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Sinteză
Avantajele fiscale și costul relativ redus cu forța de muncă din sectorul IT&C (i.e. telecomunicaţii,
servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice) comparativ cu alte state din Uniunea
Europeană (UE) au făcut ca acesta să fie printre cele mai dinamice din economie în ultimii ani.








Creşterea numărului salariaților din domeniu este printre cele mai ridicate din UE, existând o
competiție acerbă pentru forța de muncă calificată. Acest aspect împreună cu incapacitatea
sistemului de învăţământ de a genera un flux adecvat de absolvenţi au ca efect alimentarea
creșterilor salariale.
Piața sectorului este caracterizată de un grad crescut de competitivitate, iar companiile care
activează în domeniu, al căror număr este de asemenea în creştere, sunt deținute
preponderent (ca pondere a veniturilor) de nerezidenți și sunt orientate în mare parte către
export, contribuind astfel la atenuarea deschiderii deficitului de cont curent.
Evidenţele la nivel microeconomic indică o tendință ascendentă a profitabilității în sectorul
IT (i.e. servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice), în intervalul 2011-2016. În
acest ultim an, sectorul a fost printre cele mai profitabile din economie.
Simulările privind perspectivele creșterii ponderii valorii adăugate brute (VAB) „Informații și
Comunicații” în PIB nominal la 12 la sută indică posibilitatea atingerii acestei valori în
condițiile în care sectorul își păstrează în următorii 9 ani evoluția notabilă din anul 2016. În
acest caz contribuția la creșterea PIB s-ar dubla, atingând 1,5 puncte procentuale, față de 0,7
puncte procentuale în anul 2016.
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1. Aspecte conceptuale
Conform clasificării activităților din economia națională (CAEN Rev.2, versiunea națională a
Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană — NACE Rev. 2) sectorul „Informații și
comunicații” cuprinde următoarele activități:





IT

IT&C

Informații și
comunicații

Tabel 1. Clasificare activități
Denumire activitate
Informații și comunicații
Activităţi de editare
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe (radio și televiziune)
61
Telecomunicaţii
62
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
63
Activităţi de servicii informatice
Prin urmare, în cadrul acestui material:
Cod CAEN
J.
58
59

sectorul „IT” cuprinde activitățile aferente codurilor CAEN 62 și 63;
sectorul „IT&C” cuprinde activitățile aferente codurilor CAEN 61, 62 și 63;
sectorul „Informații și comunicații” include activitățile cu coduri CAEN de la 58 la 63.

Cele mai recente date privind ponderea activităților menționate în PIB nominal sunt prezentate în
Tabelul 2.
Tabel 2. Date conturi naționale (% Valorii adăugate brute în PIB nominal)
20151
20162
„Informații și comunicații” (CAEN 58-63)
5,1%
5,5%
4,4%
 „IT&C” (CAEN 61-63)
o „IT” (CAEN 62-63)
2,8%
o Telecomunicații (CAEN 61)
1,6%
0,7%
 Alte activități (CAEN 58-60)

2017T13
6,2%

Articolele publicate în Ziarul Financiar (ZF) susțin că ponderea sectorului IT&C4 sau a sectorului IT5 în
PIB a ajuns la 6 la sută. Comparația datelor din articolele menționate cu cele publicate de INS arată
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Datele detaliate la un nivel de dezagregare de 64 de activități CAEN sunt disponibile doar până în anul 2015.
La sfârșitul lunii septembrie 2017 INS va transmite către Eurostat revizuirea datelor pentru anul 2015 (toate
datele din conturile naționale) și datele provizorii pentru anul 2016 pe detalierea la 64 de activități.
2
Comunicatul Nr. 83/7 aprilie 2017.
3
Comunicatul Nr. 171/7 iulie 2017.
4
Articolul publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 24.07.2017„Cea mai mare bancă germană
face cea mai importantă previziune pentru România care dacă se va îndeplini va duce la un salt spectaculos al
economiei. Când vedeţi un ochelarist/ochelaristă pe stradă sau la masă într-o cafenea, cu un laptop lângă
el/ea, gândiţi-vă că acolo stă viitorul nostru, al României!”.
5
Articolul publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 03.08.2017 „Noii parteneri de discuţii ai lui
Isărescu: Cum schimbă Kaufland, Carrefour, eMag, Amazon, H&M, Pepco, Jumbo, Ikea, Papalekas şi
programatorii din Pipera politica monetară a BNR. P.S.: Noul monstru care se creează în economie, care va
înghiţi toate talentele României, dar va sărăci 99% din oraşe”.
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că deși acestea fac trimiteri la sectorul IT&C, de fapt iau în calcul și activitățile aferente codurilor 58,
59 și 60.
2. Evoluția sectorului IT&C (analiză la nivel macroeconomic)
Începând cu anul 2013 ponderea VAB a sectorului „Informații și Comunicații” în PIB nominal a
înregistrat o tendință de creștere, atingând, așa cum s-a menționat anterior 5,5 la sută în 2016 și 6,2
la sută în trimestrul I 2017 (Figura 1). Un salt important, de circa 0,9 puncte procentuale, s-a produs
în anul 2013. Acesta reflectă inclusiv schimbări la nivelul metodologiilor statistice utilizate pentru
colectarea datelor. Astfel, Banca Naţională a României (BNR), în colaborare cu Institutul Naţional de
Statistică (INS), colectează direct date statistice privind comerţul internaţional cu servicii de la
unităţile rezidente care prestează sau achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii,
indiferent de sumă6.

Figura 1. Ponderea activităților aferente sectorului „Informații și comunicații” în PIB

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

Conform celor mai recente date detaliate disponibile la nivelul statelor Uniunii Europene (UE),
ponderea VAB IT&C în PIB nominal a plasat România pe locul al treilea (Figura 2) în anul 2014, cu o
valoare de 4,2 la sută, superioară mediei UE (3,3 la sută).

6

Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii vizează obținerea de date utilizate
la revizuirea balanţei trimestriale a serviciilor, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată
lunar pe baza datelor raportate de instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind
tranzacţiile derulate cu nerezidenţii. Anterior anului 2013, datele erau raportate doar de către instituţiile de
credit pentru tranzacţii care depășeau 50 000 de euro, iar sumele sub acest prag erau estimate.
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Figura 2. Ponderea valorii adăugate brute a sectorului IT&C în PIB nominal în anul 2014

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

În termeni reali totuși, creșterea sectorului IT&C a fost mult mai volatilă decât cea a PIB în intervalul
2013-2015 (Figura 3). În anul 2013 se remarcă creșterea semnificativă a VAB produse în sectorul
IT&C, de aproximativ 25 la sută, aceasta având loc, similar creșterii importanței sectorului în PIB,
inclusiv pe seama modificării metodologiei statistice. Ulterior, în condiţiile unei metodologii statistice
nemodificate, ponderea VAB a sectorului și-a temperat creşterea în anul 2014 (5,4 la sută), și a
cunoscut o accelerare de ritm în 2015 (10,4 la sută).
Figura 3. Creșterea PIB și cea a valorii adăugate brute în sectorul IT&C

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

Din perspectiva contribuției la creșterea economică, aportul sectorului IT&C rămâne însă redus.
Astfel, în anul 2015, din creșterea economică de 3,9 la sută, contribuția sectorului IT&C a fost de
doar 0,4 puncte procentuale, dominantă fiind contribuția IT (Figura 4).
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Figura 4. Creșterea PIB și contribuția sectorului IT&C

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

Creșterea sectorului IT&C în termeni reali și majorarea ponderii acestuia în PIB au fost susținute și de
o serie de măsuri legislative precum scutirea de impozit a veniturilor din salarii sau instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin
utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă7. Pe fondul acestor avantaje fiscale stocul
de investiții străine directe în domeniul „Informații și comunicații” a crescut (Figura 5). Conform unor
discuții informale avute cu reprezentanți ai domeniului IT&C, majoritatea companiilor străine care
vin în România vizează în special activităţi de outsourcing, respectiv implementarea unor soluții
tehnice cu un conţinut creativ relativ mai redus și vizează clienții externi, în timp ce activităţile mai
complexe, legate de dezvoltarea produselor, sunt menţinute în Occident, unde se practică o gândire
la confluența dintre business și tehnologie. Afirmațiile conform cărora majoritatea companiilor din
IT&C sunt deținute de nerezidenți și produc în România în principal pentru export sunt susținute și
de studiul Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) privind serviciile de software
și IT în România8. Acesta relevă că în anul 2016, 73 la sută dintre veniturile sectorului IT&C erau
generate de companiile deținute de nerezidenți; estimările din cadrul aceluiași raport indică pentru
anul 2017 o pondere de 77 la sută din veniturile companiilor ca fiind din export (și doar 23 la sută din
încasări de pe piața internă).

7

Detalii privind principalele modificări legislative care vizează scutirea de impozitul pe venit în domeniul IT&C
se regăsesc în anexă.
8
Un extras din raportul ANIS este disponibil gratuit pe site-ul https://www.itstudy.anis.ro/.
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Figura 5. Stocul de investiții străine directe în sectorul „Informații și
comunicații”9

Sursa: BNR

Orientarea companiilor din domeniul IT&C preponderent spre export a dus la creșterea soldului
pozitiv al balanței exportului net de „Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale”,
contribuind astfel la atenuarea deschiderii deficitului de cont curent în ultimii ani (Figura 6).
Figura 6. Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale

Sursa: BNR
9

O parte semnificativă a creșterii investițiilor străine directe în anul 2013 a avut loc pe fondul contractării de
către compania „RCS & RDS” a unui credit de la investitori străini. Ulterior scăderea stocului de investiții străine
directe în anul 2014 reflectă fie înregistrarea unor pierderi la nivelul firmelor din economice, fie rambursări de
credite ale acestora.
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Analiza structurii exportului net de „Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale” arată
că principalul contribuitor la creșterea soldului pozitiv a fost evoluția sectorului „Servicii informatice”
(Figura 7).
Figura 7. Structura exportului net de servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale

Sursa: BNR

O caracteristică importantă a evoluției sectorului se referă la evoluția alertă a efectivului de salariați;
componenta IT a înregistrat un ritm de creștere mult mai dinamic decât cel al sectorului
telecomunicațiilor (Figura 8). Un impact în sensul creșterii numărului de salariați l-a avut în anul
2015 și modificarea cadrului legislativ, respectiv eliminarea criteriului specializării de învățământ
absolvite pentru ca salariatul să beneficieze de acordarea scutirii de impozit pe venit.

Figura 8. Efectivul de salariați în domeniul IT&C

Sursa: Agregări medii anuale calculate de BNR pe baza datelor lunare publicate de INS

7

Piața forței de muncă din sectorul „Informații și comunicații” indică în continuare o majorare a
necesarului de forță de muncă, rata locurilor de muncă vacante10 fiind în creștere din anul 2014, și
depășind începând cu anul 2015, dinamica la nivelul întregii economii (Figura 9).
Figura 9. Rata locurilor de muncă vacante

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

În condițiile creșterii ratei locurilor de muncă vacante și având în vedere că absolvenții din domeniu
au urmat preponderent un program de studii superioare (Figura 10), salariile aferente se
poziționează peste media economiei și înregistrează creșteri mai ample decât cele ale salariului
mediu de la nivel agregat (Figura 11). De altfel, discuțiile informale avute cu reprezentanți ai
domeniului confirmă competiția acerbă din piață pentru forța de muncă calificată. Astfel, cererea
mare şi incapacitatea sistemului de învăţământ de a genera un flux adecvat de absolvenţi, au ca
efect alimentarea creșterilor salariale. Totodată, deși majoritatea absolvenților din acest domeniu au
studii superioare, pregătirea acestora este sub cerințele angajatorilor, majoritatea companiilor mari
preferând să investească în instruirea acestora la locul de muncă.
Figura 10. Numărul de absolvenți în domeniul „ Tehnologiilor informațiilor
și comunicațiilor”

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

10

Calculată ca raportul între locurile de muncă vacante și totalul locurilor de muncă (vacante și ocupate).
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În plus, companiile mari preferă România nu doar datorită avantajelor fiscale și a costurilor relativ
mai reduse cu forța de muncă - printre cele mai mici din UE (Figura 12)-, ci și pe seama culturii
apropiate de cea a statelor occidentale. În plus, producția în IT&C în țările poziționate în estul
îndepărtat, cu forță de muncă mai ieftină (precum India), ar implica și o discrepanță mai mare între
fusurile orare, fapt ce ar îngreuna comunicarea și coordonarea cu beneficiarii serviciilor și, astfel, ar
afecta eficiența activităților desfășurate.
Figura 11. Evoluția salariului mediu net

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor INS

Figura 12. Ponderea costurilor cu personalul în total vânzări în anul 2014

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

9

3. Evoluția sectorului IT&C (analiză la nivel microeconomic)
Aspectele urmărite în cadrul analizei sunt: numărul de firme, numărul de salariaţi, profitabilitatea
firmelor.
Sursa 1: Date microeconomice furnizate de Ministerul Finanțelor Publice11
 Analiza identifică sectorul IT ca fiind printre cele mai profitabile din economie în anul 2016,
aspect relevat atât de indicatorul ratei rezultatului din exploatare calculat la nivel de sector,
cât mai ales de indicatorii de tendință centrală ai distribuțiilor sector-an;
o

Variabila utilizată pentru evaluarea profitabilității operaţiunilor curente:
𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒
(𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 − 𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒)
=
𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒


Analiza a avut în vedere două abordări: (i) pe baza unui indicator calculat la
nivel de sector (tratând sectorul ca o singură entitate), respectiv (ii) pe baza
unor indicatori ai tendinţei centrale (medie, mediană) a distribuţiei la nivel
de sector-an.

 Rezultatele indică o tendință ascendentă a profitabilității în sectorul IT, în intervalul 20112016. Rata rezultatului din exploatare calculată la nivel de sector a crescut de la 10,3 la 12 la
sută pentru firmele care desfășoară activități în sectorul serviciilor în tehnologia informaţiei
(62), respectiv de la 11,6 la 16,2 la sută pentru cele din sectorul serviciilor informatice (63).
Creşterile sunt chiar mai semnificative în cazul indicatorilor de tendință centrală;
 De asemenea, sectorul IT este printre cele mai dinamice din economie în ceea ce priveşte
numărul firmelor noi, în perioada 2011-2016, înregistrând un surplus cumulat de peste 4000
de firme (+48 la sută). Însă, în cazul sectorului „Telecomunicații” (61), în perioada 2011-2016
numărul de firme s-a redus cu circa 300 (-13 la sută);
 În pofida faptului că sectorul IT&C figurează printre sectoarele cu cele mai ridicate cheltuieli
de personal per salariat, la nivelul economiei acestea cumulau în 2016 doar circa 7 la sută
din totalul cheltuielilor cu personalul, fiind însă în creştere față de anul 2011 (+4,7 la sută);


De asemenea, se evidențiază în cazul sectorului IT o traiectorie ascendentă a profitabilității
per salariat. Creşterea semnificativă a numărului de salariaţi din anul 2015 nu a fost vizibilă

11

Detalii cu privire la baza de date utilizată: informaţii la nivel de firmă care acoperă perioada 2011-2016,
3829315 de observaţii iniţiale. Au fost eliminate acele cazuri în care veniturile sau cheltuielile de exploatare nu
sunt raportate sau sunt negative (632607 de observaţii). De asemenea, au fost eliminate cazurile în care rata
rezultatului din exploatare nu se încadrează între -100 la sută şi 100 la sută (641574 de observaţii). Astfel, au
rămas 2555134 de observaţii. Dacă una dintre cele două variabile nu este raportată, iar cealaltă are o valoare
strict pozitivă, firma a fost considerată viabilă, iar indicatorul neraportat a fost înlocuit cu 0. În cazul
profitabilității per salariat, au fost eliminate în plus firmele cu număr negativ de salariați (6 cazuri).
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la nivelul indicatorului de profitabilitate, fiind însoțită de un avans şi mai mare al rezultatului
de exploatare la nivel de sector12.

Sursa 2: Date OCDE (Structural Business Statistics)
 Datele sunt disponibile până în anul 2014 sau anul 2015, în funcție de indicator, și permit
comparaţii între țări;
𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
)
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖

 Rata surplusului brut operaţional (

relevă o profitabilitate a

sectorului IT&C în cazul României comparabilă cu cea consemnată în celelalte state. În acest
clasament, România este cel mai bine poziționată în cazul sectorului serviciilor informatice
(63) – locul 6 din 27, în timp ce pentru sectoarele telecomunicații (61) și tehnologia
informaţiei (62), locurile corespunzătoare sunt 18 din 30 şi respectiv 16 din 30 (în anul 2014);
 Datele indică un ritm semnificativ de creştere a populaţiei ocupate în sectorul IT – în anul
2015 faţa de anul 2011, România plasându-se pe locul 3 din peste 20 de state. Pe primele
două poziții sunt Letonia şi Lituania. Pentru sectorul telecomunicații (61) se înregistrează o
scădere a populației ocupate;
 În ceea ce privește creşterea numărului de firme (2014 faţa de 2011) în sectorul IT, România
se plasează în continuare în partea superioară a clasamentului.

Totodată, analiza privind gradul de concentrare a pieței (măsurat cu ajutorul indicelui HerfindahlHirschman13-HH) relevă o concentrare redusă, și prin urmare o piața competitivă, în cazul firmelor
din sectorul IT (indicele HH înregistrând în anul 2016 valori în jurul a 100 pentru cele care activează
în sectorul serviciilor în tehnologia informaţiei (62), și respectiv, 270 pentru firmele din sectorul
serviciilor informatice (63)). În cazul sectorului „Telecomunicațiilor” (61) indicele HH se plasează ușor
peste valoarea de 1500, indicând o concentrare moderată a pieței14. Evidențele microeconomice
sunt susținute și de studiul ANIS care estimează, pentru anul 2017, o cotă a cifrei de afaceri de doar
18 la sută a celor mai mari 5 companii din piața IT. De altfel, marea majoritate a firmelor din
domeniul IT&C sunt foarte mici, având sub 10 angajați (Figura 13), însă cota de piață a acestora este
redusă (Figura 14).

12

Chiar dacă indicatorul de profitabilitate per salariat nu a fost deflatat, avansul semnificativ (în termeni
nominali) al rezultatului de exploatare în 2015 față de 2014 face posibilă menţinerea concluziilor inclusiv în
cazul deflatǎrii.
13
Indicele Herfindahl-Hirschman se calculează prin însumarea pătratelor cotelor de piață ale firmelor.
Interpretarea indicelui se face în funcție de poziționarea acestuia față de o serie de valori reper. Conform
raportului „Evoluţia concurenţei în sectoare cheie” pentru anul 2012 (pagina 8) elaborat de Consiliul
Concurenței, valorile indicelui sub 1000 indică o piață cu grad de concentrare redus, valori între 1000 și 2000
indică o piață moderat concentrată, iar valori peste 2000 indică o piață cu un grad mare de concentrare.
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket8/id8081/consiliul_concurentei_raport.pdf
14
Concentrarea moderată a pieței din sectorul „Telecomunicațiilor” se datorează și prezenței în acest sector a
unor mari operatori de telefonie mobilă.
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Figura 13. Numărul de firme în funcție de Figura 14. Cota de piață în funcție de numărul
numărul de angajați în anul 2014
de angajați în anul 2014
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Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

Deși ponderea firmelor din domeniu care au sub 10 angajați în totalul firmelor din IT&C este ridicată
în România (91 la sută), valori similare sau chiar mai mari se înregistrează în multe state din UE
(Figura 15).
Figura 15. Ponderea firmelor care au sub 10 angajați din domeniul IT&C în total firme care
activează din domeniu în anul 2014

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

În privința ponderii firmelor care activează în domeniul IT&C în total firme, România se plasează, în
anul 2014, sub media UE și în a doua jumătate a clasamentului statelor europene (Figura 16). Totuși,
dinamica alertă a numărului de firme din domeniul IT&C din anii 2015-2016 ar putea promova
România pe o poziție superioară în clasament.
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Figura 16. Ponderea firmelor din domeniul IT&C în total firme în anul 2014

Sursa: Calcule BNR pe baza datelor Eurostat

4. Implicații ale dezvoltării sectorului IT&C asupra creșterii economice
Dezvoltarea sectorului IT&C are efecte favorabile asupra potențialului de creștere a economiei15. O
creștere sustenabilă este condiționată de utilizarea eficientă a factorilor de producție (capitalul şi
forța de muncă), iar resursele sectorului IT&C au, prin natura lor, contribuții preponderent favorabile
la creșterea PIB potențial. În primul rând, numărul de angajați din acest sector manifestă (contrar
tendinței generale) un trend ascendent, inclusiv datorită modificărilor cadrului legislativ. În plus,
înzestrarea cu echipament poate fi făcută rapid și, comparativ cu ale sectoare (de exemplu, cel al
industriei sau al transporturilor), având costuri per angajat în general mai mici. La cele două trăsături
se adaugă o a treia, poate cea mai importantă, legată de productivitate. Creșterea eficienței utilizării
capitalului și a forței de muncă angajată în IT&C s-ar putea realiza prin atragerea de resurse din alte
activități, în general mai puțin productive, dar cu potențial de a fi mai bine fructificate în acest
sector.
O importanță majoră o are și înclinația angajaților din IT&C de a optimiza constant procesele în curs,
receptând cele mai noi practici și inovând. Aici contribuie și infrastructura specifică acestui domeniu
(în speță, viteza de transfer a datelor care, în România, este una din cele mai rapide din lume). Efecte
adverse asupra acestui sector, dar și a întregii economii sunt generate de dificultățile tot mai ridicate
ale angajatorilor de a găsi forță de muncă calificată, la care se adaugă incertitudinea privind cadrul
legislativ16. O creștere pe termen lung a valorii adăugate în economia națională s-ar putea realiza
prin orientarea către activități de furnizare de soluții informatice, în detrimentul celor de
implementare sau de outsourcing. Efecte favorabile asupra potențialului de creștere al economiei ar
proveni și din schimbarea structurii clienților IT&C în sensul majorării ponderii celor interni.
15

Pentru aspecte privind definiția și metodele de evaluare ale PIB potențial și ale deviației PIB, a se consulta
caseta aferentă din Raportul anual BNR din anul 2016 (pagina 46), dar și secțiunea Politică Monetară a
glosarului de termeni disponibil pe site-ul BNR.
16
Conform Sondajului realizat de Banca Europeană de Investiții (privind investițiile și finanțarea acestora în
Europa) din anul 2016.
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Modificarea ar fi benefică prin înglobarea de către beneficiarii interni a unor noi instrumente de
creștere a productivității în cadrul programelor de retehnologizare sau de formare profesională.
În vederea evaluării perspectivelor creșterii ponderii VAB „Informații și Comunicații” în PIB
nominal17, au fost construite câteva scenarii alternative de evoluţie a sectorului (Tabel 3),
condiţionate de evoluţia proiectată până în 2025 (în runda de prognoză aferentă Raportului asupra
inflaţiei august 2017), cu ajutorul modelului de analiză și prognoză pe termen mediu al BNR (MAPM),
a PIB real şi nominal. Bineînţeles, prognoza pe orizonturi atât de lungi este inerent supusă unor
incertitudini mai ample decât cele cu privire la prognoza pe 6-8 trimestre.
Tabel 3. Scenarii privind evoluția sectorului Informații și comunicații
Denumire scenariu –
Pondere
VAB Ritm real de creștere Contribuție
la
creșterea în intervalul 2017- Informații
și VAB Informații și creșterea
PIB
a
2025 a VAB (nominal/real) comunicații în PIB în comunicații în 2025
sectorului Informații
Informații și comunicații
2025
și comunicații în 2025
S1: ritmul din 2016
12,1%
13,8%
1,5 p.p.
S2: media ultimilor 5 ani
9,6%
9,5%
0,9 p.p.
S3: media ultimilor 10 ani
9,6%
6,6%
0,6 p.p.

Setul de scenarii:
1.

2.

3.

creșterea în intervalul 2017-2025 a VAB (nominal/real) a sectorului „Informații și
comunicații” cu ritmul din 2016: 13,8 la sută (dinamică VAB reală), 15,8 la sută (dinamică
VAB nominală). În acest scenariu, dată fiind evoluţia PIB prognozat cu MAPM până în
2025, ponderea sectorului în PIB la acest orizont ar deveni 12,1 la sută (apropiată de
cifra propusă în articolul ZF şi de Deutsche Bank). Astfel, contribuţia în 2025 a sectorului
la creşterea economică este de 1,5 puncte procentuale (comparativ cu 0,7 puncte
procentuale în 2016 – date istorice), deci o dublare a contribuției la creșterea PIB;
creșterea în intervalul 2017-2025 a VAB „Informații și comunicații” cu media ultimilor 5
ani: 9,5 la sută (dinamică VAB reală), 12,8 la sută (dinamică VAB nominală). În acest
scenariu, dată fiind evoluţia PIB prognozat cu MAPM până în 2025, ponderea sectorului
la acest orizont în PIB este 9,6 la sută. În aceste condiţii, contribuţia în 2025 a sectorului
la creşterea economică este de 0,9 puncte procentuale (comparativ cu 0,7 puncte
procentuale în 2016);
creșterea în intervalul 2017-2025 a VAB „Informații și comunicații” cu media ultimilor 10
ani: 6,6 la sută (dinamică VAB reală), 12,8 la sută (dinamică VAB nominală). În acest
scenariu, dată fiind evoluţia PIB prognozat cu MAPM până în 2025, ponderea sectorului
la acest orizont este 9,6 la sută. Astfel, contribuţia în 2025 a sectorului la creşterea
economică este de 0,6 puncte procentuale (comparativ cu 0,7 puncte procentuale în
2016).

17

Analiza a abordat întreg sectorul „Informații și Comunicații” deoarece datele la nivelul anului 2016 sunt
disponibile doar la acest nivel de dezagregare.
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5. Concluzii














Ponderea valorii adăugate brute a sectorului IT&C în PIB nominal a crescut în ultimii ani,
susținută atât de avantajele fiscale, cât și de costurile relativ reduse cu forța de muncă,
comparativ cu alte state din UE.
Numărul de salariați din domeniul IT s-a majorat semnificativ, dinamica acestuia fiind printre
cele mai ridicate din UE. În plus, există în continuare o competiție acerbă pentru forța de
muncă calificată. Această evoluție împreună cu incapacitatea sistemului de învăţământ de a
genera un flux adecvat de absolvenţi au ca efect alimentarea creșterilor salariale.
Analiza relațiilor cu mediul extern arată că majoritatea veniturilor din sector sunt ale
companiilor deținute de nerezidenți, iar vânzările sunt orientate preponderent către export,
contribuind astfel la atenuarea deschiderii deficitului de cont curent.
Sectorul IT este printre cele mai dinamice din economie în ceea ce priveşte numărul firmelor
noi, iar comparativ cu alte state europene, creșterea numărului de firme din sectorul IT
plasează România în partea superioară a clasamentului.
Deși piața sectorului IT este caracterizată de o concentrare relativ redusă, fapt ce implică un
grad crescut de competitivitate, profitabilitatea sectorului a crescut din 2011, plasând în
2016 sectorul IT printre cele mai profitabile din economie, și fiind comparabilă cu cea
consemnată în alte state din UE.
Dezvoltarea sectorului IT&C are efecte favorabile asupra potențialului de creștere a
economiei, pe fondul unei dinamici ascendente a personalului din domeniu, a efectuării
relativ facile de investiții, dar și a înclinației angajaților de a optimiza procesele în derulare.
Un impuls suplimentar s-ar putea realiza prin orientarea către activități de furnizare de
soluții informatice cu valoare adăugată mai mare, în detrimentul celor de implementare sau
de outsourcing.
În vederea evaluării perspectivelor creșterii ponderii VAB „Informații și Comunicații” în PIB
nominal, au fost construite câteva scenarii alternative de evoluţie a sectorului. Simulările
indică posibilitatea atingerii unei ponderi de 12 la sută din PIB în anul 2025 în condițiile în
care sectorul își păstrează în următorii 9 ani evoluția notabilă din 2016. În acest caz
contribuția la creșterea PIB s-ar dubla, atingând 1,5 puncte procentuale, față de 0,7 puncte
procentuale în 2016.
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Anexă. Principalele modificări legislative care au influențat impozitul pe venituri din salarii și
numărul de salariați din sectorul IT&C













Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 prevede scutirea de impozit a veniturilor din salarii ca
urmare a activității de creare de programe pentru calculator;
Ordinul nr. 250/2004 specifică condițiile pentru acordarea scutirii de impozit pe venit,
ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator și lista cuprinzând
specializările care beneficiază de scutire;
Hotărârea nr. 797/2012 din 31 iulie 2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea
tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă prevede ca una dintre condițiile de acordare
a ajutorului de stat ca investițiile să fie inovative sau să includă o componentă ITC de
minimum 20% din valoarea planului de investiţii;
Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creație de programe
pentru calculator extinde categoriile de specializări absolvite care pot beneficia de scutirea
de impozit pe venit;
Ordinul nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de
programe pentru calculator elimină criteriul specializării absolvite, instituind necesitatea
deţinerii unei diplome acordate după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă
durată sau deţinerea unei diplome acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare
de licenţă. Adițional este prevăzut un prag de 10.000 dolari S.U.A. privind venitul anual
înregistrat ca urmare a activității de creație de programe pentru calculator destinate
comercializării pe bază de contract, pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de
impozit pe venit.
Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de
programe pentru calculator prevede eliminarea pragului de 10.000 dolari S.U.A. Acest ordin
a fost în vigoare de la 1 februarie 2017 până la 30 iunie 2017.
Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe
pentru calculator reinstituie un prag de 10.000 euro privind venitul anual înregistrat ca
urmare a activității de creație de programe pentru calculator destinate comercializării pe
bază de contract, pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Acest ordin a intrat în vigoare de la 1 iulie 2017.
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