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Realitatea sectorului IT din 
România este destul de diferită 
de imaginea sa publică. 

La fel ca în alte sectoare 
importante din economie, 
predomină activitățile cu 
valoare adăugată redusă, 
pentru care costul scăzut al 
forței de muncă este 
primordial.

Deși importantă, contribuția 
sectorului IT la economia 
națională (PIB, exporturi, 
ocupare) este relativ modestă 
în comparație cu cifrele 
exagerate care circulă în spațiul 
public.
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„IT-ul a fost vedeta economiei românești și sectorul câștigător 
al pandemiei în prima jumătate din 2020.”1 Și nu numai în 2020, 
am putea spune, dacă ținem cont de adevărata fascinație 
dezvoltată în ultimii ani în spațiul public față de orice înseamnă 
„IT”.2 Ca în majoritatea situațiilor, ni se sugerează că avem de-a 
face cu o excepție de la peisajul înconjurător: printre titluri de 
presă care mai de care mai pesimiste privitoare la evoluția 
pandemiei COVID-19 și a impactului asupra economiei în 2020, 
sectorului IT i-a revenit o parte substanțială din puținele știri 
pozitive. De înțeles atunci când aflăm că activitatea IT crește 
susținut într-o perioadă de incertitudine generalizată și dacă 
ținem cont, printre altele, de imboldul semnificativ pe care 
pandemia l-a dat procesului de digitalizare — efectiv, cererii 
pentru produse și servicii IT.

Probabil nimeni nu e surprins de asemenea afirmații din 
moment ce fascinația amintită mai sus nu este pur și simplu un 
artefact de presă, ci își găsește un corespondent imediat în 
figura cotidiană a „ITstului”. „ITstul” a devenit omologul 
contemporan al „inginerului” din perioada postbelică de 
industrializare și urbanizare sau al „antreprenorului” din anii 
1990. În toate aceste cazuri vorbim — desigur, la modul ideal 
— de prestarea unei munci complexe și de o remunerare 
simțitor peste medie, însă elementul central este percepția 
ascensiunii sociale rapide, datorită, pe de o parte, efortului 
personal și, pe de altă parte, oportunității de a fi „pe val” („omul 
potrivit la momentul potrivit”). Fără îndoială, ingineria și 
antreprenoriatul sunt și vor fi în continuare ocupații cât se 
poate de onorabile și, ocazional, și bine plătite, însă nu poate fi 
vorba ca ele să poată oferi astăzi oportunități de ascensiune 
socială la aceeași scară cum o oferă „IT-ul”. „ITstul” de astăzi 
este nu doar plătit mult mai bine decât individul mediul, ci și 
mult mai stăpân asupra propriului parcurs profesional și, 
implicit, asupra vieții personale decât este cel din urmă. Într-o 
țară în care majoritatea populației încă are probleme în a-și 
asigura un trai minim decent, figura „ITstului” pare să fie printre 
puținele (dacă nu singura) care a reușit să atingă dezideratul 
socio-economic al maselor. Aceste observații sunt probabil 
niște banalități pentru locuitorii marilor orașe din România, 
orașe a căror transformare a depins în bună măsură în ultimii 

1 Ziarul financiar, 14 octombrie 2020, disponibil online https://www.
zf.ro/banci-si-asigurari/it-ul-vedeta-economiei-romanesti-sectorul-
castigator-pandemiei-prima-19654861.

2 Vom reveni asupra semnificației concrete a abrevierii „IT”, care în cele 
mai multe situații este departe de a fi clară.

ani de dezvoltarea activităților economice asociate popular cu 
sectorul IT.

La conturarea acestei imagini contribuie din plin și „ITștii” înșiși. 
Mai precis, e vorba în primul rând de companii și de organizațiile 
aferente acestora, care produc un volum neobișnuit de mare 
de cunoaștere despre sine. Pe lângă articolele de presă zilnice, 
vorbim de rapoarte periodice dedicate industriei, precum și de 
o serie întreagă de evenimente (conferințe, ateliere etc.) al 
căror unic scop nu de puține ori pare să fie alimentarea acestei 
fascinații generale față de „IT”. Nu întâmplător, în ciuda acestei 
apetențe pentru cunoaștere, unele lucruri esențiale rămân cât 
se poate de neclare. Până la urmă, ce înseamnă de fapt acest 
„IT” despre care se vorbește atât de mult? În ciuda abundenței 
de conținut privitor la acest subiect, e greu de dat un răspuns 
chiar și în linii generale. Din informațiile care circulă în spațiul 
public, este dificil să distingem între publicitate, autoiluzionare 
și realitatea faptică.

Privind lucrurile mai cu atenție, problematica „IT-ului” are două 
componente centrale: chestiunea dezvoltării și cea a muncii. În 
ce o privește pe prima, sectorul IT este a priori conceput ca un 
ansamblu de activități complexe, cu valoare adăugată ridicată 
și, drept urmare, cu o contribuție comparativ semnificativă la 
dezvoltarea economiei naționale și a societății în general. 
Implicit sau explicit, termenii de comparație sunt activitățile 
simple și cu valoare adăugată redusă, activități care predomină 
în România contemporană. Ideea excepționalismului 
sectorului IT este aici cât se poate de evidentă. Mai mult, se 
presupune că această excepție eminamente pozitivă ne arată 
drumul înainte din punct de vedere economic, sectorul IT din 
România fiind printre puținele (din nou, poate singurul) care a 
reușit să depășească o anumită etapă de subdezvoltare sau 
mediocritate economică.

Cum explicăm o asemenea excepționalitate? Bineînțeles, 
printr-o altă excepție: se vorbește foarte mult despre un 
presupus avantaj competitiv al României când vine vorba de 
activitățile IT, avantaj competitiv conferit în principal de 
personalul calificat. Forța de muncă din România este așadar 
excepțional de bună în comparație cu alte țări (la nivel 
european sau măcar regional, se presupune). Chestiunea 
muncii IT este însă mult mai complicată. Avem un avantaj 
competitiv conferit de forța de muncă, însă se vorbește 
totodată de un deficit acut de forță de muncă, nu doar din 
punct de vedere cantitativ (prea puțini candidați raportat la 
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oferta de locuri de muncă), ci și din punct de vedere calitativ 
(capacitatea insuficientă a sistemului de învățământ). Legat de 
acest deficit, știm că salariile din sectorul IT continuă să crească 
într-un ritm susținut, aparent ignorând realitățile pieței muncii 
înconjurătoare, lucru confirmat din nou în timpul pandemiei 
COVID-19. De aici și o explicație parțială a creșterii inegalităților 
de venit și, din ce în ce mai mult, de avere (în principal 
imobiliară) între marile orașe și restul țării precum și în interiorul 
primelor. În fine, peisajul devine și mai complicat dacă ținem 
cont de scutirea de la plata impozitului pe venit acordată 
sectorului IT de la începutul anilor 2000, scutire care a făcut 
subiectul mai multor controverse de-a lungul timpului. 

Dezbaterea despre sectorul IT privește, așadar, problema 
generală a dezvoltării socio-economice a țării, precum și 
problema inegalităților de venit și avere sau cea a redistribuirii 
fiscale. Toate acestea nu sunt simple chestiuni economice, ci 
ridică întrebări morale importante. Altfel spus, discursul public 
despre sectorul IT din România are în fundal o serie întreagă de 
asumpții și ipoteze despre binele individual și binele comun, 
precum și despre echilibrul corect dintre acestea.

Nu poate fi vorba ca acest studiu să dea soluții definitive 
pentru asemenea dileme fundamentale. Problema reiese nu 
atât din complexitatea lor, cât din faptul că nu sunt subiecte 
care pot fi tranșate tehnocratic. Desigur, analiza poate oferi un 
punct de plecare mai solid decât elementele impresioniste 
care circulă în spațiul public când vine vorba de sectorul IT. 
Vom clarifica mai întâi despre ce vorbim atunci când facem 
referire la sectorul IT din România — după cum vom vedea, 
acest lucru elementar nu e deloc lipsit de ambiguități. În al 
doilea rând, vom analiza trăsăturile esențiale ale sectorului: cât 
de mare este, despre ce contribuție la economia națională 
vorbim de fapt, care sunt în realitate tendințele de dezvoltare. 
Pentru o discuție cât mai concretă, analizăm în detaliu situația 
celor mai mari companii din domeniu care activează în 
România. În fine, ne uităm la situația „IT-știlor” din perspectiva 
pieței muncii și a salarizării, incluzând aici și problema spinoasă 
a scutirilor de impozit.
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Titlu de presă 1: „Industria IT din România va ajunge la 400.000 
de angajați în următorii 14 ani”.3 Titlu de presă 2: „100.000 de 
angajați au o contribuție de aproape 6% în PIB-ul României”.4  
Informațiile nu vin de la jurnaliști, ci de la reprezentanții 
companiilor din domeniu, pe care trebuie să îi credem pe 
cuvânt, din moment ce cititorului obișnuit nu îi sunt servite 
decât asemenea caracterizări emfatice. Rămânem cu 
imaginea că 100-110 mii de „programatori” (deci nu chiar orice 
fel de angajați) contribuie semnificativ mai mult la economia 
națională decât cel mai important sector industrial (industria 
auto) și cam la fel de mult ca cei aproape 500 de mii de salariați 
din comerțul cu amănuntul.5 Nu mai contează că aceste cifre 
au destul de puțin de-a face cu realitatea. Important este că 
asemenea caracterizări alimentează constant o înțelegere 
populară asupra ceea ce este sectorul IT: sute de mii de 
programatori care joacă un rol absolut vital pentru economia 
națională.

Cum se împacă această viziune populară cu datele oficiale 
publicate de Eurostat, conform cărora în România în 2019 
lucrau aproape 200 de mii de „specialiști IT&C” (aproximativ 
2,3% din totalul populației ocupate), iar contribuția activităților 
IT&C la formarea PIB era de 3,7% (vezi tabelul 1)? Evident, nu 
prea bine. De altfel, datele comparative publicate de Eurostat 
ne arată un peisaj bine-cunoscut, cu România departe de 
țările occidentale și depășită de majoritatea vecinilor din 
Europa Centrală și de Est, situându-se la mare distanță chiar și 
de Bulgaria.

Pentru a începe să înțelegem de unde vin astfel de diferențe 
uriașe între ce vedem în presa din România și ce publică 
Eurostat, trebuie să luăm în calcul că, previzibil, nu e vorba de 
lucruri similare. Astfel, definiția Eurostat pentru specialiștii IT&C 
e foarte cuprinzătoare: manageri servicii IT&C, dezvoltatori 

3 Ziarul financiar, 17 octombrie 2018, disponibil online https://www.
google.com/search?client=firefox-b-d&q=Industria+IT+din+Rom%C3
%A2nia+va+ajunge+la+400.000+de+angaja%C5%A3i+%C3%AEn+ur
m%C4%83torii+14+ani.

4 Adevărul.ro, 2 iunie 2019, disponibil online https://adevarul.ro/
economie/stiri-economice/reactia-industriei-it-propunerea-orban-
impozitare-veniturilor-100000-angajati-contributie-aproape-6-pib-
1_5cf3a0a1445219c57e59bd4c/index.html.

5 Despre industria auto, vezi Ștefan Guga, Industria auto, încotro? 
Tendințe globale, perspective periferice, București, Friedrich Ebert 
Stiftung, 2018. Despre comerț, vezi Ștefan Guga și Marcel Spatari, 
Sectorul comerț în România: Un bilanț după trei decenii de transformări, 
București, Friedrich Ebert Stiftung, 2019.
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Tabelul 1
Specialiști IT&C (2019) și contribuția la formarea PIB (2018)

Sursa datelor: Eurostat.

mii

% din 
populația 
ocupată

EU27 7844,1 3,9 -
SE 359,8 7,0 5,9
FI 174,5 6,8 4,9
LU 17,7 6,1 -
EE 40,4 6,0 5,4
NL 504,6 5,6 -
UK 1807 5,6 6,2
DK 150,9 5,2 4,6
BE 238,9 5,0 4,0
IE 112,6 4,9 -

MT 11,8 4,6 8,1
AT 184,6 4,3 3,6
FR 1129,6 4,2 4,3
CZ 213,8 4,0 4,6
DE 1686,9 4,0 4,4
SI 38,5 3,9 3,6
SK 95,6 3,7 4,1
ES 712,5 3,6 3,3
PT 174,4 3,6 -
IT 819,7 3,5 3,3

HU 152,4 3,4 6,0
HR 53,7 3,2 4,5
BG 101,2 3,1 6,1
LV 28,6 3,1 4,9
LT 41,9 3,1 3,1
PL 510,9 3,1 3,6
CY 11,2 2,7 -
RO 197,3 2,3 3,7
EL 80,1 2,1 2,5

Specialiști IT&C contribuție IT&C 
la PIB (% din 

valoarea adăugată 
la prețul factorilor 

de cost) 

software, analiști, specialiști în baze de date, administratori de 
sistem, tehnicieni, ingineri în electronică și telecomunicații, 
designeri grafici și multimedia, formatori, specialiști în vânzări, 
specialiști în mecanică electronică, instalare și mentenanță 
IT&C. Deci departe de a vorbi doar despre „programatori”, din 
moment ce includem practic orice are vreo legătură directă cu 
tehnologia informațiilor și comunicațiilor. 
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Tabelul 2
Nomenclatorul CAEN, secțiunea Informații și comunicații

J - Informații și comunicații 

58 - Activități de editare 
 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor si alte activități de editare 
  5811 - Activități de editare a cărților 
  5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare 
  5813 - Activități de editare a ziarelor 
  5814 - Activități de editare a revistelor si periodicelor 
  5819 - Alte activități de editare 
 582 - Activități de editare a produselor software 
  5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator 
  5829 - Activități de editare a altor produse software 

59 - Activități de producție cinematogra�că, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală 
 591 - Activități de producție cinematogra�ca, video si de programe de televiziune 
  5911 - Activități de producție cinematogra�ca, video si de programe de televiziune 
  5912 - Activități de post-producție cinematogra�ca, video si de programe de televiziune 
  5913 - Activități de distribuție a �lmelor cinematogra�ce, video si a programelor de televiziune 
  5914 - Proiecția de �lme cinematogra�ce 
 592 - Activități de realizare a înregistrărilor audio si activități de editare muzicala 
  5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio si activități de editare muzicala 

60 - Activități de difuzare și transmitere de programe 
 601 - Activități de difuzare a programelor de radio 
  6010 - Activități de difuzare a programelor de radio 
 602 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 
  6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 

61 - Telecomunicații  

 611 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 
  6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 
 612 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu 
  6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 
 613 - Activități de telecomunicații prin satelit 
  6130 - Activități de telecomunicații prin satelit 
 619 - Alte activități de telecomunicații 
  6190 - Alte activități de telecomunicații 

62 - Activități de servicii în tehnologia informației 
 620 - Activități de servicii in tehnologia informației 
  6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 
  6202 - Activități de consultanta in tehnologia informației 
  6203 - Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
  6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 

63 - Activități de servicii informatice 
 631 - Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe 
  6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe 
  6312 - Activități ale portalurilor web 
 639 - Alte activități de servicii informaționale 
  6391 - Activități ale agențiilor de știri 
  6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 

 

Lăsăm pentru mai târziu chestiunea contribuției la formarea 
PIB. Pentru moment, trebuie să stabilim despre ce vorbim de 
fapt. Am văzut că definiția oficială a IT&C cuprinde nu doar 
programarea software, ci o serie întreagă de alte domenii. 

Definiția populară (și nu doar cea populară, din moment ce 
facilitățile fiscale urmăresc aceeași logică) se referă însă strict 
la dezvoltarea de software și nu include, spre exemplu, 
fabricarea de hardware sau mentenanța de telecomunicații. 
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Putem exclude fără prea mari probleme din analiză activitățile 
industriale care țin de IT&C, din moment ce ele sunt oarecum 
nesemnificative nu doar în România (0,24% contribuție la 
formarea PIB în 2018, potrivit Eurostat), ci și în majoritatea 
țărilor europene (în Ungaria vorbim însă de 1,65% din PIB). 
Dacă ne concentrăm strict asupra serviciilor IT&C din 
perspectiva clasificărilor statistice oficiale (mai precis a 
Clasificării Activităților din Economia Națională — codul 
CAEN) vedem că lucrurile nu sunt deloc simple. În primul 
rând, secțiunea „Informații și comunicații” cuprinde nu doar 
activitățile popular clasificate ca IT, ci o serie întreagă de alte 
activități, de la editarea de cărți și producție cinematografică 
la agenții de știri. O parte consistentă revine domeniului 
telecomunicațiilor, unde avem companii gigant precum 
Vodafone, Orange sau Telekom, al căror principal obiect de 
activitate este furnizarea de servicii de telecomunicații către 
populație și firme, și nu dezvoltarea software. Includerea 
tacită a domeniilor care nu au efectiv de-a face cu activitățile 
IT atunci când se vorbește despre sectorul IT este foarte 
comună și duce la o distorsionare semnificativă a cifrelor 
macro. La o privire mai atentă, vedem că ceea ce înțelegem 
spontan prin IT este cuprins de grupa 582 (activități de editare 
a produselor software), diviziunea 62 (activități de servicii în 
tehnologia informației) și, discutabil, de grupa 631 (activități 
ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web si activități conexe). Pentru România, vorbim de 
aproximativ 61,4% din totalul salariaților din secțiunea 
Informații și comunicații, respectiv 64,2% din valoarea 
adăugată (pentru anul 2018).

Desigur, există destul de multe probleme și cu această 
abordare. Cea mai importantă obiecție este că nomenclatorul 
CAEN nu surprinde realitatea din teren decât parțial, 
subestimând de fapt ponderea activităților IT în economia 
națională, din moment ce companiile sunt clasificate în 
funcție de activitatea principală și pentru că din ce în ce mai 
multe companii angajează oameni și chiar își creează 
departamente întregi cu funcții IT. E vorba în special de 
industria auto, sectorul bancar și activitățile de servicii suport.6 
Importanța activităților de dezvoltare software pentru aceste 
sectoare de activitate rămâne însă relativ marginală în 
România, iar atunci când ea capătă proporții observăm că 
întreprinderile respective preferă să creeze entități separate 
care sunt clasificate ca atare (este cazul, spre exemplu, ING sau 
Emag). Eroarea de estimare este probabil mai mult decât 
compensată de cuprinderea unor activități și salariați care nu 
au nimic de-a face cu ceea ce înțelegem popular prin IT: dacă 
excludem salariații din grupa 631 (procesare date, hosting și 
portaluri web), rămânem cu aproximativ 111 mii de salariați în 
2018. Această cifră acoperă nu doar „programatorii”, ci toți 
salariații companiilor de software, de la departamentul de 
pază și personalul de curățenie (dacă nu sunt servicii 
externalizate) la contabilitate, resurse umane și, bineînțeles, 

6 Despre evoluțiile tehnologice în industria auto, vezi Ștefan Guga, 
Industria auto, încotro? Tendințe globale, perspective periferice, București, 
Friedrich Ebert Stiftung, 2018. Despre digitalizare în sectorul bancar, 
vezi Ștefan Guga și Marcel Spatari, Back to Bargaining in Banking – 
How digitalisation plays Romanian trade unions an upper hand, Berlin, 
Friedrich Ebert Stiftung, 2020.

managementul executiv. Foarte probabil, cifra de peste 100 
de mii supraestimează numărul „ITștilor” din România, însă, în 
absența unor date mult mai detaliate din interiorul 
companiilor, utilizarea nomenclatorului CAEN rămâne cea 
mai bună metodă pentru a avea o imagine cantitativă asupra 
sectorului IT.

Tuturor acestor observații li se adaugă o dimensiune calitativă 
extrem de importantă. Mai precis, doar o parte a salariaților 
direct productivi ai acestor întreprinderi se conformează 
definiției „programatorului”, mulți dintre ei fiind ocupându-se 
de fapt cu testarea, mentenanța sau relațiile cu clienții.7 
Trecem astfel de la o perspectivă strict statistică la una mai 
atentă asupra lanțului valoric al industriei IT, lanț care nu e sub 
nicio formă circumscris de granițele naționale. Ca în multe alte 
domenii economice importante din România, capitalul străin 
domină și sectorul IT, sucursalele din România ale companiilor 
multinaționale având de foarte multe ori activități cu valoare 
adăugată redusă, companiile mamă păstrând activitățile cu 
valoare adăugată ridicată în țările de origine. Contrar intuiției 
populare, scrierea de cod software nu este neapărat o 
activitate cu valoare adăugată mare, ci corespunde mai 
degrabă procesului de asamblare din industria prelucrătoare. 
La fel ca în industrie, activitățile de cercetare-dezvoltare, 
marketing și creație sunt cele mai productive. Și mai concret, 
la fel ca muncitorii din industrie, foarte mulți programatori 
angajați de filialele companiilor multinaționale din sectorul IT 
din România execută de fapt sarcini mai mult sau mai puțin 
rutiniere, neavând niciun control sau chiar vizibilitate asupra 
produsului finit. Din nou, la fel ca în industrie, aceste activități 
cu valoare adăugată redusă sunt mai predispuse la 
relocalizare, în funcție de costul forței de muncă. Nu degeaba 
vocile critice din sectorul IT din România vorbesc de modelul 
de afaceri predominant ca fiind similar lohn-ului din industria 
textilă.

Analizarea în detaliu a poziției sectorului IT din România în 
lanțurile valorice transnaționale este o sarcină mult prea 
complexă pentru un asemenea studiu, necesitând informații 
de natură confidențială din interiorul companiilor. Pe cât 
posibil, vom încerca să abordăm acest subiect folosindu-ne 
de datele disponibile public, însă măsura în care vom putea 
depăși speculația și anecdoticul este destul de limitată. În cele 
ce urmează ne vom ghida în principal după cea mai bună 
estimare disponibilă, și anume cea dată de nomenclatorul 
CAEN. Această abordare este mai complicată decât pare la 
prima vedere, din moment ce foarte multe date nu sunt 
disponibile decât la un nivel de agregare foarte ridicat, care 
nu permite nici măcar separarea pe care am descris-o mai sus. 
De aici reiese parțial și imaginea populară distorsionată, cu un 
sector IT cu o contribuție neverosimilă la economia națională.

7 Filialele din România ale unor companii foarte mari din domeniu, 
precum HP, IBM, Oracle sau Microsoft, sunt în realitate centre de 
servicii partajate și outsourcing. Vezi KPMG, Romania as the destination 
for SSCs and BPO, disponibil online http://dev.absl.ro/press-room/#.

CE ESTE „SECTORUL IT”?
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IMAGINEA DE ANSAMBLU

Reacțiile la afirmația că în septembrie 2020 un salariat din 
sectorul IT din România a avut în medie un salariu „în mână” de 
7750 lei sunt previzibile: cei mai mulți lucrători ar spune că este 
„bine” sau chiar „mult”, în timp ce cunoscătorii domeniului ar 
putea spune că nu este suficient raportat la cât de productivi 
sunt respectivii salariați sau la ce salarii câștigă colegii lor din 
alte țări. Vom reveni în detaliu asupra chestiunii salariale într-o 
secțiune viitoare a acestui studiu. Ce e important pentru 
moment este să observăm că genul acesta de informație este 
imediat interpretabilă de majoritatea oamenilor, din motive 
evidente. Dacă spunem însă că valoarea producției sectorului 
IT a fost în 2019 de aproximativ 56 de miliarde de lei, în timp ce 
valoarea adăugată totală s-a ridicat la aproape 37 de miliarde 
de lei, cel mai probabil majoritatea oamenilor nu ar putea să 
spună dacă e mult sau puțin. Până la urmă, mult sau puțin 
raportat la ce?

Figura 1
Valoarea producției și valoarea adăugată, IT&C, industria auto și comerțul cu amănuntul, 2000-2019
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Să distingem pentru început între IT și IT&C. Vedem în figura 1 
că atât valoarea producției, cât și valoarea adăugată a 
întregului sector IT&C au crescut substanțial în ultimii douăzeci 
de ani, de la undeva la 5 miliarde de lei în anul 2000 la 90 de 
miliarde în 2019, respectiv de la aproximativ 3 miliarde la 55 de 
miliarde — bineînțeles, dacă am ține cont de creșterea 
prețurilor, evoluția ar fi mult mai modestă, dar totuși 
semnificativă. Observăm că cel puțin până în prima parte a 
anilor 2010 cea mai mare parte a valorii producției, precum și a 
valorii adăugate, revenea activităților de telecomunicații. 
Creșterea acestora tinde însă să încetinească, odată ce piața 
internă devine din ce în ce mai saturată. Activitățile IT, în 
schimb, au crescut fulminant în ultimul deceniu, lucru vizibil 
pentru ambii indicatori. Creșterea producției în sine nu este 
ceva neobișnuit, performanțe similare observându-se și în 
cazul industriei auto sau al comerțului cu amănuntul, care în 
2019 înregistrau valori ale producției aproape duble față de IT. 
Povestea este însă destul de diferită din perspectiva valorii 
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adăugate, din acest punct de vedere industria auto înregistrând 
o evoluție mult mai modestă decât IT-ul; chiar dacă nu același 
lucru putem spune și despre comerț, acesta se dovedește mult 
mai vulnerabil la ciclul economic decât IT-ul. Drept urmare, 
valoarea adăugată rezultată din activitățile IT (CAEN 62 și 63) 
era în 2019 cu aproape 50% mai mare decât cea produsă de 
întreaga industrie auto și cu doar o treime mai mică decât 
întregul comerț cu amănuntul. Din acest punct de vedere, 
nimeni nu poate nega că sectorul IT a ajuns să constituie o 
componentă importantă a economiei României.

Analiza raportului dintre valoarea adăugată și valoarea 
producției ne arată niște diferențe semnificative între 
sectoarele de activitate, precum și niște evoluții interesante. În 
primul rând, vedem o pondere relativ mare a valorii adăugate 
în total producție pentru sectorul IT: undeva aproape de 70% 
în perioada 2017-2019, față 50% pentru comerțul cu amănuntul, 
aproximativ 45% pentru telecomunicații și doar 25% pentru 
industria auto. Cum explicăm asemenea diferențe? În primul 
rând, trebuie să ținem cont de cum arată efectiv producția în 
aceste sectoare de activitate: există diferențe considerabile 
când vine vorba de capitalul angrenat în producție (masiv în 
industria auto, minor în IT) și de complexitatea lanțurilor de 
aprovizionare (extinse și trans-sectoriale pentru industrie sau 
comerț, relativ restrânse pentru IT). Altfel spus, dacă în 
industria auto utilajele și furnizorii joacă un rol absolut vital, în 
IT principalul mijloc de producție rămâne forța de muncă, iar 
materia primă și componentele nu prea există. Nici nu vedem 
fluctuațiile din comerț, din moment ce prețurile nu sunt așa 
sensibile la ciclul economic, iar stocurile nu pot fi un subiect de 
discuție. Istoric vorbind, observăm o tendință de scădere a 
ponderii valorii adăugate în total producție în toate aceste 

Figura 2
Valoarea producției și valoarea adăugată (% din total), 2019
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sectoare, ceea ce indică o integrare din ce în ce mai puternică 
în lanțurile valorice transnaționale și poate fi și un semn pentru 
poziția de subordonare pe care activitățile economice din 
România o au în cadrul acestor lanțuri. Cel puțin la prima 
vedere, acest lucru pare mai puțin valabil pentru IT decât 
pentru alte sectoare.

Per ansamblu, sectorului IT (CAEN 62 și 63) îi revenea în 2019 
aproximativ 2,8% din valoarea producției totale din România și 
3,9% din valoarea adăugată. Întregul sector IT&C într-adevăr 
producea 6,1% din valoarea adăugată, aceasta fiind și cifra care 
circulă în spațiul public din România. Cum am menționat deja, 
această interpretare este însă incorectă dacă ne interesează 
strict contribuția sectorului IT, fără serviciile de telecomunicații 
și fără alte activități care sunt în mod obișnuit incluse în IT&C, 
dar care au puțină legătură cu IT-ul. Chiar și așa, sectorul IT are 
un aport important la economia națională, însă în niciun caz 
nu vorbim de “6% cu 100 de mii de salariați”. Din domeniul 
serviciilor, transporturile și depozitarea sunt de departe cele 
mai importante activități, cu aproape 7% din valoarea 
adăugată și 8% din producție (figura 2).

Transporturile, construcțiile, comerțul, sectoarele 
dominate de stat (administrație publică, sănătate) și chiar 
ramuri industriale precum fabricarea alimentelor, 
băuturilor și tutunului sunt activități mult mai importante 
din punct de vedere cantitativ pentru economia națională 
decât IT-ul. 

Comparația cu alte țări ne arată că atât IT-ul, cât și IT&C-ul au o 
contribuție relativ mare la economia națională a României 
(figura 3). În ce privește IT&C-ul, cu cei 6% din valoarea adăugată 

CE ESTE „SECTORUL IT”?
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Figura 3
Contribuția IT&C la formarea PIB în țările UE, 2018 (% din valoarea adăugată brută)
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brută România este pe locul 6 la nivel european, înaintea unor 
țări ca Franța sau Germania, precum și Cehia, Ungaria sau 
Polonia. De remarcat că România stă prost când vine vorba de 
activitățile de editare (care, din nou, includ activitățile de 
publicare pe piață a unor produse software finite), țările 
scandinave (Suedia, Finlanda) și paradisurile fiscale (Irlanda, 
Cipru) fiind lidere detașate în această privință. Revedem aici 
dinamica macro mai generală: companiile multinaționale își 
contabilizează activitatea cu valoare adăugată mare în 
paradisuri fiscale, păstrând în țările cu forță de muncă ieftină 
activități de bază și intermediare în cadrul lanțului de producție. 
Acesta este cu siguranță unul dintre motivele pentru care țări ca 
România înregistrează o pondere relativ mare a activităților de 
producție software la comandă, consultanță și servicii CAEN 62 
(în figura 3 acestea sunt cumulate cu CAEN 63): 3,7% din totalul 
valorii adăugate este cea mai mare pondere din UE după 
Irlanda, care raportează și în acest caz o cifră mult mai mare 
decât orice altă țară europeană.8

Este totuși sectorul IT din România mai avansat (mai mare, mai 
productiv) decât cel din Franța, Germania sau Polonia? 
Bineînțeles că nu. Din moment ce în fiecare caz ne raportăm la 
economiile naționale, faptul că România are o economie în 
care predomină activitățile simple și cu valoare adăugată 
redusă face ca IT-ul să aibă o pondere relativ mare. Altfel spus, 
ponderea sectorului IT în economia națională a Germaniei 
este mai mică decât cea din România nu pentru că sectorul 
IT din România este neobișnuit de mare sau productiv, ci 
pentru că economia României în ansamblul ei este slab 
productivă.9 Pentru a nu ne întoarce prematur la capcana 
fascinației față de sectorul IT din România, trebuie să ținem 
totuși cont că valoarea adăugată produsă de acest sector în 
România era în 2018 de 13,2 ori mai mică decât în Germania 

8 Despre Irlanda ca paradis fiscal și impactul asupra PIB-ului, vezi Ștefan 
Guga, Chestiunea productivității: controverse și clarificări, București, 
Friedrich Ebert Stiftung, 2020.

9 Ceea ce nu are mai nimic de-a face cu măsura în care salariații își dau 
silința la locul de muncă. Vezi Ștefan Guga, Chestiunea productivității: 
controverse și clarificări, București, Friedrich Ebert Stiftung, 2020.

Tabelul 3
Mărimea sectorului IT în țările europene, raportat la România, 2018

Sursa datelor: Eurostat.

valoarea adăugată 
în sectorul IT 

(CAEN 62 + 63, 
raportat la 
România)

populație 
(raportat la 
România)

DE 13,2 4,3
UK 10,0 3,4
FR 8,9 3,5
IT 5,0 3,1
NL 3,3 0,9
ES 2,7 2,4
IE 2,7 0,3
SE 2,6 0,5
PL 1,5 2,0
BE 1,4 0,6
AT 1,1 0,5
CZ 1,0 0,5
FI 0,9 0,3
DK 0,9 0,3
HU 0,5 0,5
PT 0,4 0,5
SK 0,3 0,3
BG 0,3 0,4
EL 0,2 0,6
HR 0,14 0,21
EE 0,14 0,07
LT 0,13 0,14
LV 0,13 0,10
SI 0,12 0,11
CY 0,08 0,05

pentru o populație de doar 4,3 ori mai mare, în timp ce în 
Cehia, valoarea adăugată produsă de sectorul IT era 
echivalentă cu cea din România, la o populație de două ori mai 
mică (tabelul 3). Doar în Polonia, Portugalia, Bulgaria, Grecia, 
Croația și Lituania putem vorbi de o diferență avantajoasă 
României, însă în niciun caz nu există discrepanțe atât de mari 
cum sunt cele față de țările occidentale. Mai general vorbind, 
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observăm că dimensiunea sectorului IT din România nu este 
deloc ieșită din peisajul est-european — Cehia pare singura 
excepție în acest sens.

Această imagine e întărită de situația ocupării. În 2019, doar 
2,1% din populația ocupată din România lucra în servicii bazate 
pe cunoaștere și de tehnologie înaltă (cea mai mare parte a 
cărora se regăsesc în sectorul IT), față de media europeană de 
3% (figura 4). Cehia, Slovacia, Bulgaria și Ungaria aveau și ele 
ponderi cu 50% mai mari. Mai în detaliu, ponderea lucrătorilor 
de cercetare-dezvoltare în totalul populației ocupate era de 
doar 0,1% în 2018, față de o medie europeană de opt ori mai 
mare și la mare distanță chiar și de țările vecine (tabelul 4). 
Chiar dacă ponderea lucrătorilor de cercetare-dezvoltare în 
IT&C este ceva mai mare (1,2%), România rămâne și la acest 
capitol mult în urma unor țări ca Bulgaria (3%), Cehia (5,3%) sau 

Tabelul 4
Ponderea lucrătorilor de cercetare-dezvoltare 
în total populație ocupată, 2018 (%)

total
industria 

prelucrătoare IT&C
EU27 0,9%

DK 1,4%
SE 1,3%
AT 1,3%
NL 1,3%
BE 1,1%
FI 1,1% 5,0% 4,9%
LU 1,1%
DE 1,1% 4,5% 2,0%
SI 1,1% 2,6% 3,1%
FR 1,0%
IT 0,9% 3,2% 5,1%
IE 0,8%
CZ 0,8% 1,4% 5,3%
UK 0,8% 3,4% 3,9%
HU 0,7% 1,2% 4,1%
ES 0,5% 1,7% 2,8%
PL 0,5% 0,9% 5,8%
PT 0,5% 1,1% 5,0%
BG 0,4% 0,9% 3,0%
MT 0,4% 0,9% 4,6%
EL 0,4%
EE 0,3% 0,4% 2,6%
LT 0,3% 0,7% 2,4%
HR 0,3% 0,9% 0,9%
SK 0,3% 0,6% 1,8%
CY 0,2% 1,0% 2,1%
RO 0,1% 0,3% 1,2%
LV 0,1% 0,6% 0,6%

total
industria 

prelucrătoare
IT&C total

industria 
prelucrătoare

IT&C

SE 1.095,9 : : 2,36 : :
DK 1.016 : : 1,94 : :
AT 959,1 : : 2,2 : :
DE 870,9 743,7 43,5 2,2 1,8 0,1
FI 766,7 470,7 119,7 1,8 1,1 0,3
BE 753,5 : : 1,87 : :
NL 640,1 : : 1,42 : :
LU 623,1 : : 0,62 : :
IE 575,1 : : 0,85 : :
FR 507,3 : : 1,44 : :

EU27 439,4 : : 1,45 : :
UK 427,2 166,6 66,3 1,2 0,5 0,2
SI 320,5 236,4 18,9 1,4 1,1 0,1
IT 263,4 177,2 28,4 0,9 0,6 0,1
CZ 233,9 127,7 47,1 1,2 0,6 0,2
ES 181 82,1 21,2 0,7 0,3 0,1
HU 158,6 76,3 17,1 1,1 0,6 0,1
PT 138,4 56,8 29,3 0,7 0,3 0,2
EE 117,4 33,4 50,1 0,6 0,2 0,3
PL 104,7 45,3 22,4 0,8 0,4 0,2
MT 98,8 24,1 43,7 0,4 0,1 0,2
EL 97,7 : : 0,58 : :
SK 74,6 52 10 0 0 0
LT 63,5 24,5 8,5 0,4 0,2 0,1
CY 62,4 22,7 32,8 0,3 0,1 0,1
HR 58,7 38,8 4,6 0,5 0,3 0,0
BG 43,2 14,3 14,9 0,5 0,2 0,2
RO 31,1 10,4 4,2 0,3 0,1 0,0
LV 23,9 11,5 3,8 0,2 0,1 0,0

euro per capita % din PIB

Tabelul 5
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 
în țările UE, 2018

Sursa datelor: Eurostat. Sursa datelor: Eurostat.

Figura 4
Ocuparea în servicii bazate pe cunoaștere și de tehnologie înaltă, 2019 (% din total ocupare)
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Polonia (5,8%). Conform datelor Eurostat, România avea în 
2018 doar 2170 de lucrători de cercetare dezvoltare în sectorul 
IT&C, în comparație cu 3,1 mii în Bulgaria, 4,7 mii în Ungaria, 9,5 
mii în Cehia aproape 24 de mii în Polonia. Dintre aceștia, peste 
1600 erau în activitățile de editare software, un domeniu 
relativ minor pentru sectorul IT din România, care însă include 
o firmă importantă cu capital autohton — Bitdefender. 
Nesurprinzător, România nu stă prea bine nici când vine vorba 
de cheltuielile de cercetare-dezvoltare: doar 4,2 euro per 
capita pentru IT&C, de zece ori mai puțin decât în Germania și 
de peste cinci ori mai puțin decât în Polonia. Raportat la PIB, 
cercetarea-dezvoltarea nu contează în România în general, și 
cu atât mai puțin în IT&C, care totalizează o pondere de doar 
0,04%, de aproape cinci ori mai puțin decât în Bulgaria. Toate 
acestea reconfirmă faptul că sectorul IT din România se 
potrivește destul de bine în peisajul economiei țării. 

CE ESTE „SECTORUL IT”?
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Un alt aspect des menționat privitor la sectorul IT din România 
este performanța la export, despre care se spune că ar fi 
excepțională. În 2018, exporturile de servicii informatice ale 
României se ridicau la 3,4 miliarde de euro, sau 3,7% din 
exporturile totale de bunuri și servicii și 1,7% din PIB (tabelul  
6). Însă România și importă servicii informatice (în valoare de 
1,2 miliarde de euro în 2018), ceea ce rezultă în exporturi nete 
(balanța comercială) pozitive de 2,2 miliarde de euro, sau 1,1% 
din PIB. Această din urmă performanță este relativ ridicată la 
nivel european, doar Finlanda, Suedia, Bulgaria și Estonia 
înregistrând exporturi nete mai mari raportat la PIB (excludem 
bineînțeles Irlanda, unde cifrele sunt incomparabile). În cifre 
absolute, exporturile nete de servicii informatice ale României 
sunt mai mari decât ale unor țări precum Germania sau Olanda, 
precum și a majorității țărilor vecine. Acest rezultat nu se 
datorează însă exporturilor neobișnuit de mari, ci mai degrabă 
importurilor neobișnuit de mici. Valoarea redusă a importurilor 
de servicii IT subliniază încă o dată slăbiciunea pieței interne 
când vine vorba de absorbția de tehnologie înaltă. Acest lucru 
este valabil atât pentru industrie, cât și pentru servicii în 
general, deci și pentru sectorul IT.

Totuși, sectorul IT din România are o pondere relativ mare în 
exporturile totale: doar Finlanda, Suedia și, bineînțeles, Irlanda 
erau în 2018 peste nivelul de 3,7% înregistrat de România. Pe 
de altă parte, discrepanța dintre 3,7% și 1,7% cât este raportul 
dintre exporturile de servicii informatice și produsul intern 
brut ne arată că exporturile României în general sunt reduse 
comparativ cu alte țări. Altfel spus, exporturile de servicii 
informatice au o pondere atât de mare în totalul 
exporturilor României în primul rând pentru că România 
nu este o mare exportatoare de produse industriale, cum 
sunt majoritatea țărilor vecine. Exporturile totale ale 

Figura 5
Exporturile de servicii ale României, 2013-2020 (milioane euro)
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Tabelul 6
Exporturile de servicii informatice ale țărilor UE, 2018

Sursa datelor: Eurostat. Pentru Irlanda, datele sunt pentru 2016.

milioane 
euro

% din PIB
% din total 

exporturi
milioane 

euro
% din PIB

IE* 58045 21,4% 22,9% 56695 20,9%
FI 6436 2,8% 7,1% 3302 1,4%
SE 10979 2,3% 5,4% 6329 1,3%
BG 838 1,5% 2,2% 651 1,2%
EE 565 2,2% 2,7% 299 1,2%
RO 3418 1,7% 3,7% 2160 1,1%
LV 442 1,5% 2,3% 295 1,0%
CZ 2848 1,4% 1,4% 1561 0,7%
HR 623 1,2% 2,2% 373 0,7%
PL 5706 1,1% 2,0% 2904 0,6%
LT 455 1,0% 1,2% 252 0,6%
SK 1084 1,2% 1,2% 495 0,6%
HU 2044 1,5% 1,6% 738 0,5%
ES 9970 0,8% 2,3% 5787 0,5%
BE 8309 1,8% 1,7% 2205 0,5%
PT 1237 0,6% 1,4% 570 0,3%
AT 5284 1,4% 2,4% 1062 0,3%
NL 13241 1,7% 1,6% 1575 0,2%
SI 206 0,4% 0,5% 53 0,1%
EL 489 0,3% 0,7% 132 0,1%
DE 30757 0,9% 1,9% 2047 0,1%
IT 3602 0,2% 0,6% -874 0,0%
FR 11618 0,5% 1,6% -1853 -0,1%
DK 3640 1,2% 2,3% -587 -0,2%
MT 55 0,4% 0,3% -171 -1,4%
LU 1349 2,2% 1,2% -1449 -2,4%

exporturi balanța comercială
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României reprezentau în 2019 doar 40,4% din PIB, în timp ce 
Polonia ajungea la 56%, Bulgaria la 64,2%, Cehia la 76% și 
Ungaria la 82%. Din nou, sectorul IT din România este 
excepțional doar din perspectiva slăbiciunii economice a 
peisajului înconjurător și, chiar și din acest punct de vedere, 
vorbim de o excepționalitate parțială.

Datele istorice ne arată o creștere constantă a exporturilor de 
servicii informatice, de la 279 de milioane de euro în primul 
trimestru al lui 2013 la un vârf de 1182 milioane de euro în 
trimestrul al patrulea din 2019 (figura 5). Ponderea exporturilor 
de servicii informatice în totalul exporturilor de servicii a crescut 
în această perioadă de la 9,5% la 16%, crescând apoi accelerat 
odată cu pandemia COVID-19 până la 21,1% în trimestrul doi al 
lui 2020. Creșterea ponderii în 2020 se datorează bineînțeles 
contracției puternice înregistrate de exporturile de servicii 
puternic afectate de pandemie (turism, transporturi). Scăderea 
mai lentă a exporturilor de servicii informatice arată că sectorul 
IT este mai puțin afectat de pandemie, însă în trimestrul trei al 
lui 2020 exporturile de servicii informatice scăzuseră la sub un 
miliard de euro, cel mai redus nivel din ultimul an și jumătate. 

Încă două observații pertinente pot fi făcute pe baza datelor 
din figura 5. În primul rând, de departe cea mai importantă 
categorie o reprezintă exporturile de servicii de transport, și în 
special cele de transport rutier de marfă. Chiar și în trimestrul 
doi al lui 2020, la vârful restricțiilor legate de pandemie, 
exporturile de servicii de transport rutier de mărfuri erau cu 
9% mai mari decât cele de servicii informatice, decalajul 
crescând la 30% în trimestrul trei. Dacă exporturile de servicii 
sunt atât de cruciale pentru economia națională, ar trebui să 
ne intereseze cel puțin la fel de mult ce fac șoferii de tir cum ne 
interesează ce fac programatorii. În al doilea rând, exporturile 
de servicii pentru afaceri constituie o categorie foarte 
importantă, reflectând importanța României ca o locație de 
externalizare datorită costului redus al forței de muncă. Acest 
lucru este mai general valabil pentru sectoarele exportatoare 
din România, inclusiv pentru industrie și sectorul IT.

Creșterea exporturilor de servicii informatice are la bază 
combinația dintre piața internă mică și costul redus al forței de 
muncă. La fel ca în alte sectoare de activitate care au crescut 
foarte mult în ultimul deceniu și jumătate (industria auto este 
cazul paradigmatic), rețeta este clară: activitatea economică se 
dezvoltă ca urmare a investițiilor străine directe, companiile 
multinaționale occidentale fiind interesate de folosirea forței 
de muncă ieftină pentru a exporta pe piețele din țările de 
origine. Și în acest caz, discursul public dominant tinde să 
semnaleze excepția sectorului IT, unde capitalul local ar 
înregistra succese de relevanță europeană, dacă nu chiar 
globală. Această imagine se bazează însă pe dovezi anecdotice 
și exemple nereprezentative — companii precum Bitdefender 
sau Uipath (care nici nu mai este de fapt o companie 
românească) sunt cu totul excepționale. Realitatea este cu 
totul alta, capitalul străin dominând fără drept de apel sectorul 
IT din România.

Tabelul 7 prezintă o comparație a ponderii capitalului străin în 
România în ansamblul economiei concurențiale, în industria 
prelucrătoare și în sectorul IT&C; cifrele pentru cel din urmă 
sunt prezentate defalcat pentru fiecare categorie relevantă 
din codul CAEN. Capitalul străin deținea în 2018 7,3% din 
întreprinderile din IT&C, față de 5,5% per total economie; 
ponderea pentru serviciile informatice propriu-zise 
(programare, consultanță și activități conexe — CAEN 62) era 
mai mare, de 9%. În cazul acestora din urmă, capitalului străin 
îi reveneau aproape trei sferturi din cifra de afaceri, puțin sub 
70% din valoarea adăugată și 62,9% din salariați; din nou, mult 
peste total economie și chiar peste industria prelucrătoare. 
Altfel, se păstrează proporțiile bine-cunoscute: întreprin-derile 
cu capital străin sunt mult mai mari decât cele cu capital 
autohton și per ansamblu își plătesc mai bine salariații (29 mii 
de euro pe an cost mediu per salariat pentru capitalul străin, 
față de 24,5 mii pentru totalul sectorului) inclusiv atunci când 
ne raportăm la productivitate. De altfel, singurele diferențe 
importante pentru activitățile IT vizibile în tabelul 7 constau în 
avantajul relativ minor al companiilor străine când vine vorba 

Tabelul 7
Capitalul străin în România, 2018

Economia 
concurențială

Industria 
prelucrătoare

Informații și 
comunicații

Editare 
software

Telecomu-
nicații

Servicii 
informatice

Procesare 
date

întreprinderi 5,5% 8,5% 7,3% 12,2% 4,6% 9,0% 6,3%

cifra de afaceri 51,5% 71,5% 65,8% 60,9% 73,1% 66,4% 49,9%

valoarea adăugată 44,7% 65,9% 64,9% 60,2% 64,8% 69,2%  

marja operațională 45,9% 74,9% 58,0% 54,1% 69,1% 43,6%  

salariați 29,2% 48,5% 51,8% 54,9% 43,2% 62,9% 45,7%

capital străin 28,2 22,5 40,5 44,9 64,0 34,2 :

total sector 18,4 16,6 32,3 41,0 42,7 31,1 18,4

capital străin 191,7 179,6 152,6 138,7 286,9 118,3 :

total sector 187,2 164,0 162,9 145,0 256,8 132,5 195,1

capital străin 14,8 12,6 26,6 32,5 22,3 29,0 :

total sector 10,1 10,2 20,7 29,0 16,8 24,5 10,7

capital străin 9,6 9,1 17,4 16,9 21,4 10,3 :

total sector 10,8 8,6 19,7 19,0 22,6 15,7 25,4

capital străin 11,2 8,8 5,2 1,8 20,2 1,9 :

total sector 6,5 5,9 4,8 2,2 15,5 1,9 0,9

capital străin 5985,8 14528,5 4490,3 3984,9 38610,1 2801,5 1008,5

total sector 640,9 1718,6 500,8 795,6 2449,8 380,5 126,4

capital străin 42,8 131,8 55,9 53,7 198,0 54,7 26,2

total sector 8,1 23,0 7,9 11,9 21,2 7,8 3,6

capital străin (% 
din total)

cifra de afaceri per întreprindere (mii € / 
an)

salariați per întreprindere

productivitatea aparentă a muncii 
(mii € / persoană / an)

productivitatea muncii ajustată la salarii 
(€ valoare adăugată / € cost de personal)

costul mediu cu personalul 
(mii € / persoană / an)

marja operațională (% din cifra de afaceri)

investiții per persoană ocupată (mii € / an)

Sursa datelor: Eurostat.

CE ESTE „SECTORUL IT”?
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de productivitatea muncii, acesta transformându-se chiar într-
un dezavantaj atunci când ajustăm pentru costurile salariale. 
De remarcat și nivelul similar al investițiilor, însă sectorul IT nu 
necesită mijloace fixe importante, iar investițiile în active 
intangibile nu pot fi prea importante în România, unde 
activitățile de cercetare-dezvoltare sunt nesemnificative. Din 
nou, în afara acestor diferențe, sectorul IT se remarcă mai 
degrabă prin dominația și mai puternică a capitalului străin, și 
în niciun caz prin revirimentul capitalului autohton.

Comparația cu alte țări întărește această interpretare. Cu 62,9% 
din salariații din sectorul serviciilor informatice angajați de 
întreprinderi străine, România este pe locul 2 în UE, fiind 
devansată doar de Luxemburg, unde este oarecum natural să 
avem o pondere neobișnuit de mare a capitalului străin 
(tabelul 8). Observăm aici în mod clar clivajul între est și vest, 
primele fiind gazdele capitalului celor din urmă. Există însă 
diferențe importante și între țările din est: în Cehia, Slovacia și 
Ungaria capitalului străin îi revin sub 40% din totalul salariaților 
din sectorul IT și sub jumătate din cifra de afaceri și valoarea 
adăugată, mult mai puțin decât în țări ca România sau Bulgaria. 
În aceste țări am putea spune într-adevăr că sectorul IT 
reprezintă o oportunitate pentru capitalul autohton, 
diferențele fiind semnificative față de industria prelucrătoare, 
unde prezența capitalului străin este covârșitoare. Nu și în 
România însă, unde, din nou, sectorul IT se dovedește a fi o 
oportunitate mai degrabă pentru capitalul străin.

Să nu uităm totuși că termenul de start-up s-a împământenit în 
discursul public din România tocmai ca urmare a semnalării 
oportunităților antreprenoriale din sectorul IT. Merită, deci, să 
analizăm mai în detaliu întreprinderile din acest sector pentru 
a înțelege dacă și în ce fel putem vorbi de o diferență față de 
alte sectoare de activitate când vine vorba de antreprenoriat. 
Într-adevăr, dacă ne uităm la rata de înființare a firmelor, putem 
vedea că începând cu prima parte a anilor 2010 aceasta este 
constant mai mare pentru sectorul serviciilor informatice 
(CAEN 62) raportat nu doar la întreaga economie concurențială, 
ci și la alte sectoare de activitate unde ne-am aștepta ca 
antreprenoriatul să fie relativ mai prezent (construcții, comerțul 
cu amănuntul, hoteluri și restaurante, activități imobiliare). În 
2018, peste 18% din firmele din sectorul serviciilor informatice 
erau firme nou-înființate, în comparație cu 11% pentru 
economia concurențială și 15% pentru activitățile imobiliare. 

Așadar, putem spune că domeniul IT este relativ mai atrăgător 
pentru antreprenoriat decât altele. Lucrurile sunt însă ceva mai 
complicate. Dacă ne uităm la al doilea grafic din figura 6 putem 
observa că rata de desființare a firmelor în sectorul serviciilor 
informatice este mult mai volatilă decât în celelalte sectoare, 
ceea ce poate sugera dificultăți suplimentare în a rămâne pe 
piață pentru firmele din acest sector. Al treilea grafic din figura 
6 ne confirmă acest lucru: în 2018, doar 38% din firmele de 
servicii informatice înființate în urmă cu cinci ani 
supraviețuiseră, spre deosebire de 49% pentru construcții, 
50% pentru hoteluri și restaurante, 55% pentru comerț, 58% 
pentru activități imobiliare și 52% pentru ansamblul economiei 
concurențiale. Particularitatea sectorului IT este scăderea 
rapidă a ratei de supraviețuire după 2-3 ani de existență a 
firmelor — în orice caz, clar mai rapidă decât în celelalte 

sectoare. Altfel spus, chiar dacă vedem o oarecare 
efervescență antreprenorială în sectorul IT, pe termen 
mediu și rata eșecului este semnificativ mai mare decât în 
alte sectoare care favorizează antreprenoriatul. De altfel, 
multe dintre firmele din sectorul IT au o activitate redusă și 
sporadică, lucru sugerat de faptul că 64,4% dintre ele aveau în 
2018 zero salariați, în creștere de la 23% cu zece ani în urmă și 
în comparație cu 45,2% pentru întreaga economie 
concurențială. 

Nimic cu adevărat surprinzător în toate acestea. Până la urmă, 
o asemenea situație este tipică pentru un sector în dezvoltare, 
în care piața, tehnologiile și modelele de afaceri nu au ajuns la 
maturitate. Tendința în timp este și ea destul de previzibilă: 
sectorul va tinde să devină din ce în ce mai concentrat, pe 
măsură ce companiile mici dau greș sau sunt absorbite de 
cele mari, totodată crescând și barierele de intrare 
antreprenorială. Aceste tendințe sunt măcar parțial deja 
vizibile în România. Pe de o parte, observăm o creștere 
accelerată a numărului de întreprinderi, de la puțin peste 
7000 în 2011 la peste 13 mii în 2018, cea mai mare parte a 
întreprinderilor noi având cel mult un angajat (primul grafic 
din figura 7); totuși, de remarcat și că numărul întreprinderilor 
cu peste 250 de salariați s-a triplat, de la 20 la 61 în aceeași 
perioadă, iar numărul celor din intervalul 50-249 de salariați a 
crescut cu 80%. În termeni de cifră de afaceri, valoare adăugată 
și număr de salariați, situația este însă exact opusă: în 2018, 
întreprinderile cu peste 250 de salariați realizau peste 40% din 
totalul cifrei de afaceri a sectorului și produceau aproape 
jumătate din valoarea adăugată cu puțin peste 40% din 
salariați; ponderile practic s-au dublat de la sfârșitul deceniului 
anterior. În același timp, întreprinderile cu cel mult un salariat 
realizau sub 5% din cifra de afaceri și din valoarea adăugată, 
având undeva la 8% din salariați, cifre într-o scădere ușoară 
față de sfârșitul anilor 2000. Cele mai pronunțate scăderi le 
observăm în rândul întreprinderilor cu 10-50 de salariați și în 
rândul celor cu 50-249 de salariați. În cazul celor din urmă 
putem crede că unele au crescut suficient încât să îngroașe 
numărul întreprinderilor mari, însă în cazul primelor vorbim 
cel mai probabil de dificultăți în a se menține pe piață și, în 
cazul celor care ofereau produse cu potențial, de preluarea de 
către companii mai mari și mai potente din punct de vedere 
financiar.

În ultimele două grafice din figura 7 avem cifra de afaceri și 
valoarea adăugată per salariat în funcție de mărimea 
întreprinderii. Cum era de așteptat, pentru întreprinderile cu 
cel mult un salariat observăm o volatilitate destul de mare și în 
general situarea la un nivel inferior întreprinderilor mai mari. 
Din nou, acest lucru sugerează că aceste firme au o activitate 
sporadică și instabilă, multe dintre ele ieșind într-un timp 
relativ scurt de pe piață. O altă observație previzibilă se referă 
la productivitatea relativ ridicată a firmelor mai mari, care chiar 
dacă nu realizează o cifră de afaceri per salariat mare, reușesc 
să obțină rezultate mai bune în valoare adăugată. Surprinzător 
sau nu, observăm că decalajul dintre firmele mici (2-19 salariați) 
și cele mai mari (peste 20 de salariați) s-a redus substanțial pe 
parcursul anilor 2010, existând o tendință de convergență 
chiar și în termeni de valoare adăugată. Din acest punct de 
vedere, sectorul IT este într-adevăr special, tendința în alte 
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Tabelul 8
Ponderea capitalului străin în sectorul activități de servicii informatice (CAEN 62), 2018

întreprinderi cifra de afaceri valoarea adăugată profitul operațional
costurile de 

personal
persoane ocupate

LU 42,3% 76,7% 76,9% 88,2% 71,7% 67,7%
RO 9,0% 66,4% 69,2% 43,6% 77,5% 62,9%
MT 18,3% 81,6% 75,3% 80,0% 66,7% 60,4%
EE 47,2% 51,8% 65,3% 61,9% 59,1%
IE 5,7% 91,0% 79,5% 91,7% 62,7% 55,2%

BG 11,5% 55,8% 61,8% 47,9% 66,7% 53,1%
PL 25,5% 49,9% 55,9% 43,8% 60,0% 52,2%
LT 7,4% 55,8% 58,3% 33,0% 65,4% 44,9%
LV 6,6% 55,0% 57,4% 30,5% 65,6% 39,8%
CZ 1,7% 40,4% 47,5% 23,9% 57,6% 37,4%
SK 1,5% 31,3% 42,4% 16,8% 54,7% 36,9%
ES 1,6% 34,5% 37,1% 22,0% 41,4% 31,8%
HU 1,7% 35,0% 44,0% 24,6% 56,2% 29,8%
SE 1,8% 30,8% 33,0% 28,4% 33,7% 28,8%
PT 2,0% 33,7% 35,4% 26,4% 37,9% 28,8%
DK 4,5% 37,2% 32,8% 18,2% 36,9% 28,5%
FI 3,2% 31,1% 31,8% 31,6% 31,9% 27,4%
NL 1,8% 45,1% 37,2% 34,1% 38,7% 25,4%
HR 5,2% 32,2% 33,7% 20,8% 40,5% 24,8%
AT 4,9% 37,5% 33,9% 24,0% 37,8% 24,8%
SI 4,7% 30,0% 27,1% 9,4% 37,7% 20,7%
CY 0,7% 76,5% 52,9% 62,2% 33,2% 20,3%
EL 1,7% 36,2% 34,0% 34,3% 33,8% 20,0%
DE 2,3% 22,4% 23,5% 22,7% 23,8% 17,0%
IT 1,0% 23,5% 21,5% 13,8% 25,8% 16,0%
FR 0,8% 25,7% 24,0% 32,3% 22,2% 14,2%
BE 0,1% 13,9% 16,9% 15,2% 18,0% 7,4%

Sursa datelor: Eurostat.

Figura 6
Demografia firmelor în sectorul IT

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata de în�ințare a �rmelor (raportul dintre numărul �rmelor 
nou-în�ințate și numărul �rmelor active, %)

economia concurențială construcții

comerț cu amănuntul hoteluri și restaurante

servicii informatice activități imobiliare

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata de des�ințare a �rmelor (raportul dintre numărul �rmelor 
des�ințate și numărul �rmelor active, %)

economia concurențială construcții

comerț cu amănuntul hoteluri și restaurante

servicii informatice activități imobiliare

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 an 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani

Rata de supraviețuire a �rmelor în funcție de vârstă: �rmele în�ințate în urmă cu 1-5 ani care au 
supraviețuit până în 2018

economia concurențială

construcții

comerț cu amănuntul

hoteluri și restaurante

servicii informatice

activități imobiliare

Sursa datelor: Eurostat.

CE ESTE „SECTORUL IT”?



16

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – EXCEPȚIA CARE CONFIRMĂ REGULA: EVOLUȚII ÎN SECTORUL IT DIN ROMÂNIA

Figura 7
Sectorul IT (CAEN 62) pe clase de mărime a întreprinderii
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sectoare de activitate fiind de creștere puternică a acestor 
decalaje.10 Explicațiile sunt multiple, însă pe lângă cele 
conjuncturale (dintre care piața în plină dezvoltare e factorul 
cel mai important) trebuie să luăm în calcul și particularitatea 
procesului de producție din sectorul IT, care nu necesită 
investiții masive în mijloace fixe, acestea constituind de regulă 
cea mai mare piedică pentru intrarea pe piață a firmelor mici. 
Atât timp cât aceste condiții se vor păstra, sectorul IT va rămâne 
atrăgător pentru antreprenori, din moment ce poate oferi 
beneficii financiare substanțial mai mari (în speță, comparabile 
cu cele ale firmelor mari) decât alte activități.11 Pe de altă parte, 

10 Pentru o analiză detaliată a situației în sectorul comerț, Ștefan Guga și 
Marcel Spatari, Sectorul comerț în România: Un bilanț după trei decenii de 
transformări, București, Friedrich Ebert Stiftung, 2019.

11 Bineînțeles, comparația cu firmele mari are o relevanță limitată, din 

nu trebuie să uităm de rata ridicată de eșec și nici de faptul că 
anumite condiții care favorizează această situație sunt 
temporare. Pe măsură ce piața va ajunge la saturație, produsele 
și tehnologiile vor deveni din ce în ce mai complexe și dificil de 
gestionat fără resurse umane și financiare considerabile, iar 
firmele mari vor căuta să crească prin extinderea pe teritoriul 
celor mici ne putem aștepta la o diminuare semnificativă a 
entuziasmului față de antreprenoriat și în sectorul IT.

moment ce cifrele financiare raportate de acestea sunt distorsionate 
de poziția subordonată a filialelor din România în lanțurile valorice 
transnaționale (vezi mai jos).
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Subiectul muncii în sectorul IT este cel puțin la fel de prezent 
în spațiul public precum cel al dezvoltării sectorului ca atare. 
Și în această privință sunt necesare mai multe clarificări, din 
moment ce discursul public nu este întotdeauna în 
concordanță cu realitatea. În primul rând, despre câți salariați 
vorbim? Urmărind aceeași logică a clasificării CAEN, datele 
publicate de Institutul Național de Statistică (figura 8) arată că 
în 2019 activitățile de servicii informatice și informaționale 
(CAEN 62-63) angajau în jur de 115 mii de persoane, mult mai 
mult decât activitățile de editare (31 de mii, în care sunt incluși 
angajații activităților de editare non-software — reviste, cărți 
etc.) și decât telecomunicațiile (47 de mii) la un loc. Din nou, 
acel „sector IT” despre care auzim atât de multe se referă la 
serviciile informatice (CAEN 62), care într-adevăr sunt 
responsabile pentru cea mai mare parte a creșterii ocupării 
IT&C în România ultimilor zece ani. Numărul salariaților în 
activitățile de servicii informatice și informaționale a crescut 
între 2010 și 2019 cu o rată medie anuală de 14,1%, comparativ 
cu doar 1,7% pentru telecomunicații, 3,8% pentru activitățile 
de editare și 2% la nivelul întregii economii. Această creștere 
spectaculoasă, rezultând în înzecirea numărului de salariați IT 
(de la 12 mii la 115 mii pentru CAEN 62-63) pe parcursul 
ultimelor două decenii, a produs și produce în continuare 
turbulențe pe piața forței de muncă și este o sursă majoră 

pentru fascinația publică despre care vorbeam în introducerea 
acestui studiu.

Cum arată această nouă forță de muncă? Este veridică 
imaginea stereotipică a „IT-stului” (bărbat tânăr din mediul 
urban cu educație superioară)? Într-o oarecare măsură, da. 
Doar 41% din salariații din sectorul IT (CAEN 62-3) sunt femei, 
în comparație cu 48% pentru economia națională și departe 
de sectoarele precum comerțul sau serviciile financiare, unde 
femeile constituie majoritatea.

Totuși, ponderea femeilor este ceva mai mare decât în 
telecomunicații, unde în 2019 mai puțin de 35% dintre salariați 
erau femei. De remarcat relativa stabilitate a ponderii femeilor 
în forța de muncă din sectorul IT, spre deosebire de sectorul 
serviciilor administrative și suport, unde forța de muncă 
feminină crește constant de la începutul anilor 2000, ca 
urmare a dezvoltării rapide a centrelor de servicii externalizate.

Pe lângă gradul redus de feminizare, forța de muncă din 
sectorul IT este și neobișnuit de tânără (figura 10). În 2019, 
salariații cu vârsta sub 40 de ani reprezentau două treimi din 
totalul forței de muncă din IT&C (secțiunea CAEN J, vezi 
tabelul 2), în timp ce la nivel național ponderea salariaților de 

2
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Figura 8
Numărul salariaților în IT&C (mii)
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sub 40 de ani era de doar 40%. La prima vedere, se poate 
spune că tendința mai generală de îmbătrânire a forței de 
muncă vizibilă în toate marile sectoare ale economiei (inclusiv 
în industria prelucrătoare și în comerț) nu e valabilă și în IT. Pe 
de altă parte, salariații de peste 40 de ani reprezintă astăzi o 
treime din forța de muncă din IT, spre deosebire de puțin 
peste un sfert în 2008, deci și aici observăm o tendință de 
îmbătrânire, chiar dacă mult mai puțin pronunțată decât în 
restul economiei. Această situație este de altfel cât se poate 
de previzibilă într-un sector aflat în plină dezvoltare și care 
necesită competențe tehnice și lingvistice sau capacitate și 
disponibilitate de reorientare profesională mai puțin prezente 
în rândul persoanelor mai în vârstă.

Contrar aparențelor, îmbătrânirea forței de muncă ar trebui să 
fie un subiect de discuție major și în cazul sectorului IT. De ce? 
În primul rând pentru că este inevitabilă. Este greu de crezut 
că sectorul își va menține ratele de creștere actuale pe termen 
mediu și lung, iar stabilizarea numerică a forței de muncă va 
face fenomenul îmbătrânirii mult mai vizibil. Până la urmă 
acest lucru se poate întâmpla pur și simplu și pe cale propriu-
zis demografică. Ținând cont că creșterea spectaculoasă a 
numărului de salariați din ultimii zece ani a fost posibilă în 
bună măsură nu datorită unui flux mai ridicat de noi 
absolvenți, ci mai degrabă prin atragerea și reconversia 
candidaților din alte sectoare de activitate, este de așteptat ca 
rezervele de forță de muncă pentru sectorul IT să se epuizeze 
în timp — bineînțeles, în absența unui reviriment demografic 
general, care din mai multe motive este o posibilitate strict 
teoretică, și în absența creșterii masive a numărului de 
absolvenți de profil, despre care se vorbește foarte mult dar 

Figura 9
Ponderea femeilor în total salariați (%)
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care nu este deocamdată prea vizibilă. Dacă pe termen lung 
sectorul se va dovedi la fel de dinamic din punct de vedere 
tehnologic, ne putem întreba pentru cât timp ar mai fi dispuși 
actualii tineri salariați să treacă prin tranziții profesionale? Și 
dacă apetența pentru schimbare și adaptabilitatea salariaților 
va scădea sub cerințele industriei, ce parcurs profesional vor 
avea ei? Nu este deloc simplu să găsim răspunsuri la asemenea 
întrebări, mai ales că precedentul nu există decât la o scară 
mult mai mică: conform Eurostat, în 2019 în România existau 
doar 2,3 mii de salariați cu vârsta de peste 60 de ani în IT&C; în 
schimb, un număr de aproape 60 de mii de salariați aveau 
vârsta între 40 și 59 de ani. Numărul va crește automat și 
accelerat pentru ambele categorii. Rămâne de văzut cum vor 
gestiona atât companiile, cât și salariații această tranziție 
deopotrivă individuală și de masă.

Un alt lucru la care ne putem aștepta să se schimbe odată cu 
îmbătrânirea forței de muncă este fluctuația de personal. 
Dificultățile companiilor din IT în a-și găsi și, mai ales, a-și 
păstra salariații sunt de ani de zile subiect de prima pagina 
pentru presa economică din România. Cum am spus deja, una 
dintre consecințele importante pentru piața muncii este că 
foarte mulți dintre noii recruți nu sunt licențiați în domeniul în 
care lucrează, companiile fiind dispuse să treacă peste această 
cerință pentru a-și asigura creșterea; la rândul lor, mulți 
salariați tineri s-au dovedit dispuși să se reconvertească din 
punct de vedere profesional, atrași de oportunitățile clar mai 
bune decât în alte sectoare de activitate. Bineînțeles, o 
asemenea situație nu ar fi posibilă dacă sectorul IT din 
România ar cuprinde în principal activități complexe și de 
tehnologie înaltă, activități care ar necesita de cele mai multe 
ori pregătire universitară în domeniu — am văzut deja că nu 
este cazul. Cererea mare de personal a crescut puterea de 
negociere a salariaților în fața angajatorilor, dând un puternic 
imbold creșterilor salariale. E greu de imaginat cum ar arăta 
sectorul IT din România în absența fluctuației de personal 
care a definit dinamica de pe piața muncii în perioada de 
creștere din ultimul deceniu. La fel de greu e de imaginat și ca 
salariații tineri de astăzi să-și păstreze disponibilitatea de a se 
muta frecvent de la o companie la alta și de a depune eforturile 
necesare pentru a-și păstra avantajul pe piața forței de muncă 
(lucru care se referă nu doar la abilitățile tehnice, ci și la 
acceptarea unor condiții de muncă mai puțin compatibile cu 
viața de familie, spre exemplu). Într-un fel sau altul, 
îmbătrânirea forței de muncă va schimba dinamica pieței 
muncii. Rămâne de văzut exact când, cum și în ce măsură.

Până la perspectivele pe termen lung pentru piața muncii, 
trebuie să ne uităm la ce se întâmplă pe termen scurt, mai ales 
că pandemia COVID-19 a dat peste cap orice calcule anterioare, 
cu efecte încă incomensurabile. Cum am menționat chiar la 
începutul studiului, se spune totuși că sectorul IT nu este 
afectat de pandemie și că piața muncii a rămas la fel de 
dinamică, asumpția fiind bineînțeles că prin implicațiile sale 
asupra interacțiunii sociale general vorbind pandemia de fapt 
va crește și mai mult cererea de produse și servicii IT. Într-
adevăr, în trimestrul 2 al lui 2020 nu mai puțin de 7,2% din 
totalul locurilor de muncă vacante erau în IT&C, o creștere 
foarte mare de la 4,8% în urmă cu doar un an (figura 11). Istoric, 
aceste cifre sunt uriașe: înainte de criza economică de la 
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Figura 10
Distribuția salariaților pe grupe de vârstă

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Salariați pe grupe de vârstă în IT&C (mii)

15-24 25-39 40-59 60+ 40-59 (%) 25-39 (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Structura pe vârste a forței de muncă în IT&C

15-24 25-39 40-59 60+

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Structura pe vârste a forței de muncă în industria 
prelucrătoare

15-24 25-39 40-59 60+

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Structura pe vârste a forței de muncă per total economie

15-24 25-39 40-59 60+
Sursa datelor: Eurostat

Figura 11
Locurile de muncă vacante

Sursa datelor: INS
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sfârșitul anilor 2000, doar 0,8% din 
locurile de muncă vacante erau în IT&C, 
ceea ce ne arată cât de mult s-a schimbat 
piața muncii — bineînțeles, cealaltă față 
a acestei transformări este prăbușirea 
disponibilităților de angajare în alte 
sectoare, cum este cel financiar și chiar 
și industria prelucrătoare, atât pe 
termen scurt, cât și istoric.

Primele două grafice din figura 11 ne 
arată totuși o realitate ceva mai 
nuanțată. În cifre absolute, numărul 
efectiv de locuri de muncă vacante a 
scăzut în timpul pandemiei și în sectorul 
IT, în trimestrul 3 al lui 2020 fiind 
disponibile puțin sub 1800 de locuri de 
muncă la nivel național, față de aproape 
2600 în aceeași perioadă a lui 2019. 
Vârful atât din punct de vedere absolut 
(numărul de locuri de muncă vacante), 
cât și relativ (rata locurilor de muncă 
vacante) a fost atins însă în a doua parte 
a lui 2018, cererea de forță de muncă în 
IT&C scăzând așadar chiar și înainte de 
pandemie. Bineînțeles, vorbim în 
continuare de un sector care crește 
puternic, însă scenariile în care ratele 
spectaculoase de creștere din ultimul 
deceniu se pot perpetua la nesfârșit 
sunt destul de neverosimile. Rămâne de 
văzut dacă vârful din 2018 se va dovedi 
unul istoric pe termen mai lung, sau 
dacă cererea de forță de muncă va 
crește din nou în următoarea perioadă; 
cel puțin conform datelor disponibile la 
sfârșitul lui 2020, varianta din urmă pare 
puțin probabilă. Notabil în acest sens 
este faptul că în trimestrul trei al lui 
2020 cererea de forță de muncă în 
activitățile de outsourcing (servicii 
administrative și suport) a depășit-o în 
premieră pe cea din IT&C.

Figura 12
Forța de muncă în sectorul IT pe județe, 2018

Sursa datelor: INS. Datele reprezintă informații cumulate pentru CAEN 5821, 5829, 6201 și 6202.

Un ultim aspect relevant privitor la piața muncii în sectorul IT 
ține de dinamica sa geografică foarte particulară. Figura 12 
arată distribuția pe județe a salariaților în sectorul IT pentru 
anul 2018, cu cea mai strictă delimitare posibilă conform 
nomenclatorului CAEN (categoriile 5821, 5829, 6201 și 6202). 
Este arhicunoscut că sectorul IT este concentrat în cele mai 
mari orașe din țară, și în special în București și Cluj, însă este 
important de subliniat cât de mari sunt de fapt aceste 
discrepanțe. În ce privește numărul de salariați, Bucureștiul 
conduce detașat cu peste 50 de mii de salariați în firmele IT, 
urmat de Cluj, cu peste 18 mii, Timiș și Iași cu peste 5 mii. 
Marea majoritate a județelor nu au nici măcar o mie de 
salariați care lucrează în firme de IT, iar în câteva nu există nici 
măcar o sută. Diferențele devin și mai clare dacă ne uităm la 
raportul dintre numărul de salariați din IT și populația urbană, 
liderul detașat din acest punct de vedere fiind Clujul, cu 

aproape 40 de salariați la mia de locuitori din mediul urban, 
urmat de București cu sub 30, Iași cu 15 și Timiș cu 14 — din 
nou, cifre de zeci de ori mai mari decât în majoritatea celorlalte 
județe.

Dacă luăm în calcul și distribuția geografică a companiilor 
(figura 13), putem fără probleme să concluzionăm că sectorul 
IT este practic inexistent în județele sărace din sud-vest, sud și 
sud-est, fiecare dintre acestea având câte o mână de companii 
și acelea foarte mici. În schimb, în București, Cluj, Timișoara 
sau Iași vedem o concentrare neobișnuit de mare a activității 
economice, concentrare care atrage resurse umane și 
materiale din celelalte regiuni deja mult mai sărace și care 
contribuie substanțial la creșterea inegalităților de venit și de 
avere în cele mai mari orașe din țară. Orașul Cluj a devenit din 
ce în ce mai cunoscut în ultimul deceniu datorită creșterii 
amețitoare a pieței imobiliare, prețurile depășind cu mult 
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Figura 13
Distribuția geografică a companiilor din sectorul IT

Sursa datelor: INS. Datele reprezintă informații cumulate pentru CAEN 5821, 5829, 6201 și 6202.

orice alt mare oraș din țară, inclusiv Bucureștiul. Într-un oraș 
cu dimensiuni relativ reduse și cu posibilități limitate de 
expansiune, cu sute de companii IT, dintre care multe mari și 
foarte mari, și cu 4% din populația urbană a județului (cât 
reprezentau salariații din IT în 2018) lucrând în IT și având 
salarii mult peste concitadinii lor, nu e deloc de mirare că 
acesta este rezultatul.

.
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Analiza performanței companiilor din IT&C trebuie să țină cont 
de marea diversitate a obiectului de activitate a acestora, a 
modelelor de afaceri și a lanțurilor valorice. Chiar și pe plan 
mondial generalizările referitoare la sectorul tehnologiilor 
informaționale ascund în spate realități contrastante. De 
exemplu, termenul „Big Tech” regrupează giganții Amazon, 
Apple, Alphabet (Google), Facebook și Microsoft, companii cu 
o capitalizare de piață imensă și foarte atractive pentru 
investitori datorită asocierii cu tehnologiile noi. Ele sunt însă 
foarte diferite în esență: pe când Microsoft, Facebook și Google 
au drept activitate principală dezvoltarea de programe și 
aplicații de Internet, Apple combină dezvoltarea de software 
cu producția de hardware, iar Amazon este de fapt mai mult o 
companie de comerț și logistică decât una de software, dacă 
ținem cont de faptul că din cei peste 800 mii de salariați ai 
companiei majoritatea lucrează în depozite.

În România, sectorul este la fel de divers ca peste tot. Pe lângă 
giganții sectorului de telecomunicații, Orange, Vodafone, 
RCS&RDS și Telekom, celelalte companii mari din sector 
dezvoltă aplicații software pentru mediul de afaceri (Oracle, 
IBM, Endava, Atos, NTT, Softvision, Luxoft, Stefanini, AROBS) 
sau pentru un public mai larg (Microsoft, Bitdefender), oferă 
servicii sectorului de telecomunicații (Ericsson, Nokia), creează 
sisteme informatice pentru nevoile interne ale unor corporații 
(Amazon, Metro Systems, ING Business Shared Services, EMAG 
IT Research) sau produc jocuri de calculator (Ubisoft, Electronic 
Arts, Gameloft). Cu excepția Bitdefender și AROBS,12 cele mai 
mari companii din sectorul tehnologiilor informaționale din 
România sunt filiale ale unor corporații multinaționale. 

EVOLUȚIA COMPANIILOR IT ÎN PERIOADA 
2005-2019

Pentru a vedea traiectoria din ultimii ani, precum și caracte-
risticile economico-financiare structurale ale principalilor 
actori din sectorul IT, am analizat cele mai mari 20 de companii 

12 Compania Softvision, înființată la Cluj, a fost cumpărată în 2018 de 
grupul american Cognizant cu 550 milioane de dolari. Vezi: https://
www.startupcafe.ro/afaceri/softvision-cumparata-tranzactie-cluj-
cognizant-it.htm. Deși UiPath este prezentată în mod obișnuit ca o 
companie românească, ea s-a transformat în companie americană odată 
cu mutarea sediului central la New York. Nu am inclus UiPath România în 
această analiză, din moment ce datele despre această companie nu mai 
sunt publice începând cu 2018.

reprezentative pentru sub-sectoarele enumerate mai sus.13 
Cele 20 de firme analizate reprezintă peste 22% din totalul 
salariaților și cumulează peste 25% din cifra de afaceri a 
sectorului.14 Din cele 20 de firme, 17 existau deja în 2006, una 
a fost fondată în 2011 (Atos), una în 2014 (EMAG IT Research) și 
una în 2018 (ING Business Shared Services). Pentru a ilustra 
cum s-au dezvoltat principalele companii din sector în ultimii 
15 ani, vom exclude pentru moment cele trei firme create mai 
târziu. Astfel, cumulând cifra de afaceri, profiturile, capitalurile 
proprii și numărul de salariați a celor 17 companii (figurile 14-
17), observăm o traiectorie care a traversat cinci etape:

•  intrarea marilor corporații pe piața din România în anii 
2005-2007, când creșterea vânzărilor și a numărului de 
salariați a fost în jur de 40% pe an;

•  criza din anii 2008-2010, în care vânzările au stagnat, iar în 
punctul de vârf al crizei, în 2009, profitul net cumulat 
(exprimat în euro) a scăzut cu 45%;

•  revenirea de după criză din anii 2011-2012, când indicatorii 
financiari au început să se îmbunătățească, iar companiile 
au început să angajeze masiv, numărul de salariați 
crescând în medie cu 20% pe an;

•  perioada de creștere accelerată din anii 2013-2016, când 
vânzările au crescut în medie cu 20% pe an, iar profiturile cu 
30%, accelerând și creșterea capitalurilor proprii;

•  încetinirea relativă din anii 2017-2019, când creșterea 
vânzărilor s-a redus până la puțin peste 10% pe an, unele 
companii (Endava, Microsoft) au cunoscut primele 
fluctuații negative ale profiturilor, ritmul de creștere a 
capitalurilor proprii a încetinit până la 10%, iar cel al 
angajărilor până la 7% în 2017-2018 și doar 5% în 2019.

13 Este vorba de companiile (1) Amazon Development Center, (2) AROBS 
Transilvania Software, (3) ATOS IT Solutions and Services, (4) Bitdefender, 
(5) Electronic Arts Romania, (6) Emag IT Research, (7) Endava Romania,  
(8) Ericsson Telecommunications Romania,  (9) Gameloft Romania, 
(10) IBM Romania, (11) ING Business Shared Services BV, (12) Luxoft 
Professional Romania, (13) Metro Systems Romania, (14) Microsoft 
Romania, (15) Nokia Networks, (16) NTT Data Romania, (17) Oracle 
Romania, (18) Softvision, (19) Stefanini Romania, (20) Ubisoft.

14 Sectorul acoperă categoriile CAEN 5821, 5829, 6110, 6120, 6130, 6190, 
6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6391, 6399, din care am exclus cei mai 
mari furnizori de telefonie și televiziune prin cablu (Orange, Vodafone, 
RCS & RDS, Telekom, UPC, Societatea Națională de Radiocomunicații).
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Figura 14
Cifra de afaceri cumulată a 17 companii din IT

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC
Companii incluse: (1) Amazon Development Center, (2) AROBS Transilvania Software, (3) Bitdefender, (4) Electronic Arts Romania, (5) Endava Romania, (6) Ericsson Telecommunications Romania,  
(7) Gameloft Romania, (8) IBM Romania, (9) Luxoft Professional Romania, (10) Metro Systems Romania, (11) Microsoft Romania, (12) Nokia Networks, (13) NTT Data Romania, (14) Oracle Romania,  
(15) Softvision, (16) Stefanini Romania, (17) Ubisoft.
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Figura 15
Profit net cumulat a 17 companii din IT

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC
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Figura 16
Capitaluri proprii cumulate a 17 companii din IT

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC
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Total angajați, 17 companii din IT
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Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC
Companii incluse: SOFTWARE: (1) AROBS Transilvania Software, (2) ATOS IT Solutions and Services, (3) Bitdefender, (4) Endava Romania, (5) IBM Romania, (6) Luxoft Professional Romania, (7) Microsoft 
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Development Center, (2) Emag IT Research, (3) ING Business Shared Services BV, (4) Metro Systems Romania; GAMING: (1) Electronic Arts Romania, (2) Gameloft Romania, (3) Ubisoft.
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Figura 19
Evoluția profiturilor pe sub-grupuri (2005-2019), 20 companii analizate

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC
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Figura 20
Evoluția capitalurilor proprii pe sub-grupuri (2005-2019), 20 companii analizate

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC
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Evoluția numărului de salariați pe sub-grupuri (2005-2019), 20 companii analizate

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC

24

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – EXCEPȚIA CARE CONFIRMĂ REGULA: EVOLUȚII ÎN SECTORUL IT DIN ROMÂNIA



Încetinirea creșterii din ultimii ani se explică prin mai mulți 
factori. În primul rând, firmele se apropie de un anumit nivel 
de maturitate. În al doilea rând, este din ce în ce mai greu 
pentru firme să angajeze noi salariați din cauza deficitului de 
forță de muncă calificată în domeniu. În al treilea rând, 
procesul de convergență a salariilor poate limita apetitul 
investitorilor străini când vine vorba de relocalizarea de 
activități în România (facilitățile fiscale pentru salarii nu 
rezolvă această problemă).

De asemenea, vom remarca că nu toate sub-sectoarele au 
cunoscut o traiectorie similară. Printre cele 20 firme analizate, 
11 sunt specializate în producția de software pentru clienți 
externi (SOFTWARE), 4 în producția de software pentru uz 
corporativ intern (CORPORATE), 3 în producția de jocuri 
(GAMING) și 2 în servicii pentru companii de telecomunicații 
(tELECOM). Dintre toate cele 4 grupuri, doar CORPORATE nu 
și-a încetinit creșterea în perioada 2017-19 în comparație cu 
2013-16. Acest sub-sector traversează încă o perioadă de 
creștere dinamică, două dintre firmele analizate – Emag IT 
Research și ING Business Shared Services –  fiind fondate 
recent, în 2014 și respectiv 2018. Dintre celelalte grupuri, 
SOFTWARE s-a dezvoltat cel mai mult în ultimii zece ani. Dacă 
în 2010 vânzările grupurilor SOFTWARE și TELECOM erau 
comparabile, în 2019 primul genera o cifră de afaceri de 4,4 ori 
mai mare decât al doilea. Totuși, chiar și grupul SOFTWARE a 
cunoscut o încetinire a ritmului de creștere a vânzărilor, de la 
26% în perioada 2013-16 la 13% în perioada 2017-19. Încetinirea 
este și mai evidentă în cazul TELECOM și GAMING: de la 10% 
respectiv 16% în perioada 2013-16 până la 4% respectiv 10% 
în 2017-19. Scăderea ritmului de creștere a vânzărilor s-a 
tradus și în evoluția numărului de salariați: în CORPORATE 
angajările au continuat într-un ritm accelerat (creștere de 
peste 30% pe an), în SOFTWARE creșterea numărului de 
salariați a încetinit considerabil de la 23% în 2013-16 la doar 
7% în 2017-19, iar în TELECOM și GAMING numărul de angajați 
s-a stabilizat în ultimii 3 ani. Astfel, putem concluziona că cele 
patru grupuri se află în faze diferite de dezvoltare: CORPORATE 
traversează încă o perioadă de creștere dinamică datorită 
nevoilor interne ale altor sectoare economice (comerț și 
banking), SOFTWARE este în faza de tranziție spre maturitate, 

Creștere 
pondere

2019 vs. 2014
Atos 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8% 0,44 pp
Electronic Arts 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 0,1 pp
Ericsson 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,24 pp
IBM 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,08 pp
Microsoft 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,01 pp
Nokia 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% -0,24 pp
NTT 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,05 pp
Oracle 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,07 pp
Softvision (Cognizant) 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,38 pp
Ubisoft 2,1% 2,3% 2,5% 2,4% 2,6% 3,5% 1,43 pp
Total 10 companii 0,21% 0,23% 0,24% 0,27% 0,28% 0,27% 0,06 pp
Amazon 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,01 pp
Endava 33,4% 31,2% 37,0% 33,6% 32,9% 33,9% 0,44 pp

2019Cifra de afaceri 2014 2015 2016 2017 2018

Tabelul 9
Ponderea cifrei de afaceri a filialelor românești în grupurile multinaționale

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

ritmul de creștere încetinind în fiecare an, iar firmele din 
TELECOM și GAMING se apropie sau au atins deja un nivel de 
maturitate (figurile 18-21).

POZIȚIA FILIALELOR ROMÂNEȘTI ÎN 
CORPORAȚII 

Majoritatea marilor companii de IT din România sunt filiale ale 
unor grupuri multinaționale cotate la bursă, ceea ce permite o 
analiză a poziției relative a țării noastre în cadrul acestora. 
Dintre cele 20 de companii analizate:

• Pentru grupul CORPORATE, ponderea filialelor IT din 
România în cadrul multinaționalelor este puțin relevantă, 
pentru că activitatea de bază a acestor companii – 
Amazon, Emag, ING, Metro – nu este producția de 
software ca atare, ci comerțul electronic, serviciile bancare 
și Cash&Carry; totuși, pentru a ilustra cât de mică este 
ponderea filialei românești în cadrul grupului Amazon, 
vom include acest grup în tabele.

• Companiile Gameloft, Stefanini, Luxoft, AROBS și 
Bitdefender nu fac parte din grupuri multinaționale cotate 
la bursă și drept urmare nu publică date economico-
financiare globale ce ar permite analiza pe care ne-am 
propus-o.

• Endava este un caz special, întrucât compania, fondată la 
Chișinău, în Republica Moldova, deși are sediul principal la 
Londra și filiale în America de Nord și America Latină, 
rămâne un actor cu o prezență foarte puternică în Europa 
de Est, de unde ponderea excepțional de mare a României 
în cadrul acestui grup în comparație cu celelalte cazuri.

• Celelalte 10 companii (Atos, Electronic Arts, Ericsson, IBM, 
Microsoft, Nokia, NTT, Oracle, Softvision și Ubisoft) fac 
parte din multinaționale în care poziția relativă a României 
este mai mult sau mai puțin similară.

Analizând datele din aceste ultime 10 companii, concluzia 
este tranșantă: România are o pondere extrem de mică în 
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cadrul multinaționalelor, iar filialele românești au rol de centre 
de cost, în care sunt concentrate activități cu complexitate 
relativ redusă și o intensitate a capitalului mică în raport cu 
munca. Astfel, în afară de Ubisoft, a cărei filială românească a 
atins 3,5% din vânzările grupului în 2019, pentru celelalte 9 
grupuri filialele din România reprezintă sub 1% din cifra de 
afaceri globală (tabelul 9). Cumulat, ponderea României în 
cifra de afaceri a celor 9 grupuri rămâne extrem de modestă: 
după o relativă creștere înainte de 2017, în ultimii trei ani acest 
indicator s-a stabilizat la nivelul de 0,27%. 

Ponderea României în profiturile nete cumulate ale 
multinaționalelor din IT este și mai mică: cumulat, aceasta nu 
a reprezentat decât 0,12% în 2019, iar indicatorul a fluctuat în 
jurul acestui nivel începând cu 2016 (tabelul 10). Cifrele pentru 
Nokia în perioada 2016-2019 nu sunt pertinente pentru că 
grupul finlandez a înregistrat o pierdere în perioada 2016-
2018, în timp ce filiala românească a rămas pe profit întrucât 
ea este un centru de cost care structural înregistrează profituri. 
În 2019, grupul Nokia a înregistrat un foarte mic profit (7 
milioane de euro), aproape echivalent cu profitul filialei din 
România (6,3 milioane de euro): o prezentare a datelor în 

tabel ar putea crea falsa impresie că filiala din România a 
generat aproape tot profitul grupului Nokia, ceea ce este 
bineînțeles neadevărat, filiala românească nefiind autonomă 
și nevânzând produsele sale către clienții externi.

Atunci când afirmăm că România este un centru de cost cu 
intensitate redusă a capitalului în raport cu munca avem în 
vedere comparațiile dintre ponderea cifrei de afaceri (0,27% în 
2019, tabelul 9) și ponderea capitalurilor proprii utilizate în 
România în total grup pe de o parte (0,11% în 2019, tabelul 12) 
și ponderea numărului de salariați de cealaltă parte. Într-
adevăr, ponderea numărului de salariați în cadrul grupurilor 
analizate este mai mare decât ponderea cifrei de afaceri: în 
2019 salariații din România au reprezentat 1,19% din totalul 
salariaților din cele 10 multinaționale, indicatorul fluctuând în 
jurul acestui nivel începând cu 2017, după ce a crescut continuu 
în anii anteriori (tabelul 11). Astfel, un salariat din România 
vinde în medie doar 23% din ceea ce vinde în medie un salariat 
al multinaționalelor analizate – este evident din acest lucru că 
România este un centru de cost al activităților cu valoare 
adăugată mică, sau cel puțin valoarea adăugată care este 
atribuită României prin transferurile intragrup este mică. 

Creștere 
pondere

2019 vs. 2014
Atos 1,0% 1,4% 1,7% 2,1% 1,8% 2,2% 1,2 pp
Electronic Arts 5,2% 5,2% 5,1% 5,4% 5,1% 5,0% -0,17 pp
Ericsson 1,9% 2,4% 2,5% 2,2% 2,6% 2,6% 0,65 pp
IBM 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,45 pp
Microsoft 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,17 pp
Nokia 2,3% 2,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% -0,39 pp
NTT 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,17 pp
Oracle 1,9% 2,2% 2,6% 3,0% 3,3% 2,5% 0,63 pp
Softvision (Cognizant) 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,06 pp
Ubisoft 13,6% 11,6% 12,2% 11,6% 9,4% 9,0% -4,56 pp
Total 10 companii 0,90% 1,04% 1,09% 1,18% 1,23% 1,19% 0,29 pp
Amazon 0,17% 0,16% 0,17% 0,15% 0,17% 0,25% 0,07 pp
Endava 51,8% 49,4% 48,4% 38,6% 39,5% 39,2% -12,56 pp

2019Angajați 2014 2015 2016 2017 2018

Tabelul 11
Ponderea numărului de angajați ai filialelor românești în totalul grupurilor

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

Creștere 
pondere

2019 vs. 2014
Atos 2,7% 2,1% 1,4% 1,8% 2,0% 3,8% 1,07 pp
Electronic Arts 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% -0,1 pp
Ericsson 0,1% 0,2% 8,0% 0,0% -0,5% 1,5% 1,34 pp
IBM 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,12 pp
Microsoft 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,01% 0,02% -0,02 pp
Nokia 0,10% 0,20% n/p n/p n/p n/p  
NTT 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% -0,02 pp
Oracle 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1 pp
Softvision (Cognizant) 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,33 pp
Ubisoft 1,4% 1,4% 1,7% 1,6% 2,5% -2,9% -4,35 pp
Total 10 companii 0,09% 0,10% 0,12% 0,14% 0,11% 0,12% 0,02 pp
Amazon -0,32% 0,19% 0,05% 0,07% 0,04% 0,03% 0,35 pp
Endava 38,7% 29,0% 61,0% 36,7% 39,5% 53,3% 14,6 pp

Pro�t net 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabelul 10
Ponderea profiturilor nete a filialelor românești în grupurile multinaționale

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

26

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – EXCEPȚIA CARE CONFIRMĂ REGULA: EVOLUȚII ÎN SECTORUL IT DIN ROMÂNIA



Exprimate în sume, diferențele permit și o interpretare a 
acestor date în termeni mai ușor de înțeles și care permit de 
asemenea o înțelegere a nivelului salarial în sector în țara 

noastră: în timp ce un salariat din România al celor 10 companii 
analizate realizează în medie vânzări de 58 mii euro pe an 
(2019), media la nivel global este de 258 mii de euro.

Creștere 
pondere

2019 vs. 2014
Atos 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,9% 0,53 pp
Electronic Arts 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,14 pp
Ericsson 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 0,3 pp
IBM 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,03 pp
Microsoft 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0 pp
Nokia 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0 pp
NTT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,04 pp
Oracle 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,06 pp
Softvision (Cognizant) 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,28 pp
Ubisoft 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,9% 0,13 pp
Total 10 companii 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,10% 0,12% 0,04 pp
Amazon 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,01 pp
Endava  34,5% 32,0% 46,0% 15,5% 14,5%  

Active circulante 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabelul 14
Ponderea activelor circulante ale filialelor românești în totalul grupurilor

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

Creștere 
pondere

2019 vs. 2014
Atos 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,3% 0,11 pp
Electronic Arts 1,5% 1,9% 1,6% 1,5% 1,0% 0,5% -1,04 pp
Ericsson 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,2% 0,03 pp
IBM 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,05 pp
Microsoft 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% -0,01 pp
Nokia 1,7% 2,2% 0,9% 0,8% 0,9% 0,5% -1,19 pp
NTT 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01 pp
Oracle 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% -0,07 pp
Softvision (Cognizant) 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,09 pp
Ubisoft 1,8% 2,4% 2,2% 1,8% 1,5% 1,0% -0,79 pp
Total 10 companii 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0 pp
Amazon 0,01% 0,01% 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 0,02 pp
Endava  44,0% 32,6% 37,2% 35,3% 6,3%  

2019Active imobilizate 2014 2015 2016 2017 2018

Tabelul 13
Ponderea activelor imobilizate ale filialelor românești în totalul grupurilor 

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

Creștere 
pondere

2019 vs. 2014
Atos 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,48 pp
Electronic Arts 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% -0,15 pp
Ericsson 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,09 pp
IBM 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% -0,07 pp
Microsoft 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01 pp
Nokia 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% -0,22 pp
NTT 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02 pp
Oracle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,27 pp
Softvision (Cognizant) 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,11 pp
Ubisoft 0,7% 0,8% 0,7% 1,1% 1,3% 1,2% 0,51 pp
Total 10 companii 0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,10% 0,11% 0,05 pp
Amazon 0,03% 0,03% 0,11% 0,09% 0,07% 0,05% 0,02 pp
Endava 24,2% 42,8% 35,1% 37,3% 8,9% 2,0% -22,2 pp

Capitaluri proprii 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabelul 12
Ponderea capitalurilor proprii ale filialelor românești în totalul grupurilor

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.
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Atos 12,4% 41,9% 36,9%
Electronic Arts 10,0% 6,9% 5,3%
Ericsson 9,2% 21,3% 5,5%
IBM 5,6% 13,0% 15,9%
Microsoft 2,8% 5,0% 6,2%
Nokia 28,0% 20,9% 17,0%
NTT 4,7% 16,1% 8,8%
Oracle 5,3% 4,1% 12,1%
Softvision (Cognizant) 39,7% 59,3% 27,1%
Ubisoft 11,3% 10,0% 13,3%
Total 10 companii 3,8% 10,2% 9,1%
Amazon 11,0% 10,9% 20,6%
Endava 16,2% 37,0% 5,2%

Active 
imobilizate / 

salariat

Active 
circulante / 

salariat

Capitaluri 
proprii / 
salariat

Tabelul 15
Intensitatea în capital a muncii din România ca % din media 
globală a grupurilor

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

Este interesant de remarcat că în cazul României indicatorul 
de vânzări pe salariat a rămas practic stabil în perioada 2014-
2018, creșterea vânzărilor fiind în integralitate acoperită de 
creșterea numărului de salariați. Aparent, acest lucru ar 
însemna că intensitatea muncii nu a crescut. În realitate, este 
vorba de o tendință de polarizare care rezultă într-o medie 
relativ stabilă: angajarea unui număr mare de salariați tineri și 
începători, la salarii mai mici și pentru funcții mai puțin 
complexe, amortizează creșterea vânzărilor pe salariat pentru 
sector în întregime, deși salariații cu vechime mai mare sunt 
mai performanți și mai productivi.

Regula conform căreia vânzările pe salariat în România sunt 
mai mici în comparație cu media pe grup este valabilă pentru 
toate companiile din sector, deși la o analiză mai detaliată se 
observă unele diferențe (figura 23). Pentru companiile mai 
mici, care vând produse software mai puțin scumpe, ca de 
exemplu Cognizant Softvision sau Endava, diferențele dintre 
media pe România și media globală sunt mai puțin pronunțate 
față de giganții Oracle sau IBM. De remarcat și cazul special al 
Microsoft, în care vânzările de licențe pe teritoriul României 
fac ca cifra de afaceri pe salariat a filialei românești să apară la 
un nivel mai ridicat în comparație cu celelalte companii. Există 
diferențe și între producătorii de jocuri: vânzările pe salariat 
ale filialei românești a Electronic Arts sunt de peste două ori 
mai mari decât cele ale filialei Ubisoft. În acest caz este vorba 
de profilul diferit al filialelor: Electronic Arts România este 
axată mai mult pe dezvoltarea jocurilor, în timp ce la Ubisoft 
România o pondere mai semnificativă o are testarea jocurilor. 
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Figura 23
Cifra de afaceri pe salariat, 2019, în mii euro

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

Figura 22
Cifra de afaceri pe salariat, în mii euro
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Figura 24
Evoluția vânzărilor per salariat și intensitatea în capital a muncii 
în filiale românești vs. media grupurilor (10 multinaționale IT)

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.

Pe lângă faptul că filialele românești au o poziție marginală în 
cadrul grupurilor, interesul pentru România al investitorilor 
pare să fi slăbit în ultimii ani: pentru 7 din cele 12 companii 
analizate ponderea activelor imobilizate din România în 
totalul grupurilor a scăzut între 2016 și 2019 (tabelul 13). Altfel 
spus, ritmul de investiții în active imobilizate în România este 
mai mic decât cel global.
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VALOAREA ADĂUGATĂ, PRODUCTIVITATEA ȘI 
REMUNERAREA SALARIAȚILOR ÎN 
COMPANIILE IT DIN ROMÂNIA 

Poziția și rolul filialelor românești în cadrul multinaționalelor 
influențează productivitatea financiară a salariaților și 
remunerarea acestora. În condițiile în care, așa cum am arătat, 
rolul filialelor românești în cadrul multinaționalelor este acela 
de centre de cost, în care sunt concentrate funcții mai degrabă 
decât activități integrate, indicatorii de valoare adăugată și 
productivitate sunt influențați direct de nivelul salarial și 
marjele (cost plus) agreate la nivelul corporațiilor.

Astfel, pentru 6 companii din cele 20 analizate valoarea 
adăugată a reprezentat mai mult de 80% din cifra de afaceri, 
iar pentru alte 11 companii între 60-80% (figura 25). Excepții, 
cu rata valorii adăugate mai mică de 60% sunt doar Bitdefender, 
una dintre puținele companii IT mari din România cu un lanț 
valoric integrat, de la dezvoltare de produs până la vânzarea 
produsului către consumatorul final, cu o valoare adăugată de 
doar 40% din cifra de afaceri, precum și Ericsson și NTT. 

Faptul că valoarea adăugată are o pondere ridicată în cifra de 
afaceri înseamnă că firmele au puține cheltuieli externe, 
salariații fiind de departe cel mai important capitol în structura 
cheltuielilor. În realitate, pentru multe firme dependența este 

chiar inversă: creșterea salariilor, care are loc sub presiunea 
pieței, se traduce direct în creșterea vânzărilor, întrucât cea mai 
mare parte a acestora din urmă sunt intra-grup, iar valoarea 
facturilor emise de filialele din România derivă direct din 
nivelul costurilor salariale.

Nivelul productivității salariaților firmelor din IT, exprimat în 
termeni financiari,15 reflectă direct această realitate. Din 
rapoartele companiilor rezultă că în anul 2019 productivitatea 
medie anuală a salariaților celor 20 de firme analizate este de 
182 mii lei / salariat, majoritatea firmelor încadrându-se între 
177-220 mii lei / salariat (figura 26). Microsoft face notă 
contrastantă, având o productivitate deosebit de ridicată, de 
334 mii lei / salariat, întrucât, pe lângă gradul mai ridicat de 
complexitate a activității în raport cu media, compania are și o 
activitate comercială pe teritoriul României. A doua companie 
cu un nivel ridicat de productivitate este Electronic Arts, în 
care indicatorul este considerabil mai mare decât la celelalte 
firme de gaming (Gameloft, Ubisoft). La polul opus, companii 
precum AROBS, Amazon sau Stefanini au activități cu valoare 
adăugată redusă în comparație cu media pe sector.

15 Pentru o discuție mai amplă asupra indicatorilor de productivitate, 
precum și a factorilor care influențează productivitatea exprimată 
în termeni financiari, vezi Ștefan Guga, Chestiunea productivității: 
Controverse și clarificări, București, Friedrich Ebert Stiftung, 2020.

Figura 25
Ponderea valorii adăugate în cifra de afaceri, 2019

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.
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Figura 26
Valoarea adăugată pe salariat, mii lei, 2019

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.
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Atunci când se vorbește despre industria IT din România o 
părere foarte răspândită este că salariații din acest sector sunt 
cu mult mai productivi decât cei din alte sectoare. Realitatea 
este însă departe de a fi atât de tranșantă. Productivitatea 
aparentă a salariaților din cele 20 de companii IT analizate 
este în realitate comparabilă cu cea a salariaților de la 
fabricile de automobile Dacia și Ford și chiar a celor din 
magazinele Lidl (figura 27). Este adevărat că pentru analiza 
productivității reale a salariaților filialelor românești ale 
multinaționalelor de IT ar fi necesare date referitoare la întreg 
lanțul valoric (de exemplu, contribuția reală a programatorilor 
din România în prețul final de vânzare a produsului etc.), care 
nu sunt disponibile. Același lucru este valabil, probabil la o 

scară mai mică, și pentru celelalte sectoare: în industria auto 
mașinile și componentele produse în România sunt vândute în 
cea mai mare parte către entități intra-grup, iar în sectorul de 
comerț multe dintre costurile filialelor românești provin de la 
entități afiliate grupurilor din care fac parte. 

Deși productivitatea salariaților din companiile IT este 
comparabilă cu cea din alte sectoare, ponderea salariilor în 
valoarea adăugată în acest sector este cu mult mai ridicată. 
Dacă un salariat din industria auto sau din comerț primește 
sub formă de salariu de la 30% până la 55% din valoarea 
adăugată pe care o creează , în cele 20 de companii IT analizate 
remunerarea a reprezentat peste 84% din valoarea adăugată 
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Figura 28
Remunerare ca % din valoarea adăugată, 2019

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.
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Figura 27
Productivitatea aparentă a muncii (valoare adăugată / salariat) și remunerarea medie a salariaților din sectoarele IT, 
industria auto și comerț

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.
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Remunerarea brută, mii lei / salariat / lună, 2019

Sursa datelor: Rapoartele companiilor, ONRC.
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în 2019 (figura 28). În aceste condiții, salariile din IT sunt printre 
cele mai ridicate din România nu doar în termeni absoluți, ci și 
raportat la productivitatea salariaților. Pentru cele 20 de 
companii analizate, remunerarea medie a unui salariat pe 
anul 2019 a fost de 12,9 mii de lei pe lună în sumă brută. 
Valorile diferă destul de mult între companii: în timp ce la 
Microsoft remunerarea medie a fost de 19,7 mii lei pe lună, la 
AROBS aceasta a fost de doar 6,2 mii lei (figura 29). Totuși, 
pentru cele mai multe companii remunerarea medie a 
salariaților din IT este între 11 și 16 mii lei pe lună, o valoare 
foarte ridicată în raport cu salariul mediu pe economie în 
România.

MODELUL DE BUSINESS PREDOMINANT  
AL MARILOR JUCĂTORI DIN IT:  
OUTSOURCING ÎN NEARSHORE

Caracteristicile structurale ale principalelor companii din 
sectorul IT din România – intensitatea relativ mică în capitaluri, 
profitabilitatea redusă, productivitatea slabă a salariaților în 
comparație cu media globală a grupurilor, ponderea mare a 
valorii adăugate în cifra de afaceri realizată în România, corelația 
aproape directă dintre remunerare și vânzări – derivă din 
modelul de business predominant în sector: subcontractarea 
intra-grup a producției de programe sau a deservirii sistemelor 
informatice sau de telecomunicații. Când vine vorba despre 
acest model de afaceri, în mediul IT se utilizează curent termenii 
outsourcing (subcontractare) și nearshore (zonă apropiată de 
cea a clientului, geografic și din punct de vedere al fusului orar). 
De fapt, de cele mai multe ori este vorba de outsourcing în 
nearshore, adică subcontractarea serviciilor în Europa de Est, în 
relativă apropiere de centrele de decizie europene ale 
grupurilor, care este văzută drept mai avantajoasă în termeni 
de comunicare și logistică (dar nu în termeni de costuri) ca 
externalizarea în țări din offshore, precum India sau China. 

În ultimii ani, concurența puternică dintre firmele din IT din 
România și rezervele de marjă ale multinaționalelor (provenite 
din diferența de cost dintre un salariat din vest și unul din 
România) au alimentat combinația de creșteri salariale 
accelerate și fluctuație masivă de personal. Acest fenomen pare 
însă să își atingă limitele: creșterea vânzărilor și a numărului de 
salariați a încetinit vizibil în ultimii ani și nu mai vorbim de 
creșteri de două cifre anual decât în cazuri izolate.

Așa cum au semnalat mai multe voci din sector,16 modelul de 

16 Irina Vijoli, „Industria IT din România la răscruce. Perspectiva IT-ului 
românesc în lumini și umbre”, Inaco:  „Livăm la cerere” pe niște specificații 
gândite de clienții externi – project management, scriere de cod software, 
testare etc. totul prestabilit, de multe ori și pe tehnologiile alese de afară. 
[…] Statisticile spun că suntem prima țară la outsourcing din Europa 
Centrală și de Est și ne situăm pe locul 6 la nivel mondial. În România salariile 
specialiștilor IT sunt încă suficient de mici ca să justifice acest parcurs.”. 
Disponibil aici: https://inaco.ro/industria-it-din-romania-la-rascruce-
perspectiva-it-ului-romanesc-in-lumini-si-umbre/

 Ovidiu Șuta, „Ce este în neregulă cu IT-ul din România?”, Today Software 
Magazine: „Devine din ce în ce mai evident că dezvoltarea industriei noastre 
nu (mai) poate fi făcută prin volum. [...] Majoritatea muncii fiind bazată pe 
ore (așa zisul model de capacitate sau de outsourcing), această creștere 
însemna în termeni matematici, mai mulți oameni - mai multe ore - mai 
mult venit. [...] Acest tip de muncă implică activități de codare și de testare în 
principal și pune mai puțin accent pe lucruri de genul arhitectură, specificații, 

afaceri predominant în industria IT din România favorizează 
activitățile mai puțin complexe (low-end), bazate mai degrabă 
pe dezvoltare de aplicații decât pe inovație și cu o capacitate 
redusă de a capitaliza rezultatele muncii în produse proprii. Cu 
alte cuvinte, principalele firme IT din România vând de regulă 
ore de muncă și nu produse (desigur, cu unele excepții 
cunoscute, cum este cazul companiei Bitdefender). Deși pe 
termen scurt acest lucru nu reprezintă un risc pentru existența 
filialelor IT ale multinaționalelor în România — din moment ce 
salariații din țara noastră continuă să fie mult mai ieftini decât 
cei din vest — acest model de afaceri se apropie de un punct de 
saturație sau maturitate în care numărul de salariați și vânzările 
companiilor vor începe să stagneze. 

Din punct de vedere macroeconomic, România profită relativ 
puțin de pe urma acestui model. Deși sectorul IT este un 
exportator de servicii care contribuie la îmbunătățirea 
balanței comerciale, faptul că o mare parte a sectorului 
este reprezentat de centre de cost, fără putere de decizie, 
fără autonomie comercială și fără o ofertă proprie pe 
piață, înseamnă că în lanțul valoric global României îi 
revine oricum o parte mică din valoarea adăugată creată 
de multinaționalele din sector. Pentru multinaționale, faptul 
că filialele românești sunt destinații de outsourcing le conferă 
o anumită flexibilitate pe termen lung – în momentul în care 
activitatea din România ar fi văzută ca mai puțin eficientă în 
ecuația cost – calitate – comunicare în comparație cu țări 
precum India sau China, relocalizarea în aceste țări ar fi relativ 
facilă.

Toate aceste considerații arată vulnerabilități structurale ale 
companiilor de IT din România, care nu sunt vizibile într-un 
spațiu public dominat de un entuziasm de multe ori exagerat 
în comparație de realitățile sectorului. Într-o asemenea situație, 
putem vorbi de un efect pervers al facilităților fiscale oferite 
sectorului: în încercarea de a-și proteja aceste facilități, atât 
companiile cât și salariații afișează o imagine roz a sectorului, 
preamărind importanța economică a acestuia și gradul de 
complexitate al activităților desfășurate. Paradoxal, tocmai 
asemenea facilități pot contribui pe termen mediu și lung 
la stagnarea sectorului, obișnuind companiile cu costuri 
reduse și investiții nesemnificative și favorizând dezvol-
tarea activităților cu valoare adăugată redusă. Și în cazul 
sectorului IT, așadar, trebuie să ne gândim la acest cerc vicios al 
competitivității pe baza costurilor reduse cu forța de muncă.

design sau interfețe.” Disponibil aici: https://www.todaysoftmag.ro/
article/928/ce-este-in-neregula-cu-it-ul-din-romania 

 Ștefan Brândușescu, „Câteva experiențe personale și o privire sceptică 
asupra IT-ului românesc”, medium.com: „Nevoile pe care le acoperă 
companiile românești sunt cele de bază, low-end, adică acele părți de 
software care, acolo (n.n. – în țările din vest), costă prea mult. […] cel mai 
clar se vede în preferința angajatorilor pentru anumite limbaje. Limbajele 
de programare (primele 3) cele mai căutate de către angajatorii din 
România sunt Java, PHP, .NET. Cum citim aceste preferințe? Pe scurt, aplicații 
enterprise, de mari dimensiuni și aplicații mobile, telefoane / tablete. 
[…] Nimic despre cloud computing, ceva big data, deloc AI, deloc partea 
de digitalizare a realității (internet of things).” Disponibil aici: https://
medium.com/@stefan.brandusescu/c%C3%A2teva-experien%C8%9Be-
personale-%C8%99i-o-privire-sceptic%C4%83-asupra-it-ului-
rom%C3%A2nesc-be46e0613c19 
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Pentru publicul larg, sectorul IT din România este cunoscut 
mai ales pentru salariile mari în comparație cu restul 
economiei. Percepția că un salariat din IT câștigă lejer peste 10 
mii de lei pe lună este destul de răspândită, iar acest lucru 
contribuie la popularitatea sectorului în rândul generațiilor 
tinere. Deși este adevărat că salariile din IT au cunoscut o 
creștere accentuată în ultimii ani, în spațiul public se pune de 
multe ori accent pe cazurile extreme în care unele salarii ating 
într-adevăr niveluri foarte ridicate. În cele ce urmează analizăm 
cum au evoluat salariile în industria IT în ultimii ani, încercând 
să identificăm factorii care au contribuit la creșterea acestora; 
bineînțeles, punem în discuție și relevanța facilităților fiscale 
oferite de statul român.

Două remarci preliminare. În primul rând, și în acest caz ne 
lovim de problema metodologică discutată la începutul 
acestui studiu. Institutul Național de Statistică publică date 
agregate privind nivelul salarial pentru grupurile CAEN 62-63 
„Activități de servicii în tehnologia informației; Activități de 
servicii informatice”, ceea ce face imposibilă o analiză precisă 
— așa cum am arătat în capitolele anterioare, o dezagregare a 
datelor până la un grup CAEN de 4 cifre ar fi fost mai relevantă. 
Datele disponibile sunt totuși suficiente pentru a ilustra 
evoluția de ansamblu a salariilor din sector, așa cum este el 
definit în sens larg.  În al doilea rând, orice discuție despre 
salarii trebuie să precizeze și să țină cont de diferența dintre 
salariul brut și salariul net. În sectorul IT această diferență este 
deosebit de importantă din moment ce în ultimii 20 de ani 
acestui sector i-au fost acordate scutiri de impozit cu impact 
direct asupra raportului dintre salariul net și cel brut.17

17 Principalele modificări legislative care au vizat sectorul IT în ultimii 20 
de ani, sintetizate în publicația Băncii Naționale a României „Studiu al 
evoluțiilor sectorului IT&C în România” din 2017 (p. 16):

•	 ”Ordonanța	Guvernului	nr.	7/2001	prevede	scutirea	de	impozit	a	ve-
niturilor 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 pro-
grame pentru calculator și lista cuprinzând specializările care bene-
ficiază de scutire; 

•	 Hotărârea	nr.	797/2012	din	31	iulie	2012	privind	instituirea	unei	scheme	
de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dez-
voltarea 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 specia-
lizări absolvite care pot beneficia de scutirea de impozit pe venit; 

La începutul anilor 2000, salariile din sectorul IT erau deja mai 
mari decât media pe economie, însă inferioare celor din 
telecomunicații sau din sectorul bancar. Ruptura s-a produs 
însă foarte rapid: raportul dintre salariul mediu net în IT și 
salariul mediu net pe economie a crescut de la 1,41 în 2001 la 
2,36	 în	 2004,	 parțial	 ca	 urmare	 a	Ordonanței	Guvernului	 nr.	
7/2001,	 care	 a	prevăzut	 scutirea	de	 impozit	 a	 veniturilor	din	
salarii ca urmare a activității de creare de programe pentru 
calculator.	 În	2004,	Ordinul	nr.	250/2004	privitor	 la	condițiile	
pentru acordarea scutirii de impozit pe venit a corectat elanul 
creșterilor salariale în sector, în anul următor fiind înregistrată 
chiar o scădere a salariului mediu net. Începând cu 2006, a 
urmat o perioadă de creștere la un ritm mai accelerat decât al 
mediei pe economie, pe fundalul intrării și dezvoltării în 
România a filialelor multinaționalelor specializate în produse și 
servicii IT. Această perioadă a culminat în 2011 cu un eveniment 
simbolic: pentru prima dată salariul mediu din IT a depășit 
salariul mediu din sectorul „Intermedieri financiare și asigurări”, 
unde	încă	din	anii	1990	salariile	erau	printre	cele	mai	mari	din	
țară. În anii 2012-13 salariile din sectorul IT au stagnat, iar 
raportul dintre salariul mediu net în IT și salariul mediu net pe 
economie	a	scăzut	de	la	2,5	în	2011	la	2,23	în	2013	—	cum	am	
arătat în analiza demografiei întreprinderilor, sectorul IT din 
România pare destul de vulnerabil în fața ciclurilor economice, 
sau cel puțin așa se văd lucrurile din perspectiva ultimului 
deceniu	și	jumătate.	O	nouă	fază	de	creșteri	salariale	a	început	
în 2014 și continuă până în prezent: în această perioadă salariile 
nete cresc în medie cu 11% pe an (figurile 30-31).

•	 Ordinul	nr.	217/4172/1348/835/2015	privind	încadrarea	în	activita-
tea de creație de programe pentru calculator elimină criteriul specia-
lizării absolvite, instituind necesitatea deținerii unei diplome acordate 
după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată 
sau deținerea unei diplome acordate după finalizarea ciclului I de stu-
dii universitare de licență. 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.” 

4
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Creșterile salariale din ultimul deceniu au fost alimentate în 
mare parte de o competiție acerbă între angajatori în 
contextul epuizării treptate a ofertei de forță de muncă. 
Această competiție a generat un grad mare de fluctuație a 
forței de muncă, mulți angajați schimbându-și locul de muncă 
foarte frecvent pentru a beneficia de creșteri salariale, în 
contextul în care obținerea unui salariu mai mare se face mai 
ușor la angajare decât prin renegocierea unui contract 
existent — nu de puține ori se întâmpla ca salariații să se 
întoarcă la un loc de muncă la scurt timp după ce l-au părăsit, 
însă în condiții contractuale mult mai favorabile. Pentru 
angajatori această fluctuație nu înseamnă doar costuri 
salariale suplimentare, ci afectează negativ și performanța 
operațională, pierderea constantă a unui număr important de 
salariați putând perturba activitatea și diminua competențele 
existente în firmă, în timp ce angajarea de personal nou 
presupune perioade de inserție și formare în care salariații noi 
nu sunt pe deplin productivi. Problema este specifică 
industriilor în creștere și nu ar trebui să persiste pe termen 
lung. Cel mai probabil, odată cu înaintarea în timp și atingerea 
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Evoluția salariului mediu brut, 2000-2020

Sursa datelor: INS

unui nivel de maturitate a companiilor, gradul de fluctuație a 
personalului va tinde să scadă. 

Deși salariile continuă să crească, sectorul IT nu mai este astăzi 
fără drept de apel cel mai dinamic sector din acest punct de 
vedere. Dacă în perioada 2006-2011 salariile nete din sectorul 
IT creșteau în medie cu 21% pe an în timp ce creșterea mediei 
pe economie era de 12%, în perioada 2014-2020 creșterea din 
IT, de 11% pe an, este apropiată de cea medie pe economie, de 
10% — bineînțeles, din moment ce salariile din IT erau încă din 
anii 2000 mai mari decât media pe economie, creșterea 
procentuală similară înseamnă de fapt o creștere a decalajelor 
în termeni absoluți (tabelul 16). În ultimii ani, sectoare precum 
construcțiile, serviciile administrative sau sectoarele bugetare 
(administrație publică și apărare, învățământ, sănătate) au 
cunoscut un ritm mai ridicat de creșteri salariale în comparație 
cu tehnologiile informaționale. Ca rezultat, raportul dintre 
salariul mediu net în IT și salariul mediu net pe economie se 
menține în jurul valorii de 2,4, valoare atinsă încă în 2011 și de 
la care variațiile au fost relativ mici în ultimii zece ani (figura 32). 
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C.A.M.
2006-2011

C.A.M.
2011-2013

C.A.M.
2014-2020

C.A.M.
2006-2011

C.A.M.
2011-2013

C.A.M.
2014-2020

Total economie 13% 5% 13% 12% 5% 10%
Industria prelucrătoare 14% 6% 12% 13% 6% 9%

Fabricarea autovehiculelor 16% 8% 9% 14% 8% 6%
Construcții 13% 3% 13% 12% 3% 13%

Comerț 15% 5% 13% 14% 5% 10%
Transport 12% 2% 11% 12% 2% 9%

Hoteluri și restaurante 12% 1% 12% 11% 1% 9%
Informații și comunicații 15% -1% 14% 15% -1% 11%

Activități de editare 18% -5% 17% 18% -5% 14%
Telecomunicații 12% -2% 8% 12% -2% 6%

IT (62-63) 21% -1% 15% 21% -1% 11%
Intermedieri �nanciare și asigurări 10% 3% 9% 9% 3% 6%

Servicii administrative și suport 14% 8% 15% 14% 8% 12%
Administrație publică și apărare 10% 11% 15% 9% 11% 12%

Învățământ 9% 7% 16% 8% 7% 13%
Sănătate și asistență socială 12% 10% 19% 10% 10% 16%

Brut Net

Tabelul 16
Creșterea anuală medie a salariilor pe sectoare

Sursa datelor: INS
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Raportul dintre salariul mediu din sectorul IT și salariul mediu pe economie, 2000-2020 

Sursa datelor: INS
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Sursa datelor: INS
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În septembrie 2020, salariul mediu net pentru grupurile CAEN 
62-63	a	atins	7750	lei,	în	creștere	cu	9%	față	de	aceeași	perioadă	
a anului precedent, iar raportul cu media pe economie a fost 
de 2,33. Exprimat în valoare brută, salariul mediu net pentru 
sectorul	IT	a	fost	de	12270	lei	în	septembrie	2020	și	de	11297	lei	
în	medie	pe	anul	2019.	Media	pe	sector	este	astfel	cu	în	jur	de	
10% mai mică decât media salariilor din cele 20 companii mari 
analizate în capitolul anterior,  ceea ce indică faptul că firmele 
mai mici au de regulă salarii mai mici decât cele ale principalilor 
actori din sector. Acest lucru nu este surprinzător și este un 
element important în dinamica concentrării treptate a 
sectorului pe care am analizat-o anterior.18 Într-o piață a muncii 
în care cererea e mai mare decât oferta, firmele mici tind să 
piardă și mai mult teren pentru că nu pot concura cu firmele 
mari când vine vorba de salarii, ducând la un deficit cantitativ 
și calitativ de forță de muncă, care le slăbește și mai mult 
poziția competitivă.

Scutirea de impozitul pe venit pentru angajații ocupați în 
activități de creare a programelor de calculator, introdusă prin 
Ordonanța	Guvernului	nr.	7/2001	și	concretizată	ulterior	prin	
alte	Ordine	ale	Guvernului,	 a	 creat	 în	 timp	o	 situație	 în	 care	
salariații din acest sector percep această scutire ca un drept 
inalienabil și perfect justificat din punct de vedere moral și 

18 Pentru cele 20 de companii din IT analizate, cheltuiala medie cu un 
salariat	în	2019	a	fost	de	12859	lei	pe	lună.

economic. În primii ani efectul acestei scutiri este greu de 
estimat din cauza fluctuațiilor foarte mari în raportul dintre 
salariul mediu net și salariul mediu brut în datele raportate de 
INS (ca urmare, printre altele, a introducerii așa-zisei cote unice 
de impozitare), dar în orice caz impactul macro a fost relativ 
scăzut până în 2010 din cauza numărului mic de salariați din 
sectoarele	CAEN	62-63	(sub	35	mii),	dintre	care	doar	un	număr	
redus erau eligibili pentru scutirea de impozit. Începând cu 
2010, efectul facilităților fiscale începe să se vadă limpede în 
diferența dintre netul realizat ca valoare în brut în IT în 
comparație cu celelalte sectoare, această diferență crescând 
de	la	2	puncte	procentuale	în	2010,	echivalentul	a	86	de	lei	pe	
lună pe salariat, până la aproape 6 puncte procentuale în 2017, 
echivalentul	a	457	 lei	pe	 lună	pe	 salariat.	Ordinele	din	2013,	
2015	 și	 2016,	 care	 au	 lărgit	 aplicabilitatea	 facilităților	 fiscale	
specifice sectorului IT și au contribuit la această creștere 
exponențială	 a	 efectului	 acestora.	 Reforma	 fiscală	 din	 2018,	
care a constat în trecerea contribuțiilor sociale de la angajatori 
la salariați și reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% a 
redus din efectul scutirii asupra salariului net,19 însă, exprimat 
în	lei	pe	salariat	pe	lună,	nivelul	facilității	fiscale	din	2018-2020	
este	comparabil	cu	cel	din	2014-2015	(figura	34).

19 În contextul transferului de contribuții, pentru a păstra intactă puterea 
de cumpărare a salariaților care beneficiau de scutirea de impozit pe 
venit, companiile din sectorul IT trebuiau să mărească salariile brute 
cu	28,5%,	ceea	ce	însemna	o	creștere	cu	7%	a	cheltuielilor	totale	cu	
salariații.
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Sursa datelor: INS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Număr mediu de salariați, mii 31,6 35,3 40,7 47,7 53,3 61,6 74,1 84,7 94,6 104,5
Cu cât ar � mai mare taxarea salariilor în IT dacă s-ar aplica aceeași 
rată de taxare ca în sectorul �nanciar, lei pe an pe salariat din sector

1828 2092 2153 2294 2841 3404 5355 6257 4213 4952

Total diferență față de sectorul �nanciar, milioane lei 58 74 88 109 152 210 397 530 398 517

Estimare număr salariați scutiți, număr mediu, mii 12,6 14,1 16,3 19,1 21,3 24,7 44,5 50,8 56,7 62,7

Estimare scutire per salariat scutit, lei pe an 7079 8597 8804 8887 9867 11109 12641 13690 8708 9522

Estimare impact scutire asupra bugetului, milioane lei 89 121 144 170 210 274 562 696 494 597

% din veniturile bugetare totale 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4%

% din veniturile bugetare din impozit pe venit 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 2,0% 2,3% 2,2% 2,6%

Tabelul 17
Impactul estimat al scutirii de impozit pe venit în sectorul IT asupra bugetului

Sursa	datelor:	calcule	Syndex.	INS	pentru	datele	pe	salarii,	Ministerul	Finanțelor	pentru	datele	despre	veniturile	bugetare.	Am	estimat	ponderea	salariaților	cu	scutire	de	impozit	ca	fiind	de	40%	până	
în	2015	și	60%	începând	cu	2016.	La	începutul	anului	2021,	conform	datelor	oficiale,	erau	67	mii	de	salariați	scutiți	dintr-un	număr	total	de	110,7	mii	de	salariați	pe	sector	(CAEN	62-63).	De	asemenea,	
am	considerat	că	salariile	salariaților	scutiți	sunt	cu	15%	mai	mari	decât	media	pe	sector.
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Pornind de la valoarea realizată a scutirii de impozitul pe 
venit,20 salariile medii brute și numărul de salariați în sector, se 
poate estima impactul facilităților fiscale asupra bugetului. Așa 
cum am spus mai sus, înainte de 2010 impactul era destul de 
redus din cauza numărului relativ mic de beneficiari și a 
ponderii mici a efectului măsurii în salariul brut. Începând cu 
anul 2010, impactul bugetar al acestei măsuri cunoaște o 
creștere puternică: sub 100 milioane lei în 2010, între 100 și 200 
milioane de lei în 2011-2013, între 200 și 300 milioane lei în 
2014-2015,	peste	500	milioane	lei	începând	cu	2016.	Reforma	
fiscală de mutare a contribuțiilor sociale de la angajatori la 
angajați	a	micșorat	impactul	în	2018,	dar	creșterea	numărului	
de salariați și a salariilor a făcut ca efectul scutirii să crească din 
nou	 începând	 cu	 2019,	 depășind	 600	 milioane	 în	 acel	 an.	
Conform informațiilor publicate recent, impactul bugetar ar 
urma	să	depășească	900	de	milioane	de	lei	în	2021.21	În	2019,	
scutirea de impozit pentru salariații din IT reprezenta în jur de 
2,6% din totalul veniturilor bugetare din impozitul pe venit și 
0,4%	 din	 veniturile	 bugetare	 totale	 (față	 de	 0,5%	 respectiv	
0,1%	 în	 2010).	 Per	 total,	 în	 ultimii	 5	 ani	 (2016-2020)	 statul	 a	
subvenționat indirect sectorul cu aproape 3 miliarde de lei 
prin scutirea de la impozitul pe venit pe salarii (tabelul 17).

Deși impactul asupra bugetului este evident, un subiect 
rămâne discutabil: cine beneficiază în ultimă instanță de pe 
urma scutirii de impozit pe venit, salariații sau angajatorii? 
Răspunsul nu este atât de evident cum pare la prima vedere. 
Deși formal scutirea este oferită salariaților, întrucât ea se aplică 
pe impozitul pe venit realizat de aceștia, în realitate în marea 
majoritate a cazurilor salariații negociază salariile în valoare 
netă cu angajatorii, neavând o vizibilitate imediată asupra 
costurilor suplimentare pe care le implică un anume salariu 
net. Iarăși, deși contribuțiile sociale sunt formal plătite de 
salariați, adică deduse din salariul brut, ele sunt oprite la sursă 
și transferate la buget de către angajatori, ceea limitează 
percepția salariaților asupra salariului brut și a costurilor totale 
ale angajatorului. În consecință, diferența dintre valoarea 
salariului net, care este negociată efectiv, și costul total cu 
remunerarea salariatului este în întregime calculată și acoperită 
de angajatori, cei din urmă fiind cei care beneficiază în ultimă 
instanță de scutirea de impozit pe venit. Până la urmă, această 
scutire de impozit le permite companiilor să ofere salarii nete 
mari pentru a atrage forță de muncă, statul alimentând astfel 
spirala creșterilor salariale vizibile în sector în ultimii ani.

Argumentele principale ale susținătorilor scutirii de 
impozit în sectorul IT sunt în principal trei: (1) menținerea 
competitivității României în termeni de costuri reduse cu 
forța de muncă pentru atragerea de investitori străini; (2) 

20 Date oficiale privind efectul scutirii de impozit nu sunt publicate de 
autorități. Pentru estimarea impactului, am considerat rata de taxare 
a salariilor într-un sector de referință (sectorul financiar), precum și 
o aproximare a numărului de salariați scutiți și datele oficiale privind 
salariile medii pe sector.

21 Vezi	Hotnews,	Deputalul	PNL	Florin	Roman	a	vrut	să	afle	numărul	
salariatilor IT scutiti de impozitul pe venit si impactul acestei scutiri la 
bugetul	de	stat.	Răspunsul	Ministerului	de	Finante.	Disponibil	online:	
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24667737-deputalul-pnl-
florin-roman-vrut-afle-numarul-salariatilor-scutiti-impozitul-venit-
impactul-acestei-scutiri-bugetul-stat-raspunsul-ministerului-finante.
htm

stimularea consumului salariaților din IT, care alimentează 
creșterea celorlalte sectoare; și (3) salariații din sectorul IT 
sunt neobișnuit de productivi, deci este normal ca ei să 
aibă salarii neobișnuit de mari. Toate cele trei argumente 
sunt însă destul de fragile la o analiză aprofundată.

În ceea ce privește primul argument, așa cum am arătat în 
capitolul precedent, filialele românești ale multinaționalelor 
din domeniul IT au încă suficiente rezerve pentru a oferi 
creșteri salariale care să compenseze un eventual impact al 
anulării	 scutirii	 de	 impozit	 pe	 venit.	 O	 eventuală	 creștere	 a	
costurilor salariale ar fi relativ ușor transferată în facturarea 
intra-grup, care este oricum în cele mai multe cazuri derivată 
direct din costul forței de muncă. La nivel general, sectorul IT 
din România continuă să aibă costuri cu forța de muncă mult 
sub	 nivelul	 mediu	 din	 Uniunea	 Europeană.	 În	 2019,	 costul	
mediu orar al unui salariat din sectorul IT&C din România a fost 
de	14,3	euro,	al	doilea	cel	mai	scăzut	din	Uniune	(figura	35	—	
datele sunt pentru ansamblul IT&C). Convergența față de 
media	salariilor	din	țările	din	vest	este	foarte	modestă:	în	2019,	
nivelul remunerării din România nu a reprezentat decât 37% 
din	media	UE,	29%	din	media	Franței	sau	a	Germaniei	și	39%	
din	media	Marii	Britanii	 (figura	36).	Cu	alte	cuvinte,	România	
rămâne foarte competitivă în termeni de cost. Acest model al 
competitivității bazate pe salarii joase este cât se poate de 
vizibil și în sectorul IT. Așa cum am arătat în alte studii, depășirea 
acestui model este absolut necesară pentru a asigura 
dezvoltarea socio-economică pe termen mediu și lung.22 Dacă 
el se va menține, entuziasmul față de piața muncii și salarii va fi 
de scurtă durată, chiar și în sectorul IT.

Al doilea argument, cel al stimulării consumului ca motor al 
creșterii economice, nu explică de ce doar salariații din 
sectorul IT beneficiază de această facilitate, pentru că în fond 
toți salariații din toate sectoarele economice își orientează 
banii spre consum și contribuie la creșterea economică. Se 
poate discuta și despre faptul că, în situația în care veniturile 
celor din sectorul IT depășesc cu mult necesarul pentru un trai 
decent,23 o mare parte din aceste venituri nu contribuie la 
creșterea economică, pentru că este economisită sau investită 
în bunuri și servicii de lux (active imobiliare, turism în 
străinătate etc.), stimulând, printre altele, în mod excesiv 
piețele imobiliare din Cluj, Timișoara, Iași sau București. Deși 
cererea pentru locuințe susține într-o anumită măsură 
sectorul de construcții, banii investiți în apartamente nu sunt 
productivi, sau în orice caz sunt mai puțin productivi decât 
banii investiți în afaceri sau transferați la buget pentru 
investiții în infrastructură.24

22	 Vezi	Syndex	România,	Situația salariaților din România, studiu anual, 
disponibil	online:	https://www.syndex.ro/situatia-salariatilor-din-
romania-studiu-anual.	Ștefan	Guga,	Chestiunea	productivității:	
controverse și clarificări, București, Friedrich Ebert Stiftung, 2020.

23	 Ștefan	Guga,	Adina	Mihăilescu,	Marcel	Spatari,	Coșul minim de 
consum lunar pentru trai decent pentru populația României, Friedrich 
Ebert	Stiftung,	Septembrie	2018,	disponibil	online:	https://www.
syndex.ro/sites/default/files/files/pdf/2018-11/Cosul%20minim%20
de%20consum%20pentru%20un%20trai%20decent%20pentru%20
populatia%20Romaniei.pdf

24 Despre problema productivității în relația cu investițiile, vezi Ștefan 
Guga,	Chestiunea productivității: controverse și clarificări, București, 
Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
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În momentul în care sectorul ajunge la maturitate, relevanța 
acestor facilități dispare. De altfel, scopul declarat la început al 
acestor facilități era de a stimula creșterea inițială a sectorului, 
și cu siguranță nu de a oferi scutiri permanente unei părți a 
populației care realizează venituri mult peste medie. 
Permanentizarea lor nu doar că are efecte negative asupra 
bugetului de stat, dar menține și o inechitate socială în care 
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Sursa datelor: INS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

economia concurențială 221,1 197,8 211,7 206,8 205 214,7 208,7 184,7 182,3 178,7 181,8

industria prelucrătoare 193,8 176,3 195,3 185,4 184,7 179,7 189,8 167,7 165,5 158,9 174,6

industria auto 182,4 167 169,9 123,3 168,6 167,3 174,7 165,5 169,4 161,4 175,2

comerț 237,1 202,9 206,7 203,4 195,4 195,1 199,8 197,5 217,2 207,1 205,8

transport și depozitare 176 157,5 182,2 204,5 192,8 189,2 196 187,4 172,9 170,7 161,2

activități profesionale, științi�ce și tehnice 214,9 181,5 178,6 167,1 167,9 181,4 172,2 163,4 152 159,8 159,2

servicii administrative și suport 168,6 159,6 155,2 158,5 153,3 157,4 151,4 137,2 133,7 137 137,9

editare software (CAEN 582) 163,3 145,2 141,6 132,4 136,8 133,1 143,6 140,4 140,7 132,5 141,4

software orientat client (CAEN 6201) 150,9 136,7 149,6 136,5 135,9 131,2 133,5 124,1 122,7 123,4 124,8
activități de consultanță în tehnologia informației (CAEN 
6202)

135,3 160,7 151,5 130,1 136,2 132,2 146,8 137,4 132,5 132,7 127,1

Tabelul	18
Productivitatea ajustată la salarii (valoarea adăugată / costul forței de muncă)

Sursa datelor: INS

angajații cu cele mai mari venituri din România plătesc de fapt 
cele mai mici impozite în valoare procentuală din salariile lor. În 
acest caz, avem efectiv de-a face cu un sistem de impozitare 
regresivă.

În fine, și al treilea argument este problematic. Desigur, în 
cifre absolute productivitatea salariaților din IT este relativ 
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mare, însă dacă raportăm această productivitate la costul 
forței	de	muncă,	situația	stă	exact	invers	(tabelul	18).	Dacă	per	
total	economie	productivitatea	ajustată	la	salarii	era	în	2018	de	
181,8%	(altfel	spus,	un	salariu	mediu	dădea	un	randament	de	
181,8%	în	valoare	adăugată),	în	sectorul	IT	aceasta	varia	de	la	
127,1% la 141,4%. Doar în sectorul de servicii administrative și 
suport productivitatea ajustată la salarii era mai redusă. Din 
acest punct de vedere, muncitorii din industrie, comerț sau 
transporturi sunt semnificativ mai productivi decât cei din IT. 
Desigur, o interpretare adecvată este mult mai complicată.25 
Putem foarte bine spune că de fapt productivitatea în sectorul 
IT (dar și în cel de servicii administrative și suport) nu este cea 
reală și că modelul de afaceri practicat face ca productivitatea 
contabilă să nu crească decât pe măsură ce salariile cresc. 
Acest lucru este cât se poate de valabil și în celelalte sectoare 
de activitate dominate de capitalul străin (deci, și în industrie, 
și în comerț) și nu numai (printre altele, prin definiție, este 
valabil și pentru sectorul bugetar). Deci nu poate fi vorba ca 
productivitatea să fie subestimată doar în IT. Ce putem spune 
cu siguranță este că, raportat la productivitate, salariile din IT 
sunt mai mari decât în majoritatea celorlalte sectoare de 
activitate, ceea ce rezultă mai degrabă din situația excepțională 
de pe piața muncii, și nu atât din calitățile excepționale ale 
forței de muncă din IT. Problema nu este că salariile în IT sunt 
neapărat prea mari în termeni absoluți, ci că în restul economiei 
salariile sunt prea mici, de unde creșterea galopantă a 
inegalităților de venit și, prin intermediul piețelor imobiliare 
din marile orașe, și a celor de avere. Dincolo de fascinația pe 
care o provoacă evoluțiile într-adevăr spectaculoase din 
sectorul IT din ultimul deceniu, fascinație care într-un viitor mai 
mult sau mai puțin apropiat se va dovedi temporară, soluția pe 
termen mai lung este aceeași ca pentru restul economiei: 
depășirea modelului de dezvoltare bazat pe costuri reduse cu 
forța de muncă și creșterea productivității muncii prin investiții 
și avans tehnologic. Aparent paradoxal, în România chiar și 
sectorul de activitate cel mai avansat tehnologic este prins în 
această capcană.

.

25	 Pentru	o	expunere	detaliată	a	acestei	probleme,	vezi	Ștefan	Guga,	
Chestiunea productivității: controverse și clarificări, București, Friedrich 
Ebert Stiftung, 2020.

38

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – EXCEPȚIA CARE CONFIRMĂ REGULA: EVOLUȚII ÎN SECTORUL IT DIN ROMÂNIA



Este fascinația despre care vorbeam la începutul acestui 
studiu justificată, sau este doar un reflex de autoiluzionare și o 
mișcare inteligentă de PR din partea industriei IT? Răspunsul 
cel mai corect ar fi: câte puțin din fiecare. Nu putem să negăm 
că sectorul IT a cunoscut o creștere fulminantă în special în 
ultimul deceniu, peisajul de astăzi fiind de nerecunoscut 
pentru oricine ar privi prezentul din perspectiva anilor 2000. 
Ratele de creștere sunt într-adevăr spectaculoase chiar și 
privite din perspectiva restului economiei, care a cunoscut la 
rândul ei o dezvoltare importantă în toată această perioadă. 
În mod cert, sectorul IT a trecut în mai puțin de 15 ani de la o 
parte nesemnificativă a economiei și societății românești, la 
una din ce în ce mai vitală. Totodată, am văzut că cea mai mare 
parte din cifrele circulate în spațiul public privitor la importanța 
sectorului IT sunt cel puțin exagerate, fiind un rezultat fie al 
confuziei (firești, în cele din urmă, dată fiind complexitatea 
sectorului și dificultățile de contabilizare statistică), fie al 
demersurilor publicitare. Ca o concluzie mai generală, am 
văzut că sectorul IT din România nu se deosebește structural 
de restul economiei: ceea ce contează primordial sunt 
investițiile străine în căutare de forță de muncă ieftină pentru 
activități de o complexitate redusă, cu valoare adăugată 
scăzută și investiții minime. Nimic excepțional, din acest punct 
de vedere.

Pe de altă parte, excepționalismul sectorului IT din România 
este real și este vizibil pentru majoritatea oamenilor atunci 
când se raportează la ce contează în cele din urmă: 
remunerarea și condițiile muncii. Într-adevăr, poziția 
salariaților pe piața muncii IT este deosebit de avantajoasă, 
lucru concretizat într-o dinamică salarială cu totul excepțională 
pentru România ultimilor ani. Am arătat că acest lucru este 
cumva firesc să se întâmple dat fiind stadiul incipient în care 
se afla acest sector în urmă cu un deceniu și dezvoltarea 
tehnologică accelerată la nivel global. Am arătat însă și că se 
văd deja primele semne de stabilizare și intrare în maturitate 
(nu doar a companiilor, ci și a forței de muncă), care vor 
tempera semnificativ atât dinamica de pe piața muncii, cât și 
creșterile salariale. Odată ce aceste lucruri se vor clarifica, va 
deveni clar și faptul că sectorul IT se confruntă de fapt cu 
aceleași dileme ca restul economiei: lipsa de control strategic 
și de resurse interne pentru creșterea productivității și 
asigurarea unei creșteri sustenabile a veniturilor în combinație 
cu competitivitatea pe piețele externe strict în virtutea 
costului redus cu forța de muncă. Cel puțin parțial, politica de 
subvenționare fiscală a sectorului IT de către stat a ascuns 

până acum această problemă, alimentând totodată creșterea 
în multe privințe uriașă a inegalităților între diferitele categorii 
profesionale. Ca și în cazul dezvoltării bazate pe costuri 
reduse, aceasta constituie o problemă majoră și extrem de 
dificilă pentru societate în ansamblul ei. În ambele privințe, 
soluțiile nu pot fi nici măcar căutate fără o schimbare radicală 
de preocupare și viziune.

Un punct de pornire ar trebui să fie eliminarea oricărui 
stimulent direct de natură fiscală sau non-fiscală pentru 
sectorul IT. Bineînțeles, vorbim în primul rând de scutirea de 
impozit pentru veniturile salariale din sector. Scutirea de 
impozit poate avea sens în anii 2000, când tendința de 
dezvoltare a sectorului era încă incertă, deși și acest aspect 
este extrem de discutabil — sectorul IT s-a dezvoltat similar, 
dacă nu chiar mai repede, în țările vecine, fără stimulente 
similare. Însă din punctul în care a devenit clar că faza 
incipientă a dezvoltării sectorului a fost depășită, scutirea de 
impozit trebuia eliminată — de altfel, aceasta a fost și intenția 
inițială, care a fost rapid uitată atât de actorii din sector, cât și 
de autorități. În momentul de față, scutirea de impozit 
reprezintă efectiv o subvenție acordată direct sectorului de 
activitate a cărei problemă majoră nu o constituie lipsa 
creșterii, ci mai degrabă lipsa resurselor (umane, în special) 
care să asigure o creștere sustenabilă pe termen lung. Dată 
fiind concurența dintre angajatori pe piața muncii, pentru 
salariați eliminarea scutirii de impozit nu ar trebui să aibă un 
impact negativ asupra veniturilor nete decât cel mult pe 
termen scurt. 

În orice caz, menținerea unei scutiri de impozit pentru 
salariații cu cele mai mari venituri este o inechitate cât se 
poate de clară. Pe lângă alimentarea directă a pauperității 
fiscale a statului român, această scutire are și un efect negativ 
indirect, șubrezind și mai mult motivația și așa slabă pentru 
conformare fiscală.26 Depășirea acestei condiții de pauperitate 
fiscală este în cele din urmă mult mai importantă pentru 
asigurarea dezvoltării economice pe termen lung, inclusiv 
pentru sectorul IT. La începutul anilor 2000, inițiatorii măsurii 
de scutire de impozit erau preocupați nu doar de ideea 
generală de dezvoltare a sectorului, ci și de problema foarte 
concretă a emigrării specialiștilor. Între timp, veniturile nu mai 

26 Vezi Cornel Ban și Alexandra Rusu, Pauperitatea fiscală a României. Ce o 
explică și ce se (mai) poate face, București, Friedrich Ebert Stiftung, 2019.
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sunt principala problemă: forța de muncă calificată din 
sectorul IT este plătită de câteva ori mai bine decât majoritatea 
celorlalți salariați. În acest caz foarte particular (dacă ceilalți 
salariați ar avea salarii similare cu cei din IT, problema emigrării 
în masă a forței de muncă ar fi probabil rezolvată într-o foarte 
mare măsură), emigrarea este mai degrabă motivată de 
imposibilitatea asigurării unui anumit nivel de calitate a vieții 
în condițiile stadiului avansat de degradare a instituțiilor și 
serviciilor publice de la nivel local și național. Acest ultim 
deziderat este greu de atins dacă politica publică rămâne 
orientată în principal către scutiri fiscale pentru cei cu venituri 
mari, subvenții pentru activități înfloritoare și reducere 
generală de costuri.

Chiar dacă pare imposibilă în contextul ideologic și politic 
actual, eliminarea facilităților fiscale pentru sectorul IT ar fi o 
sarcină ușoară în comparație cu schimbările care ar trebui să 
aibă loc pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile pe 
termen lung. Din acest punct de vedere, sectorul IT nu se 
deosebește de celelalte sectoare dominate de capitalul străin. 
Desigur, se vorbește foarte mult despre nevoia de stimulare a 
inovației și a activităților cu valoare adăugată ridicată, însă 

modul în care aceste lucruri pot fi realizate efectiv este extrem 
de neclar dată fiind direcția generală a ultimelor două decenii. 
Cum arată și acest studiu, problemele nu sunt prea greu de 
identificat: poziția subordonată în lanțurile valorice 
transnaționale, predominanța activităților de execuție, 
dependența de costurile reduse cu forța de muncă, sau 
productivitatea modestă sunt părți integrante ale unui model 
de dezvoltare perfect aplicabil IT-ului și patentat în sectoarele 
de activitate care au crescut cel mai mult în ultimii douăzeci 
de ani. La modul generic, soluțiile constau în inversarea 
tuturor acestor termeni: dezvoltarea activităților de cercetare-
dezvoltare (și, mai general, a celor cu valoare adăugată mare), 
competitivitatea pe bază de calitate (nu de cost), sau 
transparența contabilă și fiscală. Întrebarea fundamentală nu 
ține de diagnostic și nici de soluții finale, ci mai degrabă de 
modul în care dezvoltarea socioeconomică poate fi îndreptată 
în direcția acestor soluții. Identificarea celui din urmă 
presupune o adevărată schimbare de paradigmă și necesită o 
mare dezbatere publică, lucru imposibil dacă persistăm în a 
ne autoiluziona privitor la condiția și calitățile prezente ale 
activităților economice din România, în IT și nu numai.
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Creșterea accelerată a sectorului IT din 
ultima perioadă pare să încetinească, pe 
măsură ce piața se stabilizează și 
depășește etapa de creștere incipientă.
Maturizarea sectorului cel mai probabil 
va tempera dinamica pieței muncii și 
evoluțiile salariale din domeniu. 

Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite aici: 
https://romania.fes.de

Asigurarea unei creșteri pe termen lung 
necesită o schimbare de viziune și 
structură similară cu cea necesară în alte 
sectoare de activitate. Depășirea 
condiției de dependență economică în 
baza costurilor reduse cu forța de 
muncă trebuie să fie un obiectiv central 
și pentru sectorul IT.

Până în prezent, politica publică a vizat 
subvenționarea costului forței de muncă 
prin scutirea de impozit pe venit. 
Această măsură a avut încă de la bun 
început un impact discutabil și în 
prezent este în mod cert depășită, 
contribuind la adâncirea problemelor 
existente.
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