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1. Obiectivele studiului
Studiul „Copyright și creativitate. O sursă de creștere 

economică și creare de locuri de muncă” este realizat în 
cadrul proiectului „Contribuția sectoarelor culturale și 
creative la economia națională”1. Obiectivul principal este 
evaluarea contribuției industriilor bazate pe copyright din 
România la economia națională, înscriindu-se într-o serie 
de cercetări realizate deja la nivel național. Scopul studiului 
este de a continua cercetările realizate în cadrul a două 
studii precedente, dar și de a aduce un grad de noutate prin 
realizarea de analize suplimentare la nivel de subsectoare 
creative. De asemenea, vom prezenta și o cartografiere a 
industriilor creative la nivel regional.

Intervalul de timp luat în calcul este 2010-2014, pentru a 
continua studiile similare care au avut intervalul de analiză 
2002-2009. Această lucrare va calcula indicatorii prezentați în 
studiile precedente, pentru a avea un termen de comparație 
(pe baza metodologiei WIPO), dar va include și alte tipuri 
de analiză, pentru a crea o imagine cât mai completă a 
contribuției acestor industrii. 

Lucrarea are o importanță deosebită din mai multe motive. 
Astfel, până în prezent, atenția diverșilor factori decizionali 
a fost îndreptată către politici menite să sprijine sectoare 
tradiționale de activitate economică, cu contribuție mare 
la PIB-ul național. Totuși, în ultima vreme țările dezvoltate 
acordă o atenție tot mai mare creativității, care are o valoare 
adăugată și profitabilitate în creștere. Aceste industrii creează 
noi nișe și segmente de piață, adresându-se unor tipuri de 
consumatori cu exigențe mai mari. De asemenea, aceste 
industrii generează noi locuri de muncă sustenabile, cu un nivel 
de pregătire superioară. În acest context, industriile bazate pe 
copyright înseamnă locuri de muncă și creștere economică. 

1   În cadrul acestui studiu, termenul „industrii de copyright” este sinonim cu 
termenul „industrii culturale și creative”.

O altă importanță economică a acestor industrii se referă 
la faptul că, fiind sectoare economice de nișă, ele se pretează 
foarte bine întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care au 
dobândit un rol în creștere în cadrul economiei naționale. 
Trebuie menționat în acest sens că cercetările precedente nu 
s-au concentrat pe identificarea încadrării întreprinderilor cu 
obiect de activitate activități culturale și creative în sectorul 
IMM-urilor. Cu toate acestea, studiul de față va analiza, dincolo 
de celelalte aspecte care vor fi menționate în metodologie, 
inclusiv această latură. 

Analiza a avut în vedere calcularea unor indicatori 
comparabili cu cei prezentați în studii precedente. Concluziile 
studiului vor prezenta o imagine de ansamblu asupra 
performanței economice a industriilor bazate pe copyright, 
identificându-se în același timp structura contribuției 
economice, modele și tendințe de evoluție, atât în dinamică, 
cât și în comparație cu alte sectoare de activitate economică.

1.1 Ce este nou?
Față de cercetările precedente, prezentul studiu 

intenționează să exploreze o serie de dimensiuni noi:

•	 Gradul de concentrare al industriilor creative pe 
regiuni	de	dezvoltare	economică	din	România.	Se 
va face o corelare în acest sens între principalii 
indicatori economici ai studiului (valoare adăugată 
brută, ocuparea forței de muncă, profitabilitate, 
productivitatea muncii etc.) cu indicatori economici 
ai regiunii sau ai orașului analizat (populație, 
venituri, grad de ocupare a forței de muncă, nivel de 
educație, grupe de vârstă etc.). Se va utiliza inclusiv 
o cartografiere a industriilor creative pe regiuni și 
principalele centre urbane.
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•	 Utilizarea	în	analiză	a	unor	factori	externi	de	influență. 
După cum se știe, performanțele economice ale unui 
sector depind în mare măsură de mediul în care 
acest sector își derulează activitatea.	 Studiul va 
face o corelație între principalii indicatori economici 
specifici industriilor de copyright și o serie de factori 
de influență externi, cum ar fi (detalii vor fi oferite la 
capitolul 4. Metodologie):

 ¾ Indexul Internațional al Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală (IPRI)

 ¾ Indexul Libertății Economice

 ¾ Indexul Global al Competitivității

 ¾ Indexul Global al Inovării

 ¾ Cercetare și Dezvoltare

•	 Corelația	dintre	oferta	de	servicii	culturale	și	creative	
și	veniturile	și	cheltuielile	populației.	Oferta de servicii 
va fi măsurată prin cifra de afaceri a companiilor 
care produc și furnizează asemenea servicii, în timp 
ce puterea de cumpărare a populației are la bază 

veniturile acesteia. Analiza aceasta se va face în 
dinamică.

•	 Analiza	 încadrării	 companiilor	 care	 oferă	 servicii	
culturale	și	creative	în	sectorul	IMM-urilor.	Analiza 
se va face, de asemenea, în dinamică și va avea ca 
subiect importanța acestui sector IMM în România.

•	 Analiza	gradului	de	concentrare	a	cifrei	de	afaceri	
la nivelul principalelor subsectoare ale industriilor 
CORE.	Se va face astfel o analiză a primelor patru 
(CR4) și respectiv opt (CR8) subsectoare SCC. Scopul 
este acela de a vedea dacă există un oarecare grad 
de concentrare a cifrei de afaceri (și, deci, a ofertei) la 
nivelul numai câtorva subsectoare SCC sau distribuția 
cifrei de afaceri este relativ uniformă în cadrul acestui 
segment de industrii. Scopul acestei analize este de 
a stabili dacă există o concurență mare în interiorul 
industriilor SCC (de exemplu între editarea de cărți, 
publicitate, producție de software și activități de 
spectacole etc.) sau există un număr de patru, respectiv 
opt subsectoare care concentrează marea parte a cifrei 
de afaceri. 

2. Obiectivele raportului 
Obiectivele raportului constau în prezentarea succintă 

a rezultatelor cercetărilor precedente din cadrul studiilor 
naționale și internaționale, precum și descrierea metodologiei 
de prelucrare a datelor și de realizare a studiului, cu 
specificarea surselor de date utilizate.

Principalul obiectiv constă în prezentarea metodologiei și 
a modului de abordare a acestei cercetări. Vor fi specificate 
metodele de analiză și indicatorii utilizați în acest sens. Există 
două aspecte specifice ale acestei cercetări:

1. Utilizarea unei metodologii similare celei utilizate în 
precedentele două studii naționale, care au acoperit 

intervalul de timp 2002-2009, astfel încât să fie asigurată 
o comparabilitate a datelor în timp. Trebuie menționat 
faptul că intervalul de analiză a acestei cercetări este 
2010-2014, iar analiza poate continua și în viitor, pentru 
a vedea evoluțiile specifice din acest sector de activitate.

2. Introducerea de noi elemente de analiză, conform 
celor specificate în secțiunea precedentă: gradul 
de concentrare al industriilor creative pe regiuni 
și principalele centre urbane (cu includerea unei 
cartografieri), utilizarea unor factori externi de influență, 
corelația dintre oferta de servicii culturale și creative și 
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puterea de cumpărare a populației, analiza încadrării 
companiilor care oferă servicii culturale și creative în 
sectorul IMM-urilor, analiza gradului de concentrare a 
cifrei de afaceri la nivelul principalelor subsectoare ale 
industriilor CORE (cu alte cuvinte, analiza competitivității 
industriilor SCC).

Această abordare va conduce la o mai bună înțelegere 
a evoluției și performanței economice a industriilor bazate 
pe copyright de către factorii de decizie și actorii implicați la 
diversele niveluri ale acestor industrii. De asemenea, raportul 
include analiza comerțului exterior cu produse copyright CORE 
și suport.

3. Studii relevante precedente în domeniul cercetării

3.1 Studii naționale
Până la această dată, cele mai relevante studii naționale 

în domeniul cercetării contribuției industriilor de copyright la 
economia națională sunt:

1. „Contribuția economică a industriilor bazate pe 
copyright în România”, realizat de către Oficiul Român 
pentru Drepturi de Autor, Centrul de Studii și Cercetări 
în Domeniul Culturii (în prezent Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Profesională), avându-i 
ca autori pe Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică, Rodica 
Pârvu, Valentina Vasile și Gheorghe Zaman, publicat în 
anul 2008 la Editura Fundației Pro;

2. „Contribuția economică a industriilor bazate pe 
copyright la economia națională pentru perioada 
2006-2009”, realizat în cadrul Proiectului „Promovarea 
antreprenoriatului în domeniul industriilor creative”, 
proiect cofinanțat de Fondul Social European în 
cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Studiul a fost realizat 
de către Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul 
Culturii (în prezent Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Profesională) în anul 2010.

Cele două studii au acoperit intervalul de analiză 2002-
2009, din care primul studiu a acoperit intervalul 2002-2005, 
iar al doilea studiu a acoperit intervalul 2006-2009.

Principalele rezultate se referă la contribuția industriilor 
copyright la economia națională din punctul de vedere al 
valorii adăugate brute (VAB) și al ocupării forței de muncă. În 
cele ce urmează, vom prezenta pe scurt principalele rezultate.
Tabelul	1.	Contribuția IC în PIB în perioada 2002-2009

AN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL IC, din care: 3,75 5,34 4,59 5,55 6,88 6,68 7,24 5,93
CORE 2,06 3,23 3,33 3,55 5,30 5,21 5,76 4,75
interdependente 0,96 1,09 0,37 1,08 0,88 0,79 0,81 0,62
parțiale 0,45 0,66 0,53 0,53 0,41 0,38 0,40 0,34
nededicate 0,28 0,36 0,36 0,39 0,28 0,31 0,28 0,22

Sursa: studii privind contribuția industriilor de copyright din România la 
economia națională, 2008 și 2010

Datele reliefează un trend general crescător, respectiv de la 
2,06% în 2002 la 4,75% în 2009 pentru CORE. Cele mai mari 
valori au fost înregistrate în perioada 2006-2008, cu o valoare 
maximă în 2008 (7,24%). După acest an, are loc intrarea 
economiei naționale în perioada de recesiune, evident cu impact 
negativ și asupra performanței economice a industriilor bazate 
pe copyright. 

În ceea ce privește numărul de angajați la nivelul industriilor de 
copyright, atât per total, cât și pe grupe componente, datele sunt 
prezentate în următorul tabel. Ca și în cazul contribuției la PIB-ul 
național, se observă un trend crescător, respectiv de la 103.617 
angajați în anul 2002 la 141.736 de angajați în anul 2009.
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Tabelul	2.	Ocuparea forței de muncă în industriile de copyright din România

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CORE 44.019 76.115 89.613 101.801 91.451 99.773 121.299 99.073

interdependente 17.733 17.203 14.683 24.864 30.183 31.509 26.877 21.520

parțiale 30.044 37.738 36.701 32.257 13.940 13.224 14.055 11.129

nededicate 11.821 15.524 16.800 18.528 8.777 10.182 8.825 10.015

TOTAL IC 103.617 146.580 157.797 177.450 144.352 154.689 171.056 141.736

Sursa: studii privind contribuția industriilor de copyright din România la economia națională, 2008 și 2010

În ceea ce privește productivitatea muncii, exprimată prin 
valoarea adăugată brută la numărul de angajați (în euro), 
datele pentru perioada 2006-2009 arată o medie a industriilor 
de copyright superioară mediei naționale. Acest fapt a fost 
valabil pentru întreaga perioadă de analiză. Mai mult, trendul 
productivității muncii a fost unul ascendent, de la 6.299 de 
euro în 2006 la 7.877 de euro în anul 2009.
Tabelul	3.	Productivitatea muncii: VAB/nr. angajați (euro)

  2006 2007 2008 2009

TOTAL NAȚIONAL 4.483 5.276 5.780 5.947 

TOTAL COPYRIGHT 6.299 7.127 8.016 7.877 

CORE 7.664 8.620 8.988 9.025 

parțiale 3.843 4.125 5.684 5.436 

interdependente 3.935 4.696 5.394 5.751 

nededicate 4.274 4.949 5.929 4.132 
Sursa: „Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright la economia 

națională pentru perioada 2006-2009”, 2010

Pe lângă aceste rezultate notabile, studiul din 2010 a 
reliefat și faptul că industriile creative au avut o contribuție 
economică superioară la economia națională comparativ cu o 
serie de sectoare de activitate economică, cum ar de exemplu 
turismul, sectorul imobiliar sau serviciile de alimentație publică 
(ex. restaurante). 

3.2 Studii internaționale
Cele mai relevante studii la nivel internațional sunt cele 

realizate de WIPO (World Intellectual Property Organization), 
care efectuează studii la nivelul mai multor țări. Într-un studiu 
relativ recent, „Copyright + Creativity = Jobs and Economic 
Growth. WIPO Studies on the Economic Contribution of the 
Copyright Industries” (2012), este efectuată o cercetare la 
nivelul a 30 de țări, între care și România. Cele mai importante 
rezultate sunt prezentate mai jos.

În termeni de contribuție VAB la PIB-ul național, România 
depășește 5%, în timp ce în termeni de pondere a forței de 
muncă, ponderea este de peste 4%. Aceasta arată un ritm 
intensiv al activității economice. În același timp, arată că există 
un sector cu performanțe măsurabile, care aduce o contribuție 
semnificativă la economia națională.

În cadrul comparațiilor internaționale, România se plasează 
în categoria țărilor cu pondere în PIB superioară mediei de 
5,4%. Din punctul de vedere al forței de muncă, contribuția IC 
în România este inferioară mediei internaționale de 5,9%, așa 
cum reiese din graficul 2.
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Graficul	1.	Contribuția IC la PIB-ul național (%)

Sursa: WIPO, 2012

Graficul	2.	Contribuția IC la ocuparea forței de muncă (%)

Sursa: WIPO, 2012
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În același studiu, are loc și o analiză a productivității muncii. 
Astfel, deși contribuția la ocuparea forței de muncă la nivel 
național este mai mică decât în cazul altor țări, următorul 
grafic arată o productivitate a muncii superioară majorității 
țărilor analizate. Astfel, România se plasează în grupa țărilor 
cu productivitate a muncii ridicată.

Din punctul de vedere al productivității muncii, România 
se află pe locul șase, cu mult peste media internațională 
prezentată în graficul de mai sus, având o valoare superioară 
unor state precum SUA sau Canada. Pe primul loc se află 
Coreea de Sud, care cunoaște un trend intensiv de dezvoltare 
a industriilor creative.

Graficul	3.	Productivitatea muncii (%)

Sursa: WIPO, 2012
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4. Metodologie
Definirea industriilor bazate pe copyright din România are 

la bază metodologia Organiației Mondiale privind Proprietatea 
Intelectuală (Guide WIPO 2003). Această metodologie are 
ca scop uniformizarea modului de analiză a performanțelor 
economice la nivel de țări. Conform acestor metodologii, există 
patru mari categorii de industrii de copyright (IC):

a) IC – CORE (IC „nucleu”, de bază);
b) IC – interdependente;
c) IC – parțiale;
d) IC – nededicate.
Contribuția IC din România la economia națională este 

analizată prin prisma următorilor indicatori:
1. Valoarea adăugată brută;
2. Cifra de afaceri;
3. Profitabilitatea;
4. Ocuparea forței de muncă;
5. Nivelul de salarizare;
6. Productivitatea muncii;
7. Comerțul exterior.

4.1 IC CORE
Acestea sunt industriile copyright principale și dețin 

ponderea și importanța cea mai mare în cadrul industriilor 
creative. Industriile CORE au fost selecționate în concordanță 
cu cele nouă grupe ale WIPO care cuprind: presă și literatură; 
muzică, producții teatrale, operă; filme și video; radio și 
televiziune; fotografie; software și bază de date; arte vizuale 
și grafice; servicii de reclamă; societăți de gestiune colectivă 
a copyrightului.

În cadrul industriilor CORE se includ acele activități ale 
căror produse finale depind în cel mai mare grad de protecția 
copyrightului și se bazează integral pe acesta. Cu alte cuvinte, 
această grupare de bază a activităților industrial-creative 
vizează integral crearea, producerea și prelucrarea, realizarea, 
transmiterea, comunicarea și expunerea, distribuția sau 
vânzarea lucrărilor sau altor materiale protejate prin copyright.

Potrivit metodologiei WIPO, industriile CORE contribuie 
într-o proporție de 100% la crearea de valoare adăugată în 
economia națională. Clasificarea acestor industrii ține cont de 
structura codurilor CAEN la patru digiți, conform tabelului de 
mai jos.
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Tabelul	4.	Structura IC – CORE din România
COD 
CAEN Denumire activitate 

1811 Tipărirea ziarelor 
1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 
1813 Servicii pregătitoare pentru pre-tipărire 
1814 Legătorie și servicii conexe 
1820 Reproducerea înregistrărilor 
5811 Activități de editare a cărților 

5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și 
similare 

5813 Activități de editare a ziarelor 
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 
5819 Alte activități de editare 
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 
5829 Activități de editare a altor produse software 

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de 
televiziune 

5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe 
de televiziune 

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a 
programelor de televiziune 

5914 Proiecția de filme cinematografice 

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare 
muzicală 

6010 Activități de difuzare a programelor de radio 

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat 
client) 

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor 
de calcu

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și a activităților 
conexe

6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
7311 Activități ale agențiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7410 Activități de design specializat 

COD 
CAEN Denumire activitate 

7420 Activități fotografice 
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 
9003 Activități de creație artistică 
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 
9412 Activități ale organizațiilor profesionale 

4.2 IC interdependente
Aceste industrii se referă la „producțiile, prelucrările și 

vânzările de echipamente a căror funcție constă, integral sau 
în primul rând, în facilitarea creării, producerii sau utilizării 
lucrărilor sau materialelor protejate prin copyright”. (Guide 
WIPO, 2003)

Industriile interdependente asigură o relație funcțională între 
producția bazată pe copyright și serviciile de afaceri, transport, 
cumpărare de factori de producție, bunuri de investiții.

Potrivit clasificării WIPO, o primă grupă a IC interdependente 
cuprinde industria prelucrătoare, vânzările cu amănuntul și 
de gros a următoarelor bunuri: televizoare; radioreceptoare; 
CD-uri; DVD-uri; casetofoane; echipamente pentru jocuri 
electronice și alte echipamente similare; calculatoare și 
echipamente pentru acestea; instrumente muzicale.

Industriile interdependente facilitează utilizarea 
materialelor și produselor creative, în cele mai importante 
părți ale acestora. O a doua grupă mai puțin legată de 
materiale creative, denumită industrii parțial interdependente, 
include prelucrarea, vânzările de gros și cu amănuntul 
(vânzare și închiriere) și vizează: instrumentele fotografice 
și cinematografice; fotocopiatoare; materiale de tipărire a 
formularelor; hârtia.
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Aceste industrii nu au ca primă preocupare activități legate 
de materialele creative, dar contribuie la facilitarea utilizării lor, 
mai ales în ceea ce privește partea de echipamente și mijloace 
tehnice care pot fi folosite și în alte scopuri.
Tabelul	5.	Structura IC – interdependente din România

COD 
CAEN Denumire activitate 

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 

1723 Fabricarea articolelor de papetărie 

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv 
fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin 
satelit) 

6130 Activități de telecomunicații prin satelit 

6190 Alte activități de telecomunicații

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice

4.3 IC parțiale
Grupa IC parțiale include acele activități care au legătură 

cu materialele creative sau pot implica activități de creație, 
producție și prelucrare, expoziții sau distribuții și vânzări. 
Nomenclatorul industriilor parțiale include un număr de 25 
de ramuri prezentate în tabelul de mai jos. Ele variază de la 
fabricarea de articole textile și confecții până la fabricarea de 
articole de sticlă și ceramică. Totodată, această grupă include 
și activități de arhitectură și inginerie, precum și activități ale 
muzeelor, conservarea monumentelor și clădirilor. 

Aceste industrii au un caracter „parțial” în sensul că 
produsele și serviciile obținute pot fi subiect de copyright 
într-o anumită măsură, neputându-se califica însă pentru 
industriile IC – CORE. Măsura în care ele sunt industrii creative 
se stabilește prin intermediul factorului de copyright, care 
se calculează separat pentru industriile IC interdependente, 
parțiale și nededicate.
Tabelul	6.	Structura IC – parțiale din România

COD 
CAEN Denumire activitate 

1320 Producția de țesături

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția 
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 

1393 Fabricarea de covoare și mochete 

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor 
de galanterie 
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COD 
CAEN Denumire activitate 

1520 Fabricarea încălțămintei 

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și 
ornamental 

2571 Fabricarea produselor de tăiat 

3211 Baterea monedelor 

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre 
prețioase 

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de 
raportare a creditului 

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

9102 Activități ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective 
de interes turistic 

9499 Activități ale altor organizații n.c.a. 

4.4 IC nededicate
IC nededicate includ activități din codul CAEN în care 

o anumită parte este legată de facilitarea emisiunilor, 
comunicării, distribuției sau vânzării de produse bazate pe 
copyright care, în general, vizează transportul, vânzările en 
gros și comerțul cu amănuntul, telefonia și internetul. Aceste 
industrii țin mai mult de sfera afacerilor și a efectelor de 
propagare și, din acest motiv, numai o parte din activitățile lor 
se leagă de industriile CORE, bazate pe copyright.

Tabelul	7.	Structura IC – nededicate din România

COD CAEN Denumire activitate 

3312 Repararea mașinilor

4611-4690 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule 
și motociclete 

4711-4799 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor 

4910-4950 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
5010-5030 Transporturi pe apă 
5040-5122 Transporturi pe apă
5210-5299 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi 
5310-5320 Activități de poștă și de curier 

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente 
de birou (inclusiv calculatoare)

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

4.5 Factorul de copyright
Metodologia folosită în această lucrare urmează liniile 

trasate în cadrul Ghidului WIPO Guide on Surveying the 
Economic Contribution of the Copyright-Based Industries 
(2003). O problemă majoră a metodologiilor acestui tip 
de cercetare o reprezintă modul de atribuire a ponderii 
componentei de copyright unei activități, producții sau serviciu 
în total. Așa cum am menționat anterior, numai industriile IC-
CORE au o pondere de 100% din total. Celelalte trei categorii 
dețin anumite ponderi care trebuie calculate. Stabilirea 
ponderii reprezintă în fapt stabilirea unui factor, așa-numitul 
factor de copyright, care să ajusteze valorile brute obținute. 

Procedura de stabilire a factorului de copyright combină 
o serie de abordări sau tehnici și presupune parcurgerea 
următorilor pași:

• Analiza componentelor care alcătuiesc fiecare sector 
și scara de activitate, asociată cu fiecare componentă;

• Luarea în calcul a ratelor / ponderilor utilizate 
în studiile naționale anterioare sau de cercetare 
comparabile făcute în altă parte;
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• Consultare cu reprezentanții industriilor în cauză 
(interviuri și chestionare).

Având în vedere aceste aspecte metodologice, în cadrul 
acestei cercetări s-a stabilit că cea mai fezabilă este utilizarea 
factorilor de copyright utilizați în studiul realizat în cadrul Studiului 
„Contribuția Economică a Industriilor bazate pe Copyright în 
România”, menționat la capitolul 3.1. Studii naționale. 

Acești factori sunt prezentați în următorul tabel.
Tabelul	8.	Factori de copyright

 
IC 

– CORE
IC 

– Interdependente
IC 

– Parțiale
IC 

– Nededicate

Factor 
copyright 1,00 0,17 0,09 0,01

Sursa: „Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright  
la economia națională pentru perioada 2006-2009”, 2010

4.6 Factori externi de influență
Factorii externi de influență luați în calcul sunt:

 ¾ Indexul Internațional al Drepturilor de 
Proprietate Intelecutuală (IPRI)

 ¾ Indexul Libertății Economice
 ¾ Indexul Global al Competitivității
 ¾ Indexul Global al Inovării
 ¾ Indicele de Cercetare și Dezvoltare

4.6.1 Indexul Internațional al Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală

Indicele Internațional al Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală este calculat anual de către Americans for 
Tax Reform’s Property Rights Alliance. Acest index face un 
clasament al țărilor din întreaga lume, pe baza a trei factori: 
starea mediului juridic și politic, drepturile de proprietate fizică 
și drepturile de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește România, indexul IPRI a rămas neschimbat 
în 2014, cu un scor de 5,3. Scorul IPRI nu s-a schimbat din 2012, 

iar în 2014, România a ocupat locul 50 la nivel mondial și al 7-lea 
în Europa Centrală / Europa de Est și Asia Centrală. 

Graficul	4.	Scorul IPRI în România

Sursa: pagina web a International Property Rights Index,  
www.internationalpropertyrightsindex.org

4.6.2 Indexul Libertății Economice

Indicele Libertății Economice este un indice anual creat de 
The Heritage Foundation și The Wall Street Journal în 1995 
pentru a măsura gradul de libertate economică în țările lumii. 
Creatorii indicelui au avut o abordare similară a lui Adam 
Smith în Avuția Națiunilor, conform căruia „instituțiile de bază 
care protejează libertatea indivizilor de a urmări propriile 
interese economice conduc la o mai mare prosperitate pentru 
o societate mai mare”2.

În anul 2008, definiția acestui index a fost următoarea: „Cea 
mai înaltă formă de libertate economică prevede un drept 
absolut de proprietate, îndeplinirea totală a libertăților de 
circulație pentru muncă, capital și bunuri, precum și o absență 
absolută a constrângerii de libertate economică dincolo de 
măsurile necesare pentru ca cetățenii să-și protejeze și să 
mențină libertatea în sine”3. 

2  The Heritage Foundation.

3  The Heritage Foundation.
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Indexul este compus din zece factori, după cum urmează:
 ¾ Libertatea în derularea de afaceri;
 ¾ Libertatea comerțului;
 ¾ Libertatea monetară;
 ¾ Cheltuielile guvernului;
 ¾ Libertatea fiscală;
 ¾ Drepturi de proprietate;
 ¾ Libertatea investițiilor;
 ¾ Libertatea financiară;
 ¾ Libertatea față de corupție;

 ¾ Libertatea forței de muncă.
În anul 2015, indicele libertății economice pentru România este 

de 66,6, în timp ce locul ocupat de țara noastră la nivel mondial 
este 57. Scorul este cu 1,1 puncte mai bun decât anul trecut, 
reflectând îmbunătățiri în libertatea față de corupție, libertatea 
muncii, precum și gestionarea cheltuielilor guvernamentale care 
contrabalansează declinul în libertatea de afaceri. România este 
pe locul 27 din 43 de țări din regiunea Europei, iar scorul său 
general este mai mare decât media mondială.

Evoluția acestui indicator este reflectată în următorul 
grafic.

Graficul	5.	Evoluția Indicatorului Libertății Economice în România

Sursa: The Heritage Foundation
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Cu o creștere constantă în ultimii cinci ani, România se 
alătură tendinței de creștere înregistrate în Europa de Est. 
Din 2011, libertatea economică din România s-a îmbunătățit 
cu aproape 2,0 puncte. Progresele în șase dintre cele zece 
libertăți economice includ progrese deosebit de impresionante 
în reducerea corupției și slăbirea legislației muncii. În Indicele 
2015, România și-a atins punctajul cel mai mare înregistrat 
vreodată.

4.6.3 Indexul Global al Competitivității

Acest index a fost inițiat și este calculat de către Forumul 
Economic Mondial (World Economic Forum). Acesta evaluează 
cadrul competitivității a 144 de economii naționale, oferind o 
perspectivă asupra factorilor de productivitate și prosperitate 
a lor. Competitivitatea este definită ca un set de instituții, 
politici și factori care determină nivelul de productivitate al 
unei țări. Nivelul de productivitate, la rândul său, stabilește 
nivelul de prosperitate, care poate fi câștigat de o economie.

Conform Global Competitiveness Report 2014-2015, 
România ocupă locul 59 din 144, în staționare față de anul 
2014. Conform acestui raport, economiile naționale se află în 
trei stadii de evoluție și două perioade de tranziție de la un 
stadiu la altul:

 ¾ Stadiul 1: Economii bazate pe factori de tranziție;

 ¾ Tranziție de la Stadiul 1 la Stadiul 2;

 ¾ Stadiul 2: Economii bazate pe eficiență;

 ¾ Tranziție de la Stadiul 2 la Stadiul 3;

 ¾ Stadiul 3: Economii bazate pe inovare.
Conform raportului, România se află în Stadiul 2: economii 

bazate pe eficiență.

4.6.4 Indexul Global al Inovării

Acesta a fost dezvoltat de către Johnson Cornell 
University, INSEAD-Business School for the World și WIPO. 
Recunoscând rolul esențial al inovării ca motor de creștere 
economică și prosperitate, precum și necesitatea unei viziuni 
orizontale de inovare pronunțată a economiilor dezvoltate 
și emergente, acest index include indicatori care depășesc 
măsurile tradiționale de cuantificare a inovării (cum ar fi 
nivelul de cercetare și dezvoltare). În fapt, acest index este 
unul deosebit de complex, folosind 81 de indicatori pentru a 
evalua capacitățile de inovare și rezultate măsurabile a 143 de 
economii naționale.

Indexul Global al Inovării se bazează pe șapte piloni 
principali:

1. Instituții;
2. Capital uman și cercetare;
3. Infrastructură;
4. Gradul de sofisticare a piețelor;
5. Gradul de sofisticare a activităților economice;
6. Cunoaștere și tehnologii;
7. Rezultate creative.
Conform acestui clasament, România se află în prezent pe 

locul 55, având totuși o poziție slabă în interiorul Europei. În 
acest clasament, Elveția ocupă primul loc, urmată de Marea 
Britanie și Suedia. Ungaria ocupă locul 35, în timp ce Polonia 
se află pe locul 45, iar Cehia deține locul 26.

4.6.5 Indicele de Cercetare și Dezvoltare

Industriile creative ale unei țări depind într-o pondere 
însemnată de capacitatea de cercetare și dezvoltare. Aici 
sunt incluse atât cheltuielile efectuate în acest domeniu, cât 
și numărul de cercetători și facilități de cercetare. Rezultatele 
acestei activități pot fi preluate mai departe în cadrul producției 
de bunuri și servicii de copyright. 
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Studiul WIPO din 2012 folosește la acest capitol datele 
furnizate de către Banca Mondială. Cheltuielile pentru 
cercetare și dezvoltare sunt cheltuieli curente și de capital 
(public și privat) asupra muncii creative depuse sistematic 
pentru a spori cunoașterea, inclusiv cultura și societatea, 
precum și utilizarea de cunoștințe pentru noi aplicații.

Conform datelor Băncii Mondiale, România cheltuiește cca 
1% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, un nivel extrem de 
redus.

În cadrul studiului, se va realiza gradul de corelare a 
contribuțiilor de copyright la PIB-ul României cu indicatorii 
prezentați mai sus în vederea identificării modului în care 
aceștia influențează rezultatele	obținute.

5. Rezultate privind principalii indicatori economici 
În cadrul acestui capitol, vor fi analizați principalii indicatori 

economici care arată contribuția sectoarelor culturale și 
creative la economia națională. Vor fi analizați atât indicatori 
globali, sintetici (cum ar fi de exempu cifra de afaceri, numărul 
de angajați sau profitul), cât și o serie de indicatori analitici, 
care arată eficiența acestor sectoare (productivitatea muncii 
sau rentabilitatea). De asemenea, se va avea în vedere analiza 
în dinamică a acestor indicatori.

În același timp, vor fi analizate și evoluția și structura 
numărului de companii din acest domeniu.

În urma acestei analize, se pot trage o serie de concluzii 
despre evoluția SCC din sectorul privat în perioada 2011-
2015, respectiv dacă au avut parte de un context economic 
favorabil și dacă au reușit să performeze în cadrul acestuia. Se 
poate vedea și dacă aceste sectoare sunt atrăgătoare pentru 
eventuali investitori privați sau pentru alocarea de fonduri 
publice.

5.1 Dinamica și structura 
numărului de firme

Numărul total de firme a înregistrat o creștere substanțială 
în perioada 2011-2015, respectiv de la cca 42.000 în anul 2011 
la aproape 61.000 în anul 2015 (cca 45%). 

Graficul	6.	Evoluția numărului de firme

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Creșterea a avut loc atât per total SCC, cât și pentru 
fiecare subsector în parte. Cel mai mare număr de firme se 
înregistrează în subsectorul Software, IT și jocuri electronice, 
unde numărul de firme ajunge la 12.705 în anul 2015. Cele 
mai puține firme se află în domeniul Patromoniu cultural, dar 
acest lucru se explică prin faptul că cea mai mare activitate a 
acestui subsector este realizată de sectorul public și nu de cel 
privat. Cea mai mare parte a firmelor din acest subsector își 
desfășoară activitatea în domeniul gestionării monumentelor, 
clădirilor istorice și a altor obiective de tip turistic. 



  23Rezultate privind principalii indicatori economici  

În ceea ce privește subsectorul Artizanat și meșteșuguri, 
trebuie menționat faptul că din total firme înregistrate cu 
codurile CAEN menționate pentru această grupă, au fost luate 
în calcul numai 9%, conform factorului de copyright menționat 
la capitolul de metodologie. Desigur, aceasta este doar o 
aproximare, fiind extrem de dificil de precizat clar care este 
procentul de firme cu activitate de artizanat și meșteșuguri 
sau care este procentul activității lor globale alocat acestui 
subsector. Cu toate acestea, factorul de 9% poate fi considerat 
unul prudențial, iar cifrele indică, indiferent de ce pondere ar fi 
folosită, un trend ascendent, respectiv o creștere cu cca 42% 
în anul 2015 față de anul 2011. 
Tabelul	9.	Evoluția numărului de firme și structura acestora 
pe subsectoare

Subsector 2011 2012 2013 2014 2015

Arhive și biblioteci 180 226 269 317 374

Carte și presă 4.466 4.849 5.184 5.438 5.557

Arte vizuale 4.522 5.039 5.512 6.103 6.756

Artele spectacolului 3.110 3.687 4.276 4.873 5.848

Audiovizual și media 3.212 3.553 3.899 4.232 4.538

Software, IT, jocuri 7.822 8.835 9.914 11.145 12.705

Arhitectură 3.419 3.686 3.792 3.983 4.127

Publicitate 4.874 5.511 6.119 6.692 7.095

Patrimoniu cultural 60 63 64 64 62

Artizanat și meșteșuguri 7.813 8.734 9.600 10.384 11.127

Cercetare-dezvoltare 520 631 653 704 759

TOTAL 42.009 46.826 51.295 55.949 60.963

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Graficul de mai jos confirmă dinamica excelentă a numărului 
de firme SCC, respectiv o creștere anuală permanentă, 
ajungând în anul 2015 la 145,1% comparativ cu anul 2011. 
Creșterea a fost una graduală cu cca 10% în fiecare an. Toate 
subsectoarele au cunoscut o creștere în acest orizont de timp 
și au contribuit la acest trend. 

Graficul	7.	Dinamica numărului de firme comparativ cu 2011

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Evident, au existat subsectoare cu o creștere mai mare 
decât cea a mediei SCC. De exemplu, firmele din subsectorul 
Arhive și biblioteci au cunoscut o creștere de 207,8% în 2015 
față de 2011. Acest rezultat este pus în bună măsură pe seama 
înființării de companii în domeniul arhivării de documente 
(inclusiv arhivare electronică). Urmează în clasament Artele 
spectacolului cu 188%. Tendința se datorează într-o pondere 
semnificativă creșterii numărului de spectacole, expoziții, 
târguri și activități recreative. În fine, o creștere substanțială 
se înregistrează și în domeniul IT, respectiv 162,4%, reafirmând 
astfel atractivitatea deosebită a acestui sector economic din 
România pentru investitorii privați. 

La polul opus, Patrimoniul cultural a înregistrat o evoluție 
modestă, respectiv o creștere de numai 103,3% în 2015 față 
de 2011, evident pe seama faptului că acest subsector este 
dominat de către sectorul public, care nu apare în baza de 
date folosită pentru prezentul studiu. 
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Graficul	8.	Evoluția numărului de firme pe subsectoare de 
creștere rapidă

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Per ansamblu se poate observa clar că sectoarele culturale 
și creative sunt generatoare de companii private, care au 
potențial în creșterea numărului de locuri de muncă și a 
activității economice (lucru care va fi analizat în subcapitolele 
următoare). Aceste sectoare nu sunt numai o sursă de 
cultură și educare a publicului, dar și o sursă clară de creștere 
economică la nivel național. 

Din acest punct de vedere, este utilă și o analiză a structurii 
numărului de companii din punctul de vedere al dimensiunii 
lor, respectiv:

• Microîntreprinderi: firme cu maxim 9 salariați sau cifră 
de afaceri mai mică sau egală cu 2 milioane de euro;

• Întreprinderi mici: firme care au între 10 și 49 de 
angajați sau cifră de afaceri mai mică sau egală cu 
10 milioane de euro;

• Întreprinderi mijlocii: firme care au între 50 și 249 de 
angajați sau cifră de afaceri mai mică sau egală cu 50 
de milioane de euro.

• Întreprinderi mari: firme cu cel puțin 250 de angajați și 
cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro.

Conform datelor analizate, la nivelul anului 2015, din 
totalul de aproape 59.000 de companii, peste 99% sunt IMM-
uri (întreprinderi mici și mijlocii). În cadrul acestora predomină 
microîntreprinderile, cu 91% din total. Numărul de firme mari 
este foarte mic (doar 183 în total 2015), predominând cele din 
domeniul IT, unde există investiții mari atât cu capital străin, 
cât și cu capital autohton. Prezența mare a IMM-urilor arată 
potențialul SCC pentru deschiderea de afaceri mici, de nișă, 
bazate în special pe creativitate.
Tabelul	10.	Structura companiilor SCC în funcție de mărime

Subsector MICRO MICĂ MIJLOCIE MARE TOTAL

Arhive și biblioteci 344 28 2 0 374

Carte și presă 4.973 496 83 5 5.557

Arte vizuale 6.441 294 20 1 6.756

Artele spectacolului 5.715 121 12 0 5.848

Audiovizual și media 4.298 198 33 9 4.538

Software, IT, jocuri 11.673 803 181 48 12.705

Arhitectură 4.011 111 5 0 4.127

Publicitate 6.714 341 34 6 7.095

Patrimoniu cultural 50 10 2 0 62

Artizanat și meșteșuguri 9.013 1.466 538 110 11.127

Cercetare-dezvoltare 665 62 28 4 759

TOTAL 53.897 3.930 938 183 58.948
Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Din punctul de vedere al evoluției, IMM-urile urmează 
evident același trend cu cel al numărului total de firme, având 
în vedere ponderea covârșitoare în total. Pot fi date ca exemplu 
microîntreprinderile din domeniul Arhive și biblioteci, care 
practic își dublează numărul în intervalul de timp menționat 
(344 de firme în 2015, comparativ cu 169 de firme în 2011). În 
domeniul Artelor spectacolului, numărul de microîntreprinderi 
crește de la 3.009 în 2011 la 5.715 în 2015, arătând evoluția 
spectaculoasă a acestui domeniu.

Importanța IMM-urilor în cadrul sectoarelor culturale și 
creative este recunoscută și evidențiată și de către Comisia 
Europeană, care a anunțat, pe 30 iunie 2016, lansarea 
împreună cu Fondul European de Investiții a unei noi scheme de 
garantare a creditelor bancare în valoare de 121 de milioane 
de euro.4 Această schemă urmează să sprijine peste 10 mii 
de IMM-uri care își desfășoară activitatea în diferite sectoare, 
precum film, televiziune, animație, jocuri video și multimedia, 
muzică, literatură, arhitectură etc. 

5.2 Cifra de afaceri
Cifra de afaceri a fost într-o creștere continuă în intervalul 

de timp analizat, respectiv de la 29,8 mil. lei în 2011 la 41,5 
mil. lei în 2015. Aceasta reprezintă o creștere de 39,5%, ceea 
ce demonstrează deplin expansiunea sectoarelor culturale și 
creative. Creșterea are loc în fiecare an al analizei, neexistând 
declin în niciun an de prognoză. Aceasta indică o creștere a 
cererii de bunuri și servicii culturale și creative la nivel național. 
Cererea poate fi pusă pe seama unei creșteri a consumului 
gospodăriilor, respectiv a emancipării populației și a creșterii 
veniturilor sale. De asemenea, cererea poate veni și din exterior, 
respectiv o creștere a exporturilor. Analiza creșterii veniturilor 
populației și corelarea acesteia cu evoluția cifrei de afaceri va 
fi realizată în cadrul acestei secțiuni, iar analiza exporturilor se 
va face în cadrul capitolului următor. 

4   Conform comunicatului Băncii Europene de Investiții, publicat pe 
pagina oficială a acesteia: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/
news/2016/cultural_creative_sectors_guarantee_facility.htm 

Graficul	9.	Cifra de afaceri SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Din punctul de vedere al ponderii pe subsectoare, de 
departe cel mai performant este cel al IT-ului, cu o pondere de 
41% din total. Se remarcă de asemenea sectorul de Carte și 
presă (13%), Publicitate (13%) și Audiovizual și media (11%). 
Sectorul de Carte și presă s-a dezvoltat și datorită creșterii 
cererii la export pentru aceste bunuri, fapt reliefat în capitolul 
următor. Cu toate acestea, IT cunoaște o expansiune mare 
atât în cifre absolute, cât și în cifre relative. Astfel, în 2011 
cifra de afaceri a acestui sector a crescut de la 8.500 mil. lei 
la 16.800 mil. lei, iar ca pondere în total de la 28,7% la 41%. 
Aceasta a condus la scăderea ponderii altor sectoare în total. 
De exemplu, Publicitatea deținea 28% din total în anul 2011, 
iar Carte și presă avea o pondere de 16%. 
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Graficul	10.	Ponderea cifrei de afaceri pe subsectoare

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.2.1 Concentrarea cifrei de afaceri în SCC

Această analiză are în vedere dacă anumite sectoare ocupă 
o pondere foarte ridicată în total sau dacă cifra de afaceri este 
relativ uniform repartizată în cadrul SCC. Pentru acest scop se 
vor alege două rate:

 ¾ CR4 – rata de concentrare 4, respectiv ponderea 
primelor 4 coduri CAEN în total;

 ¾ CR8 – rata de concentrare 8, respectiv ponderea 
primelor 8 coduri CAEN în total.

Deși acest tip de analiză este efectuat de regulă pentru a 
vedea tendințe de monopol în anumite industrii, în cazul de 
față ea are rolul de a evidenția dacă un sector contribuie în 
mod dominant la crearea de cifră de afaceri. Dacă acesta ar 
fi cazul, atunci indică o vulnerabilitate deoarece în ipoteza că 
un anumit domeniu de activitate sau subsector ar cunoaște 

un regres masiv, cifra de afaceri totală a SCC ar fi afectată 
și aceste sectoare ar risca să intre într-un declin economic 
periculos. 

Analiza a fost efectuată pentru anii 2011 și 2015 pentru 
a vedea care a fost evoluția în timp a acestor rate de 
concentrare. În anul 2011, CR4 este de 50,7%, cu o echilibrare 
relativă a respectivelor coduri CAEN. Primele trei coduri CAEN 
se situează fiecare în parte între 12,2% și 15,8%. CR8 este 
de 67,4%, motiv pentru care se poate vorbi de o oarecare 
concurență a diverselor domenii de activitate în generarea 
cifrei de afaceri pentru acest an. 

Din punctul de vedere al subsectoarelor SCC, tabelul relevă 
o varietate de activități, respectiv 5 subsectoare SCC din total 
8 coduri CAEN. Se poate vorbi astfel de o situație echilibrată 
din acest punct de vedere. 
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Tabelul	11.	Concentrarea cifrei de afaceri, 2011

CAEN Domeniu Categorie  
SCC

CA 
(mii lei)

6201
Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client)

IT 4.724.115

7311 Activități ale agențiilor de 
publicitate Publicitate 4.540.410

4778
Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate

Arte vizuale 3.639.348

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și presă 2.205.018

CR 4 50,7%

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 1.812.578

6020 Activități de difuzare a 
programelor de televiziune

Audiovizual și 
media 1.104.651

5829 Activități de editare a altor 
produse software IT 1.042.800

6209 Alte activități de servicii privind 
tehnologia informației

Audiovizual și 
media 1.022.957

CR 8 67,4%

TOTAL CA 2011   29.805.006

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În ceea ce privește anul 2015, rezultatele sunt prezentate 
în următorul tabel. Datele arată unele modificări în structura 
celor două rate de concentrare. Astfel, în CR4 a apărut încă un 
cod CAEN din grupa IT, iar codul CAEN de Carte și presă intră 
acum în componența CR8 . 

Un alt lucru care merită menționat este distanțarea codului 
CAEN 6201 față de celelalte. Dacă în 2011 ponderea sa în 
total era de 15,8%, în anul 2015 atinge valoarea de 23,1%. 
De altfel, primele trei coduri CAEN în 2015 se situează între 
8,9% și 23,1%, o diferență semnificativ mai mare decât cea 
înregistrată în 2011.

Totodată, sectorul IT capătă o amploare mai mare în totalul 
celor 8 coduri CAEN, cu o creștere de la 25,4% în 2011 la 36,6% 
în 2015.

Totuși, în general nu există modificări dramatice în 2015 
față de 2011 din punctul de vedere al componenței celor două 
rate. În structura celor două rate se găsesc aceleași coduri 
CAEN, chiar dacă un cod CAEN din grupa IT migrează din CR8 
în 2011 în CR4 în 2015. Toate cele 8 coduri CAEN se regăsesc 
în componența CR8 în ambii doi ani de analiză. Mai merită 
menționat faptul că Activitățile agențiilor de publicitate se 
mențin pe locul 2 atât în 2011, cât și în 2015.
Tabelul	12.	Concentrarea cifrei de afaceri, 2015

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

CA 
(mii lei)

6201
Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client)

IT 9.604.518

7311 Activități ale agențiilor de 
publicitate Publicitate 4.887.642

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 3.701.054

4778
Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate

Arte vizuale 3.083.657

CR 4 51,2%

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și presă 2.703.561

5829 Activități de editare a altor 
produse software IT 1.935.794

6209 Activități de editare a altor 
produse software

Audiovizual și 
media 1.443.434

6020 Activități de difuzare a 
programelor de televiziune

Audiovizual și 
media 1.417.122

CR 8 69,2%

TOTAL CA 2015   41.591.972

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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5.2.2 Topul subsectoarelor SCC în funcție de cifra 
de afaceri

Acest top are în vedere identificarea primelor 15 
subsectoare SCC în funcție de cifra de afaceri. În același timp, 
se va face o comparație cu rezultatele obținute în cadrul 
studiului „Industriile creative: potențial de creștere în România 
și în context european”, realizat pentru Institutul European 
din România de către Valentin Cojanu, Dragoș Pîslaru și Elena 
Botezatu. În cadrul acestui studiu, autorii au efectuat o analiză 
de pondere și dinamică a SCC în perioada 2009-2014. Astfel, în 
ierarhia codurilor CAEN SCC menționate, primul loc era ocupat 
în 2014 de către Activități de realizare a soft-ului la comandă 
cu 8.060 mil. lei, iar locul 15 a fost ocupat de Activități de 
editare a revistelor și periodicelor cu 342 mil. lei. 

La data redactării respectivului studiu, autorii nu au avut 
la dispoziție datele financiare ale anului 2015, motiv pentru 
care acest tip de analiză se va realiza în prezentul raport. De 
asemenea, se vor compara datele din 2015 din acest raport cu 
datele din 2014 din lucrarea autorilor deja menționați. 

Din graficul de mai jos se observă unele diferențe în 2015 
față de rezultatele din 2014 din studiul deja menționat. În 
primul rând există 4 coduri CAEN care nu sunt prezente în 
ierarhia studiului Cojanu și alții. Aceasta se datorează unor 
diferențe de metodologie și abordare. Astfel, două coduri 
CAEN sunt de comerț, iar celelalte două se referă la alte forme 
de învățământ și la cercetare-dezvoltare, care nu au făcut 
obiectul studiului IER.

Graficul	11.	Top 15 subsectoare SCC în 2015  
(mii lei cifră de afaceri)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Dincolo de aceste aspecte însă, se observă că în linii mari 
ierarhia se păstrează. Primele trei locuri revin Activităților de 
software la comandă, Activități ale agențiilor de publicitate 
și Activităților de consultanță în tehnologia informației. Topul 
este apoi diferit datorită celor 4 noi coduri CAEN prezente în 
acest studiu. Un alt fapt care se evidențiază constă în creșterea 
cifrei de afaceri în 2015 față de 2014. Pentru a reliefa mai bine 
acest lucru, s-a făcut un tabel comparativ cu valorile pentru 
codurile CAEN comune în ierarhie în cele două studii.
Tabelul	13.	Modificarea cifrei de afaceri în 2015 față de 2014

SUBSECTOR CA 2014  
(mii lei)

CA 2015  
(mii lei)

% 
modificare

6201 - Activități de realizare 
a soft-ului la comandă 
(software orientat client)

8.060.267 9.604.518 19,2%

7311 - Activități ale agențiilor de 
publicitate 4.426.309 4.887.642 10,4%

6202 - Activități de consultanță 
în tehnologia informației 3.445.623 3.701.054 7,4%

1812 - Alte activități de tipărire 
n.c.a. 2.809.382 2.703.561 -3,8%

5829 - Activități de editare a 
altor produse software 1.765.526 1.935.794 9,6%

6209 - Alte activități de servicii 
privind tehnologia 
informației

1.485.798 1.443.434 -2,9%

6020 - Activități de difuzare a 
programelor TV 1.320.285 1.417.122 7,3%

7111 - Activități de arhitectură 888.228 999.750 12,6%

5911 - Activități de producție 
cinematografică, video 
și de programe de 
televiziune

753.470 646.367 -14,2%

4762 - Comerț cu amănuntul al 
ziarelor și articolelor de 
papetărie

651.152 617.857 -5,1%

5811 - Activități de editare cărți 522.445 545.640 4,4%

Sursa: „Industriile creative: potențial de creștere în România și în context 
european”5, prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5  „Industriile creative: potențial de creștere în România și în context european”, 
realizat pentru Institutul European din România de către Valentin Cojanu, Dragoș 
Pîslaru și Elena Botezatu

5.2.3 Distribuția cifrei de afaceri pe regiuni de 
dezvoltare economică

Din punct de vedere geografic, s-a realizat o analiză pe 
regiuni de dezvoltare economică. Se observă o concentrare 
masivă a SCC în regiunea București-Ilfov, cu peste 60% din 
total cifră de afaceri. Diferența comparativ cu celelalte regiuni 
este imensă. În fapt, cu excepția regiunii Nord-Vest, cu o 
pondere de 11,6% din total, nicio regiune nu depășește și nici 
măcar nu se apropie de 10%. 
Tabelul	14.	Distribuția cifrei de afaceri pe regiuni

Regiune Cifra de afaceri (mii lei) Pondere

București-Ilfov 25.372.935 61,0%

Centru 2.861.519 6,9%

Nord-Est 2.108.814 5,1%

Nord-Vest 4.835.701 11,6%

Sud Muntenia 1.813.438 4,4%

Sud-Est 1.281.290 3,1%

Sud-Vest 1.464.193 3,5%

Vest 1.854.082 4,5%

Total 41.591.972 100,0%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În ceea ce privește componența cifrei de afaceri pentru 
regiunea București-Ilfov, cele mai performante subsectoare 
sunt reprezentate de:

• 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.: 1.701.992 mii lei;

• 5829 – Activități de editare a altor produse software: 
1.397.558 mii lei;

• 6020 – Activități de difuzare a programelor TV: 1.172.761 
mii lei;

• 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă: 
5.821.840 mii lei;
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• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației: 
3.005.974 mii lei;

• 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate:  
3.970.660 mii lei.

Cele șase subsectoare reprezintă practic 41% din cifra 
totală SCC, fapt ce explică această concentrare masivă 
a industriilor creative în regiunea București-Ilfov. Merită 
menționat de asemenea faptul că, de exemplu, activitățile 
de realizare a softului la comandă reprezintă 60% din total 
valoare a acestui subsector. O	situație	și	mai	edificatoare	
o	 reprezintă	Activitățile agențiilor de publicitate, care în 
București-Ilfov	realizează	peste	80%	din	total	cifră	de	afaceri	
a	acestui	subsector.
Graficul	12.	Repartiția	cifrei	de	afaceri	pe	regiuni	în	2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Având în vedere aceste rezultate, este clar că se impune 
o încurajare a SCC în celelalte 7 regiuni de dezvoltare 
economică. Din acest punct de vedere, este bine-venită 
inițiativa Programului Regional Operațional 2014-2020 de a 
stimula investițiile în industriile culturale și creative. La data 
redactării acestui raport, conform Ghidului Solicitantului în 
variantă consultativă, industriile SCC ocupă poziția a doua ca 
prioritate de investiție (dintr-un total de trei poziții). Este pentru 

prima oară când ele sunt separate de alte industrii cu tradiție 
în România, cum ar fi turismul, care deține locul al treilea ca 
prioritate de investiții. 

De asemenea, Programul POR 2014-2020 prin Axa 2, care 
este dedicată investițiilor realizate de către IMM, exclude total 
regiunea București-Ilfov datorită gradului său de dezvoltare. Ca 
atare, se creează un cadru în care companiile SCC din celelalte 
regiuni să aplice pentru proiecte cu fonduri nerambursabile și 
astfel să reducă decalajul imens față de București-Ilfov.

5.2.4 Analiza cifrei de afaceri prin corelație cu 
evoluția veniturilor și cheltuielilor populației 

Unul dintre factorii posibili care au influențat creșterea cifrei 
de afaceri în industriile SCC îl reprezintă creșterea veniturilor 
populației, însoțit de o posibilă modificare a structurii de 
consum. Mai precis, se va analiza creșterea veniturilor 
populației în perioada 2011-2015 și dacă a avut loc o creștere 
a ponderii cheltuielilor pentru cultură și recreere. 

Pentru această analiză, au fost folosite datele Institutului 
Național de Statistică (INS) referitoare la veniturile și cheltuielile 
gospodăriilor, precum și structura respectivelor cheltuieli. 
Ca sursă a datelor, au fost folosite comunicatele de presă 
furnizate de către INS, respectiv comunicatul de presă pentru 
trimestrul I al anului 2011 și comunicatul de presă pentru 
trimestrul IV al anului 2015, disponibile pe pagina oficială a 
institutului, respectiv www.insse.ro. 

Veniturile și cheltuielile populației  
în trimestrul I al anului 2011 

Conform datelor oficiale INS, veniturile totale medii lunare 
au reprezentat 2.318 lei/gospodărie sau 804 lei/persoană. 
Veniturile salariale și veniturile din activități independente 
reprezintă 50,2% din total. Evident, există diferențe între mediul 
urban și mediul rural. Astfel, veniturile totale medii din mediul 
urban au fost cu 25,9% mai mari decât cele ale gospodăriilor 
din mediul rural. 
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Cheltuielile	totale	ale populației au fost în acest trimestru 
de 2.098 de lei/lună/gospodărie sau 728 de lei/lună/persoană. 
Cea mai mare pondere este alocată cheltuielilor de consum 
(71,6%), în timp ce pentru investiții a fost alocat numai 0,4% din 
total. Evident, există diferențe în funcție de mediul de rezidență, 
cheltuielile medii lunare fiind cu 471 de lei/gospodărie mai mari 
în mediul urban decât în mediul rural.

Din punctul de vedere al structurii de consum, cea mai mare 
pondere a cheltuielilor este alocată Produselor agroalimentare 
și băuturilor nealcoolice (42,0%). La mare distanță urmează 

cheltuielile cu Locuința, utilități și alți combustibili (18,6%). 
Ponderea	cheltuielilor	pentru	recreere	și	cultură	a	fost	de	
3,3%.	Gospodăriile au alocat mai mulți bani pentru această 
categorie decât pentru Hoteluri, cafenele și restaurante (1,2%) 
sau Educație (0,7%). În același timp, cheltuielile pentru recreere 
și cultură sunt sensibil apropiate cu cele pentru Mobilier, 
dotarea și întreținerea locuinței (3,8%).

Populația	 rezidentă	 la	1	 ianuarie	2011	a	 fost	de	20,2	
milioane de persoane, tot conform datelor INS.

Graficul	13.	Structura cheltuielilor de consum  
în trimestrul I al anului 2011

Sursa: Institutul Național de Statistică

Veniturile și cheltuielile populației  
în trimestrul IV al anului 2015 

Conform datelor oficiale INS exprimate prin comunicatul de 
presă, veniturile totale medii lunare au reprezentat 2.862 de 

lei/gospodărie sau 1.079 de lei/persoană. Aceasta reprezintă o 
creștere în termeni nominali de 544 de lei/gospodărie/lună sau 
275 de lei/persoană/lună comparativ cu trimestrul I al anului 
2011. Veniturile salariale și veniturile din activități independente 
au cunoscut și ele o creștere în total venituri, atingând 59,3% 
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din total. Evident, și pentru această perioadă există diferențe 
între mediul urban și mediul rural. Astfel, veniturile totale medii 
din mediul urban au fost cu 38,4% mai mari decât cele ale 
gospodăriilor din mediul rural. Per total, se poate vorbi despre 
o	creștere	a	veniturilor	populației	în	trimestrul	IV	al	anului	2015	
comparativ	cu	trimestrul	I	al	anului	2011.

Cheltuielile	totale	ale populației au fost în acest trimestru 
de 2.537 de lei/lună/gospodărie sau 956 de lei/lună/persoană. 
Cea mai mare pondere este alocată din nou cheltuielilor de 
consum (71,3%), în timp ce pentru investiții a fost alocat numai 
0,3% din total. Și în această perioadă există diferențe în funcție 
de mediul de rezidență, cheltuielile medii lunare fiind cu 276,1 
lei/persoană mai mari în mediul urban decât în mediul rural.

Din punctul de vedere al structurii de consum, în trimestrul 
IV al anului 2015 cea mai mare pondere a cheltuielilor este 

alocată Produselor agroalimentare și băuturilor nealcoolice 
(36,8%). La mare distanță urmează cheltuielile cu Locuința, 
utilități și alți combustibili (18,3%). Ponderea	cheltuielilor	
pentru	recreere	și	cultură	a	fost	de	3,6%.	Gospodăriile au 
alocat mai mulți bani pentru această categorie decât pentru 
Hoteluri, cafenele și restaurante (1,7%) sau Educație (0,5%). 
O modificare substanțială o reprezintă scăderea ponderii 
cheltuielilor alocate produselor agroalimentare și băuturilor 
nealcoolice, respectiv de la 42,0% în trimestrul I al anului 2011 
la 36,8% în trimestrul IV al anului 2015. Redistribuirea s-a făcut 
relativ uniform către celelalte categorii.

Populația	rezindentă	la	1	ianuarie	2015	a	fost	de	19,87	
milioane de persoane, tot conform datelor INS, în scădere cu 
0,33 milioane de locuitori față de anul 2011.

Graficul	14.	Structura cheltuielilor de consum în trimestrul IV an 2015

Sursa: Institutul Național de Statistică
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Din datele prezentate mai sus, rezultă așadar o creștere 
a ponderii cheltuielilor pentru cultură și recreere în anul 2015 
comparativ cu anul 2011 pe baza creșterii veniturilor populației. 
Se poate vorbi atât despre o emancipare a consumului (ilustrat 
cel mai bine prin scăderea pronunțată cu 5,2% a cheltuielilor 
alocate produselor agroalimentare și băuturilor nealcoolice), 
cât și despre o creștere și diversificare treptată de produse 
și servicii culturale și recreative apărute pe piață. Acest fapt 
din urmă poate fi demonstrat prin creșterea numărului de 
companii SCC cu peste 47%. 

Pe baza datelor INS, s-a efectuat un calcul privind creșterea 
cheltuielilor populației alocate recreerii și culturii. Se observă 
că deși populația rezidentă a scăzut în 2015 cu 1,6% față de 
2011, creșterea veniturilor populației și a ponderii de cheltuieli 
pentru recreere și cultură a condus la o mărire substanțială a 
bugetului populației alocat acestor bunuri și servicii. Calculele 
indică o creștere de aproape 2,4 mld. lei. Deși la prima vedere 
ponderea pentru SCC cunoaște doar un spor mic (de la 3,3% la 
3,6%), în realitate ea reprezintă în termeni relativi o creștere de 
9,1% în intervalul de timp analizat. Iar aceasta se aplică unei 
creșteri cu 29,2% a cheltuielilor totale ale populației.
Tabelul	15.	Calculul cheltuielilor populației pentru recreere și 
cultură

Indicatori 2011 2015 % 
modificare

Populație (mil. locuitori) 20,20 19,87 -1,6%
Venituri populație (lei/
persoană/lună) 804 1.079 34,2%

Total venituri anuale (mii lei) 194.889.600 257.276.760 32,0%

Cheltuieli populație  
(lei/persoană/lună) 728 956 31,3%

Total cheltuieli anuale (mii lei) 176.467.200 227.948.640 29,2%

% alocat recreere și cultură 3,3% 3,6% 9,1%
TOTAL CHELTUIELI ANUALE 
RECREERE ȘI CULTURĂ (MII LEI) 5.823.418 8.206.151 40,9%

CREȘTERE CHELTUIELI ANUALE 
RECREERE ȘI CULTURĂ (MII LEI) 2.382.733 

 Sursă: prelucrare date INS

Creșterea cheltuielilor populației pentru bunuri și servicii de 
recreere și cultură de la 5.823 mil. lei în 2011 la 8.206 mil. lei în 
2015 (cu 40,9%) demonstrează ipoteza că acestea reprezintă 
un factor extrem de important care au condus la creșterea 
cifrei de afaceri per total SCC cu 11.756 mil. lei pentru această 
perioadă. Deși metodologia INS este diferită de metodologia 
din cadrul acestui studiu (de exemplu, activitățile IT nu sunt 
incluse în categoria recreere și cultură), totuși se poate vorbi 
de o creștere substanțială a cererii de consum în această 
perioadă cu impact direct și puternic asupra întregului sector 
de activitate SCC. 

5.3 Profitul net
Profitul industriilor SCC a cunoscut de asemenea o evoluție 

pozitivă în intervalul de timp analizat, respectiv de la 1.144 mil. 
lei la 3.638 mil. lei. Aceasta înseamnă o creștere de peste trei 
ori, indicând rezultate absolut remarcabile ale acestor industrii. 
Creșterea din 2015 este una deosebită, ritmul de creștere fiind 
mult mai mare decât al cifrei de afaceri. Astfel, comparația 
anilor 2014 și 2015 relevă o creștere a cifrei de afaceri de 1,09 
ori, în timp ce creșterea profitului este de 1,79 ori.

Graficul	15.	Proftul SCC (mii lei)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Trendul de creștere a profitului net al SCC este arătat și de 
următorul grafic. În anul 2012 are loc o scădere a profitului, 
urmând ca din anul 2013 trendul să fie unul ascendent. 
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Graficul	16.	Dinamica anuală a profitului SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Contribuția subsectorealor SCC la profitul net arată, ca și 
în cazul cifrei de afaceri, că sectorul IT este cel mai important 
pentru întregul interval 2011-2015. De altfel, în anul 2012, 
când are loc o scădere a profiturilor SCC comparativ cu anul 
2011, sectorul IT cunoaște în fapt o creștere. Din datele de mai 
jos se remarcă și faptul că există trei subsectoare cu pierderi 
în perioada 2011-2013, respectiv Artele spectacolului, Artele 
vizuale și Audiovizual și media. Începând cu anul 2014, Artele 
spectacolului intră în zona de profit, pierderi fiind înregistrate 
doar de cele două subsectoare menționate. Începând cu anul 
2015, toate cele 11 subsectoare înregistrează profit. 
Tabelul	16.	Distribuția profitului SCC pe subsectoare

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Arhive și biblioteci 51.528 45.431 50.499 51.983 88.078

Patrimoniu 
cultural 10.548 11.526 12.821 17.511 18.559

Meșteșuguri și 
artizanat 47.819 43.788 47.216 68.182 80.365

Artele spectacolului -8.198 -6.329 -2.604 11.553 95.456

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Arhitectură 57.983 46.970 45.802 111.286 153.679

Carte și presă 132.925 64.956 163.449 296.291 382.973

Arte vizuale -74.708 -129.469 -8.326 -76.685 192.710

Audiovizual și 
media -30.282 -91.648 -78.935 -7.546 243.037

Publicitate 194.755 118.887 230.739 245.497 432.637

IT 728.487 849.229 970.262 1.274.031 1.878.930

Cercetare 33.884 27.655 36.527 35.676 72.219

TOTAL 1.144.739 980.997 1.467.450 2.027.780 3.638.643

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În ceea ce privește structura celor trei subsectoare cu 
pierderi, situația este diferită de la activitate la activitate. 
Nu toate codurile CAEN au aceleași performanțe, existând 
activități care au înregistrat profit. În continuare se prezintă 
rezultatele obținute pentru anul 2012, care a înregistrat cea 
mai mare scădere a rezultatului net.

În ceea ce privește artele spectacolului, de exemplu, 
există diferențe între activitățile de spectacol propriu-zise 
și activitățile cu caracter recreativ. În fapt, activitățile de 
creație și interpretare artistică obțin profituri nete în 2012. 
Activitățile care aduc pierderi sunt cele de gestionare a sălilor 
de spectacole și cele cu caracter recreativ.
Tabelul	17.	Structura	profitului	Artele spectacolului pe 
activități

Subsector – ARTELE SPECTACOLULUI Profit (mii lei)
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 15.179 
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 6.188 
9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică 

(spectacole) 1.391 

9003 - Activități de creație artistică 11.409 
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole -5.693 
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții -5.617 
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. -29.366 
9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 180 

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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În cazul artelor vizuale, există o activitate cu impact 
deosebit de mare, respectiv Comerțul cu amănuntul al altor 
bunuri noi, care nu este tocmai o activitate de bază a acestei 
categorii, ci mai degrabă o activitate suport. Se remarcă 
faptul că Activitățile de design specializat înregistrează 
profit în anul 2012, dar și că profitul din această activitate 
depășește pierderile înregistrate de Activitățile fotografice și 
Învățământul în domeniul sportiv și recreațional. 
Tabelul	18.	Structura	profitului	Artele vizuale pe	activități

Subsector – ARTELE VIZUALE Profit (mii lei)

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi -135.647 

7410 - Activități de design specializat 9.250 

7420 - Activități fotografice -2.849 

8552 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional -224 

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În cazul Audiovizualului și media, situația este totuși diferită. 
Aici, cele mai mari pierderi sunt înregistrate de Activitățile de 
difuzare a programelor TV, un aport important fiind adus în 
acest sens de o serie de trusturi media la nivel național. Nu 
numai activitățile de difuzare a programelor TV au suferit 
pierderi, dar și cele de producție (-25.576 mii lei). La polul 
celălalt, activitățile de proiecție filme și de distribuție cinema, 
video și programe TV, precum și de realizare a înregistrărilor 
audio obțin profit în anul 2012.

În cadrul acestei grupe, cel mai mare profit este înregistrat 
de Alte activități de servicii privind tehnologia informației 
(86.322 mii lei), cu rezultate mult mai bune decât restul 
codurilor CAEN din această grupă. O explicație constă în faptul 
că aceste activități, deși sunt încadrate în Audiovizual și media, 
în fapt ele sunt activități din sfera IT-ului, unde se obțin cele 
mai bune rezultate din cadrul SCC.

Graficul	17.	Rezultatul net al subsectorului Audiovizual și 
media în 2012

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Din punctul de vedere al structurii profitului SCC, cel mai 
important subsector este cel al IT-ului, care deține o pondere 
de 51,6% din total, ceea ce reprezintă peste 1,8 mld. lei. Pe 
locurile următoare se situează Publicitatea cu 11,9% și Carte și 
presă cu 10,5%. Celelalte subsectoare se situează la o distanță 
mare, niciunul dintre acestea neatingând pragul de 10%. 
Aceasta se datorează și celor trei subsectoare menționate mai 
sus: Artele spectacolului, Arte vizuale și Audiovizual și media. 
Astfel, deși toate cele trei subsectoare intră în zona de profit în 

2015, ele nu pot reduce într-un an decalajul de profitabilitate 
creat în ceilalți patru ani de analiză. 

Cu toate acestea, este demn de remarcat revirimentul 
Artelor vizuale și al Audiovizualului și media, profitul fiecăruia 
dintre cele două subsectoare reușind să-l depășească pe cel 
al Arhitecturii, care obținuse profit an de an în perioada 2011-
2015. Este important de văzut în viitor dacă acest an a fost 
unul conjunctural sau într-adevăr acest segment poate genera 
rezultate financiare notabile pe termen mediu și lung.

Graficul	18.	Structura profitului net SCC pe subsectoare în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.3.1 Concentrarea profitului în SCC

Ca și în cazul cifrei de afaceri, se va realiza o analiză a 
concentrării profitului SCC prin utilizarea a două rate: CR 4 
(rata de concentrare a primelor 4 coduri CAEN) și CR8 (rata 
de concentrare a primelor 8 coduri CAEN). Motivul este de 
a observa dacă există anumite activități care concentrează 
profit sau mai degrabă există o repartiție relativ uniformă a 

acestuia. Se va realiza și o analiză în dinamică a concentrării 
pentru a surprinde modificările apărute în 2015 față de 2011. 

În anul 2011, se observă o concentrare masivă a primelor 
4 coduri CAEN (72,3%), ceea ce denotă o vulnerabilitate 
a industriilor culturale și creative din punctul de vedere al 
profitului. Se observă că trei dintre cele patru coduri CAEN din 
structura CR4 aparțin sectorului IT, ceea ce reprezintă un risc 
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în sensul în care dacă ar avea loc un declin al acestor industrii, 
profitului per total SCC ar fi în pericol. Valoarea CR8 este și 
mai îngrijorătoare, deoarece atinge 96,3%, ceea ce înseamnă 
că restul codurilor CAEN au o contribuție foarte redusă la 
formarea profitului. Și în structura CR8 regăsim un cod CAEN 
al sectorului IT (Prelucrarea datelor, administrarea paginilor 
web), ceea ce întărește afirmația de mai sus că industriile SCC 
prezintă o dependență foarte mare față de acest domeniu din 
punctul de vedere al profitului.
Tabelul	19.	Concentrarea profitului SCC în 2011

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Profit 
(mii lei)

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 437.566

7311 Activități ale agențiilor de 
publicitate Publicitate 187.056

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 111.782

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 91.498

CR 4 72,3%

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 82.375

5813 Activități de editare a ziarelor Carte și 
presă 68.764

6209 Alte activități de servicii privind 
tehnologia informației

Audiovizual 
și media 64.870

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 57.983

CR 8 96,3%

TOTAL Profit 2011   1.144.739

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Având în vedere situația anului 2011, este foarte important 
să vedem care a fost evoluția CR4 și CR8 în anul 2015. Situația 
în 2015 este mult mai bună, având loc o reducere considerabilă 
față de anul 2011, chiar dacă în continuare cele două rate sunt 
dominate de IT. Faptul că CR4 scade de la 72,3% în 2011 la 

54,3% în 2015, iar CR8 de la 96,3% la 77,0% pentru același 
interval de timp indică o reducere a dependenței față de cele 
mai puternice coduri CAEN și faptul că celelalte coduri CAEN 
au o importanță semnificativă în generarea profitului SCC. 

Din punctul de vedere al structurii celor două rate, se observă 
unele modificări. Astfel, codul 5829 – Activități de editare a 
altor produse software „cade” din CR4 în CR8 în anul 2015, 
făcând loc unui cod CAEN nou, respectiv 1812 – Alte activități 
de tipărire n.c.a. De asemenea, în CR8 își face apariția un nou 
cod CAEN, respectiv 4778 – Comerț cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specializate, care în fapt reprezintă o 
activitate suport pentru activitățile de producție SCC. 
Tabelul	20.	Concentrarea profitului SCC în 2015

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Profit (mii 
lei)

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 937.126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393.424

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 368.322

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și 
presă 276.723

CR 4 54,3%

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 276.204

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 262.742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153.679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate

Audiovizual 
și media 134.666

CR 8 77,0%

TOTAL Profit 2015   3.638.643

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.3.2 Topul subsectoarelor SCC în funcție de 
profitul net

Ca și în cazul cifrei de afaceri, s-a efectuat un top al primelor 
15 coduri CAEN din punctul de vedere al profitului net. 
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Graficul	19.	Top 15 subsectoare cu profit în 2015 (mii lei)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În acest top se remarcă evident activitățile IT, în special 
6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (cu profit 
net de peste 900 mil. lei) și 6202 – Activități de consultanță 
în tehnologia informației (cu un profit net de peste 368 mil. 
lei). În același timp se observă și apariția unor coduri CAEN 
care nu au mai fost prezente în alte metodologii, respectiv 
două coduri CAEN din domeniul învățământului și cercetării-
dezvoltării, respectiv:

 ¾ 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a. (68.158 mii lei);

 ¾ 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 
inginerie (60.743 mii lei).

În tabelul următor s-a făcut o comparare a rezultatelor 
codurilor din top 15 în 2015 cu rezultatele obținute în 
anul 2011. Se observă creșteri foarte mari la majoritatea 
codurilor. Deosebită este creșterea de profit pentru 1812 – 
Alte activități de tipărire n.c.a., respectiv 2.432%, sau pentru 
6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a 
mijloacelor de calcul, respectiv 1.803,7%. Toate cele 15 coduri 
CAEN au cunoscut creșteri de profit în această perioadă, iar 
două dintre ele (CAEN 5778 și CAEN 6020) erau chiar pe 
pierdere în 2011.
Tabelul	21.	Profit activități SCC în 2011 și 2015

SUBSECTOR Profit 2011 
(mii lei)

Profit 2015 
(mii lei)

% 
modificare

6201 - Activități de realizare 
a soft-ului la comandă 
(software orientat client)

437.566 937.126 114,2%

7311 - Activități ale agențiilor 
de publicitate 187.056 393.424 110,3%

6202 - Activități de consultanță 
în tehnologia informației 111.782 368.322 229,5%

1812 - Alte activități de tipărire 
n.c.a. 10.929 276.723 2.432,0%

6311 - Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor 
web

82.375 276.204 235,3%
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SUBSECTOR Profit 2011 
(mii lei)

Profit 2015 
(mii lei)

% 
modificare

5829 - Activități de editare a 
altor produse software 91.498 262.742 187,2%

7111 - Activități de arhitectură 57.983 153.679 165,0%

4778 - Comerț cu amănuntul 
al altor bunuri noi, în 
magazine specializate

-78.036 134.666 272,6%

6209 - Alte activități de servicii 
privind tehnologia 
informației

64.870 98.436 51,7%

6020 - Activități de difuzare a 
programelor TV -79.591 82.077 203,1%

8559 - Alte forme de 
învățământ n.c.a. 49.490 68.158 37,7%

7219 - Cercetare-dezvoltare în 
alte științe naturale și 
inginerie

35.241 60.743 72,4%

7312 - Servicii de reprezentare 
media 7.699 39.214 409,3%

7410 - Activități de design 
specializat 5.223 38.214 631,6%

6203 - Activități de 
management (gestiune 
și exploatare) a 
mijloacelor de calcul

1.941 36.944 1.803,7%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.3.3 Distribuția profitului net pe regiuni de 
dezvoltare economică

Și în cazul profitului net, concentrarea cea mai mare are 
loc în regiunea București-Ilfov, cu 57,7% din total. Urmează 
regiunea Nord-Vest cu 11,1% (singura care depășește 10%) 
și reginea Centru cu 8,0%. Nu există diferențieri notabile 
comparativ cu rezultatele obținute la cifra de afaceri, existând 
diferențe regionale foarte mari între București-Ilfiov și restul 
regiunilor. 

Tabelul	22.	Distribuția profitului net pe regiuni, 2015

Regiune Profitul net (mii lei) Pondere

București-Ilfov 2.099.872 57,7%
Centru 292.411 8,0%

Nord-Est 219.800 6,0%
Nord-Vest 403.609 11,1%

Sud Muntenia 153.271 4,2%
Sud-Est 113.718 3,1%
Sud-Vest 176.699 4,9%

Vest 179.262 4,9%
Total 3.638.643 100,0%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Un exemplu al concetrării deosebite în această regiune îl 
constituie faptul că profitul net al codului CAEN 6201 – Activități 
de realizare a soft-ului la comandă (451.127 mil. lei) depășește 
profitul net per total regiune Nord-Vest, care este a doua în 
clasament (403.609 mil. lei). Evident că orice comparație cu 
celelalte regiuni ar pune în evidență discrepanțe enorme.

Profitul net al regiunii București-Ilfov este generat 
preponderent de următoarele șapte coduri CAEN, dominant 
fiind software-ul:

• 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.: 222.188 mii lei;
• 5829 – Activități de editare a altor produse software: 

180.206 mii lei;
• 6020 – Activități de difuzare a programelor TV: 103.080 

mii lei;
• 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă: 

451.127 mii lei;
• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației: 

276.505 mii lei;
• 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate: 277.024 mii lei.
• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web: 

192.058 mii lei.
Aceste activități totalizează 79,5% din total profit net al 

regiunii. Trebuie menționat că ponderea de 20,5% deținută 
de alte activități în generarea de profit net indică o dezvoltare 
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echilibrată a activităților SCC în această regiune. Graficul de mai 
jos indică o repartizare mai echilibrată a profitului activităților 
SCC comparativ cu media națională. Până și profitul codului 
CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă 
deține în București-Ilfov 21,3%, sub media națională de 25,7%. 

În concluzie, industriile SCC au găsit aici un mediu de dezvoltare 
mult mai propice decât în restul regiunilor, atrăgând investiții 
semnificative și generând un decalaj major comparativ cu restul 
regiunilor, lucru deja menționat.

Graficul	20.	Structura profitului net pe activități în București-Ilfov în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4 Forța de muncă
Ocuparea în SCC a cunoscut de asemenea o evoluție 

pozitivă în intervalul de timp 2011-2015, având loc o creștere a 
numărului mediu de angajați în fiecare an de analiză. Dacă în 
anul 2011 numărul de angajați era de cca 162.000 de persoane, 
în anul 2015 acesta depășește pragul de 200.000 de persoane. 

Aceasta demonstrează încă o dată potențialul în creștere 
al acestor industrii în ocuparea forței de muncă din România. 
Practic, industriile SCC au creat un total de 44.507 noi locuri 
de muncă în această perioadă.

Graficul	21.	Numărul de angajați SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Analizând numărul de salariați la nivel național, se remarcă 
o creștere a ponderii SCC în total, respectiv de la 3,7% în 
2011 la 4,5% în 2015. Ca atare, ritmul de creștere al SCC este 
superior ritmului de creștere al economiei naționale din punctul 
de vedere al angajării. 
Tabelul	23.	Tabelul 23. Contribuția SCC la total număr 
angajați economie națională

  2011 2012 2013 2014 2015

Salariați SCC 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881

Salariați TOTAL 
NAȚIONAL 4.348.739 4.442.865 4.443.554 4.507.729 4.611.395

% SCC/
NAȚIONAL 3,7% 3,9% 4,2% 4,3% 4,5%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)  
pentru SCC și INS pentru datele la nivel național

Dinamica anuală este superioară pentru SCC în fiecare an 
de analiză. Astfel, în 2012 numărul total de salariați la nivel 
național a crescut cu 2,16%, în timp ce în cadrul SCC creșterea 
a fost de 7,23% (o creștere de peste trei ori mai mare decât la 
nivelul economiei naționale). Diferența este și mai mare în anul 
2013: în timp ce numărul de angajați al economiei naționale 
cunoaște o creștere extrem de mică (numai 0,02%), cel al SCC 
înregistrează un spor de 6,45%.

Un alt rezultat extrem de important de notat constă în 
faptul că, așa cum s-a menționat mai sus, SCC creează 44.507 
noi locuri de muncă, în timp ce la nivelul economiei naționale 
s-au creat în această perioadă 262.656 noi locuri de muncă. 
Astfel, ponderea	noilor	locuri	de	muncă	nou	create	în	SCC	în	
perioada	2011-2015	este	de	16,9%	din	total	noi	locuri	de	
muncă	la	nivel	național,	reliefând	 încă	o	dată	 importanța	
și	 contribuția	 deosebită	 a	 acestor	 industrii	 la	 economia	
națională. 

Graficul	22.	Evoluția nr. angajați SCC vs total național

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În continuare, s-a efectuat o comparație a trendului 
SCC cu cel al altor sectoare importante de activitate ale 
economiei naționale. Se observă că din nou SCC cunoaște 
un trend mai accelerat decât al sectoarelor analizare. Există 
o oarecare competiție cu sectorul Hoteluri și restaurante, 
dar chiar și în acest caz, cu excepția anului 2014, când 
creșterea anuală a acestui sector este superioară (7,03%), 
în toți ceilalți ani SCC înregistrează cea mai mare creștere 
în termeni relativi. Merită menționat și faptul că SCC are o 
contribuție la economia națională mai mare decât sectorul 
concurent și în termeni absoluți. Mai precis, numărul total de 
angajați SCC este de 206.881 de persoane în 2015, în timp 
ce numărul de angajați în Hoteluri și restaurante este de 
133.848 de persoane. 
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Graficul	23.	Dinamica nr. salariați în diverse sectoare de activitate

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Un	pas	important	al	analizei	contribuției	industriilor	SCC	
la	economia	națională	 în	 termeni	de	ocupare	a	 forței	de	
muncă	 îl	 reprezintă	comparația	cu	 rezultatele	obținute	 în	
studiile	anterioare.	Se impune o precizare metodologică mai 
întâi: studiile precedente au folosit metodologia WIPO, care 
folosește termenul industrii de copyright și le clasifică în patru 
categorii: CORE, Parțiale, Interdependente și Nededicate. 
Prezentul studiu folosește metodologia ESSNet on Culture, 
care folosește termenul de Sectoare Creative și Culturale. 

O consecință a acestei abordări o reprezintă faptul că există 
diferențe între codurile CAEN folosite în calculații. De exemplu, 
o bună parte a codurilor CAEN din industriile Nededicate din 
metodologia WIPO (în special Transporturile) nu se regăsesc în 
metodologia ESSNet. Cu toate acestea însă, având în vedere 
că majoritatea codurilor din industriile CORE și Parțiale sau 

chiar Interdependente se regăsesc în metodologia ESSNet, 
putem spune că cifrele sunt comparabile. 

O altă provocare metodologică se referă la sursele de date 
folosite pentru calculul numărului total de salariați la nivelul 
economiei naționale. În studiile precedente, au fost folosite 
datele Ministerului Finanțelor Publice, totalul obținându-se prin 
însumarea numărului mediu de salariați pentru toate codurile 
CAEN existente în baza de date, numărul mediu de salariați 
fiind preluat din situațiile de sinteză anuale ale companiilor 
comerciale înregistrate la Oficiul Național pentru Registrul 
Comerțului. În cadrul prezentului studiu, aceste date nu au fost 
disponibile și ca atare au fost folosite datele INS, unde numărul 
total de salariați este mai mare.

Pentru a reglementa această problemă metodologică, a 
fost luat în considerare în primul rând numărul total de salariați 
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din industriile copyright, iar pentru numărul total de salariați 
la nivel național au fost folosite datele INS. Astfel, au fost 
recalculate contribuțiile industriilor de copyright la economia 
națională pentru intervalul de timp 2002-2009.

Graficul de mai jos prezintă evoluția numărului de salariați 
ai industriilor de copyright pentru intervalul 2002-2009 și 
numărul total de salariați ai sectoarelor creative și culturale 
pentru anii 2011-2015. Pe termen lung, a avut loc o creștere 
a numărului total de salariați de la cca 103 mii în 2002 la 
peste 205 mii în 2015, ceea ce reprezintă o dublare a ocupării 
forței de muncă în aceste industrii. Au existat evident și unele 

fluctuații în tot acest interval. În anul 2008 se resimte creșterea 
economică puternică din acea perioadă, numărul de angajați 
ajungând la 171.056 de persoane. Imediat în următorul an 
se observă efectul crizei economice mondiale, reflectată și 
în țara noastră, numărul de angajați scăzând la 141.736 de 
persoane (-17,1%). Pragul de 170.000 de salariați este reatins 
doar în anul 2012, pe fondul unei creșteri constante începute 
în anul 2011. Astfel, industriile SCC trec cu brio peste perioada 
de criză și intră pe un trend ascendent susținut. O premieră 
o reprezintă anul 2015, când este depășit pentru prima oară 
pragul de 200.000 de salariați.

Graficul	24.	Număr mediu de salariați SCC în 2002-2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), „Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright în România”, „Contribuția economică a 
industriilor bazate pe copyright la economia națională pentru perioada 2006-2009”

Mai departe a fost luat în calcul numărul total de salariați 
conform datelor INS și refăcute contribuțiile economice 
anuale, pentru a avea aceeași bază de comparație la numitor. 
Contribuția economică a SCC a fost una pozitivă, crescând de 
la 2,3% în 2002 la 4,5% în 2015. În 2009 are loc o scădere a 
ponderii la 3,0% pe fondul crizei economice. Această pierdere 
este însă recuperată începând cu anul 2011, an din care se 
obțin sporuri anuale. 

Graficul 26 indică un ritm de creștere mai accelerat al 
SCC comparativ cu economia națională. Există două excepții, 
respectiv 2006 și 2009, când economia națională a făcut față 

mai bine șocurilor externe decât industriile SCC. Aceste date 
ne mai indică totuși și faptul că aceste industrii se comportă 
excelent în condiții macroeconomice favorabile, dar sunt 
sensibile în momente de declin economic național. Acest lucru 
este explicabil prin faptul că în condițiile reducerii veniturilor, 
populația renunță mai întâi la bunuri și servicii de care se poate 
dispensa și își concentrează resursele financiare prioritar către 
bunuri și servicii absolut necesare (alimente, utilități, sănătate). 
Cu toate acestea, este încurajator că șocurile externe s-au 
resimțit numai un an, după care trendurile au devenit din nou 
pozitive. 



44   Rezultate privind principalii indicatori economici  

Graficul	25.	Ponderea numărului de salariați SCC în total economie

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

Graficul	26.	Evoluția numărului de salariați SCC vs. economie național 2002-2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS
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Din	punctul	de	vedere	al	structurii	ocupării	forței	de	muncă	
pe	subsectoare	SCC,	primul	loc	este	ocupat	de	către	IT, care 
înregistrează o creștere de la 47.531 de angajați în 2011 la 
80.100 de angajați în 2015. Locul 2 este ocupat de Carte și 
presă, cu o evoluție relativ constantă, mai ales dacă este să 
o comparăm cu totalul acestor industrii. În ceea ce privește 
Patrimoniul cultural, numărul de angajați este extrem de redus 
(numai 509 angajați în anul 2015), explicabil prin faptul că 
acest domeniu este organizat aproape în totalitate în sectorul 
public, iar datele pentru prezentul studiu se referă numai la 
companiile private înscrise la Oficiul Național pentru Registrul 
Comerțului. Explicații similare sunt valabile pentru Arhive și 
biblioteci, Cercetare și chiar Artele spectacolului (datele nu 
reflectă numărul de angajați ai teatrelor sau altor instituții 
de stat din acest subsector). În același timp, datele relevă o 
inițiativă privată redusă în special pentru Patrimoniul cultural 
(o creștere de numai 193 de angajați) și Cercetare (o creștere 
de numai 849 de angajați). La Cercetare se mai poate adăuga 
și faptul că acesta este total număr de salariați și nu neapărat 
număr total de cercetători, care poate fi în realitate mai mic. 
De asemenea, sunt multe cazuri în care cercetătorii prestează 
numai jumătate de normă la companiile private, păstrându-și 
activitatea de bază la universități sau institute de cercetare. 
Tabelul	24.	Evoluția numărului de angajați pe subsectoare SCC

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI PE SUBSECTOARE

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Arhive și biblioteci 4.783 5.390 5.060 5.366 6.233
Patrimoniu cultural 316 387 430 544 509
Meșteșuguri și artizanat 13.079 13.173 13.732 14.195 14.269
Artele spectacolului 5.875 6.425 7.152 7.681 9.161
Arhitectură 8.621 8.424 8.113 7.782 7.922
Carte și presă 27.396 27.655 27.969 27.280 27.696
Arte vizuale 17.555 18.425 18.496 17.519 16.790
Audiovizual și media 13.582 14.341 15.147 15.833 16.800
Publicitate 17.722 18.103 19.575 19.404 20.638
IT 47.531 55.703 62.733 71.496 80.100

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI PE SUBSECTOARE

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Cercetare 5.914 6.084 6.925 6.673 6.763

TOTAL 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881
 Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

În anul 2015, subsectorul IT atinge pragul de 80.000 de 
angajați, reprezentând 38,7% din totalul acestui an. Urmează 
apoi subsectorul de Carte și presă (13,3%) și Publicitate (10,0%). 

Graficul	27.	Ocuparea SCC pe subsectoare  
(nr. angajați) în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Din punctul de vedere al numărului de angajați/companie, 
firmele SCC se încadrează în categoria IMM-urilor. În fapt, 
marea majoritate sunt microîntreprinderi, cu excepția firmelor 
din subsectorul Arhive și biblioteci (întreprinderi mici) și IT 
(întreprinderi mijlocii). Aceasta le conferă flexibilitate pe piață și 
putere de adaptare mai mare, dar și o oarecare vulnerabilitate 
în fața unor factori externi de influență.
Tabelul	25.	Evoluția numărului de angajați per companie

EVOLUȚIA NR. ANGAJAȚI / FIRMĂ (MII LEI)

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Arhive și biblioteci 27 24 19 17 17

Patrimoniu cultural 5 6 7 9 8

Meșteșuguri și artizanat 2 2 1 1 1

Artele spectacolului 2 2 2 2 2

Arhitectură 3 2 2 2 2

Carte și presă 6 6 5 5 5

Arte vizuale 4 4 3 3 2

Audiovizual și media 4 4 4 4 4

Publicitate 4 3 3 3 3

IT 91 88 96 102 106

Cercetare 11 10 11 9 9

TOTAL 159 151 153 157 159
Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4.1 Concentrarea forței de muncă în SCC

Concentrarea este analizată din nou prin prisma celor 
două rate folosite, respectiv CR4 și CR8. În anul 2011, gradul 
de concentrare CR4 este unul ridicat (42,4%), dar nu atât de 
mare ca în cazul cifrei de afaceri (CR4 = 50,7%) și al profitului 
(CR4 = 72,3%). De asemenea, CR8 indică o valoare echilibrată, 
indicând faptul că peste 40% din personalul SCC a fost angajat 
în alte domenii de activitate decât primele 8 coduri CAEN 
rezultate în urma analizei.

Totuși, se remarcă faptul că patru coduri CAEN din CR8 sunt 
încadrate în subsectorul IT, care reprezintă o vulnerabilitate în 
sensul în care dacă acest subsector ar fi afectat, ocuparea per 
total SCC ar avea de suferit. 
Tabelul	26.	Concentrarea forței de muncă SCC, 2011

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Nr. 
angajați

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 27.812

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 16.234

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate Arte vizuale 13.929

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și 
presă 10.929

CR 4 42,4%

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 8.621

6202 Activități de consultanță în tehnologia 
informației IT 7.055

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 6.163

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 5.731

CR 8 59,4%

TOTAL ANGAJAȚI 2011   162.374

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

La nivelul anului 2015, modificările nu sunt spectaculoase. 
Are loc o ușoară creștere a concentrării personalului în cele 8 
coduri CAEN, atât CR4, cât și CR8 având valori superioare celor 
înregistrate în anul 2011. Se observă o concentrare mai mare 
în cadrul subsectorului IT, care în anul 2015 mai câștigă un 
cod CAEN în cadrul CR4. Acest subsector continuă să dețină 4 
coduri CAEN în CR8, indicând vulnerabilitatea prezentată mai 
sus, care ar putea afecta toate industriile SCC.
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Tabelul	27.	Concentrarea forței de muncă SCC, 2015

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Nr. 
angajați

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 49.095

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 19.441

6202 Activități de consultanță în tehnologia 
informației IT 12.525

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate Arte vizuale 12.001

CR 4 45,0%

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și 
presă 11.987

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 8.821

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 8.081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7.922

CR 8 62,8%

TOTAL ANGAJAȚI 2011   206.881

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4.2 Topul subsectoarelor SCC în funcție de 
numărul de angajați

Pe primul loc se situează 6201 – Activități de realizare a 
soft-ului la comandă cu 49.095 de angajați, urmat de 7311 – 
Activități ale agențiilor de publicitate cu 19.441 de angajați și 
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației cu 
12.525 de angajați. Și în acest top își fac loc două coduri CAEN 
care nu se regăsesc în alte studii / metodologii, respectiv coduri 
de învățământ și CD:

• 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 
inginerie: 6.562 de angajați;

• 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.: 4.829 de angajați.

Graficul	28.	Top 15 activități în ocuparea forței de muncă 
SCC în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Toate aceste acitivități au cunoscut creșteri de personal în 
2015 comparativ cu 2011, mai puțin două activități de comerț 
și activitățile de arhitectură. Evoluția activităților de arhitectură 
este surprinzătoare deoarece este un subsector extrem de 
important al SCC, care a cunoscut evoluții pozitive în ceea ce 
privește atât cifra de afaceri (+17,9%), cât mai ales profitul net 
(+68,0%).
Tabelul	28.	Forța de muncă în 2011 și 2015 pe activități SCC

SUBSECTOR Angajați 
2011

Angajați 
2015

% 
modificare

6201 - Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client)

27.812 49.095 76,5%

7311 - Activități ale agențiilor de 
publicitate 16.234 19.441 19,8%

6202 - Activități de consultanță în 
tehnologia informației 7.055 12.525 77,5%

4778 - Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate

13.929 12.001 -13,8%

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. 10.929 11.987 9,7%

6311 - Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web 6.163 8.821 43,1%

5829 - Activități de editare a altor 
produse software 5.731 8.081 41,0%

7111 - Activități de arhitectură 8.621 7.922 -8,1%

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte 
științe naturale și inginerie 5.701 6.562 15,1%

6209 - Alte activități de servicii 
privind tehnologia informației 4.274 6.462 51,2%

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. 4.046 4.829 19,4%

9329 - Alte activități recreative și 
distractive n.c.a. 2.416 4.557 88,6%

6020 - Activități de difuzare a 
programelor TV 3.877 4.187 8,0%

4762 - Comerț cu amănuntul al 
ziarelor și articolelor de 
papetărie

3.830 3.694 -3,6%

5811 - Activități de editare cărți 2.911 3.018 3,7%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4.3 Distribuția numărului de angajați pe regiuni 
de dezvoltare economică

Analiza distribuției geografice a numărului de angajați 
arată încă o dată că București-Ilfov este de departe cea mai 
puternică regiune. Aceasta este cel mai mare angajator SCC 
cu 46,4% din total. Se remarcă totuși o concentrare mai redusă 
a SCC în această regiune comparativ cu cifra de afaceri și 
profitul net, discrepanțele față de celelalte regiuni rămânând 
totuși la un nivel foarte mare. Pe locul 2 se situează regiunea 
Nord-Vest (15,2%), singura care trece pragul de 10%.

Se observă unele creșteri ale valorilor ocupării forței de 
muncă în anumite regiuni comparativ cu cifra de afaceri sau 
profitul net. De exemplu, regiunea Centru deține 9,7% din 
forța de muncă, dar numai 6,9% din cifra de afaceri și 8,0% 
din profitul net. De asemenea, regiunea Nord-Est deține 7,1% 
din forța de muncă, dar numai 5,1% din cifra de afaceri și 6,0% 
din profitul net. Aceste rezultate conduc la ideea că aceste 
ultime două regiuni obțin niveluri inferioare ale productivității 
muncii (în termeni de cifră de afaceri per angajat și profit net 
per angajat) comparativ cu regiunea București-Ilfov. Analiza de 
productivitate și profitabilitate va fi realizată în cadrul secțiunii 
următoare.
Tabelul	29.	Distribuția forței de muncă SCC pe regiuni, 2015

Regiune Număr angajați Pondere

București-Ilfov 95.899 46,4%

Centru 19.974 9,7%

Nord-Est 14.592 7,1%

Nord-Vest 31.532 15,2%

Sud Muntenia 10.950 5,3%

Sud-Est 9.885 4,8%

Sud-Vest 10.431 5,0%

Vest 13.618 6,6%

Total 206.881 100,0%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Numărul de angajați al regiunii București-Ilfov este generat 
preponderent de următoarele șase coduri CAEN, dominante 
fiind și pentru acest indicator activitățile de software:

• 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.: 5.543 de angajați;

• 5829 – Activități de editare a altor produse software: 
4.893 de angajați;

• 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă: 
25.290 de angajați;

• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației: 
8.380 de angajați;

• 7111 – Activități de arhitectură: 2.884 de angajați;

• 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate: 12.314 
angajați.

Aceste activități reprezintă 61% din total angajați ai regiunii, 
ceea ce înseamnă că 39% din forța de muncă este alocată 
altor activități. Reiese astfel că București-Ilfov reprezintă un pol 
de atracție pentru o gamă largă de activități generatoare de 
bunuri și servicii culturale și creative. Un alt rezultat care merită 
menționat este că cele șase activități însumează peste 59.000 
de angajați, ceea ce depășește numărul total al Regiunii Nord-
Vest, care deține locul 2 cu 31.532 de salariați.

Graficul	29.	Repartiția număruilui de angajați pe activități în regiunea BI, 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Contribuția industriilor SCC la economia națională din 
punctul de vedere al ocupării la nivel regional relevă faptul 
că București-Ilfov are cea mai mare pondere, peste media 
națională. Rezultatul este extraordinar având în vedere că 
din total 966.068 de angajați ai regiunii, aproape 10% sunt 

în cadrul SCC. La polul opus se află regiunea Sud-Est cu o 
contribuție de numai 1,9% la nivelul regiunii. Pe locul 2 se 
află din nou regiunea Nord-Vest cu 5%, depășind media 
națională. 
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Tabelul	30.	Distribuția forței de muncă SCC și total economie 
pe regiuni, 2015

Regiune Nr. angajați 
SCC

Nr. angajați 
TOTAL NAȚIONAL

Pondere SCC/
Național (%)

București-Ilfov 95.899 966.068 9,9%

Centru 19.974 590.125 3,4%

Nord-Est 14.592 513.631 2,8%

Nord-Vest 31.532 628.425 5,0%

Sud Muntenia 10.950 540.867 2,0%

Sud-Est 9.885 509.582 1,9%

Sud-Vest 10.431 364.313 2,9%

Vest 13.618 498.384 2,7%

Total 206.881 4.611.395 4,5%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

Toate celelalte regiuni înregistrează valori relativ scăzute, 
având în același timp un potențial de creștere pe termen mediu 
și lung.
Graficul	30.	Contribuția regională a forței de muncă SCC la 

economia națională în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

5.5 Indicatori de eficiență 
economică

Până în prezent, analiza contribuției SCC la economia 
națională s-a făcut prin prisma unor indicatori în valori absolute, 
respectiv cifra de afaceri, profitul net și numărul mediu de 
salariați. În timp ce aceștia oferă o imagine clară a performanței 
și contribuției SCC per ansamblu, analiza poate fi completată 
cu o serie de indicatori de performanță, precum productivitatea 
muncii sau rate de rentabilitate (rentabilitatea comercială, 
rentabilitatea financiară și rentabilitatea economică). 

Analiza din acest subcapitol va fi completată și cu 
studiul solvabilității firmelor SCC, respectiv a gradului lor de 
îndatorare. De asemenea, de interes este și urmărirea evoluției 
activelor imobilizate, care indică investițiile realizate în acest 
sector. O creștere a investițiilor corelată cu o valoare mare a 
rentabilității financiare arată de exemplu că există așteptări pe 
termen lung de creștere a profitabilității și ca atare un apetit 
în creștere al investitorilor în acest domeniu.

5.5.1 Definirea indicatorilor

Indicatorii de eficiență economică folosiți în acest studiu 
sunt:

1.	 Productivitatea muncii. Aceasta a fost calculată 
ca raport între cifra de afaceri exprimată în euro 
și numărul mediu de angajați. Deși există și alte 
posibilități de calcul pentru indicator, cum ar fi 
raportul dintre valoarea adăugată brută și numărul 
de salariați6, pentru acest studiu a fost folosită 
cifra de afaceri pentru că este un indicator mai 
apropiat de „producție” și implicit de productivitate. 
Productivitatea muncii arată câți euro au fost produși 
de către un salariat SCC.

6   Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică, Rodica Pârvu, Valentina Vasile, Gheorghe 
Zaman, „Contribuția Economică a Industriilor Bazate pe Copyright în 
România”, ORDA, CSCDC, IEN, 2008.
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2.	 Rentabilitatea. Rentabilitatea exprimă cât de 
profitabile sunt companiile SCC prin raportarea 
profitului la diverși indicatori financiari. Au fost folosite 
următoarele rate de rentabilitate:
a) Rentabilitatea Comercială (Rc): reprezintă raportul 

dintre profitul net și cifra de afaceri. Acest indicator 
arată capacitatea unei companii de a obține profit 
din activitatea economică desfășurată. Mai exact, 
arată câți lei profit se obțin la 100 de lei vânzări;

b) Rentabilitatea Economică (Re): reprezintă raportul 
dintre profitul net și total active. Acest indicator 
arată capacitatea unei companii de a obține 
profit prin utilizarea întregului său activ (circulant 
și imobilizat). Arată câți lei se obțin prin utilizarea 
a 100 de lei active;

c) Rentabilitatea Financiară (Rf): reprezintă raportul 
dintre profitul net și capitalul propriu. Acest 
indicator arată cât de profitabilă este afacerea 
unui acționar / asociat. Mai precis, arată câți lei 
se obțin din investirea a 100 de lei capital propriu. 
Indicatorul este foarte important în sensul că o 
valoare a sa mai mare decât rentabilitatea unei 
alte investiții stimulează investitorul să dezvolte 
acest tip de afacere.

3.	 Gradul	de	 îndatorare.	Acesta este un indicator de 
solvabilitate și reprezintă raportul dintre total datorii 
ale unei companii (ex. credite bancare, datorii către 
furnizori, impozite și taxe, contribuții sociale, impozite 
pe proprietate etc.) și total pasiv al companiei. Cu cât 
valoarea este mai mică, cu atât situația companiei 
este mai bună sub acest aspect. Este un indicator care 
arată independența financiară, deoarece cu cât firma 
este mai îndatorată, cu atât este mai dependentă de 
resursele financiare ale unor terți. 

4.	 Dinamica	activelor	fixe	(imobilizărilor).	Acest indicator 
arată evoluția în timp a activelor fixe, o creștere a 
acestora indicând o	creștere	a	investițiilor	 în	acest	
domeniu de activitate. Este în același timp un indicator 
care arată interesul și apetitul investitorilor pentru 
acest sector, deoarece cheltuirea de resurse financiare 
în imobilizări se face cu scopul desfășurării activității și 
obținerii de profit pe termen lung. 

5.5.2 Rezultate obținute

Tabelul de mai jos indică valorile indicatorilor de eficiență	
economică.	Se observă o evoluție pozitivă pentru toți acești 
indicatori. 

Tabelul	31.	Sinteza principalilor indicatori de eficiență

SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Cifra de afaceri (mii lei) 29.805.006 33.198.375 34.500.401 38.156.032 41.591.972
Nr. angajați 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881
Profit (mii lei) 1.144.739 980.997 1.467.450 2.027.780 3.638.643
Active imobilizate (mii lei) 11.171.175 11.322.350 11.606.303 12.181.098 12.550.082
Rentabilitatea comercială (profit/cifra de afaceri) 3,8% 3,0% 4,3% 5,3% 8,7%
Rentabilitatea economică (profit/total activ) 4,0% 3,1% 4,6% 5,8% 10,0%
Rentabilitatea financiară (profit/capital propriu) 13,1% 10,7% 15,3% 18,8% 28,3%
Grad îndatorare (datorii/total pasiv) 65,2% 67,1% 66,3% 63,6% 60,4%
Productivitatea muncii (cifră afaceri în euro/nr. angajați) 40.791 42.372 41.368 43.758 44.676

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Graficul	31.	Productivitatea muncii (€ CA/nr. angajați)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Din punctul de vedere al structurii pe subsectoare, cele 
mai productive subsectoare au fost Audiovizual și media, 
Publicitatea și Artele vizuale. O surpriză aparentă în acest 
sens este evident faptul că sectorul IT nu se mai află pe primul 
loc, așa cum era detașat pentru indicatorii absoluți (cifră de 

afaceri, profit net și număr de angajați). O explicație ar fi 
faptul că în timp ce cele trei subsectoare reprezintă aproape 
în totalitatea lor servicii, IT-ul are și o componentă importantă 
de producție și este cunoscut faptul că în general serviciile au 
o productivitate mai mare decât producția.

Tabelul	32.	Evoluția productivității muncii 

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (€/NR. ANGAJAȚI)

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Arhive și biblioteci 22.313 19.930 21.491 22.096 24.598
Patrimoniu cultural 23.024 25.306 23.092 26.831 28.079
Meșteșuguri și artizanat 22.894 24.370 25.349 27.228 28.432
Artele spectacolului 19.606 22.046 21.724 22.915 24.875
Arhitectură 21.854 21.871 21.249 24.089 28.044
Carte și presă 37.484 38.328 38.659 41.884 43.326
Arte vizuale 49.786 49.789 49.980 48.728 47.827
Audiovizual și media 55.191 58.706 59.558 65.475 61.738
Publicitate 68.040 70.625 54.839 54.588 57.993
IT 39.925 41.822 42.892 46.047 46.786
Cercetare 25.754 30.564 28.904 31.715 34.701

MEDIA SCC 40.791 42.372 41.368 43.758 44.676
Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Astfel, are loc o creștere a productivității muncii cu 
aproape 4.000 €/angajat în acest interval de analiză, 

respectiv un spor de cca 10%, indicând eficiența utilizării 
forței de muncă.



  53Rezultate privind principalii indicatori economici  

Graficul	32.	Evoluția productivității muncii (mii lei/angajat)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În	 ceea	 ce	 privește	 rentabilitatea, datele din tabelul 
prezentat mai sus indică valori	 foarte	 bune	 ale	 tuturor, 
aceștia având o evoluție pozitivă. Rentabilitatea comercială și 
economică se dublează practic în această perioadă, indicând 
o îmbunătățire clară a modului de funcționare și organizare 
a afacerii. În același timp, rentabilitatea financiară atinge 
valoarea de 28,3% în anul 2015, un nivel excelent, mai ales 
dacă o comparăm cu piața de capital din România (indicele 
Bursei de Valori București BET a înregistrat valoarea de -1,11% 
în 2015) sau internațională (de ex., indicele EURO STOXX 50, 
care caracterizează piața de capital din zona euro, a înregistrat 
valoarea de 8,8% în 2015).

Graficul	33.	Rentabilitatea SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Gradul de îndatorare este un indicator de solvabilitate, 
așa cum a fost prezentat și mai sus. Acest indicator se 
interpretează diferit față de toți ceilalți folosiți în această 
analiză, respectiv o scădere a valorii sale arată o performanță 
mai bună a companiilor, în timp ce o valoare în creștere ar 
însemna o creștere a datoriilor într-un ritm mai mare decât 
al capitalurilor proprii. Graficul de mai jos ne arată o evoluție 
pozitivă și în acest sens, gradul de îndatorare scăzând de la 
65,2% în 2011 la 60,4% în 2015 (aproape 5%). Aceasta arată 
capacitatea companiilor SCC de a-și procura singure resurse 
financiare și de a diminua dependența față de terți (gen 
instituții de credit și furnizori). De altfel, în practica financiară, 
un nivel de 60% al acestui indicator arată o stare bună de 
sănătate a companiilor analizate.

Graficul	34.	Gradul de îndatorare SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Imobilizările	au	cunoscut	de	asemenea	o	evoluție	pozitivă, 
respectiv de la 11,1 mld. lei la 12,5 mld. lei (+12,3%), ceea ce 
arată investiții importante în acest sector.

Graficul	35.	Active imobilizate SCC (mii lei)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Dinamica anuală arată creșteri foarte mari ale ratelor de 
rentabilitate, începând cu anul 2013. În 2012, evoluția a fost 
una negativă, explicată prin profitul negativ obținut de SCC. 
În anul 2015, rentabilitatea este extrem de mare pentru toate 
cele trei rate. De menționat faptul că sporul de rentabilitate 
financiară în acest an s-a obținut chiar în condițiile în care 
capitalurile proprii au fost în creștere. 

Productivitatea muncii are o evoluție fluctuantă, cu scădere 
în 2013 (-2,4%), urmată de o creștere în 2014 (+5,8%) și 2015 
(+2,1%). Gradul de îndatorare se află pe un trend descrescător 
începând cu anul 2013, iar activele imobilizate cunosc o 
creștere graduală sănătoasă pe întregul interval de analiză. 
Tabelul	33.	Dinamica anuală a indicatorilor de performanță

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Cifra de afaceri (mii lei) 0,0% 11,4% 3,9% 10,6% 9,0%
Nr. angajați 0,0% 7,2% 6,4% 4,6% 6,8%
Profit (mii lei) 0,0% -14,3% 49,6% 38,2% 79,4%

Active imobilizate (mii lei) 0,0% 1,4% 2,5% 5,0% 3,0%

Rentabilitatea comercială 
(profit/cifra de afaceri) 0,0% -23,1% 43,9% 24,9% 64,6%

Rentabilitatea economică 
(profit/total activ) 0,0% -20,7% 47,5% 24,1% 73,1%

Rentabilitatea financiară 
(profit/capital propriu) 0,0% -18,1% 43,3% 22,3% 50,8%
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Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Grad îndatorare (datorii/
total pasiv) 0,0% 2,9% -1,2% -4,1% -5,0%

Productivitatea muncii 
(cifră afaceri în euro/nr. 
angajați)

0,0% 3,9% -2,4% 5,8% 2,1%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Această situație este reliefată și în graficul de mai jos. Pe 
fondul dinamicii pozitive a ratelor de rentabilitate, se observă 
o diminuare a gradului de îndatorare (echivalent cu creșterea 
solvabilității companiilor SCC). 
Graficul	36.	Dinamica indicatorilor de performanță economică

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În același timp, activele imobilizate se află pe un trend 
anual ascendent, chiar dacă nu unul deosebit de mare, dar 
care indică o creștere graduală sănătoasă a investițiilor în 
acest domeniu de activitate.

5.5.3 Top 10 activități SCC din punctul de 
vedere al productivității muncii și al rentabilității 
comerciale

Această analiză are rolul de a vedea structura celor 
mai performante coduri CAEN din punctul de vedere al 
productivității muncii și rentabilității comerciale. 

Top 10 productivitatea muncii

Rezultatele la 2015 indică un alt clasament decât în cazul 
cifrei de afaceri, al profitului net și al numărului de angajați, 
unde predominau codurile CAEN din grupa IT. În cazul 
productivității	muncii,	pe	primul	loc	se	află	activitatea	5913 
– Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și 
a programelor de televiziune, urmată de 5914 – Proiecția de 
filme. Aceste două coduri fac parte din subsectorul Audiovizual 
și media. În fapt, topul este dominat de activități din grupele 
Audiovizual și media, Arte vizuale și Publicitate. 

Primul cod CAEN IT apărut în acest clasament este 6202 – 
Activități de consultanță în domeniul tehnologiei informației. 
Trebuie menționat aici faptul că, deși are un conținut clar de 
IT, codul 6203 – Activități de management a mijloacelor de 
calcul face parte din grupa Audiovizual și media conform 
metodologiei ESSNet on Culture și cea a prezentului studiu. 
Motivul este acela că prezintă un caracter creativ mai 
pronunțat decât restul codurilor CAEN din grupa IT.
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Graficul	37.	Top 10 productivitatea muncii în 2015 (mii lei/
angajat)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

O analiză comparativă cu anul 2011 arată în general 
îmbunătățiri de valori și de poziții ale primelor 10 coduri CAEN 
din 2015, cu excepția notabilă a codurilor 7312 – Servicii 
de reprezentare media și 6020 – Activități de difuzare a 
programelor TV.

Tabelul	34.	Evoluția topului 10 productivitatea muncii

CAEN
2011 2015

Evoluție
Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 – Activități de 
distribuție a 
filmelor, video și a 
programelor TV

1.042 1 1.260 1

5914 – Proiecția de filme 306 3 444 2
7312 – Dervicii de 

reprezentare 
media

1.488 2 416 3

6203 – Activități de 
management a 
mijoaceloe de 
calcul

267 6 349 4

6020 – Activități de 
difuzare a 
programelor TV

3.877 4 338 5

5912 – Activităși post-
producție 
cinema, video și 
programe TV

176 17 301 6

6202 – Activități de 
consultnță în 
tehnologia 
informației

257 8 295 7

5821 – Activități de 
editare a jocurilor 
de calculator

163 22 293 8

7211 – Cercetare-
dezvoltare în 
biotehnologie

118 31 282 9

5920 – Activităâi de 
înregistrări 
audio și editare 
muzicală

224 11 273 10

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Top 10 rentabilitatea comercială

Și în cazul rentabilității comerciale, topul este diferit față 
de cel al cifrei de afaceri, al profitului net și al ocupării forței 
de muncă. Topul este condus de o activitate de comerț  
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(CAEN 6311), după care urmează o gamă largă de activități. 
În acest top își face loc o activitate din grupa Carte și presă 
(5812). Apar de asemenea subsectoarele Arhitectură și Arhive și 
biblioteci. Se remarcă în același timp lipsa totală a subsectorului 
IT din acest top, o explicație fiind faptul că domeniul este 
dominat, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, de companii 
mijlocii și mari, care se bazează pe volume mari de vânzări și 
își permit o marjă de profit mai mică și implicit o rentabilitate 
comercială mai redusă.

Graficul	38.	Top 10 rentabilitatea comercială în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Evoluția a fost una pozitivă comparativ cu anul 2011. Cu 
excepția 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale, care 
își conservă poziția secundă, toate celelalte activități cunosc 
creșteri. Unele salturi sunt spectaculoase, respectiv pentru 
următoarele activități:

• 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii etc.: 
urcă de pe poziția 17 pe poziția 5;

• 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ: urcă 
de pe poziția 34 pe poziția 6;

• 7111 – Activități de arhitectură: urcă de pe poziția 16 pe 
poziția 8;

• 9001 – Activități de interpretare artistică: urcă de pe 
poziția 23 pe poziția 9;

• 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor: urcă de pe 
poziția 33 pe poziția 10.

Tabelul	35.	Evoluția topului 10 rentabilitate comercială

CAEN
2011 2015

Evoluție
% Poziție % Poziție

6311 – Comerț cu amănumtul 
al altor bunuri noi, în 
magazine specializate

9,5 11 21,5 1

9412 – Activități ale organiza-
țiilor profesionale 18,3 2 20,2 2

9003 – Activități de creație 
artistică 13,1 5 19,3 3

5912 – Activități post-producție 
cinema, video și 
programe TV

13,0 6 19,3 4

5812 – Activități de editare de 
ghiduri, compendii etc. 6,6 17 18,8 5

8560 – Activități servicii suport 
pentru învățământ 2,5 34 16,9 6

7430 – Activități de traducere 
(interpreți) 11,4 9 15,6 7

7111 – Activități de arhitectură 6,8 16 15,4 8
9001 – Activități de 

interpretare artistică 
(spectacole)

5,4 23 14,2 9

9101 – Activități ale 
bibliotecilor și arhivelor 2,9 33 14,1 10

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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6. Rezultate privind comerțul exterior al produselor 
de copyright

6.1 Comerțul exterior al 
produselor de copyright CORE

În cadrul acestei secțiuni, sunt analizate trei grupe mari de 
produse:

1. Tipărituri, cu următoarele componente:
a) Cărți
b) Ziare și alte periodice
c) Imagini, gravuri și fotografii

2. Instrumente muzicale
3. CD-uri, DVD-uri și alte suporturi optice

6.1.1 Tipărituri

În categoria tipăriturilor se regăsesc următoarele categorii 
de bunuri, structurate pe coduri ale nomenclatorului vamal:

•	 4901: Cărți, broșuri și tipărituri similare, chiar în foi volante

•	 4902: Ziare și publicații periodice imprimate, chiar ilustrate 
sau care conțin material publicitar

• 4903: Albume sau cărti cu ilustrații și cărti de desenat sau 
colorat, pentru copii

•	 4905: Hărți, lucrări cartografice și hărți similare de orice 
fel, inclusiv atlase, hărți de perete, planuri topografice și 
globuri, imprimate

•	 4907: Timbre poștale, timbre fiscale și similare, 
neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație 
în țara în care au, sau vor avea o valoare recunoscută

•	 4908: Decalcomanii de orice fel

•	 4909: Cărți poștale imprimate sau ilustrate, carton 
imprimat care cuprinde felicitări, mesaje personale sau 
anunțuri, chiar ilustrate

•	 4910: Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare 
cu file detașabile

•	 4911: Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii
Comerțul exterior cu tipărituri a cunoscut un adevărat 

progres în perioada 2010-2014, caracterizat printr-o creștere 
a exporturilor și reducere a importurilor, având ca efect o 
ameliorare semnificativă a balanței comerciale. 
Tabelul	36.	Comerțul exterior cu tipărituri

2010 2011 2012 2013 2014

Importuri 113.742 93.651 80.699 78.494 80.201

Exporturi 38.315 51.830 64.821 72.868 76.175

Balanța comercială -75.427 -41.821 -15.878 -5.626 -4.025

Sursa: INS

Astfel, deficitul comercial înregistrează o scădere de 
la -75.427 mii euro în anul 2010 la -4.025 mii euro în 2014. 
Aceasta se datorează pe de o parte scăderii importurilor 
cu 29,5% în intervalul de timp analizat, iar pe de altă parte 
creșterii exporturilor cu 98,8%, ceea ce reprezintă practic o 
dublare în numai cinci ani.

Graficul de mai jos reliefează foarte bine acest rezultat. 
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Graficul	39.	Evoluția comerțului exterior de tipărituri (mil. euro)

Sursa: INS

Structura comerțului exterior pe componente arată că 
cele mai importante categorii de produse culturale sunt 
cărțile, ziarele și alte periodice, precum și categoria imaginilor, 
gravurilor și fotografiilor. Ponderea acestor trei categorii în 
total la nivelul anului 2014 este de 83% pentru importuri și 
97% pentru exporturi.

Toate cele trei categorii invocate mai sus au în general 
același trend, acesta fiind mai pronunțat în cazul cărților. Dată 
fiind importanța acestor categorii, în cele ce urmează se va 
face o analiză mai aprofundată a lor.

Tabelul	37.	Structura comerțului exterior cu tipărituri

Importuri Exporturi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Cărți 55.097 39.626 27.127 28.378 27.830 8.437 13.878 15.952 18.107 21.490

Ziare și alte publicații 10.076 8.608 11.199 10.458 9.320 4.464 8.638 18.498 23.680 22.539

Albume 3.879 1.495 2.499 3.236 2.330 1.795 151 36 1.907 1.105

Partituri muzicale 11 13 22 34 46 0 0 0 0 0

Lucrări cartografice 640 741 825 625 613 10 77 691 806 466

Planuri și desene de arhitectură 910 1.027 490 188 417 569 1.526 187 225 141

Timbre poștale 7.437 6.611 4.902 4.115 4.924 294 545 1.320 274 40

Decalcomanii (abțibilduri) 3.002 3.689 3.771 3.743 4.046 234 171 120 100 130

Cărți poștale 995 758 526 677 786 32 13 37 19 45

Calendare 858 948 947 728 745 126 293 657 820 612

Imagini, gravuri, fotografii 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606
Sursa: INS
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Comerțul exterior cu cărți 

Comerțul exterior cu cărți are același trend ca în cazul 
tipăriturilor. Balanța comercială se reduce drastic de la -46.660 
mii euro în 2010 la numai -6.340 mii euro în anul 2014. Și în 
acest caz, acesta este rezultatul atât al scăderii importurilor 
(cu 49,5%), cât și al creșterii exporturilor (cu 154,7%).
Tabelul	38.	Comerțul exterior cu cărți

2010 2011 2012 2013 2014

Importuri 55.097 39.626 27.127 28.378 27.830

Exporturi 8.437 13.878 15.952 18.107 21.490

Balanța comercială -46.660 -25.748 -11.175 -10.271 -6.340

Sursa: INS

Graficul	40.	Evoluția comerțului exterior cu cărți (mil. euro)

Sursa: INS

Scăderea importului este foarte mare mai ales în perioada 
2010-2012. Aceasta poate avea ca posibile explicații efectele 
crizei financiare internaționale din această perioadă, precum 
și creșterea consumului de carte în format electronic. Deși 
nu există cifre în acest sens care să arate impactul creșterii 
preferințelor pentru acest format, pe plan internațional este 
clar că el are o influență asupra întregului comerț cu cărți.

În analiza comerțului exterior cu cărți s-a efectuat și o 
structură a acestuia pe țări. Au fost luate în considerare primele 
20 de țări ca pondere în cadrului exporturilor din anul 2014. 
Tabelul de mai jos arată faptul că există diferențe între primele 
țări către care are loc exportul și cele din care se efectueză 
importuri. Astfel, Franța se situează pe primul loc al țărilor 
către care se exportă cărți, dar pe locul 13 în ceea ce privește 
țările din care se importă. Locul 1 în cadrul importurilor este 
ocupat de Marea Britanie, dar care ocupă locul 11 atunci când 
se iau în calcul exporturile. Situații similare se înregistrează 
și în cazul celorlalte țări, fapt demonstrat de valorile pozitive 
ale balanței comerciale în cazul unor țări care alternează cu 
valorile negative pentru celelalte țări. 
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Tabelul	39.	Comerțul exterior cu cărți

 CĂRȚI IMPORT (mii euro) Poziție 2014 EXPORT (mii euro) Poziție 2014 Balanța comercială 
(mii euro)

TOTAL 27.744   21.647   -6.097
 FRANȚA 401 13 8.099 1 7.699

 SUA 429 11 2.379 2 1.950
 UNGARIA 4.317 2 1.850 3 -2.467

 GERMANIA 4.192 3 1.625 4 -2.567
 SLOVENIA 10 34 1.211 5 1.201

 R. MOLDOVA 193 18 1.177 6 984
 FEDERAȚIA RUSĂ 2 41 858 7 856

 BELGIA 198 17 790 8 592
 ITALIA 2.155 5 693 9 -1.462

 BULGARIA 410 12 575 10 165
 MAREA BRITANIE 7.349 1 423 11 -6.926
 REPUBLICA CEHĂ 62 45 261 12 199

 CROAȚIA 3 39 222 13 219
 R. P. CHINEZĂ 1.355 6 218 14 -1.137

 GRECIA 783 7 198 15 -585
 IRAK 0   156 16 156

 SPANIA 672 8 154 17 -518
 POLONIA 361 14 151 18 -210
 OLANDA 445 10 141 19 -304
 ELVEȚIA 25 30 122 20 97

Sursa: INS

Prima țară către care se realizează exporturi este Franța, 
așa cum s-a menționat și mai sus, cu o creștere foarte mare 
în această perioadă de timp. Practic, are loc o triplare a 
exporturilor în acest caz. Pe locul 2 se situează SUA, cu un 
volum de 2.379 mii euro în anul 2014, o creștere spectaculoasă 
comparativ cu anii trecuți. Aceasta ar putea fi o situație 
conjuncturală care va trebui studiată pe baza datelor care se 
vor înregistra în anii următori.

Ungaria și Republica Moldova reprezintă parteneri 
constanți, cu variații mult mai mici față de celelalte țări, în timp 
ce în Germania are loc o creștere de asemenea foarte mare la 
1.625 mii euro în anul 2014 comparativ cu 432 mii euro în anul 
2010 (o creștere de cca patru ori în numai cinci ani). 

De remarcat în același timp faptul că aceste 20 de țări 
reprezintă peste 98% din totalul exporturilor de cărți ale 
României. 
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Tabelul	40.	Evoluția exporturilor cu cărți, pe țări (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
 FRANȚA 1.956 6.791 8.340 7.255 8.099

 SUA 209 83 134 150 2.379
 UNGARIA 1.466 312 1.329 1.749 1.850

 GERMANIA 432 208 750 1.072 1.625
 SLOVENIA 4 887 1.206 1.468 1.211

 R. MOLDOVA 2.501 2.908 1.813 1.016 1.177
 FEDERAȚIA RUSĂ 12 4 1 432 858

 BELGIA 433 567 551 505 790
 ITALIA 147 98 180 521 693

 BULGARIA 201 607 96 1.196 575
 MAREA BRITANIE 309 265 138 222 423
 REPUBLICA CEHĂ 25 1 202 464 261

 CROAȚIA 0 0 0 209 222
 R. P. CHINEZĂ 2 4 0 0 218

 GRECIA 113 11 5 5 198
 IRAK 0 0 0 40 156

 SPANIA 59 54 92 64 154
 POLONIA 35 95 497 480 151
 OLANDA 82 122 177 376 141
 ELVEȚIA 61 53 18 283 122

Sursa: INS

Exporturile către Franța au o pondere foarte mare în total, 
respectiv 37,4%. Ca atare, trendul general al exporturilor 
României pentru aceste bunuri este generat într-o măsură 
foarte mare de trendul exporturilor către Franța. 

Graficul următor demonstrează în mod clar acest lucru. 
Creșterea exporturilor către Franța este de 414,1%, în timp ce 
creșterea exporturilor totale este de 254,7%. Creșterea foarte 
mare a exporturilor către Franța a acoperit unele scăderi către 
alte țări, așa cum este cazul Republicii Moldova.

Graficul	41.	Evoluția exportului cu cărți, total și Franța

Sursa: INS

În ceea ce privește importurile	de	cărți, topul primelor 20 
de țări diferă de cel înregistrat în cazul exporturilor. Prima țară 
din care se importă cărți este Marea Britanie.
Tabelul	41.	Evoluția importurilor cu cărți, pe țări (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
MAREA BRITANIE 4.166 6.072 6.130 6.398 7.349
UNGARIA 9.668 7.710 3.083 3.909 4.317
GERMANIA 4.579 3.117 3.319 4.022 4.192
SERBIA 1.842 1.277 1.623 1.631 2.376
ITALIA 24.376 11.906 4.143 3.501 2.155
R. P. CHINEZĂ 97 80 113 70 1.355
GRECIA 850 1.028 850 1.023 783
SPANIA 385 377 445 676 672
IRLANDA 8 5 20 10 634
OLANDA 844 608 750 625 445
SUA 768 302 463 583 429
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  2010 2011 2012 2013 2014
BULGARIA 319 131 140 186 410
FRANȚA 652 8 587 516 401
POLONIA 467 424 455 432 361
BIELORUSIA 426 89 412 179 260
REPUBLICA 
SLOVACĂ 1.644 1.715 571 216 249

BELGIA 135 54 223 426 198
R. MOLDOVA 281 622 768 566 193
COREEA DE SUD 53 138 136 300 153
INDIA 192 156 48 52 125

Sursa: INS
Tabelul de mai sus arată o serie de rezultate interesante. 

Marea Britanie este singura țară din primele cinci la care 
importurile au cunoscut un trend ascendent foarte susținut. 
Astfel, valoarea acestor importuri a crescut de la 4.166 mii 
euro în anul 2010 la 7.349 mii euro în anul 2014, respectiv 
o creștere cu 76,4%. În schimb, importurile din Ungaria s-au 

diminuat practic la jumătate în perioada analizată, în timp ce 
importurile din Italia au scăzut de zece ori, o scădere extrem de 
mare și care a influențat întregul trend. O creștere importantă 
de 29% are loc în cazul Serbiei, care se dovedește astfel un 
partener comercial important sub acest aspect.

De asemenea, un rezultat foarte important se înregistrează 
în cazul Chinei, unde are loc o creștere a importurilor cu cărți de 
la 97 mii euro în anul 2010 la 1.355 mii euro în anul 2014. China 
se plasează astfel pe locul 6, depășind o serie de parteneri 
tradiționali, precum Grecia sau Spania, și apropiindu-se foarte 
mult de Italia și Serbia. Creșterea spectaculoasă a importurilor 
din China poate fi pusă pe seama creșterii economice foarte 
mari a Chinei din ultimii ani pe toate planurile, precum și pe 
seama faptului că această țară se remarcă prin practicarea 
unor prețuri mai mici comparativ cu multe țări, însoțite de 
creșterea eficienței canalelor de distribuție și a politicilor de 
marketing în general.

Graficul	42.	Evoluția importului cu cărți pentru principalele țări

Sursa: INS
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Impactul importurilor din diverse țări asupra trendului 
general este diferit. În analiză au fost introduse Marea Britanie, 
Ungaria, Germania și Italia. Astfel, importul din Marea Britanie 
a crescut cu 176,4%, în timp ce pentru celelalte țări acesta s-a 
aflat în scădere. Se remarcă scăderea foarte mare în cazul 
Ungariei (44,7%), dar mai ales al Italiei (8,8%). 

Comerțul exterior cu ziare și alte periodice

Comerțul exterior cu ziare și alte periodice urmează 
același trend ca cel al tipăriturilor și cărților, în sensul că 
are loc o scădere a importurilor și o creștere a exporturilor. 
Diferența în acest caz constă în faptul că balanța	comercială	
devine	pozitivă	începând	cu	anul	2011,	ajungând	la	13.219	
mii	euro	în	anul	2014.	Trendul balanței comerciale este unul 

pozitiv din anul 2011, cu o stagnare în anul 2014 comparativ 
cu anul 2013.
Tabelul	42.	Comerțul exterior cu ziare și alte publicații (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014 modif. 2014 
față de 2010

Importuri 10.076 8.608 11.199 10.458 9.320 -7,5%

Exporturi 4.464 8.638 18.498 23.680 22.539 404,8%

Balanța 
comercială -5.612 30 7.299 13.222 13.219  

Sursa: INS

Scăderea importurilor nu este atât de pronunțată ca 
în cazul cărților, având loc o reducere cu numai 7,5%, dar 
creșterea exporturilor este extrem de mare, de 404,8%.

Graficul	43.	Evoluția comerțului exterior cu ziare și alte periodice (milioane de euro)

Sursa: INS
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În ceea ce privește structura comerțului cu ziare și alte 
periodice pe țări, Franța ocupă primul loc în ceea ce privește 
exporturile (cu o pondere de 64% din total în anul 2014), 
iar Serbia ocupă primul loc în ceea ce privește importurile 
(cu o pondere de 22% din total în anul 2014). Ca și în cazul 
cărților, țările care ocupă primele poziții în cadrul exporturilor 
sunt diferite de țările care ocupă primele poziții în cadrul 
importurilor. În tabelul de mai jos, se observă că balanța 
comercială este pozitivă în cazul majorității țărilor. Cea mai 
mare valoare a balanței comerciale se înregistrează în cazul 
Franței (8.465 mii euro în 2014).
Tabelul	43.	Comerțul exterior cu ziare și alte periodice

 ZIARE ȘI ALTE 
PERIODICE

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 9.320   22.539   13.219
 FRANȚA 281 8 8.746 1 8.465
 ELVEȚIA 16 16 3.269 2 3.253
 OLANDA 26 12 2.583 3 2.556
 BELGIA 1.130 4 1.655 4 525

 FEDERAȚIA RUSĂ 12 17 1.501 5 1.489
 SERBIA 2.091 1 1.184 6 -907
 SPANIA 8 19 755 7 746

 R. MOLDOVA 325 6 661 8 336
 DANEMARCA 1 22 651 9 650
 GERMANIA 218 9 564 10 346
 UNGARIA 885 5 475 11 -410

 SUA 16 15 157 12 141
 TURCIA 0   97 13 97
 ITALIA 1.908 2 88 14 -1.820

 CROAȚIA 12 18 14 15 2
 BULGARIA 93 10 14 16 -79

 GRECIA 26 13 8 17 -19
 JAPONIA 0   8 18 8

 COREEA DE SUD 0   3 19 3
 CANADA 0   3 20 3

 ZIARE ȘI ALTE 
PERIODICE

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

 CHINA 5 20 3 21 -3
 MAREA BRITANIE 312 7 2 22 -310

Sursa: INS

În ceea ce privește dinamica exporturilor cu ziare și alte 
periodice, s-a făcut o analiză a primelor zece țări din punctul 
de vedere al ponderii în anul 2014 (96% din total). Se constată 
faptul că a avut loc o modificare substanțială a clasamentului 
în acest interval de timp. Astfel, Franța, care ocupa numai 
poziția 9 în anul 2010 (cu o pondere de 2%), a devenit 
prima țară în anul 2014 (cu o pondere de 38,9%). În schimb, 
exporturile către Serbia au cunoscut un declin de la 22,8% din 
total în anul 2010 la numai 5,3% din total în anul 2014, ceea ce 
a făcut ca această țară să înregistreze poziția 6 în 2014, față 
de poziția 2 în anul 2010. 

Exporturile către Elveția și Olanda cunosc, de asemenea, 
o dinamică foarte mare, fapt pentru care în anul 2014 se 
poziționează pe locurile 2 și, respectiv, 3 în topul țărilor către 
care se efectuează exporturile de ziare și alte periodice.
Tabelul	44.	Evoluția exporturilor cu ziare și alte periodice, pe 
țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din 

total
Poziție 
2014

 FRANȚA 89,18 2,0 9 8.745,73 38,9 1
 ELVEȚIA 47,06 1,1 13 3.269,05 14,5 2
 OLANDA 112,34 2,5 8 2.582,53 11,5 3
 BELGIA 51,06 1,1 12 1.655,39 7,4 4

 FEDERAȚIA 
RUSĂ 429,83 9,6 4 1.501,14 6,7 5

 SERBIA 1.019,13 22,8 2 1.184,15 5,3 6
 SPANIA 0,05 0,0 35 754,64 3,4 7

 R. MOLDOVA 41,13 0,9 14 660,91 2,9 8
DANEMARCA 29,53 0,7 16 651,03 2,9 9

 GERMANIA 0,79 0,0 30 564,41 2,5 10
Sursa: INS
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Din graficul de mai jos, se observă faptul că exporturile 
către Franța reprezintă un factor decisiv în ceea ce privește 
dinamica exporturilor totale de ziare și alte periodice.
Graficul	44.	Evoluția exporturilor cu ziare și alte periodice, 

total și Franța

Sursa: INS

În ceea ce privește importurile, primele zece țări au avut 
o pondere de peste 97% din total. Și în acest caz, ierarhia 
a cunoscut modificări importante, cu excepția Italiei, care a 
pierdut doar o poziție în clasament, precum și a Poloniei, care 
și-a menținut poziția a treia. 

Se remarcă urcarea Belgiei în clasament pe poziția 4, cu o 
creștere de la 212 mii euro în 2010 la 1.130 mii euro în 2014. 
Tabelul	45.	Evoluția importurilor cu ziare și alte periodice, pe 
țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

%  
din total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din total

Poziție 
2014

SERBIA 217,94 2,2% 10 2.091,26 22,5% 1
ITALIA 2.999,52 29,8% 1 1.907,86 20,6% 2

  Mii euro 
2010

%  
din total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din total

Poziție 
2014

POLONIA 1.052,38 10,4% 3 1.833,07 19,8% 3
BELGIA 212,60 2,1% 11 1.130,17 12,2% 4

UNGARIA 56,71 0,6% 2 884,58 9,5% 5
R. 

MOLDOVA 20,26 0,2% 8 324,92 3,5% 6

MAREA 
BRITANIE 19,15 0,2% 7 311,74 3,4% 7

FRANȚA 16,52 0,2% 5 280,53 3,0% 8
GERMANIA 14,93 0,1% 9 218,00 2,4% 9
BULGARIA 11,21 0,1% 4 93,24 1,0% 10

Sursa: INS

Graficul de mai jos arată influența dinamicii importurilor 
din Italia asupra dinamicii importurilor totale. Deși au avut loc 
creșteri de importuri din alte țări, reducerea importurilor din 
Italia la 63,6% în 2014 față de 2010 a condus la o diminuare 
a importurilor totale la 92,5% în anul 2014 față de anul 2010.
Graficul	45.	Evoluția importurilor cu ziare și alte periodice, 

total și Italia

Sursa: INS
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Comerțul exterior cu imagini, gravuri și fotografii

Această grupă corespunde codului tarifar 4911 Alte 
imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii.

Comerțul exterior cu imagini, gravuri și fotografii a cunoscut 
o evoluție pozitivă din punctul de vedere al balanței comerciale. 
Aceasta a înregistrat valori pozitive începând cu anul 2013. 
Situația se datorează creșterii exporturilor cu 32,4% și reducerii 
ușoare a importurilor cu 5,5%. În anul 2014, comerțul exterior 
cunoaște un reviriment comparativ cu anul 2013, înregistrându-se 
o creștere atât a exporturilor, cât și a importurilor.

Tabelul	46.	Comerțul exterior cu imagini, gravuri, fotografii 
(mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 
în 2014 
față de 
2010

Importuri 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 -5,5%

Exporturi 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606 32,4%

Balanța comercială -8.484 -3.600 -1.069 617 463  

Sursa: INS

Graficul	46.	Comerțul exterior cu imagini, gravuri, fotografii (milioane de euro)

Sursa: INS

6.1.2 Instrumente muzicale

Această categorie include următoarele bunuri:
•	 9201: Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente 

cu corzi, cu claviatură
•	 9202: Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu: 

chitare, viori, harpe)

•	 9205: Alte instrumente muzicale de suflat (de exemplu: 
clarinete, trompete, cimpoaie)

•	 9206: Intrumente muzicale de percuție (de exemplu: tobe, 
xilofoane, cinele, castaniete, maracase)

•	 9207: Instrumente muzicale al căror sunete este produs 
sau amplificat prin mijloace electrice (de exemplu: orgi, 
chitare, acordeoane)
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•	 9208: Cutii muzicale, orgi pentru distracție în aer liber, 
flașnete, păsări mecanice cântătoare etc.

•	 9209: Părți și accesorii ale instrumentelor muzicale
Comerțul exterior cu instrumente muzicale arată o 

creștere atât a importurilor, cât și a exporturilor, cu un ritm 
superior de creștere a importurilor. Balanța comercială este 
negativă, iar valorile ei sunt în scădere pentru intervalul de 
timp analizat.

Tabelul	47.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale (mii 
euro)

 
2010 2011 2012 2013 2014

modif. 
2014 

față de 
2010

Importuri 11.645 12.973 12.935 12.610 15.261 31,1%

Exporturi 10.021 10.646 11.160 10.634 11.043 10,2%

Balanța 
comercială -1.623 -2.327 -1.774 -1.975 -4.217  

Sursa: INS

Graficul	47.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale (milioane de euro)

Sursa: INS

Principalii doi parteneri economici în comerțul cu 
instrumente muzicale sunt Germania și Italia, care ocupă 
primele două poziții atât în ceea ce privește importurile, cât 
și ceea ce privește exporturile. Împreună reprezintă peste 

60% din comerțul exterior cu aceste bunuri. Poziții importante 
ocupă și SUA, în ceea ce privește exporturile (12,5%), și Austria, 
în ceea ce privește importurile (9,1%).
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Tabelul	48.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale, 
principalele 20 de țări

  IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 11.645   10.021   -1.624
 ITALIA 2.892 2 3.056 1 164

 GERMANIA 6.863 1 3.052 2 -3.811
 SUA 371 9 1.250 3 879

 SPANIA 519 6 550 4 31
 JAPONIA 81 14 521 5 440
 FRANȚA 391 8 411 6 21

 AUSTRALIA 0 33 207 7 206
 FEDERAȚIA 

RUSĂ 6 25 184 8 178

 MAREA 
BRITANIE 214 10 182 9 -32

 AUSTRIA 1.063 3 111 10 -952
 R. P. CHINEZĂ 939 4 85 11 -855

 CANADA 14 22 71 12 57
 FINLANDA 0 39 57 13 57
 UNGARIA 488 7 53 14 -435

 REPUBLICA 
CEHĂ 75 15 42 15 -33

 POLONIA 98 13 42 16 -56
 R. MOLDOVA 29 20 39 17 10

 SUEDIA 49 17 33 18 -16
 TAIWAN 42 18 30 19 -13
 BELGIA 1 29 28 20 27

Sursa: INS

Analiza a urmărit și evoluția primelor țări în comerțul 
exterior cu instrumente muzicale. În ceea ce privește 
exporturile, se remarcă un trend asemănător al Germaniei 
și Italiei, o oarecare constanță în comerțul cu aceste țări. 
Spania reprezintă un partener comercial cu o volatilitate 
foarte ridicată, cu oscilații foarte mari mai ales în anii 2011 
și 2012.

Importurile sunt dominate de Germania, Italia și Austria. Se 
observă o volatilitate însemnată a importurilor din Germania 
în anii 2012 și 2013, dar per ansamblu nivelul importurilor din 
aceste țări este unul constant. Având în vedere că primele trei 
țări în comerțul exterior cu instrumente muzicale reprezintă 
peste 60% din total și faptul că evoluțiile lor sunt relativ 
constante pentru cei cinci ani de analiză, putem trage concluzia 
că, la acest moment, comerțul exterior cu instrumente muzicale 
este predictibil.

Graficul	48.	Exportul cu instrumente muzicale,  
principalele țări

Sursa: INS
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Graficul	49.	Importul cu instrumente muzicale, principalele țări (milioane de euro)

Sursa: INS

Graficul	50.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale: Germania și Italia (milioane de euro)

Sursa: INS

Având în vedere faptul că Germania și Italia ocupă 
primele două poziții în ceea ce privește atât importurile, cât 
și exporturile (o situație destul de rară în comerțul exterior 

de produse copyright), a fost analizată dinamica relațiilor cu 
aceste două țări pentru această categorie de bunuri.



  71Rezultate privind comerțul exterior al produselor de copyright 

Se observă înregistrarea unor valori constante ale 
indicatorilor de comerț exterior în 2014 față de 2010 pentru 
ambele țări, ceea ce întărește ideea de mai sus, respectiv a 
unui comerț exterior predictibil cu aceste țări.

6.1.3 CD-uri, DVD-uri și alte produse optice de 
stocare

Comerțul exterior cu suporturi de stocare a cunoscut o 
contracție atât în termeni de importuri (-52,5%), cât și în 
termeni de exporturi (-22,6%). Deficitul de balanță comercială 
s-a ameliorat în această perioadă, respectiv de la -143.136 mii 
euro la -48.971 mii euro. 
Tabelul	49.	Comerțul exterior cu suporturi de stocare  
(mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 
2014 

față de 
2010

Importuri 206.496 149.555 94.467 87.197 97.998 -52,5%

Exporturi 63.360 55.851 25.894 37.219 49.027 -22,6%

Balanța 
comercială -143.136 -93.704 -68.573 -49.978 -48.971  

Sursa: INS

Comerțul este foarte diversificat, mai ales în ceea ce 
privește importurile. De exemplu, importurile din Germania, 
care deține prima poziție, reprezintă numai cca 15% din total, 
situație diferită față de celelalte produse copyright, unde de 
regulă prima țară deține peste 30%. Cea mai ridicată valoare a 
balanței comerciale se înregistrează în relațiile cu Italia (5.704 
mii euro), iar cea mai redusă valoare în relațiile cu Germania 
(-14.006 mii euro). 

Tabelul	50.	Structura comerțului exterior cu suporturi de 
stocare pe țări (mii euro)

IMPORT 
(mii 

euro)
Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 97.998   49.027   -48.971

AUSTRIA 6.763 6 12.460 1 5.697

ITALIA 3.865 8 9.569 2 5.704

FRANȚA 11.402 3 4.994 3 -6.408

MAREA 
BRITANIE 13.025 2 4.136 4 -8.889

UNGARIA 2.886 10 3.196 5 310

SPANIA 338 28 1.953 6 1.615

LIBIA 0 52 1.594 7 1.594

BULGARIA 292 30 1.584 8 1.292

AUSTRALIA 128 34 1.570 9 1.442

GERMANIA 15.045 1 1.039 10 -14.006

SUA 1.082 20 934 11 -148

GRECIA 3.204 9 749 12 -2.455

COASTA DE 
FILDEȘ 0 53 687 13 687

REPUBLICA 
SLOVACĂ 1.399 16 464 14 -935

R. MOLDOVA 3 45 424 15 421

OLANDA 6.815 5 415 16 -6.400

ELVEȚIA 735 21 399 17 -335

UCRAINA 0 54 373 18 373

ARABIA 
SAUDITĂ 0 55 263 19 263

ISRAEL 350 27 247 20 -104

FINLANDA 158 33 245 21 87

UZBEKISTAN 0 56 198 22 198

Sursa: INS
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Graficele următoare arată evoluția per total și pentru 
principalele țări. Graficul privind exporturile arată o volatilitate 
mare în ceea ce privește Franța. Trendul pentru această țară 
dictează trendul general pentru perioada 2010-2013. În anul 
2014, trendul este puternic influențat și de exporturile către 
Austria, care cunosc un reviriment față de 2013.

În legătură cu importurile, există o suprapunere între 
importurile totale și importurile din Germania. Declinul 
importurilor este strâns legat de această țară. Astfel, 
importurile totale scad la 47,5% în 2014 față de 2010, iar 
importurile din Germania scad la 44,1% în perioada de timp 
menționată.

Graficul	51.	Exportul total și pe țări principale

Sursa: INS

Graficul	52.	Importul total și pentru Germania

Sursa: INS

6.2 Comerțul exterior al produselor 
de copyright suport

În această categorie intră două categorii de bunuri:
1. Instrumente folosite în design și arhitectură;
2. Aparate folosite în industria audio-video.

6.2.1 Instrumente folosite în design și arhitectură

Comerțul exterior cu aceste bunuri (cod tarifar 9017 
Instrumente de desen, de trasare sau de calcul) a cunoscut o 
creștere în termeni de exporturi și importuri. Deficitul comercial 



  73Rezultate privind comerțul exterior al produselor de copyright 

este negativ pe întregul interval de timp analizat, cu o creștere 
semnificativă în anul 2014 față de anul 2010. Aceasta se 
datorează în principal creșterii exporturilor cu cca 37% în 
perioada menționată.
Tabelul	51.	Comerțul exterior cu instrumente de desen (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 

2014 față 
de 2010

Importuri 6.126 7.677 8.429 8.435 8.387 36,9%

Exporturi 5.616 5.340 5.297 5.297 5.748 2,4%

Balanța 
comercială -510 -2.337 -3.132 -3.138 -2.639  

Sursa: INS

Din punctul de vedere al structurii pe țări, situația este 
prezentată în următorul tabel.
Tabelul	52.	Structura comerțului exterior cu instrumente de 
desen pe țări (mii euro)

Instrumente 
desen

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 8.387   5.748   -2.639
 SUEDIA 132 11 4.004 1 3.872

 GERMANIA 2.376 1 829 2 -1.547
 OLANDA 1.026 3 228 3 -798
 FRANȚA 328 8 170 4 -158
 BELGIA 84 14 71 5 -13

 POLONIA 647 4 61 6 -586
 AUSTRIA 201 10 58 7 -143

 ITALIA 412 7 40 8 -372
 BULGARIA 46 16 39 9 -7

 R. MOLDOVA 0   33 10 33
 MAREA 

BRITANIE 492 6 26 11 -466

 TURCIA 43 17 23 12 -20
 NORVEGIA 2 33 18 13 16

Instrumente 
desen

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

 SUA 617 5 14 14 -604
 R.MACEDONIA 0   12 15 12

 REPUBLICA 
CEHĂ 92 12 10 16 -81

 SERBIA 0   10 17 10
 UNGARIA 90 13 10 18 -80
 ELVEȚIA 225 9 10 19 -215

Sursa: INS

Prima țară în ceea ce privește exporturile în anul 2014 este 
Suedia, cu 4.000 mii euro. Există o distanță considerabilă față 
de celelalte țări. Un partener comercial important la acest 
capitol este reprezentat de Germania, care ocupă primul 
loc la importuri și locul doi la exporturi. Balanța comercială 
cu această țară este negativă, ca de altfel și cu majoritatea 
celorlalte țări din top 20.
Tabelul	53.	Dinamica exporturilor de instrumente de desen 
pe țări (mii euro)

 
Mii euro 

2010
% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

% din 
total

Poziție 
2014

 SUEDIA 4.662,11 55,6% 1 4.003,82 69,7% 1
 GERMANIA 484,75 5,8% 2 829,30 14,4% 2

 OLANDA 11,00 0,1% 9 228,18 4,0% 3
 FRANȚA 48,23 0,6% 6 169,77 3,0% 4
 BELGIA 4,00 0,0% 20 70,93 1,2% 5

 POLONIA 4,00 0,0% 21 61,13 1,1% 6
 AUSTRIA 1,94 0,0% 22 57,52 1,0% 7

 ITALIA 72,00 0,9% 5 39,99 0,7% 8
 BULGARIA 4,78 0,1% 13 39,07 0,7% 9

 R. MOLDOVA 11,00 0,1% 10 33,48 0,6% 10

Sursa: INS

Dinamica exporturilor arată o concentrare a acestora către 
Suedia. Ponderea exporturilor către această țară a crescut de 
la 55,6% în 2010 la 69,7% în 2014. Se remarcă în același timp 
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Germania, care ocupă locul 2, a cărei pondere a crescut de la 
5,8% la 14,4% pentru această perioadă.

Având în vedere importanța deosebită a Suediei în 
exporturile de instrumente pentru design și arhitectură, 
a fost realizat un grafic al exporturilor per total și pentru 
această țară. Trendul este similar, cu excepția anului 2014. 
Scăderea exporturilor în Suedia comparativ cu anul 2010 este 
compensată de creșterea acestora către Germania, astfel 
încât trendul general este unul pozitiv.

Graficul	53.	Exportul total și pentru Suedia

Sursa: INS

În ceea ce privește importurile, Germania ocupă locul 1, cu 
o pondere foarte mare și în creștere în 2014 față de 2010. Un 
rezultat important este ascensiunea Chinei, care a fost notată 
și în cazul importurilor de alte bunuri copyright. Dacă în anul 
2010 ponderea importurilor din China reprezentau 13,4%, în 
anul 2014 acestea au ajuns la 21,4%. Alte două țări cu creșteri 
importante sunt Olanda și Polonia.

Tabelul	54.	Dinamica exporturilor de instrumente de desen 
pe țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

% din 
total

Poziție 
2014

GERMANIA 2.031,96 33,2% 1 2.376,14 41,3% 1
R. P. CHINEZĂ 819,66 13,4% 2 1.231,97 21,4% 2

OLANDA 182,67 3,0% 9 1.026,42 17,9% 3
POLONIA 212,60 3,5% 10 647,05 11,3% 4

SUA 478,74 7,8% 4 617,08 10,7% 5
MAREA BRITANIE 326,60 5,3% 5 492,06 8,6% 6

ITALIA 629,96 10,3% 3 412,06 7,2% 7
 FRANȚA 275,48 4,5% 6 327,63 5,7% 8
ELVEȚIA 40,07 0,7% 16 224,94 3,9% 9
AUSTRIA 223,80 3,7% 8 200,98 3,5% 10

Sursa: INS

Trendul general al importurilor este similar cu cel al 
importurilor din Germania, dar se observă și influența altor 
țări, în special China, Olanda și Polonia. Acesta este motivul 
care explică de ce creșterea importurilor totale este de 136,9% 
(2014 față de 2010), în timp ce creșterea importurilor din 
Germania este de 116,9%.

Graficul	54.	Importul total și pentru Germania

Sursa: INS
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6.2.2 Aparate folosite în industria audio-foto

Această categorie include mai multe subgrupe de produse 
după cum urmează:
•	 8518: Microfoane și suporturile lor; difuzoare, chiar 

montate în carcasele lor, căști de ascultare, chiar 
combinate cu un microfon și ansambluri sau seturi 
formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare

•	 8519: Aparate de înregistrare a sunetului; aparate 
de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și 
reproducere a sunetului

•	 8525: Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau 
televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau 
un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; 
camere de televiziune, aparate fotografice numerice și 
alte camere video cu înregistrare

•	 8527: Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar 
combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare 
sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

•	 8528: Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un 
aparat de recepție de televiziune; aparate receptoare 
de televiziune chiar încorporând un aparat de recepție 
de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului sau a imaginilor

•	 9007: Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, 
chiar încorporând aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului

Tabelul	55.	Comerțul exterior cu aparate audio-foto (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 
2014 

față de 
2010

Importuri 433.535 483.984 431.824 439.430 479.620 10,6%
Exporturi 407.925 689.379 602.803 502.713 470.740 15,4%
Balanța 

comercială -25.611 205.395 170.979 63.283 -8.880

Sursa: INS

În general, comerțul exterior cu aceste bunuri a fost unul 
pozitiv, având în vedere că exporturile au cunoscut o creștere 
mai mare (15,4%) decât importurile (10,6%). Perioada cea mai 
bună a fost cea a anilor 2011 și 2012, când balanța comercială 
a fost pozitivă și a înregistrat niveluri foarte ridicate.

Cea mai importantă subgrupă a acestor bunuri copyright 
suport este reprezentată de monitoare	și	proiectoare. Evoluția 
acestora este analizată în cele ce urmează. 

Comerțul exterior cu monitoare, proiectoare, alte 
bunuri similare

Aceasta este singura categorie de bunuri care înregistrează 
balanță comercială pozitivă pentru întregul interval de timp. 
Creșterea exporturilor a fost de 15,4%, iar cea a importurilor 
de 10,6%.
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Graficul	55.	Comerțul exterior cu monitoare și proiectoare (milioane de euro)

Sursa: INS

În ceea ce privește structura primelor 20 de țări ca 
pondere a exporturilor în 2014, prima poziție este ocupată de 
Olanda, urmată de Slovacia și Marea Britanie. Slovacia este 
un partener economic important, fiind prima țară în ceea ce 
privește importurile. 
Tabelul	56.	Structura comerțului exterior cu monitoare și 
proiectoare pe țări (mii euro)

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 298.671   432.048   133.377
 OLANDA 10.163 6 124.225 1 114.062

 REPUBLICA 
SLOVACĂ 96.087 1 76.724 2 -19.363

 MAREA 
BRITANIE 1.838 16 70.732 3 68.894

 ITALIA 5.947 10 52.032 4 46.085
 GERMANIA 10.689 5 45.586 5 34.898

 SPANIA 1.901 15 11.848 6 9.947

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

 FRANȚA 1.679 17 10.400 7 8.722
 UNGARIA 45.517 3 10.284 8 -35.233
 TURCIA 8.699 9 5.680 9 -3.019

 PORTUGALIA 4.981 12 4.933 10 -49
 POLONIA 54.572 2 3.337 11 -51.234
 BULGARIA 3.192 14 2.042 12 -1.149

 SUA 275 24 2.034 13 1.759
 GRECIA 13 41 1.965 14 1.952

REPUBLICA 
CEHĂ 9.191 8 1.604 15 -7.586

 MALTA 3 45 1.372 16 1.369
 R. MOLDOVA 0   927 17 927

 LETONIA 120 27 708 18 588
 AUSTRALIA 11 42 697 19 686
 FEDERAȚIA 

RUSĂ 0   675 20 675

Sursa: INS
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Olanda și-a menținut prima poziție atât în anul 2010, cât 
și în anul 2014, cu toate că ponderea sa în total exporturi s-a 
diminuat considerabil. Practic, România a reușit să-și diversifice 
mai mult structura de țări de destinație în această perioadă. 
Slovacia este un partener foarte important, cu o creștere a 
ponderii de la 15,9% la 17,8%.
Tabelul	57.	Evoluția exporturilor de monitoare și proiectoare 
pe țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% 
 din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din 

total
Poziție 
2014

OLANDA 174.345,90 46,3% 1 124.225,06 28,8% 1
REPUBLICA 
SLOVACĂ 59.813,78 15,9% 2 76.723,56 17,8% 2

MAREA 
BRITANIE 1.362,70 0,4% 13 70.731,73 16,4% 3

ITALIA 57.316,27 15,2% 3 52.031,56 12,0% 4
GERMANIA 11.784,37 3,1% 6 45.586,33 10,6% 5

SPANIA 18.436,00 4,9% 4 11.848,15 2,7% 6
FRANȚA 17.871,16 4,7% 5 10.400,49 2,4% 7

UNGARIA 4.040,23 1,1% 8 10.283,62 2,4% 8
TURCIA 1.538,09 0,4% 12 5.680,24 1,3% 9

PORTUGALIA 3.703,24 1,0% 10 4.932,68 1,1% 10
Sursa: INS

Trendul general al exporturilor urmează trendul Olandei, 
dar este de remarcat faptul că diversificarea exporturilor a 
avut un efect benefic. Scăderea exporturilor către Olanda a 
fost compensată cu creșterea exporturilor către Slovacia și mai 
ales Marea Britanie.

Graficul	56.	Evoluția exportului total și cu Olanda

Sursa: INS

Din punctul de vedere al importurilor, prima țară în anul 
2014 este Slovacia, cu o pondere de peste 30%, în creștere față 
de anul 2010 (19,1%). Alte două țări importante în importul de 
astfel de bunuri sunt Polonia și Ungaria.
Tabelul	58.	Evoluția importurilor de monitoare și proiectoare 
pe țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

% din 
total

Poziție 
2014

REPUBLICA 
SLOVACĂ 49.068,86 19,1% 2 96.086,67 32,2% 1

POLONIA 51.946,09 20,3% 1 54.571,87 18,3% 2
UNGARIA 24.266,57 9,5% 3 45.516,88 15,2% 3

R. P. CHINEZĂ 16.354,22 6,4% 7 19.603,15 6,6% 4
GERMANIA 8.975,94 3,5% 10 10.688,67 3,6% 5

OLANDA 18.161,45 7,1% 6 10.163,27 3,4% 6
INDONEZIA 1,20 0,0% 49 9.412,92 3,2% 7
REPUBLICA 

CEHĂ 18.880,26 7,4% 5 9.190,53 3,1% 8

TURCIA 19.085,93 7,4% 4 8.699,49 2,9% 9
ITALIA 4.310,89 1,7% 12 5.946,57 2,0% 10

Sursa: INS



78   Surse de date 

Trendul importurilor totale este asemănător cu cel al 
Slovaciei, care înregistrează practic o dublare a valorii în 
acești cinci ani. Creșteri importante au fost înregistrate pentru 
Ungaria (care își menține poziția 3), în timp ce importurile din 
Polonia cunosc doar o creștere ușoară. Se remarcă încă o dată 
ascensiunea Chinei de pe poziția 7 în anul 2010 pe poziția 4 în 
anul 2014 (o creștere cu aproape 20%). 

Graficul	57.	Evoluția importului total și din Slovacia

Sursa: INS

7. Surse de date
Sursele de date folosite sunt:
1. Ministerul Finanțelor Publice: situațiile anuale de sinteză (bilanț contabil, contul de profit și pierderi, alte anexe) aferente 

societăților comerciale înregistrate la Registrul Comerțului. Aceste date sunt folosite pentru determinarea contribuției 
industriilor de copyright la economia națională în termeni de valoare adăugată brută, forță de muncă, profitabilitate, cifră 
de afaceri, productivitatea muncii. 

2. Institutul Național de Statistică: 
a) Date privind volumul și valoarea importurilor și exporturilor pe diferite activități de copyright. Ele sunt folosite în analiza 

comerțului exterior. 
b) Date privind populația, nivelul veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor, la nivel național și la nivel de regiune.

3. Diverse instituții internaționale (Banca Mondială, WIPO etc.) pentru date folosite în comparații cu indicatorii externi de 
influență.
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