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Metodologie
AAFBR a continuat în 2021 să consulte opinia specialiștilor din Asociație având în vedere că
unul din obiectivele sale este monitorizarea trendurilor în economie și în mediul de
business.
Sondajul de opinie din acest an are ca temă “Efectele pandemiei COVID-19 în mediul de
business”. Echipa de proiect a fost formată din 7 membri AAFBR cu pregătire și experiență
vastă în domeniul financiar. Prelucrarea datelor și redactarea raportului a fost realizată de
ACCESS BUSINESS SRL.
La chestionare a răspuns un număr de 58 membri AAFBR în perioada 11 – 23 octombrie
2021. Chestionarul a cuprins 19 întrebări prezentate la începutul raportului. Sondajul nu a
conținut întrebări demografice, toate răspunsurile referindu-se la percepțiile participanților
indiferent de eterogenitatea diferitelor caracteristici ale acestora.
Răspunsurile fiecărei întrebări sunt în continuare prezentate grafic, pe rând în ordine
cronologică. Fiecărei întrebări îi corespund câte două grafice de tip „bar chart” și "pie chart"
. Acestea indică distribuția răspunsurilor pe total participanți procentual și în mărime
absolută. Pentru întrebările în care respondentii puteau alege mai mult de o singură
variantă de răspuns (întrebările 4, 8, 9, 10, 11, 14, 19), graficele indică numărul total de
opțiuni exprimate pe fiecare variantă de răspuns și respectiv ponderea fiecăreia în totalul
opțiunilor exprimate.
Graficele obținute pe baza acestor informații statistice urmăresc să puna la dispoziția celor
interesați o imagine consistentă a distribuției percepțiilor investigate.
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Chestionarul
1. În ce măsură vor lucra angajații din sectorul privat din Romania post pandemie de
acasă?
2. Cum a afectat munca de acasă productivitatea muncii?
3. Credeți că munca de acasă va facilita angajarea în companii din alte țări din cadrul
UE?
4. Cum s-a îmbunătățit securitatea cibernetică pentru perioada muncii de acasă?
5. Care este așteptarea dvs. privind rata șomajului în Romania pentru următoarele 12
luni?
6. Cum vă așteptați să evolueze salariile la nivel național în următorul an?
7. În ce măsură s-a digitalizat activitatea companiei în care lucrați ca urmare a
declanșării pandemiei?
8. Ce programe de lucru au devenit de interes pentru creșterea eficienței activității dvs.
de analiză și evaluare?
9. Ce competențe ați dobândit/îmbunătățit pe timpul pandemiei Covid-19?
10. Ce credeți că a schimbat permanent pandemia Covid-19?
11. Care este stadiul integrării criteriilor ESG în activitatea companiei dvs.?
12. În ce măsură credeți că în analiză și evaluare se vor introduce/dezvolta
indicatori/ratinguri de tip ESG?
13. Ca și potențial client al unei companii, în ce măsură factorii ESG v-ar motiva să
cumpărați bunuri / servicii oferite de această companie?
14. Care credeți că sunt factorii principali care influențează prețurile la energie?
(selectați maxim 3)
15. Cum credeți că va evolua inflația în decembrie 2021 față de decembrie 2020?
16. Dar inflația în decembrie 2022 față de decembrie 2021?
17. Cum credeți că va evolua PIB-ul României în anul 2021 față de 2020?
18. Dar PIB-ul în anul 2022 față de 2021?
19. În ce active ați investit până acum în pandemie?
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(AAFBR 2021) 1. În ce măsură vor lucra angajații din sectorul privat din
Romania post pandemie de acasă?
9%

7%
a/ Sub 25% din programul de
lucru

21%

b/ Între 25%-50% din
programul de lucru
c/ Între 50%-75% din
programul de lucru
Peste 75% din programul de
lucru
64%

(AAFBR 2021) 1. În ce măsură vor lucra angajații din sectorul privat din
Romania post pandemie de acasă?

37

12
5

4
a/ Sub 25% din
programul de lucru
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b/ Între 25%-50% din c/ Între 50%-75% din
programul de lucru
programul de lucru

Peste 75% din
programul de lucru
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(AAFBR 2021) 2. Cum a afectat munca de acasă productivitatea muncii?

24%
a/ Sunt mai puțin
productiv(ă) decât înainte

45%

b/ Sunt la fel de productiv(ă)
ca înainte
c/ Sunt mai productiv(ă)
decât înainte

31%

(AAFBR 2021) 2. Cum a afectat munca de acasă productivitatea muncii?

26
18
14

a/ Sunt mai puțin
productiv(ă) decât
înainte
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b/ Sunt la fel de
c/ Sunt mai productiv(ă)
productiv(ă) ca înainte
decât înainte
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(AAFBR 2021) 3. Credeți că munca de acasă va facilita angajarea în
companii din alte țări din cadrul UE?
10%
31%
a/ În mică măsură
b/ Într-o oarecare măsură
c/ În mare măsură

59%

(AAFBR 2021) 3. Credeți că munca de acasă va facilita angajarea în
companii din alte țări din cadrul UE?

34

18
6

a/ În mică măsură
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b/ Într-o oarecare măsură

c/ În mare măsură
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(AAFBR 2021) 4. Cum s-a îmbunătățit securitatea cibernetică pentru
perioada muncii de acasă?
Upgrade software (access
rețea/antimalware/VPN)

25%

Dotarea angajaților cu laptopuri

23%

Instructajul angajaților cu privire la
securitatea cibernetică

19%

Upgrade echipamente de rețea

Upgrade servere

17%

15%

(AAFBR 2021) 4. Cum s-a îmbunătățit securitatea cibernetică pentru
perioada muncii de acasă?
Upgrade software (access
rețea/antimalware/VPN)

48

Dotarea angajaților cu laptopuri

44

Instructajul angajaților cu privire la
securitatea cibernetică

37

Upgrade echipamente de rețea

Upgrade servere
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33

28
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(AAFBR 2021) 5. Care este așteptarea dvs. privind rata șomajului în
Romania pentru următoarele 12 luni?

24%

a/ Va scădea

47%

b/ Va rămâne constanta
c/ Va crește

29%

(AAFBR 2021) 5. Care este așteptarea dvs. privind rata șomajului în
Romania pentru următoarele 12 luni?

27

17
14

a/ Va scădea
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b/ Va rămâne constanta

c/ Va crește
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(AAFBR 2021) 6. Cum vă așteptați să evolueze salariile la nivel național în
următorul an?
10%

2%

33%

a/ Să scadă
b/ Să stagneze
c/ Să crească puțin
d/ Să crească accelerat

55%

(AAFBR 2021) 6. Cum vă așteptați să evolueze salariile la nivel național în
următorul an?
32

19

6
1
a/ Să scadă
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b/ Să stagneze

c/ Să crească puțin d/ Să crească accelerat
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(AAFBR 2021) 7. În ce măsură s-a digitalizat activitatea companiei în care
lucrați ca urmare a declanșării pandemiei?
7%

a/ În mică măsură

47%

b/ Într-o oarecare măsură
c/ În mare măsură
47%

(AAFBR 2021) 7. În ce măsură s-a digitalizat activitatea companiei în care
lucrați ca urmare a declanșării pandemiei?

27

27

b/ Într-o oarecare măsură

c/ În mare măsură

4

a/ În mică măsură
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(AAFBR 2021) 8. Ce programe de lucru au devenit de interes pentru
creșterea eficienței activității dvs. de analiză și evaluare?
Power BI / Qlik Sense/ Tableau

24.4%

SAS / EViews / SPSS

18.3%

R/Python

17.1%

Niciunul

14.6%

RPA

9.8%

Alteryx

8.5%

Think-Cell

4.9%

Excel avansat

1.2%

Moodle

1.2%

(AAFBR 2021) 8. Ce programe de lucru au devenit de interes pentru
creșterea eficienței activității dvs. de analiză și evaluare?
Power BI / Qlik Sense/ Tableau

20

SAS / EViews / SPSS

15

R/Python

14

Niciunul

12

RPA

8

Alteryx

7

Think-Cell

Sondaj AAFBR 2021

4

Excel avansat

1

Moodle

1

11 | 21
(AAFBR 2021) 9. Ce competențe ați dobândit/îmbunătățit pe timpul
pandemiei Covid-19?

Tehnice (ex: învățare lucru cu un program nou
/ certificări)

32

Soft skills (comunicare / negociere / customer
care etc)

29

Aptitudini din afara pregătirii mele
profesionale

Lingvistice (ex: învățare limbă străină)

24

8

(AAFBR 2021) 9. Ce competențe ați dobândit/îmbunătățit pe timpul
pandemiei Covid-19?

Tehnice (ex: învățare lucru cu un program nou
/ certificări)

34%

Soft skills (comunicare / negociere / customer
care etc)

31%

Aptitudini din afara pregătirii mele
profesionale

Lingvistice (ex: învățare limbă străină)
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26%

9%
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(AAFBR 2021) 10. Ce credeți că a schimbat permanent pandemia Covid-19?)

Modul de munci (remote working)

29%

Modul de a face cumpărături (către online)

24%

Modul de a învăța (către mediul online)

Modul de a călători

Atenția acordată schimbărilor climatice

21%

14%

13%

(AAFBR 2021) 10. Ce credeți că a schimbat permanent pandemia Covid-19?)

Modul de munci (remote working)

56

Modul de a face cumpărături (către online)

45

Modul de a învăța (către mediul online)

Modul de a călători

Atenția acordată schimbărilor climatice
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40

26

24
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11. (AAFBR 2021): 11. Care este stadiul integrării criteriilor ESG în
activitatea companiei dvs.?
13%

a/ La nivel de informare/plan
b/ În curs de implementare a
unor proiecte

54%

c/ S-au dezvoltat mai multe
proiecte

33%

(AAFBR 2021) 11. Care este stadiul integrării criteriilor ESG în activitatea
companiei dvs.?

28
17
7

a/ La nivel de
informare/plan
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6

b/ În curs de
c/ S-au dezvoltat mai
d/ Există un
implementare a unor
multe proiecte
departament dedicat
proiecte
zonei ESG în companie
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(AAFBR 2021) 12. În ce măsură credeți că în analiză și evaluare se vor
introduce/dezvolta indicatori/ratinguri de tip ESG?
9%

a/ În mică măsură

45%

b/ Într-o oarecare măsură
c/ În mare măsură
47%

(AAFBR 2021) 12. În ce măsură credeți că în analiză și evaluare se vor
introduce/dezvolta indicatori/ratinguri de tip ESG?

27

26

b/ Într-o oarecare măsură

c/ În mare măsură

5

a/ În mică măsură
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(AAFBR 2021) 13. Ca și potențial client al unei companii, în ce măsură
factorii ESG v-ar motiva să cumpărați bunuri / servicii oferite de această
companie?

26%
40%

a/ În mică măsură
b/ Într-o oarecare măsură
c/ În mare măsură

34%

(AAFBR 2021) 13. Ca și potențial client al unei companii, în ce măsură
factorii ESG v-ar motiva să cumpărați bunuri / servicii oferite de această
companie?

40%
34%
26%

a/ În mică măsură
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b/ Într-o oarecare măsură

c/ În mare măsură
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(AAFBR 2021) 14. Care credeți că sunt factorii principali care influențează prețurile la
energie? (selectați maxim 3)
Tranziția la energia verde (restructurarea
capacităților de producție)

23.5%

Factorii geopolitici

20.3%

Costul certificatelor verzi

15.5%

Consumul de energie

15.5%

Producția de energie electrică regenerabilă

14.4%

Schimbările climatice
Prețul gazului metan/cărbunelui/petrolului

8.0%
1.1%

Volum extractie gaz

0.5%

Lipsa cunostintelor si expertizei despre energia
verde.

0.5%

Cererea si pretul producatorilor

0.5%

(AAFBR 2021) 14. Care credeți că sunt factorii principali care influențează prețurile la
energie? (selectați maxim 3)
Tranziția la energia verde (restructurarea
capacităților de producție)

44

Factorii geopolitici

38

Costul certificatelor verzi

29

Consumul de energie

29

Producția de energie electrică regenerabilă

27

Schimbările climatice
Prețul gazului metan/cărbunelui/petrolului

15
2

Volum extractie gaz

1

Lipsa cunostintelor si expertizei despre energia
verde.

1

Cererea si pretul producatorilor

1
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(AAFBR 2021) 15. Cum credeți că va evolua inflația în decembrie 2021 față
de decembrie 2020?
3%
21%
29%

Între +3% și +5%
Între +5% și +7%
Între +7% și +9%
Peste +9%

47%

(AAFBR 2021) 15. Cum credeți că va evolua inflația în decembrie 2021 față
de decembrie 2020?
27

17
12

2
Între +3% și +5%
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Între +5% și +7%

Între +7% și +9%

Peste +9%
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(AAFBR 2021) 16. Dar inflația în decembrie 2022 față de decembrie 2021?
5%

5%

29%

a/ Între 0% și +3%
b/ Între +3% și +5%
c/ Între +5% și +7%
d/ Între +7% și +9%
60%

(AAFBR 2021) 16. Dar inflația în decembrie 2022 față de decembrie 2021?
35

17

3
a/ Între 0% și +3%
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3
b/ Între +3% și +5%

c/ Între +5% și +7%

d/ Între +7% și +9%
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(AAFBR 2021) 17. Cum credeți că va evolua PIB-ul României în anul 2021
față de 2020?
5%

16%

22%

a/ Între -3% și 0%
b/ Între 0% și +3%
c/ Între +3% și +5%
d/ Între +5% și +7%
e/ Peste +7%

38%
19%

(AAFBR 2021) 17. Cum credeți că va evolua PIB-ul României în anul 2021
față de 2020?

22

13

11

9

3
a/ Între -3% și 0% b/ Între 0% și +3% c/ Între +3% și
+5%
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d/ Între +5% și
+7%

e/ Peste +7%
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(AAFBR 2021) 18. Dar PIB-ul în anul 2022 față de 2021?
2%

9%

5%

26%

a. Între -3% și 0%
b/ Între 0% și +3%
c/ Între +3% și +5%
d/ Între +5% și +7%
e/ Peste +7%

59%

(AAFBR 2021) 18. Dar PIB-ul în anul 2022 față de 2021?

34

15
3
a. Între -3% și 0% b/ Între 0% și +3% c/ Între +3% și
+5%
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5
1
d/ Între +5% și
+7%

e/ Peste +7%
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(AAFBR 2021) 19. În ce active ați investit până acum în pandemie?
Acțiuni

21%

Fonduri de investiții (inclusiv ETF)

14%

Valute (FX)

11%

Obligațiuni

11%

Criptomonede

10%

Imobiliare

9%

Nu am investit

8%

Mărfuri (aur, petrol etc.)

6%

Alte active (vă rugăm să le menționați mai jos…

5%

Asigurări de tip unit-linked

3%

Depozite bancare in lei si valuta straina.

2%

Asigurare de sanatate

2%

(AAFBR 2021) 19. În ce active ați investit până acum în pandemie?
Acțiuni

23

Fonduri de investiții (inclusiv ETF)

15

Valute (FX)

12

Obligațiuni

12

Criptomonede

11

Imobiliare

10

Nu am investit

9

Mărfuri (aur, petrol etc.)

7

Alte active (vă rugăm să le menționați mai jos…

5

Asigurări de tip unit-linked

Sondaj AAFBR 2021

3

Depozite bancare in lei si valuta straina.

2

Asigurare de sanatate

2

