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Sondajul a fost efectuat de către Alianța Întreprinderilor Mici și

Mijlocii din Moldova, în perioada 06.08 - 21.08, la comanda Alianței

Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova în cadrul studiului

’Evaluarea impactului COVID-19 asupra IMM-lor’ realizată cu suportul

Centrului Internațional Private Enterprise, Friedrich Naumann

Foundation for Freedom și a proiectului Optim.

Sondajul s-a petrecut online și prin interviu asistat la telefon. 

304 
companii

chestionate



EȘANTIONUL COMPANIILOR RESPONDENTE
total companii: 304 

sectoare ale economiei: 18

Distribuția după sector
(pondere %)

Distribuția după sector
 (număr)

agricultura

altele

comerț

construcții

consultanță afaceri/ juridice

educație

horeca

imobiliar

industria grea

industria ușoară

marketing

producere

producere agroalimentară

retail

servicii

IT

transport și logistică

turisc



Distribuția companiilor, 
după pondere

Eșantionul companiilor respondente
piața de desfacere

Distribuția companiilor, 
după număr

143 - 47% - piața nivel local

36 - 12% - piața export

125 - 41% - piața nivel național

47%
41%

12%

143
125

36



Impactul pandemiei asupra personalului
Evoluția număr angajați

angajați la 

1 ianuarie 2020

angajați 

la moment

angajați reduși

 în Pandemie

4504

2726

- 1778



Impactul pandemiei asupra personalului
Personal redus în pandemie 39%

Total

piața la nivel local

piața export

piața nivel național

angajați la 1 ianuarie 2020

angajați la 21 august 2020

2726

540

857

998

1704

1188

1943

4504

Evoluția număr angajați Personal redus



Ponderea personal redus după sector
Producerea, horeca și industria ușoară
cumulează 51% în personalul redus

agricultura

altele

comerț

construcții

consultanță afaceri/ juridice

educație

horeca

imobiliar

industria grea

industria ușoară

marketing

producere

producere agroalimentară

retail

servicii

IT

transport și logistică

turism



Dacă ați redus forța de muncă comparativ cu 

1 ianuarie 2020, vă așteptați că muncitorii:
51% din companii estimează că nu
vor reangaja personalul pierdut

nu vor reveni niciodată
51%

 vor reveni în urmatoarele 3 luni
41.1%

 vor reveni până la sfârșitul anului
7.9%



Care sunt veniturile Dvs. operaționale curente,
comparativ cu veniturile Dvs. înainte de criză?
71% din companii înregistrează pierderi (în
pandemie) a veniturilor operaționale

71%

14%

15%

71% - pierderi venituri
14% - creștere venituri
15% - nu vor fi schimbări 



Estimați venitul anual 2020, comparativ cu venitul anual 2019?
Ca și în cazul veniturilor operaționale curente: cca 70% din
companii prognozează pierderi a veniturilor anuale

69%

15%

16%

69% - venituri (anuale) în scădere
15% - venituri (anuale) în creștere
16% - neschimbat



Venituri Curente

Evoluția veniturilor: curente vs. anuale
Per total pierderi a veniturilor de 70%

turismul, transport, imobiliare, IT, educație printre cele
mai optimiste sectoare

Venituri anuale

agricultura

altele

comerț

construcții

consultanță afaceri/ juridice

educație

horeca

imobiliar

industria grea

industria ușoară

marketing

producere

producere agroalimentară

retail

servicii

IT

trandport și logistică

turism

declară pierderi neschimbatdeclară creștere



Evoluția veniturilor: curente vs. anuale
Per total pierderi a veniturilor de 70%

declară pierderi

Venituri Curente Venituri Anuale

piața nivel național piața nivel local piața export piața nivel național piața nivel local piața export

neschimbatdeclară creștere



S-a modificat plata arendei întreprinderii Dvs. în perioada crizei?
Număr companii care au beneficiat de reducere: 31%

Număr companii cu arenda nemodificată: 63%



Care este preocuparea majoră pentru compania DVS chiar acum
Plata salariilor, lipsa clienților printre cele mai acute preocupări

1-  nu este o preocupare mai mare acum decât era pre-COVID 19 
5 - este o preocupare majoră acum decât era pre-COVID 19



Care este preocuparea majoră pentru compania DVS chiar acum?
Riscul infectarii și rambursarea datoriilor mai puțin preocupant
pentru companii

1-  nu este o preocupare mai mare acum decât era pre-COVID 19 
5 - este o preocupare majoră acum decât era pre-COVID 19



Sunteți îngrijorat că compania Dvs. va da faliment?
Lipsa de lichidități - principala îngrijorare a companiilor

deja în faza de
faliment

îngrijorat

deloc îngrijorat

parțial îngrijorat

nu sunt îngrijorat



Are compania Dvs. acces
adecvat la finanțare ?

nu, suntem faliți

dificultăți la
achitarea facturilor

au capacitatea să achite
toate facturile



Dacă situația de criză continuă până în
Decembrie, care este probabilitatea că,
compania Dvs. va supraviețui?

puțim probabil

deloc probabil

neutru

parțial probabil

foarte probabil



Sunteți preocupat de valoarea datoriei pe care
ați dobândit-o din cauza crizei COVID-19?

puțim îngrijorat

nu sunt îngrijorat

parțial îngrijorat

îngrijorat

foarte îngrijorat



Când credeți că afacerea Dvs. va reveni la regimul normal de
desfășurare a activității?
Perspectiva de revenire a companiilor sfârșitul anului 2021,
inclusiv perspectiva reangajării de personal

mai devreme de
2021

a revenit deja

până la sfâriștul
anului curent

începând cu
următoarele 3 luni

începând cu
următoarea lună

55%

23%

12%

7%

4%



Puteți desfășura afacerea în siguranță în contextul situației
curente privind mediul de sănătate?
Restricționare a activității economice în opinia companiilor

nu este sigur pentru a activa

nu am un răspuns

este parțial sigur pentru a activa

este destul de sigur pentru a activa

este foarte sigur pentru a activa



În condițiile crizei pandemice,
credeți că Moldova este:

În ceea ce privește Economia,
credeți că Moldova este:

Percepere extrem de negativă eforturilor autorităților



Sunteți mulțumit de măsurile întreprinse de Guvern ca
răspuns la criza economică din Moldova?

deloc mulțumit

în mare parte
mulțumit

neutru

în mare parte
mulțumit

71%

18%

10%

1%



Considerați că autorităților le pasă de oameni ca Dvs.  și
compania pe care o administrați?
Percepere extrem de negativă eforturilor autorităților

nu

oarecum

nu am răspuns

da



Cât de mulțumit sunteți de modul în care mass-media
informează și reflectă criza economică din Moldova?

în mare parte
nemulțumit neutru

deloc 
mulțumit

în mare parte
mulțumit

foarte 
mulțumit



Această activitate a fost realizată cu suportul Centrului
Internațional Private Enterprise, Friedrich Naumann

Foundation for Freedom și a Proiectului Optim. Conținutul

acestuia nu reflectă neapărat viziunea donatorilor.
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