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Barometrul Internațional
de Vară Ferratum Grup™
Ediția 2020 - Covid-19

Ce reprezintă Barometrul de Vară Ferratum Ferratum 2020 ediția 2020 - Covid-19?
Din 2014, Ferratum Group a început această cercetare internațională a comportamentului consumatorilor, sondaj în care invităm
clienții să ne împărtășească obiceiurile de cumpărare în perioada sărbătorilor de iarnă și a vacanțelor de vară.
Scopul acestuia este de a studia comportamentul consumatorilor în perioada sărbătorilor și a vacanțelor, pe ce anume preferă să
cheltuie mai mult și cât de diferite sunt obiceiurile de consum în aceste perioade de la o țară la alta.
De această dată, sondajul a fost puțin diferit explorând mai mult situația actuală afectată de pandemia Covid-19. Clienții noștri
au fost întrebați cum le-a afectat acest Coronavirus viața și comportamentul de cumpărare, pe ce au cheltuit cei mai mulți bani în
timpul izolării, care sunt planurile lor pentru următoarele luni și cum și-au gestionat finanțele. Totodată, au fost întrebați despre
cumpărăturile online și despre modalitatea de plată preferată și de ce anume se tem cel mai mult în ceea ce privește Covid19.
În această ediție specială, cu aproximativ 15.000 de respondenți, suntem încântați să vă împărtășim rezultatele noastre despre
comportamentul cheltuielilor de pe tot globul, în Barometrul de Vară Ferratum Group 2020™ - ediția 2020 - Covid-19.
Ferratum România a participat la cea de-a 12-a ediție a BAROMETRULUI DE VARĂ FERRATUM™ - ediția 2020 - Covid-19, sondaj în
care analizăm cheltuielile din această perioadă.
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Barometrul Internațional de Vară Ferratum Grup™ Ediția 2020 - Covid-19
Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
respondenților a fost de 3.5 persoane.

Cheltuielile în perioada verii raportate la veniturile gospodăriei
CHELTUIELI ÎN RAPORT CU ALTE ȚĂRI:

86%
72%
50%
49%
43%
42%
41%
37%
34%
33%
31%
29%
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204
171
117
117
101
100
98
88
80
79
74
69

Bulgaria
Croația
Letonia
România
Australia
TOATE ȚĂRILE
Germania
Norvegia
Finlanda
Estonia
Suedia
Danemarca
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
respondenților a fost de 3.5 persoane.

Cum v-a afectat această pandemie globală statutul profesional?

18%
58%
13%

Încă sunt angajat și nu mi s-a modificat salariul
Încă sunt angajat, dar mi s-a redus salariul
Mi-am pierdut locul de muncă și sunt în prezent șomer
Sunt în șomaj tehnic

11%
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
respondenților a fost de 3.5 persoane.

Cum v-a afectat Covid-19 viața?
3.8
3.8
3.7
3.4
3.4
3.3
3.0
2.6
2.5
2.5
2.4
2.1
2.1
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Mi-am anulat toate planurile de călătorie pentru anul acesta
Având în vedere situația economică, trebuie să fiu atent/ă cum îmi cheltuiesc banii
Am început să mă bucur și să apreciez mai mult lucrurile mărunte
Am redus cheltuielile
Vorbitul cu prietenii și cu familia mea m-a ajutat să trec mult mai ușor prin izolare
Mă tem de un alt val de Coronavirus
Am dezvoltat noi hobby-uri și obiceiuri sănătoase în această perioadă
Venitul meu lunar a fost afectat / salariul s-a diminuat
Sănătatea mea mentală a suferit în perioada Covid19
Mă tem că s-ar putea să-mi pierd locul de muncă
Abilitatea mea de a lucra a fost redusă din cauza Covid19
Am reușit să fac niște economii în această perioadă
Sănătatea familiei și a prietenilor mei a fost afectată de Coronavirus
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locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Activități preferate în perioada izolării:
15%
13%
11%
10%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
2%

Programe TV
Socializarea cu prieteni/familie
Petrecerea timpului în aer liber
Filme online (ex. netflix)
Cărti
Social Media - Tik Tok, Instagram
Cumpărături online
Școala online cu copiii
Lucratul de acasă
Jocuri online
Dezvoltarea unor noi hobby-uri (meditație, etc.)
Jocuri de societate (puzzle, monopoly..)
Alte produse pentru mine și familie
Fitness online

Prognoza cheltuielilor pe gospodării în perioada verii 2020
66%
26%
8%
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Mai puțin decât anul trecut
La fel de mult ca anul trecut
Mai mult decât anul trecut

Barometrul Internațional de Vară Ferratum Grup™ Ediția 2020 - Covid-19
Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Aproximativ cât credeti că veți cheltui anul acesta în vacanța de vară?
28%
15%
12%
7%
5%
3%
12%
5%
3%
3%
3%
3%
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0-200 €
201-400 €
401-600 €
601-800 €
801-1000 €
1001-1200 €
1201-1400 €
1401-1600 €
1601-1800 €
1801-2000 €
2001-3000 €
3000 € +
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Cele mai mari cheltuieli pentru lunile următoare:
23%
11%
10%
10%
9%
9%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
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Alimente
Mobilier pentru casă
Finanțarea activităților pentru copii
Călătorii în țară
Grădinărit sau DIY
Alte produse pentru mine și familie
Obiecte vestimentare
Activități sociale
Produse electronice pentru casă
Servicii wellness & spa
Participarea la evenimente
Călătorii în străinătate
Echipament pentru sport
Produse de lux
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locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Cumpărături online vs. tradiționale:
32%
Cumpărături online
Cumpărături tradiționale (în magazine)
68%

Când cumpărați online, ce metodă de plată alegeți?
25%
Online, cu cardul
Plata cash la livrare
Transfer bancar

53%

22%
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
respondenților a fost de 3.5 persoane.

Cei mai mulți bani cheltuiți în timpul izolării pentru cumpărăturile online au fost pentru:
52%
13%
12%
10%
7%
3%
2%
1%

Alimente
Achiziții pentru casă
Haine și încălțăminte
Produse de îngrijire personală
Comenzi de mâncare de la restaurante
Jucării pentru copii
Accesorii / echipamente sportive
Jocuri de societate (ex. monopoly)

Planuri anulate sau amânate din cauza Covid-19?
25%
20%
15%
12%
10%
9%
9%
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Călătorii în străinătate
Achizițonarea de produse pentru casă
Achiziționarea unei mașini
Călătorii în țară
Achiziționarea unei case/apartament
Cumpărarea unui smartphone
Cumpărarea unor obiecte vestimentare
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
respondenților a fost de 3.5 persoane.

Ce v-a lipsit cel mai mult în perioada izolării?
18%
16%
10%
9%
9%
8%
8%
6%
5%
4%
4%
3%
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Să-mi vizitez familia
Să mă văd cu prietenii
Să merg la restaurant/terasă
Călătoriile în străinătate
Să văd un film sau o piesă de teatru
Să merg la mare
Călătoriile în țară
Cumpărăturile în magazine (mall)
Să ies în club
Sporturile în aer liber
Să petrec timpul într-un salon de înfrumusețare
Să mă duc la birou
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locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
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Cum vă veți finanța vacanța de vară din acest an?
31%

41%

12%

Din economii
Parțial cu creditul Ferratum
Parțial cu credite de consum
Parțial cu carduri de credit
Parțial cu credite de la alte instituții financiare

11%
5%

Care este motivul pentru care nu ați mai luat un credit Ferratum în ultimul timp?
25%
35%

20%
8%
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Nu am avut nevoie de bani
Nu știu dacă îi pot rambursa la timp
Am cheltuit mult mai puțin în ultimul timp
Am apelat la familie/prieteni
Am luat un împrumut de la altă companie.

11%
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Cât de important este pentru dvs. subiectul referior la sustenabilitate și responsabilitate
socială?
32%

61%

5%
2%

Foarte important
Oarecum important
Nu foarte important
Deloc important

Ați fi dispus personal să aduceți o contribuție în inițiativele și proiectele legate de
sustenabilitate?
27%
Probabil ca da
Probabil ca nu
Categoric da
Categoric nu

51%

15%
7%
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Topul cheltuielilor în perioada verii:
Australia

28% Alimente

22% Alimente

9% Mobilier pentru casă

12% Finanțarea activităților pentru copii

9% Grădinărit sau DIY

11% Călătorii in țară

9% Finanțarea activităților pentru copii

10% Mobilier pentru casă

4% Călătorii in țară

7% Produse electronice pentru casă

Cheltuieli în raport cu alte țări: 101 (FE group = 100)

Cheltuieli în raport cu alte țări: 204 (FE group = 100)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 43% (1425 €)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 86% (715 €)

Croația
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Bulgaria

Danemarca

31% Alimente

19% Alimente

15% Finanțarea activităților pentru copii

13% Călătorii in țară

11% Obiecte vestimentare

10% Grădinărit sau DIY

9% Mobilier pentru casă

10% Activități sociale

8% Grădinărit sau DIY

9% Finanțarea activităților pentru copii

Cheltuieli în raport cu alte țări: 171 (FE group = 100)

Cheltuieli în raport cu alte țări: 69 (FE group = 100)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 72% (766 €)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 29% (1075 €)

Barometrul Internațional de Vară Ferratum Grup™ Ediția 2020 - Covid-19
Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Topul cheltuielilor în perioada verii:
Estonia

Finlanda

17% Călătorii in țară

28% Alimente

14% Alimente

13% Călătorii in țară

10% Alte produse

12% Grădinărit sau DIY

10% Grădinărit sau DIY

9% Finanțarea activităților pentru copii

9% Finanțarea activităților pentru copii

8% Alte produse

Cheltuieli în raport cu alte țări: 79 (FE group = 100)

Cheltuieli în raport cu alte țări: 80 (FE group = 100)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 33% (569 €)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 34% (1219 €)

Germania

Letonia

22% Alimente

21% Alimente

12% Grădinărit sau DIY

18% Mobilier pentru casă

11% Obiecte vestimentare

13% Grădinărit sau DIY

9% Călătorii in țară

12% Finanțarea activităților pentru copii

9% Activități sociale

9% Alte produse

Cheltuieli în raport cu alte țări: 98 (FE group = 100)

Cheltuieli în raport cu alte țări: 117 (FE group = 100)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 41% (1131 €)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 50% (635 €)
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Topul cheltuielilor în perioada verii:
Norvegia

România

22% Alimente

23% Alimente

15% Călătorii in țară

15% Alte produse

10% Activități sociale

11% Călătorii in țară

8% Mobilier pentru casă

10% Obiecte vestimentare

8% Grădinărit sau DIY

7% Mobilier pentru casă

Cheltuieli în raport cu alte țări: 88 (FE group = 100)

Cheltuieli în raport cu alte țări: 117 (FE group = 100)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 37% (1310 €)

Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 49% (492 €)

Suedia
24% Alimente
13% Călătorii in țară
10% Activități sociale
9% Grădinărit sau DIY
8% Mobilier pentru casă
Cheltuieli în raport cu alte țări: 74 (FE group = 100)
Cheltuieli raportate la venitul pe familie: 31% (1029 €)
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
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Cum a fost realizat Barometrul de Vară Ferratum Group 2020™ ediția 2020 - Covid-19?
Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online
standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda locală, iar consumul relativ de Crăciun este calculat în raport cu
venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară.
Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre
participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a
gospodăriei în rândul respondenților a fost de 3.5 persoane.
Pe lângă factorii demografici, respondenții au fost întrebați despre venitul disponibil lunar, cum le-a schimbat viața și comportamentul
de consum perioada de pandemie, pe ce au cheltuit bani în timpul izolării, care sunt planurile lor de cheltuieli pentru lunile viitoare și
de ce anume se tem mai mult în ceea ce privește Covid-19.
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Sondajul a fost efectuat de Ferratum Group în rândul clienților și non-clienților săi, în 11 țări, sub forma unui chestionar online standardizat pentru toate țările. Veniturile sunt declarate în moneda
locală, iar consumul relativ este calculat în raport cu venitul disponibil lunar al unei familii din fiecare țară. Aproape 15.000 de gospodării au participat la sondaj. Respondenții au vârsta cuprinsă
între 18 și peste 61 de ani. 57% dintre participanți au fost femei. Venitul mediu disponibil al gospodăriilor participante a fost cuprins între €827 – €3672. Mărimea medie a gospodăriei în rândul
respondenților a fost de 3.5 persoane.

