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Despre sondaj: 

• 15 mai – 19 iunie 2020

• Executivi reprezentând 131 din totalul celor 450 de 
companii membre AmCham
• 60 % companii cu cifra de afaceri anuală peste 5 milioane USD

• 40 % companii cu cifra de afaceri anuală sub 5 milioane USD

• 65% reprezentând companii din industrie – ITC, Sănătate, 
Automotive, FMCG, Banking & Financial Services, Construcții, 
Retail, Bunuri de consum, Producție industrială, energie, 
transporturi, turism, HORECA.

• 35% reprezentand companii din sectorul serviciilor – consultanță, 
servicii profesionale, avocatură



Cum au fost rezultatele companiei dvs. în 2019?

67%

44%

49%

24%

44%

43%

9%

12%

8%

Venituri

Număr de 

angajați

Investiții

Scădere Stagnare Creșere



Cum apreciați actualul climat investițional și de afaceri din 
Romania? (alegeți un singur calificativ)? 
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Ce rezultate estimați pentru compania dvs. în 2020?
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Cum apreciați următoarele condiții de piață din România:

17%
34% 25%

37%
33% 46%

20%
8% 8%

Calitatea infrastructurii

digitale

Impozitarea companiilor Calitatea capitalului uman

Top 3 cele mai apreciate condiții de piață

Neutră Bună Foarte bună



Cum apreciați următoarele condiții de piață din România:

45%
21% 15%

45%

37% 40%

Calitatea infrastructurii de

transport

Politici și programe de sprijinire 

a noilor investiții

Sprijinirea companiilor noi și 

dezvoltarea antreprenoriatului

Top 3 cele mai slab evaluate condiții de piață

Slabă Precară



Care sunt principalele avantaje competitive ale României care 
rămân relevante în climatul investițional post pandemie?
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Cum a influențat pandemia planurile de digitalizare ale 
companiei dvs.?

24%

56%

2%

18%

Nu a influențat

A accelerat

A stagnat

A schimbat 

prioritățile



Care ar trebui să fie acele 5 măsuri/politici adoptate de 
România în cursul anului 2020 ca parte a pachetului de 
relansare economică post-pandemie?

76%

73%

53%

49%

45%

Investiții în infrastructură

Accelerarea digitalizării administrației publice, inclusiv 

a administrației fiscale (ANAF)

Reforma sistemului sanitar

Creșterea stabilității și predictibilității climatului politic 

și de reglementare

O absorbție ridicată a finanțării europene disponibile în 

pachetul de redresare economică post pandemie



Omer Tetik

Vice-Președinte 

AmCham Romania



Cum estimați evoluția cifrei de afaceri în anul financiar 2020 
comparativ cu anul financiar 2019?

29%

29%

24%

18%

Stagnare sau creștere

 Scădere între 0 - 10%

Scădere între 10 - 25%

Scădere de peste 25%



Ce fel de scenariu de redresare economică luați în considerare
pentru România?

45%

24%

20%

11%

În formă de U – reacție abruptă la șocul pandemic, 

urmată de o revenire pe termen mediu

În formă de W – ia în considerare mai multe valuri de 

infecții cu COVID, urmate de episoade de revenire a 

economiei

În formă de L – reacție abruptă la șocul pandemic, 

următă de o activitate economică lentă

În formă de V – reacție abruptă la șocul pandemic, 

urmată de o revenire rapidă



Ce surse de finanțare aveți în vedere pentru anul financiar
2020 și ulterior?

81%

34% 31%

8%
3%

Fonduri proprii Împrumuturi de la 

acționari

Împrumuturi bancare Fonduri de investiții cu 

capital privat

Pieța de capital, 

inclusiv obligațiuni



Compania dvs. are planuri de noi investiții în Romania anul
acesta?

Nu Da - între 0 -

1 milion EUR

Da- între 1 –

10 milion EUR

Da – între 10 -

100 milion 

EUR

Da– peste 100 

milioane EUR

45%

30%

13% 10%
2%



Alex Milcev
Membru,

Consiliul Director al 

AmCham Romania



Cum ați caracteriza situația actuală a pieței muncii în
industria în care activați?

60%

26%

14%

Tensionată – Lipsă de forță 

de muncă calificată

Relaxată – Forță de muncă 

calificată disponibilă

Fluidă – Forță de muncă 

disponibilă dar cu un grad 

mare de nepotrivire la 

nivelul abilităților 



Ce măsuri economice adoptate până acum în contextul pandemiei
Covid-19 v-au ajutat cel mai mult afacerea (alegeți 3)?

44%

29%

28%

27%

20%

15%

14%

14%

14%

9%

5%

3%

Bonificația pentru plata impozitului pe profit în avans

Accelerarea rambursărilor de TVA

Șomajul tehnic

Prelungirea termenelor de depunere a declarațiilor financiare

Eliminarea comisioanelor și penalităților pentru plata cu întârziere a impozitelor

Prelungirea termenelor pentru achitarea impozitelor locale

Programul IMM Invest

Prelungirea termenelor pentru restructurarea obligațiilor bugetare

Altele_________

Amânarea plăților chiriei și utilităților pentru IMM-uri

Amânarea ratelor bancare

Anularea executărilor silite



Ce schimbări adoptate în compania dvs. în timpul pandemiei
se vor permanentiza?

42%

27%

18%

8% 3% 3%

Digitalizarea/Utilizarea 

Inteligenței 

Artificiale/Robotizarea 

diferitelor procese

Identificarea de noi 

produse/noi 

servicii/noi piețe

Reducerea costurilor 

operaționale

Concedieri și/sau 

creșterea eficienței 

angajaților (păstrați)

Accent ridicat pe 

cercetare și dezvoltare

Altele



Cum a influențat pandemia atenția acordată de compania
dvs. sănătății și bunăstării (inclusive celei mentale și
emoționale)?

8%

73%

18%

Nu a influențat A intensificat A schimbat perspectiva



Vă așteptați ca un nou val epidemic să afecteze economiile
similar cu COVID-19?

41%

19%

40%
DaNu știu

Nu 



CONCLUZII



Ionuț Simion

Președinte AmCham 

Romania



1. Încrederea investitorilor este vizibil afectată, și estimările privind evoluția 

afacerilor pentru 2020 sunt în majoritate negative. 

2. Calitatea infrastructurii digitale rămâne și în 2020 cea mai apreciată

condiție de piață oferită de România, în opoziție cu starea infrastructurii de 

transport.



3. Statutul României de membru UE devine de departe cel mai apreciat avantaj 

competitiv.

4. Cele mai apreciate măsuri de susținere a companiilor au fost cele legate de 

lichiditate și protejarea locurilor de muncă.



5. Fondurile proprii sunt cea mai importantă sursă de finanțare a operațiunilor 

în 2020.  

6.  Majoritatea respondenților anticipează o revenire a economiei pe termen 

mediu (în formă de U).



MULȚUMIM!


