?
Comparativ cu previziunile făcute la
începutul lui 2021, managerii sunt mai
prudenți în privința evoluției cifrei de
afaceri (-1%) și a profitului (-4%) până la
finalul anului 2021.
De asemenea, observăm și o reducere cu 3%
a numărului de angajați.

Confidex.Q1 2021

În privința investițiilor și a costurilor de
producție, previziunile inițiale rămân stabile.
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Percepția redresării
economiei rămâne
într-un orizont de 2
ani, dar sectorul de
activitate și compania
par că se vor redresa
mai rapid decât în
previziunile anterioare.

Redresarea economiei
naționale

Redresarea
economiei europene

Q4 - 29 luni

Q4 - 23 luni

22 luni

Redresarea sectorului de
activitate din care faceți
parte

14 luni
?

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

Q4 - 20 luni

19 luni

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

11 luni
Q4 - 19 luni
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Managerii văd o criză în V,
cu revenirea în 2 viteze, dar
prelungirea pandemiei va
crește durata revenirii,
comparativ cu previziunile
CONFIDEX anterioare.
În 2021 pare că vom recupera circa
jumătate din scăderea din 2020, urmând
ca la mijlocul lui 2022 să revenim la
situația de dinainte de pandemie.

5

Jan

2020

Jan

2021

Jan

2022

0

Q1

-5

Q4
-10

Q3
-15

Q2

-20

-25

41

Confidex.Q1 2021

Pentru 2021
este estimată o
scădere a cifrei
de afaceri față de
previziuni cu -1% și
a profitului cu -3%

5%

Cifra
de afaceri

Profitul

Nr. de
angajați

Investiții

Costurile de
producție

0%

-5%

-10%

-15%

Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2020 2020 2020 2021 2021

-20%

-25%
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Ce vedem?
Durata estimată a redresării economiilor
globale și europene rămâne estimată la circa 2
ani. Cea a economiei naționale s-a redus cu 3
luni, de la 31 la 28 de luni.

Managerii din Comerț, Construcţii şi Servicii
sunt cei mai optimişti în privinţa duratei de
revenire a economiilor naţională şi europeană.

Confidex.Q1 2021

Perspectiva despre propria companie și
sectorul de activitate rămâne optimistă.
Redresarea acestora e preconizată să se
producă în aproximativ 1 an şi jumătate.

Companiile mari văd o redresare proprie cu
circa 4 luni mai accelerată față estimările
companiilor medii și mici.
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Principalele
instrumente financiare
ale redresării rămân
reinvestirea profitului
și împrumuturile
bancare.
Mai puțini manageri
optează pentru conturi
de factoring sau
emiterea de obligațiuni

Profit reinvestit

69%
49%

Credit furnizor

44%

Împrumuturi bancare
Injecție de fonduri de la
compania mamă

23%

Vânzarea activelor

14%

Majorarea capitalului social

14%
12%

Conturi de factoring
Emiterea de obligațiuni

3%

?

În următoarele 3 luni, veți
utiliza următoarele surse de
finanțare?
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Pentru următorul trimestru mai
mult de jumătate dintre manageri
consideră că efectele pandemiei
vor scădea.

Confidex.Q1 2021

10%
Pandemia se Pandemia va scădea, iar
va agrava iar restricțiile vor fi mai relaxate
restricțiile
decât în prezent
vor fi mai
dure decât în
prezent

?

Credeți că, în următoarele 3
luni, în România...?

54%

35%
Situația va rămâne
neschimbată
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Ce vedem?

Confidex.Q1 2021

Pentru următorul trimestru, predicția
managerilor în privința pandemiei
e una optimist-ponderată. Doar 54%
consideră că evoluția va fi una pozitivă,
în timp ce mai bine de o treime văd
stagnare.
Reinvestirea profitului, creditul furnizor
și împrumuturile bancare rămân
principalele instrumente financiare de
redresare.
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05.
Evaluarea
măsurilor
guvernamentale
din perioada
pandemiei
47

Încrederea în instituții a rămas relativ constantă
%

Foarte multă

Multă

Așa și așa

Puțină

?

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

Foarte puțină,
deloc

Comisia Europeană/UE
Societatea civilă, ONG-urile
Organizația Mondială a Sănătății

Confidex.Q1 2021

Comitetul Național pentru Situații Speciale
de Urgență
Băncile
Guvernul
Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri
Mass media
48

Ce vedem?
Comisia Europeană (40%) și Societatea
Civilă (28%) reprezintă instituțiile în care
managerii au cea mai mare încredere.

Crește iar ponderea celor care au încredere
puțină sau foarte puțină în guvern (49% vs 41%
în Q4 2020) și în bănci (40% vs 36% în Q4
2020)

Confidex.Q1 2021

Urmează Comitetul Național pentru Situații
Speciale de Urgență (22%) și Organizația
Mondială a Sănătății (OMS) cu 23%, iar băncile
rămân la nivelul de 19%.

Guvernul (19%) și Ministerul Economiei
(15%) sunt creditate cu un nivel de încredere
moderat. Mass media (8%) e instituția în care
managerii au mai puțină încredere.
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Pentru prima dată, ponderea celor care cred că
măsurile guvernamentale au fost insuficiente față
de amploarea pandemiei o depășește pe cea a celor
care cred că măsurile au fost adecvate.
Exagerate, supraestimând
pericolul pandemiei și
periclitând economia

Confidex.Q1 2021

Q1

Q4

Adecvate, potrivite efectelor pe care
pandemia le-a cauzat

22%

20%

35%

42%

?

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

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

45%

38%
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Aproape jumătate dintre
manageri consideră că
statul este o frână în
dezvoltarea economică
(scoruri 0-3).

17

În opinia dvs., pe o scara de la
0 la 10, considerați că statul
este o frână sau un stimulator
pentru dezvoltarea economică?

17

13

9
7

Doar 10% îi atribuie
statului calitatea de
stimulator economic.

8

10
8

4

4
2

%

Stimulator
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Ce vedem?
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Procentul managerilor care consideră că
măsurile luate de Guvern sunt insuficiente
crește de la 38% în Q4 2020 la 43% în Q1
2021. Ponderea celor care cred că măsurile
sunt adecvate scade de la 42 % la 35% . Crește
tendința de polarizare a managerilor.
Managerii din HORECA (46%) au considerat
în cea mai mare măsură că acțiunile
guvernamentale sunt exagerate, în timp ce 52%
dintre managerii din Industrie și Construcții leau considerat insuficiente.

Managerii companiilor cu cifră de afaceri
intre 100k și 1 mil euro percep într-o mai
mare măsură răspunsul guvernului ca fiind
fie exagerat, fie insuficient.
Statul este perceput ca o frână în calea
dezvoltării economice.
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06.
Indicele
Confidex al
încrederii în
economie
53

Construcția indicelui

Confidex.Q1 2021

Agregarea a 29 itemi privind:

A

B

C

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

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 este asociată percepției
total pozitive, iar 50 reprezintă valoarea
mediană.
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Listă indicatori componenți ai indicelui Confidex
Factori

Indicatori
Retenția de personal în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2020
Accesul la creditare în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2020
Relația cu băncile în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2020
Relația cu clienții în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2020
Relația cu furnizorii în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2020
Capitalul de lucru în ultimele 3 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2020

2

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

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

Confidex.Q1 2021

1

Evaluarea accesului la diverse
resurse, în ultimele 3 luni,
comparativ cu 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.

55

Listă indicatori componenți ai indicelui Confidex

Confidex.Q1 2021

Factori

Indicatori

3

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

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

8. Prognoza cifra de afaceri in decembrie 2021, comparativ cu previziunea de la începutul anului
9. Profitul companiei in decembrie 2021, comparativ cu previziunea de la începutul anului
10. Numărul de angajați in decembrie 2021, comparativ cu previziunea de la începutul anului
11. Investițiile companiei in decembrie 2021, comparativ cu previziunea de la începutul anului
12. Costurile de producție in decembrie 2021, comparativ cu previziunea de la începutul anului

5

Încrederea în instituții

Evoluție PIB
Evoluție șomaj
Evoluție inflație
Evoluția pieței de capital
Evoluția leului, in raport cu euro
Evoluția investițiilor publice
Evoluția investițiilor private

13. Încrederea în Guvern
14. Încrederea în bănci
15. Încrederea în mass media
16. Încrederea în UE
17. Încrederea în Min. Economiei și Mediului de Afaceri
18. Încrederea în organizațiile non-guvernamentale
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Indicele CONFIDEX
în Q1.2021

47

Q1.2021
Q4.2020
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Pe o scară de la 0 la 100

45

în Q4.2020

57

Ce vedem?
Comparativ cu Q3 și Q4, indicele CONFIDEX a
crescut atât în cazul companiilor mici (44.5),
companiilor medii (45.8) și mari (50.1).

Confidex.Q1 2021

În cazul companiilor cu cifră de afaceri sub
100k euro, indicele CONFIDEX este 41.7 și
confirmă tendința de scădere a încrederii în
economie a companiilor mici, cele mai afectate
de pandemie.
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Nivelul indicelui
în raport cu
sectoarele de
activitate. HORECA
rămâne domeniul
cel mai pesimist,
dar e aproape de
Transporturi.

Q1
vs
Q4
%

Agricultură

2.5

Industrie, energie

0.7

Construcții

4.7

Comerț

2.2

HORECA

1.2

Transport, depozitare,
distribuție

-1.4

Servicii

1.5

CONFIDEX
indice național

1.6

47.6

45.9

49.6

49.2
42.3

42.5

49.3

46.8
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Ce vedem?

Transporturi și Servicii:
scădere redusă
(1 puncte)

Comerț, HORECA,
Servicii, Industrie:
creștere ponderată
(1-2 puncte)

Agricultură și
Construcții:
creștere accelerată
(3-5 puncte)
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Despre încrederea în economie
în vremuri de criză
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