
Sibiul - Locul opt la IT
Conform unui studiu realizat de Asociatia Nationala a Industriei de Software si Servicii, judetul Sibiu se
situeaza pe locul opt in topul cifrei de afaceri a societatilor din industria tehnologiei informatiei si
comunicatiilor 
  
  Sibiul este pe locul opt in clasamentul cifrei de afaceri a societatilor din industria tehnologiei
informatiei si comunicatiilor, conform unui studiu realizat de Asociatia Nationala a Industriei de Software
si Servicii (ANIS).
  
  
  Doar 1,5%
  In clasamentul cifrelor de afaceri ale societatilor din industria tehnologiei informatiei si comunicatiilor,
Sibiul ocupa abia locul opt, cu un procentaj de 1,5 la suta. Primele locuri sunt ocupate de Bucuresti si
Timis, dupa care urmeaza, rand pe rand, judetele Cluj (4,7% din total), Iasi (2,7%), Brasov (2,7%),
Prahova (2,4%) si Constanta (1,5). Aceste zone, inclusiv capitala si judetul Timis, acumuleaza 87% din
cifra totala de afaceri a industriei software si 81% din personal.
  Pe ansamblul industriei, dezvoltarea software reprezinta 50% din cifra de afaceri, restul revenind
celorlalte servicii IT. Cateva dintre judetele mai importante - cum ar fi Sibiu, Timis si Brasov - se
remarca printr-o pondere mult peste medie a acestor societati, ceea ce indica o orientare clara spre
activitatile de dezvoltare software. Judetele cu o pondere ridicata a activitatilor software se caracterizeaza
si printr-o valoare adaugata mare. Intr-un clasament al valorii adaugate, inaintea Sibiului se situeaza doar
Bucurestiul si judetele Timis, Cluj si Brasov. 
  
  Decalaje colosale intre Bucuresti si celelalte zone din tara
  Studiul scoate la iveala faptul ca cele peste 3.000 de societati de software si servicii din Bucuresti
realizeaza venituri de peste 500 de milioane de dolari, ceea ce reprezinta 63% din cifra totala de afaceri a
companiilor IT&C (tehnologia informatiei si comunicatii) din Romania. Din analiza ANIS reiese ca 5
bucuresteni din 1.000 lucreaza in acest domeniu, iar fiecarui locuitor ii revine peste 200 de euro din cifra
totala de afaceri realizata de companiile de profil.
  Studiul scoate in evidenta o concentrare foarte puternica a industriei IT&C in Capitala, dar si
consolidarea unor centre regionale importante. Intre acestea, Timisoara s-a impus in mod clar ca al doilea
centru de software si servicii al Romaniei. Dupa Bucuresti, in judetul Timis se inregistreaza cea mai mare
concentrare de personal, in jur de 3.000 de angajati in domeniul IT, ceea ce reprezinta aproximativ 10%
din totalul personalului din Romania.
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