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Mai mult de o treime dintre companiile românesti de IT si-au continuat planurile de
recrutare (studiu)
Peste o treime dintre companiile IT din România (36%) si-au continuat planurile de recrutare de dinainte
de începerea pandemiei, iar 60% dintre aceste organizatii au avut o cifra de afaceri cu aproximativ 50%
mai mare, în 2020, fata de anul anterior, arata un studiu de specialitate efectuat pe parcursul celui de-al
doilea semestru din 2021.
Conform cercetarii Focal Hive "Romanian Software Industry Survey 2021", tehnologiile cu cel mai mare grad de
adoptie în urmatorii doi ani, în România, sunt Inteligenta Artificiala si Machine Learning (74%), în timp ce cloud
computing continua sa fie în topul preferintelor în ceea ce priveste mediile de stocare si dezvoltare a solutiilor noi
(79%).
De asemenea, specializarile cele mai cautate de catre companiile românesti vor ramâne cele care implica
dezvoltarea generala de software (22%), urmate de Business Intelligence & Analytics (13%), UX Development
(12%) si Cybersecurity (11%).
În ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri a companiilor românesti din industria de software, aceasta a fost
preponderent în crestere, în 2020, fata de anul anterior, cu procente situate între 11% si 50% pentru 60% dintre
respondenti. Prin comparatie, 26% dintre antreprenorii din IT participanti la studiu au înregistrat o cifra de afaceri
scazuta, diferenta fiind data de tipul de activitate desfasurata de companie.
Potrivit sursei citate, criza socio-economica generata de virusul Covid-19 a avut un impact pozitiv în masura
moderata pentru 25% dintre companiile IT românesti. Astfel, jumatate dintre cei chestionati au observat o crestere
a profitului, în timp ce pentru restul profitul s-a mentinut sau a scazut.
Provocarile legate de echipa si cele referitoare la relatia cu clientii au fost cel mai dificil de gestionat în 2020 2021, fiind urmate îndeaproape de provocarile financiare si nesiguranta proiectelor, reiese din datele centralizate în
studiul de specialitate. În acest context, 36% dintre companiile din IT si-au continuat planurile de recrutare de
dinainte de începerea pandemiei, în conditiile în care 28% au pus stop recrutarilor.
Pe acest fond, componenta de marketing a suferit schimbari esentiale în sectorul IT, în 2020, iar fata de perioada
anterioara jumatate dintre companiile respondente au renuntat complet la bugetul de marketing, cel putin în prima
parte a crizei pandemice si doar 6% si-au crescut aceste fonduri si le-au reorientat catre canalele digitale.
Pe segmentul de inovatie, aproape doua treimi dintre managerii din industria de software (64%) cu confirmat ca,
pentru perioada 2022 - 2023, aceasta va reprezenta un factor decisiv pentru succes. La polul opus, studiul
evidentiaza o preocupare foarte mica pentru cresterea diversitatii si diminuarea inegalitatilor sociale din companii.
În privinta implicarii în programe educationale menite sa sprijine dezvoltarea de noi specialisti, 43% dintre liderii
intervievati au în plan crearea de programe adresate studentilor, webcast-uri si podcast-uri educationale, 11% fiind
deja implicati în activitati de mentorat. Totodata, 17% dintre manageri au afirmat ca nu sunt deloc interesati de
astfel de programe si nu le includ în planurile pe termen mediu.
Studiul Focal Hive "Romanian Software Industry Survey 2021" a fost realizat în perioada 11 iulie - 12 octombrie
2021, pe un esantion de 53 de companii reprezentative la nivel national.
Focal Hive este o agentie de marketing care ofera strategie si programe de impact pentru organizatii ce activeaza în
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