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Ce vei găsi în acest 
studiu?
Studiul “Mediul de afaceri în 2021: provocări și oportunități de creștere” a fost efectuat de 
Termene.ro în perioada 30.11.2020 - 04.01.2021 în rândul bazei sale de clienți și cuprinde 
cele mai importante tendințe și provocări care s-au remarcat în mediul de afaceri din România. 

De asemenea, studiul furnizează previziuni și percepții ale antreprenorilor, administratorilor 
de firme și specialiștilor privind evoluția pieței și afacerilor în anul 2021 la nivelul întregii 
piețe, cu focus pe industriile comerț, industrie prelucrătoare și construcții. 

Acest material este un reper important pentru antreprenori, oameni de afaceri și specialiști. 
Vei descoperi informații valoroase despre provocările și oportunitățile acestui an.

Mediul de afaceri din România a trecut cu bine testul de anduranță și reziliență. Comparativ 
cu anul anterior, numărul firmelor incluse în primele 10 poziții ale Topului Național al Firmelor 
2020 realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a crescut de la 12.603, în 
2019, la 12.711, în 2020, reprezentând o apreciere cu 0,85%. 

Totodată, cifra de afaceri cumulată a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 
189,31 miliarde de euro, în creștere cu 5,99% față anul precedent, iar profitul din exploatare 
al companiilor a însumat 15,8 miliarde euro, însemnând o creștere procentuală de 5,12%. 
Ponderea profitului din cifra de afaceri s-a menținut constantă în 2020 față de anul anterior, 
profitul din exploatare reprezentând 8,34% din cifra totală de afaceri, ceea ce indică o 
menținere a profitabilității companiilor românești. 

Totodată, numărul de salariați a crescut cu 1,29%, ajungând la 1,35 milioane de angajați, 
ceea ce reprezintă o treime din numărul total al salariaților din mediul privat. 

Acest top 10 ne arată performanța, dar și polarizarea economiei românești, cele peste 
12.700 de firme fiind parteneri de afaceri doriți de oricine atât pe plan intern, cât și în relațiile 
comerciale internaționale. Să nu uităm, însă, că ele sunt alese dintre 731.677 de companii 
care au depus bilanțul contabil. O bună parte dintre celelalte companii au probleme cu 
capacitatea de plată la timp a facturilor și prezintă un risc comercial ridicat. Așadar, selecția 
și verificarea atentă, în surse oficiale, a partenerilor de afaceri înainte de începerea unei 
noi colaborări devin elemente cruciale pentru o creștere sustenabilă în afaceri, în condițiile 
unei polarizări a performanței în economia românească.
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Participanții la studiul 
termene.ro
Antreprenori, manageri, analiști și specialiști din diverse domenii la nivel național au răspuns 
la o serie de întrebări cheie despre domeniul în care profesează pentru a ne ajuta să avem o 
perspectivă mai clară asupra stadiului în care se află mediul de afaceri și pentru a descoperi 
care sunt trendurile evoluției în 2021.

449
respondenți

9
întrebăriacoperire

națională

Funcția respondenților

Interesul ridicat al administratorilor 
de firmă - peste trei sferturi dintre 
participanții la studiul privind mediul de 
afaceri în 2021 - este perfect explicabil: 
aceștia își fundamentează deciziile 
manageriale complexe pe date certe și 
au nevoie de o imagine de ansamblu 
asupra perspectivelor, provocărilor și 
oportunităților la zi din mediul de afaceri.

Administratori de firme

Directori de vânzări

Directori financiari
Economiști

Alte funcții (vânzări, marketing, achiziții, 
administrativ, resurse umane, manageri)

76,5%

10,38%

3,18%

2.75%

6,36%
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Mărimea companiei în care lucrează 
participanții la studiu (cifra de 
afaceri anuală):

Conform definiției luate în calcul la 
eligibilitatea afacerilor pentru măsuri de 
sprijin în contextul pandemiei Covid-19 
și pentru accesul la finanțări europene, 
participanții la studiul termene.ro se 
încadrează în categoria întreprinderilor 
mici și mijlocii, peste trei sferturi dintre 
acestea fiind microîntreprinderi și 
întreprinderi mici. Peste jumătate dintre 
respondenți dețin o microîntreprindere 
sau lucrează într-o asemenea firmă. 

Peste 50 de mil. de lei

Sub 1 mil. de lei

Între 5 și 50 de mil. de lei

Între 1 și 5 mil. de lei

Industria în care activează 
participanții la studiu:

Cei mai mulți respondenți activează în 
comerț, apoi în construcții și industria 
prelucrătoare. Structura eșantionului 
reflectă relativ fidel structura economiei 
românești, unde serviciile de piață dețin 
o pondere de 48,7% în numărul total de 
întreprinderi, comerțul acoperă 30,2% 
din numărul de firme, construcțiile 
reprezintă 10,6% din totalul companiilor, 
iar industria însumează 10,5% din numărul 
întreprinderilor active.

Altă industrie (servicii B2B și B2C)

Construcții

Transport și depozitare
Imobiliare

Hoteluri și restaurante

Comerț

Industria prelucrătoare

26,48%

9,75%

6,99%

56.57%

13.77%

4.66%

25%

www.termene.ro

5,93%

5,93%

2,12%

42,8%



Cât de mult a afectat 
pandemia companiile 
în care lucrează 
participanții la 
studiu? 
Clienții Termene.ro care au răspuns la sondaj au declarat că au avut afacerea foarte afectată 
de pandemie în proporție de 41%. Spre deosebire de respondenții Termene.ro, 72% dintre 
participanții la un alt sondaj realizat de compania Frames la comanda Sierra Quadrant au 
declarat că provocările economice generate de COVID i-au afectat în mare măsură.

Putem trage concluzia că firmele care utilizează platforma Termene.ro au trecut mai ușor prin 
lunile de pandemie, întrucât acestea iau decizii de business bazate pe datele, analizele și 
verificările efectuate în platformă.

Antreprenorii și managerii din România au devenit tot mai preocupați de capacitatea de 
plată și riscul de insolvență pentru toți clienții și furnizorii actuali, dar și pentru cei pe care îi 
prospectează. Numărul verificărilor în rândul firmelor din România aproape că s-a triplat în 
contextul pandemiei. Astfel, de la o medie lunară de 45.000 de verificări în luna februarie 
2020, numărul a ajuns la 130.000 de verificări în decembrie 2020, potrivit datelor din 
platforma Termene.ro. Trendul a fost ascendent începând cu luna martie 2020, ritm care se 
va menține în 2021 în condițiile în care crește riscul de insolvență al firmelor.

www.termene.ro
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Patru din zece companii au fost serios 
afectate de modificarea condițiilor din 
mediul de afaceri pe perioada pandemiei 
și doar una din zece firme nu a resimțit 
efectele pandemiei. Totuși, majoritatea 
respondenților au putut să își continue 
afacerea fără a resimți turbulențe 
semnificative. 

Cele mai afectate par a fi fost firmele din 
industria prelucrătoare, în timp ce una 
din cinci firme de construcții nu a resimțit 
deloc criza provocată de pandemie.

Puțin afectată

Foarte afectată

Nu a fost afectată41% 45% 14%



Provocări care le 
dau bătaie de cap 
antreprenorilor și 
analiștilor în 2021
Principalele trei provocări pentru 2021 sunt creșterea vânzărilor, obținerea de profit și 
atragerea de resurse financiare pentru supraviețuirea firmei. Încasarea facturilor în termenul 
contractual și reducerea restanțelor la plată ale clienților reprezintă, de asemenea, provocări 
semnificative pentru participanții la studiul Termene.ro. Alte provocări relevate de sondaj 
sunt fiscalitatea excesivă și asigurarea calității forței de muncă. În construcții accentul cade 
mai mult pe asigurarea profitabilității lucrărilor contractate și livrate în 2021, în timp ce pentru 
industria prelucrătoare prezintă relevanță semnificativă și reducerea costurilor de producție.

www.termene.ro

Obținerea 
de profit

Încasarea 
facturilor la 
termenul 

contractual

Fiscalitatea 
excesivă

Calitatea 
forței de 
muncă

Creșterea 
vânzărilor

Reducerea 
costurilor

Atragerea 
de noi 

angajați

Reducerea 
restanțelor 

la plată

Retenția 
angajaților 

existenți

Resurse 
financiare pt. 

supraviețuirea 
firmei

17% 16% 11% 11% 11% 9% 8% 7% 6% 5%



Sondajul Asociației Analiștilor Financiar-Bancari (AAFBR) realizat în noiembrie 2020, la 
care au răspuns 55 de analiști financiari membri ai asociației, oferă la rândul său o imagine 
consistentă a percepției investigate privind evoluția economiei în 2020 sub influența 
pandemiei Covid-19.

• 47% dintre analiștii financiar-bancari consideră că vânzările retail vor rămâne relativ 
constante în următoarele 12 luni, 31% cred că vor crește și 22% că vor scădea. Vânzările 
online vor avea o contribuție mai mare decât vânzările în rețelele de comercianți, în condițiile 
în care nouă din zece respondenți consideră că vânzările online vor crește. Comerțul cu 
amănuntul (fără autovehicule și motociclete) a înregistrat o creștere de 2% în volum brut a 
cifrei de afaceri cumulate pe primele unsprezece luni din 2020, potrivit datelor publicate 
de Institutul Național de Statistică (INS), prin revenirea vânzărilor de produse nealimentare 
în luna noiembrie.

• 70% dintre analiști consideră că pandemia are în mare măsură un impact negativ asupra 
creșterii creanțelor neîncasate și blocajului financiar în economie. 

www.termene.ro



Oportunități de 
afaceri în 2021
Fondurile europene și digitalizarea, în vizorul antreprenorilor

Oportunitățile anului 2021 sunt accesarea fondurilor europene și digitalizarea operațiunilor, 
urmate de reducerea costurilor investițiilor și accesul mai facil la specialiști și oameni valoroși 
decât era posibil înainte de criză. Alte oportunități identificate de clienții Termene.ro vizează 
obținerea de finanțări private și lansarea pe piață a unor produse sau servicii inovative. 

www.termene.ro

Accesarea fondurilor europene

Investiții cu costuri mai reduse 
decat cele dinainte de criză

Lansarea pe piață a unor inovații

Achiziția sau fuziunea cu alte 
companii

Acces mai facil la specialiști și 
oameni valoroși de pe piața 
forței de muncă

Digitalizarea operațiunilor

Obținerea de finanțare privată

30%

22%14%

12%

9%

9%

4%



Digitalizarea operațiunilor deține ponderea cea mai importantă în planurile de expansiune 
ale respondenților din comerț, în timp ce pentru participanții din industrie asigurarea unor 
investiții cu costuri reduse față de cele existente înainte de criză pare mai importantă decât 
digitalizarea. 

53% dintre analiștii financiari cred că împrumuturile către IMM-uri vor crește în următoarele 
12 luni și doar un sfert dintre analiști estimează o scădere.

Având în vedere spațiul fiscal practic inexistent, creșterea economică și consolidarea 
finanțelor publice vor depinde semnificativ de îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. 
La un calcul simplu, 80 de miliarde de euro atrași din fonduri europene în următorii șapte 
ani ar însemna peste 5% din PIB pe an adăugați unei economii însetate de resurse pentru 
dezvoltare.

www.termene.ro



Optimism moderat 
privind evoluția 
economiei
55% dintre întreprinzătorii și specialiștii care au răspuns la sondajul Termene.ro se așteaptă ca 
2021 să fie un an mai bun decât 2020 din perspectiva rezultatelor financiare ale companiei. 
29% cred, însă, că vor bate pasul pe loc. Doar 16% cred că vor obține rezultate mai slabe decât 
în anul precedent. Răspunsurile relevă un optimism moderat privind evoluția economiei.

Cei mai optimiști sunt comercianții, șase din 
zece participanți la studiu ce provin din acest 
domeniu având o perspectivă pozitivă asupra 
rezultatelor financiare viitoare. În schimb, în 
industria prelucrătoare, ponderea celor care 
se așteaptă la rezultate mai bune în anul viitor 
este egală cu a celor care cred că vor obține 
doar rezultate similare celor din 2020. 

45% dintre analiștii financiari estimează că 
economia (PIB-ul) va crește moderat anul 
viitor, iar revenirea după șoc va fi în W, nu în 
V. Industriile care vor înregistra cea mai mare 
creștere în următoarele 12 luni, în viziunea 
analiștilor financiari, sunt sănătatea și asistența 
socială (51% dintre respondenți); construcțiile 
(38%); agricultura (36%); transporturile și 
depozitare-logistică (29%); comerțul (27%); 
industria prelucrătoare și manufacturieră 
(20%).

www.termene.ro

55% 29% 16%

Rezultate similare

Rezultate mai mari

Rezultate mai slabe



Cu mai multă predictibilitate, stabilitate, automatizare și analiză bazată pe date

“Din punctul meu de vedere, 2021 este anul de restart pentru mediul de afaceri și societate. 
Avem un nou guvern care pare să fie mai înclinat către nevoile antreprenorilor. Mă aștept ca 
măsurile pe care le vom vedea în acest an să aducă stabilitate și predictibilitate mediului de 
afaceri.

“Din ceea ce am văzut până acum, cumva, doar ei știu cum, antreprenorii au rezistat eroic 
și fără ajutorul statului. Fluxul de cash care va intra în economie odată ce vor începe efectiv 
plățile la microgranturile și granturile pe Măsurile 1, 2 și 3 pentru capital de lucru și investiții 
cu siguranță va da un boost necesar companiilor care suferă acum de lipsă de lichidități.

Printre instrumentele și tacticile pe care le recomand pentru valorificarea oportunităților 
și gestionarea provocărilor identificate de clienții Termene.ro se numără automatizarea 
proceselor de business; analiza și interpretarea aprofundată a datelor de business interne 
și externe plus corelarea atentă dintre cele două surse de date; comunicarea empatică și 
constantă cu clienții și angajații.

Cred că schimbarea de mentalitate, atitudine și comportament ce a intervenit în 2020 în rândul 
antreprenorilor (administratorilor de firme) și specialiștilor (directori economici și de vânzări) 
și care va persista cel mai mult în viitor este creșterea vitezei de adaptare la modificările și 
tendințele din mediul extern. 2020 ne-a învățat să ne informăm cât mai bine, din surse sigure 
și oficiale și să luăm decizii foarte repede. Majoritatea companiilor care au trecut peste 2020 
au fost nevoite să facă schimbări, chiar și de la o zi la alta. Bravo lor!

Dacă am repeta același sondaj în rândul clienților Termene.ro și la finele acestui an, mă aștept 
ca numărul de companii care vor planifica investiții private pentru 2022 să crească; să avem 
aceeași provocare cu recrutarea și păstrarea oamenilor buni în firmă; să nu mai vedem un 
factor de instabilitate în legislația fiscală - care ar urma să devină mai predictibilă. Fondurile 
europene urmează să devină o sursă importantă de finanțare și de creștere sustenabilă a 
afacerilor”.

Restart în afaceri

www.termene.ro

Adrian Dragomir
Business Innovation Consultant & 
Co-Fondator Termene.ro



Concluzii
Este dificil să supraviețuiești și să te dezvolți ca firmă într-o lume volatilă, nesigură, complexă 
și ambiguă. O lume în care nici analiștii nu se încumetă să mai facă prognoze. Totuși, 
antreprenorii și specialiștii lor sunt oameni de acțiune, care știu să transforme provocările și 
problemele în oportunități, iar oportunitățile în afaceri profitabile, sunt oameni care își asumă 
riscuri controlabile pentru a le valorifica. E greu, dar nu imposibil. Mai ales dacă ai drept aliat 
controlul asupra datelor și tendințelor din surse sigure și autorizate, ce te ajută să iei decizii 
eficiente. 

Pe Termene.ro găsești mereu, rapid și ușor informația de care ai nevoie. Nu poți crește 
afacerea fără a încheia noi parteneriate și a dezvolta noi nișe de piață. Pentru o dezvoltare 
sustenabilă a afacerii ai nevoie însă atât de noi parteneri de afaceri care își plătesc facturile la 
termen, cât și de vânzări profitabile, care nu devin surse de blocaj financiar. 

Ai nevoie de o plasă de siguranță pentru expansiunea afacerii tale. Cu instrumentele 
inteligente puse la dispoziție pentru dezvoltarea afacerilor și prin accesul oferit la date 
financiare și juridice complete și actualizate despre companii dintr-o multitudine de surse, 
Termene.ro te ajută să dezvolți o încredere fundamentată și certă în noii tăi parteneri de 
afaceri. 
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