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ZONA METROPOLITANĂ CLUJ
O ECONOMIE LOCALĂ GLOBALIZATĂ

În ultimul deceniu s-au intensificat procesele de globalizare care localizează procesele secundare ale organizațiilor globale către noi spații specializate în operațiuni. Cea mai mare parte din procesele care fac obiectul
externalizărilor de outsourcing și offshoring sunt cele de Business Process Outsourcing (BPO) și Information
Technology Outsourcing (ITO).
La nivel mondial, India, China și Filipine sunt destinațiile preferate prin excelență, capitalizând peste 80% din
externalizări. La nivel european, Europa Centrală și de Est a devenit spațiul care a capitalizat cele mai multe
dintre externalizările din Occident, în mod particular pentru capitalul german. Din totalul investițiilor străine ale
companiilor germane, 45,4% sunt externalizate în Europa Centrală și de Est. În România, 63,7% din investițiile
străine germane sunt externalizări.
Logica din spatele procesului este găsirea celor mai ieftine bazine de forță de muncă, însă, de data aceasta, spre
deosebire de externalizarea anterioară a muncii industriale, este vorba de o forță de muncă calificată și înalt
calificată. Chiar dacă vorbim de muncă efectuată de gulere albe, există un nivel ridicat de repetitivitate; în
sectoare precum tehnologia informației există, însă, și operațiuni de R&D.
Clujul este un exemplu de oraș a cărui economie locală și compoziție a forței de muncă s-a schimbat în mod
dramatic după Criza Financiară din 2008-2010. Orașul a devenit unul dintre huburile Central și Est Europene
care a beneficiat de pe urma noilor forme de globalizare prin externalizarea operațiunilor. În mod particular,
Cluj-Napoca excelează în patru domenii transnaționale: tehnologia informației & comunicații, servicii de suport
pentru afaceri, inginerie & cercetare & dezvoltare, precum și servicii financiare.

23800
de organizații cu salariați
în Zona Metropolitană Cluj

Acest tip de dezvoltare a permis ca, din punct de vedere economic, în 2018, municipiul Cluj-Napoca să facă parte din cele mai dezvoltate 50 de orașe din Uniunea Europeană în grupa de PIB/loc. 19.000 – 27.000 la Paritatea
Puterii de Cumpărare care au demonstrat la nivel european un angajament credibil pentru promovarea cunoașterii,
culturii și a creativității. Cluj-Napoca ocupă poziția a 16-a în rândul acestor orașe ca mărime a economiei bazate
pe cunoaștere și creativitate. În mod particular, participarea la lanțurile globale de producție a generat efecte de
multiplicare prin apariția a două tipuri de piețe interne:
Pe de o parte, a apărut un set de piețe interne bazate pe salariile fracțiunilor de forță de muncă bine plătite
din sectoarele internaționalizate care consumă o serie de produse și servicii dedicate: ospitalitate (restaurante,
cafenele, baruri), produse alimentare (preparate din carne, panificație, produse alcoolice premium), servicii de stil de
viață (coafor, spa, săli de fitness), servicii culturale (festivaluri, teatru, opera), servicii de localizare (imobiliare, design
interior, mobilă).
Pe de altă parte, a apărut un set de piețe care deservesc capitalurilor globale în reproducerea localizării lor (curățenie, securitate, construcții de birouri tip A, servicii de resurse umane).
Atât piețele forței de muncă internaționalizate cât și piețele interne sunt responsabile pentru dezvoltarea impresionantă a orașului în perioada 2008 - 2018. Produsul intern brut al zonei metropolitane Cluj și veniturile private
ale companiilor s-au dublat în ultimul deceniu.

19700
de organizații cu salariați
în Municipiul Cluj-Napoca

Centru / 3199
Mănăștur / 2815
Mărăști / 2337
Gheorgheni / 2130
Zorilor /1400
Între Lacuri / 1157
Grigorescu / 1073
Dâmbul Rotund / 818
Iris / 709
Gruia / 607
Andrei Mureșanu / 603
Someșeni / 584
Bulgaria / 537
Plopilor / 524
Bună Ziua / 519
Europa / 174
Borhanci / 127
Făget / 55
Becaș / 11
Sopor / 5
Sursa datelor: Bilanțutile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro;

Numărul de firme nou înființate în Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj
1990-2018

În ultimul deceniu media anuală a fost de
4,5 mii de firme noi în Zona Metropolitană
Cluj. În medie, 77% dintre ele au fost înregistrate în Cluj-Napoca.

Municipiul Cluj-Napoca

Vârsta medie a firmelor active din Zona
Metropolitană Cluj a crescut în mod
semnificativ (statistic) în ultimul deceniu, în
medie cu 3,4 ani. Nu doar că se formează
mai multe firme, ci acestea rămân active
pentru o perioadă mult mai îndelungată.
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Sursa datelor: Firme înregistrate la Registrul Comerțului până în anul 2018 și Firme radiate la Registrul Comerțului până în anul 2017, Oficiul Național al Registrului Comerțului. Data.Gov.Ro;
Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro;

Volumul start-up-urilor în Zona Metropolitană Cluj și în Cluj-Napoca
2011-2018

Cluj-Napoca

Un start-up este o companie care, în primii trei ani succesivi de la
înființare, are creșteri anuale ale veniturilor de minim 20%.

În ultimii opt ani, în Zona Metropolitană Cluj media anuală a fost
de 129 de start-up-uri noi. Din cohorta de firme nou înființate, 3%
au reușit să devină companii start-up. Ratele de formare a firmelor
noi și a start-up-urilor sugerează că regiunea a devenit un mediu
favorizant economic, ca ecosistem de afaceri.
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Sursa datelor: Firme înregistrate la Registrul Comerțului până în anul 2018 și Firme radiate la Registrul Comerțului până in anul 2017, Oficiul Național al Registrului Comerțului. Data.Gov.Ro;
Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro;

Structura forței de muncă pe categorii de activitate în
economia locală în 2018

servicii/

comerț/

industrie/

construcții/

agricultură/

În doar 10 ani numărul salariaților din mediul privat a crescut de patru ori în sub-sectoarele de servicii conectate la fluxurile
globale de externalizare: Tehnologia informației & comunicații, Servicii de suport pentru afaceri, Inginerie și cercetare-dezvoltare,
Industrii creative.

Servicii de suport
pentru afaceri
11898

Servicii administrative
4773
Industrii creative
7473

Imobiliare
2532

Ospitalitate
12393

Utilaje avansate
6522
Transport
16569

Automotive
5835

Produse
alimentare
7167

Echipamente
3444
Produse de
metal
4041

Electrocasnice
Combustibili
Sursa datelor: Lista Angajatorilor din Județul Cluj cu Salariați activi 2008, Direcția Județeană de Statistică Cluj.

Salubritate
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Minerit

Produse
casnice
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Distribuția start-up-urilor pe domenii de activitate economice în
Zona Metropolitană Cluj

Una din zece companii start-up a activat în domeniul tehnologiei informației, respectiv în transporturi.

Ospitalitate
62

Industrii creative
73

Servicii de suport pentru afaceri
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Imobiliare
18

Produse alimentare
74

Transport
97

Echipamente
38
Utilaje
avansate
9
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14
Produse de metal
8

Automotive
Electocasnice
Sursa datelor: Firme înregistrate la Registrul Comerțului până în anul 2018 și Firme radiate la Registrul Comerțului până în anul 2017, Oficiul National al Registrului Comerțului. Data.Gov.Ro; Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018,
Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro;

Proporția angajaților în servicii din totalul salariaților
în poli de creștere, 2018

După București, Cluj-Napoca are cei mai mulți angajați în servicii din totalul salariaților societăților comerciale. De asemenea,
în ultimul deceniu, creșterea acestui sector a fost constantă.
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Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro.
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Evoluția productivității muncii în perioada 2008 – 2018
în Cluj-Napoca și comunele metropolitane (lei)
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Piața muncii a evoluat pozitiv în Zona Metropolitană Cluj și în municipiul reședință de județ. Creșterea economică evidențiată
anterior s-a datorat nu doar intensificării activității economice din anumite sectoare, ci și creșterii semnificative a productivității
muncii în perioada analizată, la nivel global, cu peste 60%.

Sursa datelor: Estimări ale autorilor pe baza datelor Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro.

Evoluția veniturilor în sectorul privat
în Zona Metropolitană Cluj
2009-2018
(în milioane de lei)

În anul 2018, Cluj-Napoca a înregistrat cea mai ridicată valoare
a veniturilor realizate în mediul privat din România, exceptând
Bucureștiul. Acestea au fost de aproape 61 mld. lei.

Municipiul Cluj-Napoca
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Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro.

20,623,154,320

28,383,717,652

Craiova

28,483,209,678

29,623,154,320

37,710,694,259

46,952,802,909

Cluj-Napoca

60,924,083,339

Veniturile private în Cluj comparativ cu polii de creștere, 2018 (lei)

Veniturile totale ale primăriilor în
Zona Metropolitană Cluj și în Cluj-Napoca
2009-2018
(mil. lei)

Veniturile proprii ale administrației locale evidențiază sumele de care o primărie dispune și pe care le poate cheltui în mediul pe
care îl administrează. Din punctul de vedere al veniturilor și cheltuielilor bugetare, județul Cluj s-a situat pe locul 2, după București în
2018.

Scăderea bugetului local din Cluj-Napoca, cât și a nivelul bugetelor locale din țară se datorează unor modificări ale modalității de
alocare a veniturilor publice prin legislație natională începând cu 2017.
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Sursa datelor: Execuțiile Bugetare de pe paginile web ale fiecărei primării din Zona Metropolitană Cluj, 2018

Produsul Intern Brut estimat în Zona Metropolitană Cluj
și Cluj-Napoca (milioane de lei)

Economia locală a Zonei Metropolitane Cluj este caracterizată de creșteri semnificative în ultimii 10 ani, atât în varianta estimată global (milioane de lei), cât și în varianta estimată per capita.

La nivelul orașului Cluj-Napoca valoarea Produsului Intern Brut (PIB), exprimat în lei, s-a dublat, ajungând la 33.674
mil. lei(7.3 milarde euro) în anul 2018.
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Sursa datelor: Cifra de afaceri pe coduri CAEN, Agenția Națională de Administrare Fiscală Cluj; Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2019, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro; Institutul
National de Statistica, TEMPO, Tabela CON103I

Distribuția Produsului Intern Brut
la nivel de NUTS3 în Europa, 2016

O evaluare regională ne arată că performanța economiei locale clujene este
mult peste performanța de ansamblu
a țării. Clujul este unul dintre cele mai
performante județe din zona balcanică
a Uniunii Europene, atât în ceea ce
privește PIB/loc, cât și VAB.

Cluj-Napoca a avut același PIB
precum Convetry (UK) în 2018
și un PIB per capita echivalent
cu Łódź în Polonia.

Sursa datelor: Eurostat

Cvintila cu cel mai ridicat
nivel al Produsului Intern Brut (20%)

Cvintila cu cel mai scăzut
nivel al Produsului Intern Brut (20%)

Valoarea adăugată brută în Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj (mil. lei),
2008 - 2018

Tendințele regăsite la Produsul Intern Brut la nivelul Zonei Metropolitane se regăsesc și în modelul care caracterizează evoluția
valorii adăugate brute în economia locală. Aceasta a avut un trend ascendent semnificativ în perioada analizată, atât în Zona
Metropolitană, cât și în municipiul Cluj-Napoca.

Produsul Intern Brut, veniturile și valoarea adăugată brută confirmă tendința puternic ascendentă a economiei locale în perioada analizată. În plus, toate cele trei mărimi evidențiază creșterea în timp a importanței comunelor metropolitane și a intensificării activităților economice derulate în cadrul acestora. Municipiul continuă să fie motorul Zonei Metropolitane Cluj și al
județului Cluj.
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Sursa datelor: Valoarea adăugată brută la prețuri de bază pe regiuni NUTS3, Eurostat; Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2019, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro;

Dinamica veniturilor, a valorii adăugate brute, a pierderilor și a profiturilor pe sectoarele
economice din Zona Metropolitană Cluj, 2008-2018

Peste 70% din valoarea nou creată în economia locală este generată de comerț și servicii. Veniturile private în servicii au avut o
creștere anuală medie de 12,1%, iar per total în zece ani s-au dublat. Datoriile agregate ale firmelor s-au înjumătățit.
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Sursa datelor: Valoarea adăugată brută la prețuri de bază pe regiuni NUTS3, Eurostat; Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro

Distribuția profiturilor pe angajat pe subsectoare economice în Zona Metropolitană Cluj, 2018

Companiile pot opta în modelul lor de afaceri pentru un raport echilibrat între capitaluri investite și resursă umană sau pot
prefera să substituie un element cu altul. Această decizie generează o serie de curbe de substituție.
La un pol sunt companiile din construcții și tranzacții imobiliare, cu puțini angajați și profituri mari. La celălalt pol sunt
companiile industriale de automotive, cu profituri realizate pe baza folosirii unui număr mare de angajați.
Cele trei sectoare cheie globalizate în servicii, tehnologia informației & comunicații, servicii de suport pentru afaceri și inginerie
& cercetare-dezvoltare, conțin cele mai profitabile companii care folosesc resurse umane cu un nivel de calificare mult superior.
Companiile care nu intră pe o curbă de substituție și au modele diferite de afaceri sunt: sectoarele financiare, utilitățile și
combustibilii.
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Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro
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Sectoarele economice cu dinamica cea mai importantă a numărului de angajați din
Zona Metropolitană, comparate cu nivelul național, între 2008 și 2018.

În Zona Metropolitană Cluj au crescut numărul de salariați:
- în Sănătatea & serviciile de asistență socială, Servicii de suport pentru afaceri, precum și Tehnologia Informației & Comunicații
(TIC), mai mult decât în restul României, chiar dacă și în țară au crescut.
- în Ospitalitate și Transporturi, în timp ce în România numărul de locuri a rămas constant.

ROMANIA

- în Industriile creative, Servicii Financiare & Asigurări și Învățământ, în timp ce au scăzut în țară salariații din aceste domenii.
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Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor Publice, Data.Gov.Ro; Institutul Național de Statistică, Tempo SAN104B, SCL104D, CDP103E, ART121A, ART122A, ART123A;
Lista Angajatorilor din Județul Cluj cu Salariați activi 2008, Direcția Județeană de Statistică Cluj.

Salariații navetiști care pleacă dintr-o
localitate spre celelalte localități din
Zona Metropolitană Cluj, 2011

Mărimea cercurilor indică salariații
navetiști care pleacă din localitate
raportat la numărul de persoane de
vârstă activă (18-62 de ani) din localitate
Poziția cercurilor este astfel calculată
încât să minimizeze colectiv tensiunile
arcurilor care unesc localitățile, folosind
algoritmul Kamada-Kawai: două localități
sunt cu atât mai similare și se atrag mai
tare cu cât au o proporție mai mare de
navetiști care pornesc din origine spre
destinație.

Sursa datelor: Date agregate la nivel de mapă, Recensământul
Populației și Locuințelor 2011, Institutul Național de Statistică,
TEMPO, Tabela POP107D, 2011.
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Sursa datelor: Bilanțurile Operatorilor Economici, 2008-2018, Ministerul Finanțelor
Publice, Data.Gov.Ro Institutul Național de Statistică, TEMPO, Tabela POP107D ȘI
FOM104D, 2018.

În Cluj-Napoca 19,7% din forța de muncă este domiciliată în afara localității. Cel mai mare flux de salariați navetiști vine din
primul cerc de comune din jurul orașului, în special din Florești. În Florești fac naveta 86% din salariați, iar 89% din fluxul de
migrație este direcționat spre Cluj-Napoca. Acest fapt se datorează compoziției sociale similare a celor două localități: 39% din
persoanele de vârstă activă din Florești au educație superioară, în timp ce în Cluj-Napoca 38% au studii universitare.
Acești salariați, atât din comună, cât și din oraș, lucrează în economia de servicii din Cluj-Napoca.

Economia Clujului

