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Impactul Digitalizării în productivitate



Tehnologiile digitale ne transformă viețile și economiile. Ele schimbă modul în care
firmele produc bunuri și servicii, inovează și interacționează cu alte firme, angajați,
consumatori și guverne.

Aceste tehnologii par să ofere un potențial vast de a spori productivitatea firmei și, în
cele din urmă, standardele de trai.

De exemplu, soluțiile cloud oferă firmelor acces la capacități flexibile de stocare și
procesare a datelor, platformele online își pot face interacțiunile cu consumatorii
mai fluide, iar inteligența artificială ne permite să automatizăm sarcini din ce în ce
mai complexe.



Cu toate acestea, în ciuda digitalizării continue, datele arată că productivitatea
muncii a scăzut drastic în ultimele decenii.



Creșterea productivității a încetinit în toate economiile
avansate începând cu anii 1970 și a ajuns la sub 1% pe an de
la mijlocul anilor 2000.

În zona euro, productivitatea muncii a scăzut de la o rată
medie anuală de 5,4% în perioada 1950-1975, la 2,7% în 1975-
1995, 1,2% în 1995-2005 și doar 0,7% din 2005.

Perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost o
perioadă excepțională de creștere a productivității,
alimentată de investiții și restructurări postbelice care au
favorizat difuzarea și adoptarea noilor tehnologii din acea
perioadă.

Din 1975, creșterea productivității muncii a scăzut constant
în zona euro, ceea ce i-a determinat pe economiști să
caute explicațiile pentru încetinirea globală a productivității.

Media creșterii anuale a productivității (PIB pe oră lucrată)

Media creșterii productivității/ oră pentru diferite țări și perioade

Evoluția productivității



Incertitudinile legate de măsurarea productivității sunt justificate, în special din
cauza digitalizării, și merită cercetări suplimentare, dar majoritatea cercetătorilor
evaluează că măsurarea greșită nu este principalul motiv al încetinirii productivității.



Cercetările experților economici arată că digitalizarea a susținut
productivitatea, dar evoluția productivității la nivelul întregii
economii a fost dezamăgitoare din cauza complementarității
puternice între:

1. Tehnologiile în sine, cu

2. Capacitățile și activele firmelor, cum ar fi abilitățile tehnice și
manageriale, capitalul organizațional, capacitatea de inovare
și de finanțare; și cu

3. Politici care promovează concurența și o realocare eficientă
a resurselor în economie.

În realitate, deficiențele acestor factori complementari au încetinit
difuzarea tehnologiilor digitale și au redus beneficiile de
productivitate asociate.

Cauzele scăderii productivității muncii



Beneficiile digitalizării nu s-au răspândit uniform între firme:

• Firmele care au acces mai bun la abilitățile tehnice, manageriale și
organizaționale cheie au beneficiat mai mult decât celelalte. Aceste firme
tindeau deja să fie mai productive decât media, iar digitalizarea a contribuit
la creșterea avantajului lor.

• Costurile marginale scăzute și efectele puternice ale creării de rețele, care
caracterizează anumite activități digitale, tind să fie beneficii ale unui număr
mic de firme „superstar” extrem de productive cu care restul companiilor se
luptă din ce în ce mai mult să concureze.

Privind în perspectivă, noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, care
necesită competențe complexe, investiții intangibile mari (de exemplu, în
cercetare și dezvoltare, algoritmi și date) riscă să crească în continuare
avantajul celor mai productive firme în raport cu cele mai puțin productive.

Cauzele scăderii productivității muncii



Creșterea slabă a productivității a dus la o creștere lentă a salariului mediu, cu atât mai
mult în țările în care salariile s-au „decuplat” de productivitate în ultimele decenii.
În plus, dispersia tot mai mare a performanței productivității între firme s-a reflectat într-
o dispersie tot mai mare a salariilor medii între firme, contribuind la creșterea
inegalităților de venit între angajați → conduce la un efort extrem de mare pentru
companiile mai puțin productive de a ține pasul cu creșterile de salarii în piața muncii.
În cadrul firmelor, digitalizarea a adus beneficii în principal lucrătorilor cu calificare înaltă,
în timp ce sarcinile de rutină efectuate de lucrătorii cu calificare scăzută și medie au fost
din ce în ce mai automatizate.
În același timp, o pondere mică, dar în creștere rapidă, a angajaților a trecut la
aranjamente flexibile de lucru pe diverse platforme. În viitor, tehnologiile digitale (de
exemplu, traducerea automată) pot permite mai multă automatizare și delocalizare a
anumitor servicii către țările cu salarii mici → acest lucru ar putea aduce câștiguri de
eficiență, dar ar pune și mai multă presiune asupra condițiilor de muncă din economiile
avansate.

Impactul scăderii productivității la nivelul angajaților



Creșterea valorii adăugate a muncii

Unul dintre cele mai simple rezultate ale implementării tehnologiei digitale este o creștere a 
valorii adăugate medii pe unitatea de muncă. Un motiv general care stă la baza acestui 
fenomen este că fabricile echipate cu tehnologie avansată necesită mai puțini angajați, dar
mai calificați.

Exemplu: noile generații de linii de producție necesită cu 10-15% mai puțini angajați. Acest 
lucru necesită operatori experimentați, cu pregătire adecvată în proceduri, bune practici și 
depanare. Cea mai importantă sarcină a operatorilor este managementul incidentelor: 
aceștia iau măsuri în caz de erori. În consecință, operatorii nu pot fi etichetați ca simpli 
lucrători, ci au devenit „specialiști”, adesea cu studii superioare. 

În ceea ce privește creșterea valorii adăugate în cadrul ocupației, activată de tehnologia 
digitală, au fost observate două mecanisme: diversificarea pe activitate și specializarea în 
activități cu valoare mai mare. 

Exemplu: O companie de electronice, care se ocupa de întreținerea echipamentelor, a 
automizat anumite activități din companie care a permis echipei să preia sarcini care 
anterior erau realizate de către departamentul de inginerie sau chiar activități care erau 
externalizate către diverși furnizori de servicii. 



Estimările OCDE sugerează că o creștere cu 10 puncte procentuale a ponderii firmelor 
care utilizează internetul de bandă largă de mare viteză ( cloud computing) la nivel de 
industrie este asociată cu o creștere cu 1,4% (0,9%) a productivității multifactoriale 
pentru firma medie din industrie după 1 an și cu 3,9% (2,3%) după 3 ani în țările UE
O serie de studii care se bazează pe factorii adoptării digitale, cum ar fi schimbările în 
disponibilitatea sau calitatea infrastructurii de rețea, găsesc dovezi că adoptarea 
digitală poate sprijini productivitatea. Adoptarea la rata medie anuală observată în 
rândul firmelor din UE în ultimii ani (între 1 și 3 puncte procentuale pe an, în funcție de 
tehnologie) poate să fi crescut productivitatea muncii cu aproximativ 1% în fiecare an 
în firma medie. 

Adoptarea tehnologiilor digitale poate sprijini 
productivitatea firmei



Platformele online pot stimula productivitatea firmelor
• Evaluările și recenziile utilizatorilor pot reduce asimetriile informaționale dintre consumatori și

furnizorii de servicii → intensificând presiunile concurențiale prin deplasarea cererii către
furnizori mai bine evaluați și stimulând furnizorii de servicii să ofere un raport calitate-preț mai
bun.

• Platformele pot aduce, de asemenea, câștiguri de eficiență furnizorilor de servicii prin
gestionarea rezervărilor și procesarea plăților.

• Pot permite firmelor să acceseze piețe mai largi, oferind firmelor productive mai multe
oportunități de creștere.

• Pot să îmbunătățească utilizarea capacității (de exemplu, ratele de ocupare a hotelurilor) și
arătând disponibilitatea în timp real a serviciilor.

Analiza empirică la nivel național în patru industrii (hoteluri, restaurante, comerț cu amănuntul și
taxiuri) sugerează că adoptarea rapidă a dezvoltării platformei a sporit productivitatea firmelor
de servicii, având efecte substanțiale – aproximativ 0,4% în fiecare an în perioada 2011-2017
(adică aproximativ 2,5% în total).



Expunerea ridicată la ecrane și cantitatea foarte 
mare de informații pot conduce la distragerea 
atenției → privarea de somn → reducerea
capacității angajaților de a se concentra. 

O altă problemă potențială este utilizarea 
personală a internetului la locul de muncă de 
către angakați, care este în general percepută ca 
dăunătoare productivității. 

Subminarea productivității prin digitalizare



Competențele sunt 
cruciale într-o 

economie digitalizată



Competențele sunt cruciale într-o 
economie digitalizată

Pe măsură ce performanța inteligenței artificiale se îmbunătățește, vor fi 
automatizate mai multe sarcini, chiar și în ocupații relativ înalt calificate 
→ anumite locuri de muncă vor dispărea, dar mai ales că natura multor 
locuri de muncă se va schimba. 

De exemplu, se evaluează că 14% dintre locurile de muncă din țările 
membre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
sunt extrem de automatizate și că alte 32% pot suferi modificări 
semnificative din cauza automatizării. 
În același timp, vor apărea noi sarcini și locuri de muncă, iar cererea 
de forță de muncă ar putea să nu scadă în general. 

Asigurarea faptului că forța de muncă are competențele potrivite pentru 
acest nou mediu și reducerea costurilor cu angajații vor reprezenta 
provocări considerabile.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/oecd_ro


Competențele sunt cruciale într-o 
economie digitalizată

Abilitățile manageriale bune sunt asociate cu o difuzare mai mare și mai 
eficientă a tehnologiilor digitale și cu o productivitate mai mare a acestor 
companii. 

Acest lucru se datorează probabil pentru că digitalizarea necesită, în 
general, procese de afaceri în schimbare, pentru care un 
management bun este crucial. 

De exemplu, practicile de muncă de înaltă performanță pot crește 
flexibilitatea internă a firmelor de a se adapta la schimbările tehnologice. 

Calitatea și accesibilitatea educației și formării relevante (de exemplu, 
școlile de afaceri) și tranzițiile mai flexibile ale locurilor de muncă în cadrul 
firmelor sunt, de asemenea, probabil să susțină calitatea medie a 
managementului. 
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