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S UMAR EXECUTIV
tudiul oferă o evaluare a impactului macroeconomic al creșterii valorii nominale a tichetelor de
masa (TM) din România. Acest exercițiu își propune să demonstreze că tichetele de masă sunt un
instrument valoros pentru motivarea angajaților și sprijinirea companiilor și că beneficiile acestora
cresc pe măsură ce valoarea lor crește.

S

În România,tichetele de masă sunt instrumente de politică socială folosite de către companii
pentru a oferi beneficii extrasalariale angajaților lor. Utilizarea lor este asociată cu o mai mare
productivitate, sănătate mai bună a lucrătorilor, precum și cu un consum mai ridicat la nivel de gospodărie
și colectare suplimentară de TVA la nivel macroeconomic. Statul sprijină acordarea de tichete de masă
pentru că acestea contribuie la descurajarea muncii nedeclarate, sprijină activitatea economică,
menținerea și crearea de noi locuri de muncă.
Analiza include trei teme principale. Prima temă prezintă o imagine de ansamblu, cu exemple, a modului
în care sunt implementate tichetele de masă în țări din Europa. Cea de-a doua secțiune oferă o analiză
aprofundată a sistemului de tichete de masă în România, în timp ce cea de-a treia secțiune estimează
efectele posibile ale creșterii valorii nominale a tichetelor de masă. Prin întrebuințarea unui model
complex de analiză econometrică, demonstrăm un impact general pozitiv în ceea ce privește creșterea
încasărilor la bugetul național - prin intermediul colectării taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe
venit - , precum și alte efecte pozitive indirecte.
Analiza datelor este susținută și de rezultatele unui sondaj statistic realizat, ca parte a studiului, în rândul
utilizatorilor de tichete de masă: angajați, angajatori și comercianți de produse alimentare/ restaurante.
Sondajul reflectă percepția acestora cu privire la creșterea valorii nominale a tichetelor de masă și în
general asupra beneficiilor sistemului de acordare a tichetelor de masă, relevând, totodată, și interesul
crescut din partea angajaților, angajatorilor și comercianților de a beneficia de creșterea valorii nominale
a tichetelor de masă.
Datele statistice analizate arată că, în România, valoarea reală a tichetelor de masă a scăzut de-a lungul
timpului ca rezultat al neindexării cu indicele prețului de consum (IPC) în fiecare semestru, așa cum a se
prevedea inițial prin lege1. Nivelul actual de 9,41 lei face aproape imposibilă atingerea scopului inițial al
tichetelor de masă, acela de a da posibilitatea angajaților să-și achiziționeze masa de prânz în timpul
programului de lucru.
La nivel macroeconomic, analiza demonstrează că, dacă valoarea nominală ar crește chiar și numai cu 1%,
atunci veniturile totale colectate la bugetul de stat vor crește cu 1,58% , ceea ce dovedește că această
măsură este benefică nu doar pentru utilizatori, și pentru economie, ci chiar pentru bugetul de stat din
prisma intrărilor de disponibilități.
Ca urmare a modelării econometrice au rezultat trei scenarii, care evaluează impactul creșterii nominale a
tichetelor de masă asupra bugetului de stat: un prim scenariu în care numărul de tichete de masă emise și
numărul de utilizatori rămân constante, la nivelul din 2014 (2.561.860 utilizatori); al doilea scenariu
presupune că numărul de tichete de masă rămâne constant, dar valoarea lor variază în funcție de
procentul de angajatori care migrează la noua valoare a tichetelor, respectiv număr de utilizatori care
beneficiază de noua valoare a TM; al treilea scenariu presupune că numărul de utilizatori va urma același
tipar ca și economia în ansamblu.
Analiza arată că, pentru o creștere a valorii nominale a TM cu 6% (respectiv 10 lei VN), veniturile la buget
ar crește cu 10%, în timp ce o valoare nominală de 12 lei ar aduce venituri directe la bugetul de stat mai
mari cu 45%. În termeni monetari absoluți, o valoare nominală de 10 lei ar aduce 1315 mil lei venituri
directe (TVA și taxă pe venit), dacă toate celelalte condiții rămân neschimbate (scenariul 1). Dacă numărul
de utilizatori se modifică (scenariul 2), veniturile directe se ridică la 1201 mil. lei, în timp ce, în cazul
1

Așa cum se prevedea inițial în Legea nr. 142/1998 despre acordarea tichetelor de masă,
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 5/1999 cu modificările și completările ulterioare
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scenariului 3, dacă numărul de utilizatori urmează același tipar ca și economia în ansamblu, veniturile la
stat se ridică la 1372 mil. lei.

1. S COPUL LUCRĂRII

S

copul acestui studiu este de a arăta faptul că tichetele de masă sunt un instrument eficient pentru
motivarea angajaților și pentru sprijinirea afacerilor și că beneficiile acestora cresc pe măsură ce
valoarea lor nominală crește.
Această analiză acoperă trei mari teme:



Descrierea situațiilor din diferite țări europene în ceea ce privește utilizarea TM ca instrument de
creare a unui impact pozitiv asupra performanței angajaților și de stimulare a sectorului
întreprinderilor, ca principale motoare ale dezvoltării economice. Această secțiune oferă o imagine
de ansamblu a contextului internațional.



A doua temă prezintă sistemul tichetelor de masă din România și legăturile dintre tichetele de masă
și indicatori macroeconomici cheie, pentru a sublinia relația directă dintre valoarea nominală a TM și
efectele benefice la nivel social șieconomic pe care le generează. Sunt prezentate, totodată, opiniile
principalilor factori implicați în lanțul valoric al tichetelor de masă – angajatori, angajați și comercianți
de produse alimentare/restaurante – cu privire la utilitatea acestora în contextul economic actual.



Partea cea mai importantă a studiului este reprezentată de analiza din perspective multiple a
impactului generat de creșterea valorii nominale a tichetelor de masă în România. Această secțiune
este menită să arate efectele sociale și economice în cazul creșterii valorii nominale a tichetelor de
masă. Trei scenarii sunt testate prin modele econometrice2 cu privire la impactul financiar asupra
bugetului general consolidat – TVA colectat de către stat, impozitul pe profit plătit de către
comercianții cu amănuntul și producătorii de alimente, impozitul pe venit plătit de către angajați.
Scenariile au luat în calcul și impactul reducerii nivelului actual al TVA la alimente. Printre aspectele
generatoare de efecte indirecte au fost luate în considerare următoarele: beneficiile din diminuarea
economiei subterane, creșterea contribuției industriei alimentare la PIB, performanța angajaților,
susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor și creșterea consumului.

Analiza datelor este mai departe aprofundată printr-un sondajul statistic desfășurat în rândul angajaților,
angajatorilor și comercianților de produse alimentare/restaurante, care confirmă, de asemenea, percepția
general pozitivă privind utilizarea tichetelor de masă și avantajele acestora.

2

Modelele econometrice sunt modele statistice utilizate în econometrie. Un model
econometric specifică relația statistică ce se presupune că există între diferite cantități
economice aparținând unui fenomen economic care se analizează.
4

2. I NTRODUCERE

T

ichetele de masă sunt instrumente folosite de către companii pentru a oferi beneficii
extrasalariale angajaților, prin asigurarea unei mese în timpul orelor de lucru sau o alternativă de
completare a coșului alimentar zilnic.

Tichetele de masă au o importantă componentă socială și sunt folosite de către stat ca instrument
de politică socială. Sistemul este ușor de implementat, promovează trasabilitatea, contribuie la“albirea”
economiei subterane, descurajează munca la negru, susține activitatea economică și crearea de locuri de
muncă de-a lungul canalului de distribuție și în sectorul agro-alimentar.
Acordarea tichetelor de masă crește puterea de cumpărare a beneficiarilor prin bugetul alocat consumului
de produse alimentare. Prin urmare, la nivel macroeconomic, utilizarea tichetelor de masă contribuie la
creșterea vânzărilor în industria alimentară și în comerțul cu alimente, favorizând nu numai marii actori, ci
și magazinele de proximitate și operatorii de restaurante care le acceptă. De asemenea, utilizarea
tichetelor de masă se concretizează în raportarea completă a veniturilor, sub forma de plăți, care pot fi
urmărite de-a lungul canalului de distribuție.
Astfel, beneficiile cuantificabile ale tichetelor de masă sunt ușor de observat într-o economie și dovezile
indică legături directe între dimensiunea beneficiilor și valoarea totală a tichetelor de masă acordate la un
moment în timp.
La nivel de companie, utilizarea tichetelor de masă este atât un mijloc de motivare a angajatului, un
instrument de negociere cât și un stimulent fiscal. Pe termen lung, tichetele contribuie la reducerea
absenteismului de la locul de muncă și sunt o manifestare a creșterii responsabilității sociale a
companiilor, o dovadă a implicării corporative în promovarea angajării, asigurării de condiții de muncă
îmbunătățite și condiții generale de trai mai bun pentru angajații lor.
Pentru angajați, tichetele de masă reprezintă, de asemenea, un factor motivațional și un mijloc de a
crește bugetul personal alocat consumului de produse alimentare. Atunci când sunt utilizate în timpul
programului de lucru, tichetele de masă s-au dovedit eficiente pentru îmbunătățirea calității vieții și a
sănătății beneficiarilor, asigurând o alimentație mai bună și un program de lucru mai echilibrat, ceea ce
contribuie la o productivitate mai ridicată a muncii.
De la implementarea lor ca instrument în 1999, tichetele de masă au câștigat rapid o cotă de piață
semnificativă în România. În prezent, unul din doi angajați primește tichete de masă, astfel că acestea au
ajuns cel mai popular beneficiu extrasalarial, preferat de angajatori pentru avantajele fiscale și acceptat
de o varietate de afiliați (restaurante, comercianți de produse alimentare, hypermarket-uri). Cu o valoare
nominală curentă de 9,41 Lei, TM sunt în special valoroase pentru angajații cu salarii mici,contribuind la
creștereabugetului lunar pentru consumul alimentar cu până la 20%.

5

3. P ERSPECTIVA INTERNAȚIONALĂ

6

T

ichetele de masă au fost introduse pentru prima dată de către guvernul britanic, după sfârșitul
celui de-al Doilea Război Mondial, ca un instrument extrasalarial dedicat angajatorilor care au
dorit să le ofere angajaților acces la o masă completă în timpul zilei de lucru. Ulterior, măsura a
fost adoptată de multe alte țări,iar sistemul a fost adaptat și extins pentru a deveni un adevărat
instrument de politică publică, cu tratament fiscal special, utilizat cu scopul de a sprijini companiile și
angajații. Capacitatea lor de adaptare la nevoi și avantajele percepute de către toți factorii implicați au
făcut tichetele de masă foarte populare și, în prezent, sistemul tichetelor de masă este prezent în 40 de
țări, dintre care 19 sunt state membre ale Uniunii Europene. În funcție de contextul economic și cultura
locală, cota de piață a acestora variază, la fel ca și condițiile de implementare.
În general, tichetele de masă sunt accesibile tuturor categoriilor de angajați, indiferent de mărimea
salariilor. În toate țările Uniunii Europene unde se implementează acest sistem, tichetele de masă
beneficiază de tratament fiscal preferențial. În unele țări, cum ar fi Franța și Belgia, un procent din costul
total al tichetelor de masă este, de asemenea, suportat de către angajați. În alte cazuri, valoarea netă a
unui tichet de masă este determinată printr-un contract colectiv de muncă și beneficiarul este scutit de
asigurări sociale și impozit pe venit.
Implementarea sistemelor de tichete de masă în diferite țări europene este prezentată mai jos:
Franța
În prezent, în Franța,3,8 milioane de persoane beneficiază de tichete de masă. Peste
763 milioane de tichete au fost emise în 2014 și peste 3,5 milioane dintre ele sunt
utilizate în fiecare zi lucrătoare. Valoarea medie a acestora este de 7,31 Euro, iar
valoarea totală a pieței tichetelor de masă este de aproximativ 5,8 miliarde Euro anual. Șase emitenți
există pe această piață și anume: Resto Flash, Moneo Resto, Edenred, Up (fosta Cheque Dejeuner),
Natixis și Sodexo.
Peste 15,14% dintre mesele servite anual sunt plătite cu tichete de masă 3 . Valoarea maximă a
cumpărăturilor pe care un angajat le poate face zilnic utilizând tichete de masă este, conform ultimelor
măsuri adoptate, de 19 euro.
Începând cu ianuarie 2015, valoarea scutită de taxe a tichetelor de masă este de 5,36 euro. În Franța, atât
angajatorii, cât și angajații suportă costurile asociate tichetele aproape egal. Contribuția angajatorului se
ridică la aproximativ 50-60% din total, iar restul este suportat de către angajat. Valoarea maximă a
tichetelor de masă în Franța se situează între 8,88 și 10,65 euro. Contribuția angajatorului este scutită de
taxe și contribuții la asigurările sociale până la valoarea de 5,36 euro. Diferența până la 8,88 și, respectiv,
10,66 este supusă taxării pentru asigurări sociale.
Italia
În Italia, șase emitenți formează Asociația Națională a Emitenților de Tichete (ANET) și
anume: Edenred, BuonChef, Sodexo, Ristomat, Day Ristoservice și Bluticket. Începând
cu 1 iulie 2015, valoarea tichetului de masă a fost crescută la 7,00 Euro. Pe lângă
creșterea valorii nominale, cadrul de reglementare nou intrat în vigoare prevede exceptări de taxe
suplimentare pentru tichetele pe suport electronic cu o valoare de 7,00 Euro, în efortul de sprijinire a
economiei. Unele studii4 realizate în Italia sugerează că noile condiții ar putea genera 73.000 de noi locuri
de muncă.
Belgia
În Belgia, lunar, peste 70.000 de companii oferă tichete de masă la peste 1.650.000
milioane angajați5. Peste 13.000 de comercianți de produse alimentare/ restaurante
3

http://www.metronews.fr/high-tech/3-8-millions-d-utilisateurs-du-ticket-restaurant-enfrance/mncA!vcNO48x8CSF6o/
4
Open Economics http://www.openeconomics.eu/adnkronosnardone/
5
http://www.companeo.be/fr_BE/titre-restaurant/actualites/tickets-restaurant-carte
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acceptă plata cu acest tip de tichete6.
Valoarea aproximativă a pieței acestui mijloc de plată este de 1,9 miliarde euro anual. Pentru a crește
puterea de cumpărare a angajaților, începând cu 1 ianuarie 2016 valoarea nominală a unui tichet de masă
va fi crescută de la 7 la 8 euro, în timp ce contribuția angajaților va fi menținută la valoarea maximă
actuală de 1,09 Euro. În Belgia, tichetele de masă sunt scutite de la plata contribuției pentru asigurările
sociale dacă sunt acordate în baza unui contract colectiv de muncă negociat cu sindicatele, sau în baza
unui acord scris individual. Există limitări cu privire la contribuția maximă pentru un tichet, și anume, în
momentul de față, 5,91 euro pentru angajatori și 1,09 euro pentru angajați.
Spania
În Spania, peste 600.000 angajați din 15.000 companii primesc tichete de masă.
Valoarea anuală a acestor tichete se ridică la aproximativ 900 milioane euro și, potrivit
Asociației Spaniole a Emitenților de Tichete și Alte Servicii7, tichetele de masă sunt acceptate de către
peste 30000 de comercianți de produse alimentare/restaurante.
În medie, un tichet de masă în Spania are o valoare netă între 6,00 și 9,00 euro.Începând cu decembrie
2014, tichetele de masă sunt în continuare scutite de la plata impozitului pe venit, dar nu mai sunt scutite
de la plata taxelor și contribuțiilor sociale. Măsura guvernului spaniol de a introduce plata taxelor și
contribuțiilor sociale pentru tichetele de masă a avut consecințe negative importante, atât asupra
angajaților, cât și asupra sectorului alimentar. Astfel, peste 1.400 de companii s-au retras din sistem (90%
dintre ele fiind IMM-uri), lăsând 42.000 angajați fără acest beneficiu8. În sectorul alimentar, aproximativ
2.000 de locuri de muncă s-au pierdut în primele patru luni. În ansamblu, se estimează pierderea a 275.400
de utilizatori, o scădere a cifrei de afaceri cu aproximativ 498 milioane euro și pierderea definitivă a mai
mult de 10.000 locuri de muncă în unități de alimentație (ex. cantine și restaurante).
Germania
În Germania, chiar dacă valoarea nominală a tichetelor acordate este mai mare, numai
2,93 euro sunt supuși impozitării, întrucât aceasta reprezintă valoarea fixă
reglementată a unui tichet de masă asupra căruia se aplică taxe. Această valoare fixă
(Sachbezugswert) se poate modifica în funcție de dezbaterile politice și legislative. În cazul în care
echivalentul monetar al tichetelor de masă depășește 6,03 euro, acesta este la rândul său scutit de taxe,
dacă totalul beneficiilor extrasalariale primite de angajat nu depășește 44 euro.
Austria
Sistemul austriac face distincțieîntre: tichetele de masă – utilizate pentru
achiziționarea meselor calde preparate – și tichetele pentru alimente – utilizate pentru
achiziționarea de bunuri alimentare. Tichetele de masă și de alimente sunt supuse
unui regim fiscal diferențiat. Din punct de vedere al angajatorului, tichetele de masă sunt scutite de taxe
până la valoarea de 4,4 euro per tichet per angajat per zi lucrătoare. Tichetele de alimente sunt scutite de
taxe până la valoarea de 1,10 euro per angajat per zi lucrătoare. Atât tichetele de masă cât și cele de
alimente sunt scutite de taxe și de contribuții la asigurările sociale.

***
Ideea de bază a utilizării tichetelor de masă este că acestea ar trebui să permită beneficiarului să cumpere
o masă/masa de prânz în timpul zilei de lucru. Pentru comparație, am utilizat raportul dintre un TM și
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http://mkt.sodexobenefits.be/uploads/2014/201407-communique-via-100-pourcentelectronique/communique-presse-via-100-porucent-electronique-fr.pdf
7
http://www.aeevcos.es/
8
http://www.reasonwhy.es/actualidad/empresa/adios-los-vales-de-comida-enespana_2014-05-12
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valoarea unei mese la restaurant, în diferite țări europene, pentru a arăta diferența dintre puterea de
cumpărare a angajaților.
T ABEL 1 V ALOAREA NOMINALĂ A TM COMPARATIV CU PREȚUR ILE UNUI PRÂNZ

Țară
România
Bulgaria
Cehia
Slovacia
Spania
Belgia
Italia
Franța

Valoare nominală TM (€)

Masă restaurant

2,10
1,40
3,80
4,00
9,o0
7,00
5,20
10,50

Raport TM/ preț restaurant

4,4
4,63
3,70
4,60
10,00
15,00
15,00
12,00

0,48
0,30
1,05
0,87
0,90
0,47
0,35
0,88

Sursa: http://www.numbeo.com/cost-of-living, iulie 2015

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, există diferențe semnificative între țări, atât în ceea ce
privește valoarea nominală a unui tichet, cât și din perspectiva puterii de cumpărare. Angajații români și
bulgari au tichetele de masă cu cea mai mică valoare și își pot permite să plătească doar aproximativ
jumătate din valoarea unui prânz cu un tichet, în timp ce în Spania și Franța, cu un tichet se poate
cumpăra aproximativ aproape un prânz întreg la restaurant.
În ceea ce privește puterea de cumpărare, un tichet de masă permite achiziționarea, de ex., a 4,5 pâini sau
2,4 l de lapte sau 1,9 kg de roșii sau 1,4 duzini de ouă în România. În același timp, un tichet de masă din
Franța echivalează cu 8,4 pâini, 11,4 l lapte, 4,7 kg roșii sau 4,1 duzini de ouă. Mai multe exemple
sugestive pentru disparitățile existente la nivel european sunt prezentate mai jos:
T ABEL 2P UTEREA DE CUMPĂRARE A UNUI TICHET DE MASĂ ÎN DIFERITE ȚĂRI DIN UE

Cu un tichet de masă de pot achiziționa:

România
Bulgaria
Cehia
Slovacia
Spania
Belgia
Franța

Lapte,
(litri)

Cartofi
(kg)

Pâine albă
(500g)

Ouă
(duzină)

Portocale
(1kg)

Roșii (kg)

2,4
1,4
5,6
5,4
11,7
8,2
11,4

4,9
2,7
7,0
6,6
10,3
5,2
7,6

4,6
3,0
4,9
5,0
9,7
4,5
8,4

1,4
1,0
2,9
2,2
5,7
3,0
4,1

2,2
1,3
3,3
3,1
7,5
3,0
4,7

1,9
1,2
3,0
2,6
6,3
3,3
4,7

Sursa: calculele autorilor pe baza datelor http://www.numbeo.com/cost-of-living, 2015

În timp de prețurile la produsele alimentare sunt relativ aliniate, valoarea tichetelor este printre cele
mai scăzute, ceea ce face ca, în România, puterea lor de cumpărare să fie printre cele mai scăzute
din Uniunea Europeană. Având în vedere acest fapt, creșterea valorii nominale a tichetelor de
masă este o măsură absolut necesară, atât pentru a permite angajaților să-și asigure masa de
prânz, cât și pentru a achiziționa produse alimentare în cantități comparabile cu lucrătorii din alte țări
europene.
Mai mult decât atât, experiența altor state europene demonstrează efectul puternic de antrenare pe care
tichetele de masă îl au pentru întreaga economie, în special asupra sectorului alimentar, prin crearea de
locuri de muncă și oportunități de creștere a afacerilor în domeniu.
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4. T ICHETELE DE MASĂ ÎN R OMÂNIA
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4.1. Tichetele de masă în context macroeconomic

T

ichetele de masă au fost introduse în România în 1998 și sunt reglementate prin Legea nr.
142/1998, cu modificările și completările ulterioare. Acestea pot fi utilizate în unitățile de
alimentație publică (cantină, restaurant, bufet), super/hypermarket-uri și alte asemenea unități
care au contract cu unitățile emitente ale serviciilor respective. În cazul în care valoarea de
cumpărare este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor, pentru tichetele în format tipărit, nu este
posibilă acordarea sumei rămase în bani.
Pe parcursul primului an de implementare a sistemului de TM, peste 130 de mii de angajați au primit
tichete de masă, reprezentând o cotă de piață de 2,76%. Piața tichetelor de masă a evoluat in timp,
câștigând o cotă de piață de aproximativ 56% în cei peste 10 ani de activitate.
F IGURA 1 C OTA DE PIAȚĂ A TICHETELOR DE MASĂ

Sursa: Unitate emitentă TM, estimările autorilor pentru 2013-2014
INS, Tempo Online, 2015

Evoluția numărului mediu de angajați și a numărului de beneficiari de tichete de masă între anii 2000 și
2014 arată că, după introducere, tichetele de masă au urmat aceleași tendințe ca indicatorii generali de
ocupare și șomaj. În ceea ce privește numărul maxim de angajați care primesc tichete de masă, vârful a
fost atins în 2007, când România a cunoscut o perioadă de creștere economică. Pe de altă parte, cea mai
mare răspândire a acestora a fost atinsă în 2005, când aproximativ 61% din forța de muncă a beneficiat de
tichete de masă.
Sondajul realizat ca parte a studiului arată că aproximativ jumătate (48%) dintre angajații care
beneficiază de tichete de masă le primesc de mai mult de cinci ani. În ceea ce privește frecvența, 92%
dintre respondenți primesc tichete de masă constant, lunar, în timp ce 7% le primesc ocazional (atunci
când angajatorul își permite) și numai 1% le primesc la ocazii speciale, cum sunt sărbătorile.
Tichetele de masă sunt cel mai frecvent tip de beneficiu primit de angajații din România, în condițiile în
care 68% dintre respondenți susțin că nu au primit niciun tip de bonus în ultimele 12 luni9. Chiar și
respondenții care nu primesc tichete de masă în prezent, le-au primit cel puțin o dată de când sunt
angajați, astfel încât 55% dintre persoanele intervievate au primit cel puțin o dată tichete de masă din
partea angajatorului, de când își desfășoară activitatea ca salariați.

9

Perioada de referință a sondajului include și anul 2014
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F IGURA 2 B ENEFICIILE PRIMITE D E ANGAJAȚI ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Întrebare sondaj: Care dintre următoarele beneficii le-aţi primit de la locul de muncă în ultimele 12 luni? (opțiuni
multiple)

Sondajul arată imaginea unei piețe stabile și favorabile pentru tichetele de masă în viitorul apropiat: 93%
din angajații care acordă tichete de masă afirmă că intenționează să le ofere și în viitor, iar 17% dintre cei
care nu acordă în prezent tichete de masă au intenția de a oferi în viitor. Mai mult, majoritatea
angajatorilor (97%) acordă tichete de masă lunar, iar cei care le acordă ocazional sunt dispuși sa crească
frecvența acordării acestora.
F IGURA 3 F RECVENȚA ACORDĂRII D E TM DE CĂTRE ANGAJATORI

Întrebare sondaj: Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine situația companiei dvs. atunci când vine vorba
de acordarea tichetelor de masă?

Doar un procent limitat de 8% dintre respondenți au afirmat că au încetat să mai acorde tichete de masă
după ce au făcut acest lucru în trecut, majoritatea motivându-și decizia prin lipsa mijloacelor financiare.
Rezultatele sondajului arată că, în general, companiile mari și medii sunt mai dispuse să acorde
tichete de masă decât cele de dimensiuni medii sau mici: 73% dintre angajatorii care acordă
tichete de masă au peste 50 de angajați (40% dintre ele au peste 250 angajați). Această distribuție
a fost confirmată și de consultările cu emitenții de tichete de masă și este prezentată grafic în
figura de mai jos:
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F IGURA 4 D ISTRIBUȚIA COMPANIILOR DIN EȘANTION , PE CLASE DE MĂRIME

Întrebare sondaj: Câţi salariați are firma dvs. în total în România?

În ansamblu, companiile arată tendințe pozitive în ceea ce privește perspectiva financiară,
majoritatea considerând că situația lor fie a rămas constantă (43%), fie s-a îmbunătățit (34%), fie
este mult mai bună (4%) față de anul trecut. Acordarea tichetelor de masă este mai frecventă în
companiile care au o perspectivă optimistă cu privire la evoluția situație lor
Aproximativ 39% dintre angajatorii care acordă tichete de masă declară că situația financiară a companiei
lor este mai bună sau mult mai bună, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce doar 28%
dintre angajatorii care nu acordă tichete declară acest lucru. De asemenea, proporția companiilor care
au afirmat faptul că situația lor financiară este mai proastă sau mult mai proastă este mai mare în
rândul celor care nu acordă tichete de masă (30% față de 10%). Dintre aceia care percep situația ca fiind
mult mai proastă, doar 1% acordă tichete de masă. Aceste constatări confirmă premisa că unul dintre
principalii factori de influență a deciziei de acordare a TM este disponibilitatea resurselor financiare.
F IGURA 5 P ERCEPȚIA ANGAJATORIL OR CU PRIVIRE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ A C OMPANIILOR LOR

Întrebare sondaj: Comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului trecut, aţi
spune că situaţia financiară a firmei
dvs. este?

Percepțiile pozitive exprimate de angajatori în sondaj sunt confirmate și de estimările Comisiei Naționale
de Prognoză cu privire evoluția în ansamblu a economiei. După cum se poate observa în tabelul de mai
jos, pentru 2013-2018, produsul intern brut își va păstra tendința de creștere, în termeni nominali.

13

F IGURA 6 E STIMAREA TENDINȚEI PIB

În ceea ce privește regimul fiscal aplicabil tichetelor de
masă în România,până la 1 iulie 2010, sumele
corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator
au fost deductibile fiscal și angajatul a fost scutit de
impozitul pe venit sub formă de salariu, dar ulterior acestei
date valoarea nominală a tichetelor de masă primite a fost
supusă plății de către angajați a impozitului pe venit de
16%.
Articolul 3.1 din Legea 142/1998 prevede faptul că valoarea
nominală a unui Indicele prețurilor de consum (IPC)
tichet de masă este, probabil, cel mai important
este determinată indicator al inflației. Acesta conține
de către Ministerul modificări ale prețurilor produselor
Sursa: Comisia Națională de Prognoză, Prognoza
Muncii
și pentru coșul de consum de bază.
de iarnă 2015
Protecției Sociale Inflația este direct legată de puterea
în fiecare semestru, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de
de cumpărare a unei monede din
consum la produsele alimentare, comunicat de către Institutul propriile frontiere și afectează poziția
Național de Statistică. Pentru prima jumătate a anului 1999,
pe piețele internaționale. În cazul în
care economia se dezvoltă în condiții
valoarea nominală indexată a unui tichet de masă a fost
normale, creșterea IPC poate aduce o
determinată prin înmulțirea valorii maxime nominale a unui
tichet de masă, 15.000 lei (ROL), cu indicele preturilor de consum creștere a ratei de bază. Aceasta, la
rândul ei, duce la o creștere a
înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca raportul dintre
atractivității unei monede.
nivelul mediu al acestui indicator în a doua jumătate a anului
1998 și media aceluiași indice înregistrat în primul semestru al
anului 1998.
F IGURA 7 E VOLUȚIA IPC, 2000-2015

Sursa: INS, Tempo Online, 2015

În prezent, valoarea nominală a unui tichet de masă a fost crescută la 9,41 lei, după ce valoarea
precedentă (stabilită la 9,35 lei) a rămas neschimbată între mai 2013 și mai 2015. Dacă valoarea
nominală a tichetelor de masă ar fi fost indexată în fiecare semestru, astăzi tichetele de masă
ar valora 10 lei/zi. Evoluția poate fi urmărită în graficul de mai jos. Calculele au fost realizate
având anul 1997 ca bază fixă pentru indicele prețurilor de consum.
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F IGURA 8 V ALOAREA NOMINALĂ A TM DACĂ AR FI FOST INDE XATĂ SEMESTRIAL

Sursa: Ministerul Muncii, calculele autorilor, 2015
INS, Tempo Online, 2015

Având în vedere faptul că tichetele de masă sunt supuse impozitului pe venit de 16%, valoarea
lor netă este semnificativ mai mică decât valoarea reală. Cea mai recentă valoare nominală de
9,41 lei reprezintă, de fapt, doar 7,90 lei în termeni reali ai puterii de cumpărare10
Tichetele de masă reprezintă venituri importante pentru angajații cu salarii mici, ajungând în prezent
până la 19,72% din venitul lunar al acestora. Începând cu luna iulie 2015, salariul minim este de 1.050 lei,
conform Deciziei Guvernului nr. 1091/2014. Graficele de mai jos prezintă evoluția salariului minim între
2000 și 2015.
F IGURA 9 E VOLUȚIA SALARIULUI M INIM

ȘI A

TM (RON)

Sursa: INS, Ministerul Muncii, calculele autorilor, 2015

După cum se poate observa din graficul de mai jos, între 2008-2015 creșterea veniturilor nu a fost
proporțională cu cea a valorii nominale a tichetelor de masă. De exemplu, ponderea maximă a
tichetelor de masă în salariul minim s-a înregistrat în 2008 (aprox. 35%); ulterior, aceasta a scăzut
continuu. Chiar și după majorarea din iulie 2015 a valorii nominale la 9,41 lei, ponderea medie a TM
în salariul minim este de 19,72%. Dacă în ianuarie 2016 salariul minim va crește la 1.200 lei, ponderea
tichetelor de masă va ajunge la 17,25%. Între 2008-2015, ponderea TM în salariul mediu a rămas relativ
constantă, ajungând la 11% în primul semestru al anului 2015.

10

7,90 =9,41-(9,41*16%)
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F IGURA 10 P ONDEREA TM ÎN VENITUL MEDIU NET

ȘI ÎN SALARIUL MINIM

Sursa: INS, serii de timp TEMPO Online, Ministerul Muncii, 2015

4.2. Obiceiurile de consum alimentar și tichetele de masă
În condițiile în care 40% din cheltuielile de uz casnic ale unei gospodării din România (INS, 2015) merg
către produse alimentare și băuturi, tichetele de masă dețin un rol deosebit de important pentru
beneficiari, întrucât contribuie la creșterea puterii de cumpărare a acestora pentru una dintre cele
mai importante categorii de cheltuieli.
Locațiile preferate pentru achiziția de produse cu tichetede masă sunt supermarketurile (frecventate mai
ales de utilizatorii mai în vârstă) și hipermarketurile (pentru care optează mai ales angajații mai tineri).
Alte opțiuni includ magazinele cu profil alimentar, magazinele universale, magazinele mici de cartier sau
chioșcurile care acceptă tichete de masă.
F IGURA 11 L OCAȚIA UZUALĂ PENTRU EFECTUAREA CUMPĂRĂTURILOR CU TM

Sondajul în rândul utilizatorilor a arătat că numai 21% dintre angajații care primesc tichete de
masă le utilizează pentru a-și achiziționa prânzul în timpul orelor de serviciu, majoritatea
preferând să îşi aducă la locul de muncă un pachet cu mâncare pregătit de acasă, obicei pe care
îl au aproape zilnic. Aceste constatări sunt confirmate și de studii anterioare Alte opțiuni includ
achiziționarea de produse de la magazinele din apropiere (aprox. 22%) și catering/ livrări (15%). Cantinele,
restaurantele și fast-food sunt mai puțin uzuale, la fel ca și prânzul asigurat de angajator.
Așa cum se va vedea ulterior, ținând seama de faptul că valoarea unui prânz la restaurant este mai
mare decât un tichet, este mai rentabil pentru angajați să folosească TM pentru cumpărăturile
personale sau pentru familie, decât pentru a le folosi la achiziționarea prânzului la serviciu. Dacă
valoarea nominală a unui tichet de masă ar fi mai mare, este foarte probabil ca mai multe
16

persoane ar prefera să îl folosească în scopul prevăzut inițial, acela de a asigura o masă în timpul
orelor de program.
F IGURA 12 O BICEIURILE DE PRÂNZ

ALE ANGAJAȚILOR

Întrebare
sondaj:
Într-o
săptămână obişnuită de lucru,
care este modalitatea cea mai
frecventă de a lua masa de
prânz?

Un alt aspect important care trebuie luat în calcul este acela al prețului plătit de angajați pentru
achiziționarea unei mese de prânz. Conform sondajului, cheltuiala medie pentru prânzul propriu se
situează de obicei între 10-14 lei, atât pentru angajații care primesc tichete de masă, cât și pentru
cei care nu primesc. Valorile sunt susținute și de studii anterioare pe această temă11.
F IGURA 13 C HELTUIELILE ANGAJAȚILOR CU MASA DE PRÂNZ

Întrebare sondaj: Cât cheltuiţi în
medie într-o zi obişnuită cu masa
de prânz pentru dumneavoastră
personal?

Percepția angajaților este aceea că valoarea unui tichet de masă este oarecum mai mică (47%) sau
mult mai mică (35%) comparativ cu prețul unui prânz. În medie, aproximativ jumătate dintre
angajați consideră că au cheltuit mai mult pe mâncare de când primesc tichete de masă, iar 68%
dintre angajații mai în vârstă (55-64 ani) declară că au cheltuit mai mult pe mâncare de când
primesc tichete de masă.

11

Cercetări de piață GFK 2013, 2014
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F IGURA 14 E VOLUȚIA CHELTUIELILOR CU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI VALOAREA TM

Întrebare sondaj: În opinia dumneavoastră, valoarea actuală a unui tichet de masă comparativ cu valoarea unui
prânz este?

În ultimii ani, meniul zilei este foarte popular și mai ieftin decât comanda “a la carte”. Tabelul de mai jos
evidențiază gama de prețuri pentru un astfel de meniu. Selecția a fost realizată prin intermediul
internetului, prin consultarea on-line a ofertelor zilnice din meniurile restaurantelor din diferite orașe din
România.
T ABEL 3P REȚURILE MENIULUI ZILNIC ÎN DIFERITE ORA ȘE , 2015

Oraș

Restaurant12

Conținut meniu

Timișoara

Delicious Times

Timișoara
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
București
București
Constanta
Constanța
Iasi
Iași
Rm. Vâlcea

Casa Del Sole
Brand Catering
Chicago
Berăria Germană
Bragadiru
Carul cu bere
Pizza Sabroso
Steluța
Rustic
El Soso & Mario
4 persoane

Supă + fel principal + salată +
chiflă+apă
Fel I+fel II+băutură
Supă + fel principal + salată + chiflă
Supă + fel principal
Supă + fel principal + desert

Rm. Vâlcea

Flamingo

Brașov
Brașov
Craiova
Craiova

Gaura Dulce
Taj Mahal
Il Padrino
Oxygen Bistro

Piatra Neamț
Târgu Mureș

Diesel
Darina Dacia

Târgu Mureș

Cezar
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Supă/ciorbă+Fel principal + desert
Supă + fel principal + desert
Fel principal + salată + chiflă
Supă + fel principal + salată
Supă + fel principal + salată
Supă + fel principal + salată + chiflă
+desert
Supă + fel principal + salată + chiflă
Ciorbă/Supă + fel de bază+ salată
Fel principal+ fel secundar
Fel principal+ fel secundar
Fel principal+ fel secundar+ salată
Fel principal+ fel secundar+
garnitură+ salată+ chiflă+ apă 0,5 l
Fel principal+ fel secundar+ desert
Fel principal+ fel secundar+
garnitură+ salată
Fel principal+ fel secundar+ garnitură

Preț
(lei)
19

Plata cu TM

20
10
14,50
20

1TM +10,59 lei
1TM +0,59 lei
1TM +5,09 lei
1TM +10,59 lei

22,4
18
14
12
14,50
14,50

1TM +12,99 lei
1TM +8,59 lei
1TM +4,59 lei
1TM +2,59 lei
1TM +5,09 lei
1TM +5,09 lei

15,50

1TM +6,09 lei

15,00
15,00
12,00
14,00

1TM +5,59 lei
1TM +5,59 lei
1TM +5,59 lei
1TM +2,59 lei

20,00
11,5

1TM +4,59 lei
1TM +10,59 lei

13,00

1TM +2,09 lei

1TM+9,59 lei

Alegerea restaurantelor a avut la bază locația (relativ central, în relativă vecinătate față
de clădiri de birouri) și oferta acestora, respectiv un meniu de prânz evidențiat ca atare.
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Bacău
Bacău

Central
Ascona

Fel principal+ fel secundar+ garnitură
Supă + fel principal + salată +
chiflă+apă

14,00
14,00

1TM +3,59 lei
v+4,59 lei

Sursa : pagini internet, selecția autorilor, 2015

Tabelul de mai sus arată că 9,41 lei (valoarea unui tichet de masă) nu sunt de ajuns pentru a cumpăra un
meniu pentru masa de prânz, cel mai ieftin meniu fiind 10 lei (în sistem catering, nu restaurant). Cu alte
cuvinte, angajatul are nevoie de o valoare crescută a tichetelor de masă pentru a-și putea cumpăra
prânzul la serviciu și deci de a beneficia pe deplin de acest beneficiu extrasalarial.
Dacă în trecut a mânca în oraș era un semn de avuție și un semn de statut social ridicat, în zilele noastre,
deși s-au păstrat aceleași valențe sociale, a devenit mai mult o necesitate. Din cauza multitudinii de
activități zilnice, mesele acasă se rezumă, de obicei, la micul dejun în fugă sau o cină târzie. Mai mult, lipsa
de timp sau aptitudini nu permit întotdeauna prepararea corespunzătoare a produselor la domiciliu.
Astfel, nu doar din cauza motivelor menționate anterior, este important să existe mijloacele necesare
pentru a servi o masă de prânz adecvată. Aici intervin tichetele de masă. Acestea reprezintă un
instrument disponibil care poate facilita cumpărarea de alimente de către angajați.
O valoare crescută a tichetelor de masă, adaptată la situația din piață, va aduce, pe lângă deja
cunoscutele beneficii sociale, și un comportament mai sănătos din partea angajaților. De asemenea, o
valoare crescută a tichetelor de masă va însemna că angajații se vor orienta mai mult după calitatea
alimentelor și nu cantitatea acestora.

4.3. Percepția utilizatorilor asupra tichetele de masă
Pentru a analiza percepția generală cu privire la sistemul tichetelor de masă din România am luat în
considerare întreg lanțul de distribuție al acestora, prezentat grafic în figura de mai jos:
F IGURA 15 L ANȚUL DE DISTRIBUȚIE

AL TICHETELOR DE MAS Ă

Au fost realizate trei sondaje de opinie13, câte unul pentru fiecare dintre cele trei componente ale pieței
tichetelor de masă: angajatori, angajați, comercianți de produse alimentare/restaurante.

13

Sondaje realizate de către Novel Research, în perioada 4 mai – 2 iunie 2015.
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Opinia generală în ceea ce privește tichetele de masă este pozitivă, 67% dintre angajatorii care acordă
tichete de masă având o părere foarte bună față de sistemul TM.Și o parte relativ mare (55%) dintre
aceia care nu acordă TM au o opinie pozitivă (bună, destul de bună sau foarte bună) în ceea ce privește
tichetele de masă.
F IGURA 16 P ERCEPȚIA ANGAJATORILOR PRIVIND TM

Întrebare sondaj: Ţinând cont de tot ceea ce ştiţi despre tichetele de masă, vă rog să-mi spuneţi care este părerea
dumneavoastră generală?

De asemenea, majoritatea angajatorilor care acordă tichete de masă consideră că acestea sunt în
măsură să răspundă nevoilor companiilor lor, exprimând o opinie bună, destul de bună sau foarte
bună în această privință.
F IGURA 17 A DECVAREA TM LA NEVOILE COMPANIIL OR

Întrebare sondaj: În ce măsură consideraţi că tichetele de masă răspund/ ar răspunde nevoilor firmei dumneavoastră,
folosind o scală de la 1 la 7 unde 1 =în foarte mică măsură şi 7 = în foarte mare măsură?

Aceleași păreri sunt exprimate și în legătură cu capacitatea tichetelor de masă de a răspunde nevoilor
angajaților. Astfel, 47% dintre angajatorii care acordă tichete de masă consideră că acestea răspund în
foarte mare măsură nevoilor propriilor angajați, 12% consideră că ele răspund într-o măsură destul de
mare, iar alte 20% consideră că tichetele de masă răspund în mare măsură la nevoile angajaților.
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F IGURA 18 A DECVAREA TM LA NEVOILE ANGAJAȚILOR

Întrebare sondaj: În ce măsură consideraţi că tichetele de masă răspund/ar răspunde nevoilor angajaţilor firmei
dumneavoastră, folosind o scală de la 1 la 7 unde 1 =în foarte mică măsură şi 7 = în foarte mare măsură?

Din punct de vedere al avantajelor financiare percepute de către angajatori, deductibilitatea
cheltuielilor, scutirile de taxe și optimizarea costurilorsunt considerate ca beneficii
considerabile ale tichetelor de masă, considerând ca aduc avantaje mari și foarte mari pentru
companiile proprii.
F IGURA 19 A VANTAJELE FINANCIARE ANGAJATORILOR CARE ACORDĂ TM

Întrebare sondaj: În ce măsură consideraţi că următoarele aspecte reprezintă/ ar reprezenta avantaje pe care firma
dvs. le are/ le-ar avea ca urmare a oferirii tichetelor de masă către angajaţi, utilizând o scală de la 1 la 5, unde
1=foarte mic avantaj şi 5=foarte mare avantaj?

Tichetele de masă sunt considerate, de asemenea, un bun instrument al politicii unei companii cu
privire la resursele umane, datorită faptului că sunt un factor motivațional și o modalitate de a crește
veniturile și puterea de cumpărare a angajaților. Alte avantaje includ creșterea standardului de viață,
îmbunătățirea performanțelor și încurajarea adoptării unor obiceiuri alimentare mai sănătoase.
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F IGURA 20 A VANTAJELE ANGAJATORILOR CARE ACORDĂ TM DPDV AL RESURSELOR UMANE

Întrebare sondaj: În ce măsură consideraţi că următoarele aspecte reprezintă/ ar reprezenta avantaje pe care firma
dvs. le are/ le-ar avea ca urmare a oferirii tichetelor de masă către angajaţi, utilizând o scală de la 1 la 5, unde
1=foarte mic avantaj şi 5=foarte mare avantaj?

Tichetele de masă sunt în general privite ca un aspect important în ceea ce privește locul de muncă.
Angajații care primesc în prezent tichete de masă le consideră un element important atunci când ar trebui
să decidă cu privire la alegerea unuia sau altui angajator, 60% dintre participanții la sondaj afirmând că
acordarea acestora contează mult sau foarte mult în decizia cu privire la alegerea companiei pentru care
ar lucra, dacă ar fi să își schimbe locul de muncă. Mai mult de jumătate dintre angajații care nu primesc
tichete de masă în prezent le consideră foarte importante.
F IGURA 21 I MPORTANȚA TM ÎN ALEGEREA LOCULUI DE MUNCĂ

Întrebare sondaj: Ţinând cont de tot ceea ce ştiţi despre
tichetele de masă, cât de important este pentru
dumneavoastră personal să beneficiaţi de tichete de
masă din partea angajatorului?

Întrebare sondaj: Dacă ar fi să vă schimbaţi locul
de muncă, cât de mult ar conta primirea de tichete
de masă în alegerea companiei pentru care să
lucraţi?

În general, respondenții au confirmat faptul că o mai bună motivație la locul de muncă și creșterea puterii
de cumpărare se numără printre cele mai importante beneficii ale tichetelor de masă. Astfel, 57% dintre
angajați consideră că tichetele de masă aduc un avantaj mare sau foarte mare la creșterea puterii lor de
cumpărare, 44% la sporirea motivației la locul de muncă, 44% la creșterea siguranței alimentare și 37% la
creșterea calității alimentației.
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F IGURA 22 P ERCEPȚIA ANGAJAȚILOR PRIVIND AVANTAJELE TM

Întrebare sondaj: În ce măsură consideraţi că următoarele aspecte reprezintă avantaje ale oferirii de către firme a
tichetelor de masă angajaţilor?

Angajatorii consideră că tichetele de masă nu răspund doar propriilor nevoi, ci aduc beneficii și
economiei românești în ansamblu. Din acest punct de vedere, 43% dintre angajatori consideră creșterea
puterii de cumpărare a angajaților ca fiind cel mai important avantaj al furnizării de tichete de masă, urmat
de veniturile la bugetul de stat din colectarea TVA (34%). Alte avantaje includ reducerea muncii la negru
(33%), creșterea economică în agricultură și sectorul comerțului cu alimente (31%), precum și reducerea
economiei subterane (28%).
F IGURA 23 P ERCEPȚIA ANGAJATORILOR REF . BENEFICIILE TM PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ

Întrebare sondaj: În ce măsură consideraţi că următoarele aspecte reprezintă avantaje ale oferirii tichetelor de masă
de către firme asupra economiei româneşti, utilizând o scală de la 1 la 5, unde 1=foarte mic avantaj şi 5=foarte mare
avantaj?

Opiniile angajatorilor sunt susținute și de cele exprimate de cătrecomercianții de produse
alimentare/restaurantele, care consideră că utilizarea tichetelor de masă este un foarte mare avantaj,
deoarece:
-

generează creștere economică în agricultură și sectorul comerțului cu alimente (27% dintre
respondenți);
crește veniturile la bugetul de stat provenite din colectarea TVA (33% dintre respondenți);
reduce munca la negru (39%) și economia subterană (25%);
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-

crește puterea de cumpărare a angajaților (36%).

Totodată, 66% dintre comercianții de produse alimentare/restaurante sunt de acord (în mare, destul de
mare sau foarte mare măsură) că tichetele de masă le permit să ofere clienților mai multe opțiuni pentru
achiziția de alimente.
Comercianții de produse alimentare/restaurantele consideră, de asemenea, că o creștere a valorii
nominale a tichetelor de masă ar conduce, la o creștere a propriilor afaceri, ca o consecință a creșterii
vânzărilor.
F IGURA 24 P ERCEPȚIA COMERCIANȚILOR DE PRODUSE ALIME NTARE / RESTAURANTELOR PRIND
CREȘTERII VALORII TM ASUPRA PROPRIEI AFAC ERI

EFECTELE

Întrebare sondaj: Pe o scală de la 1 la 7, unde 1=deloc probabil, iar 7= foarte probabil, cât de probabil ar fi ca afacerea
dvs. să crească, dacă valoarea nominală a unui tichet de masă ar creşte la ...?

Tichetele de masă electronice
Un alt aspect investigat prin sondaj se referă la recenta introducere a tichetelor de masă electronice, ca
alternativă la tichetele pe hârtie. În timp ce mai bine de jumătate dintre angajatorii care acordă deja
tichete de masă au auzit despre acest format, 86% dintre cei care nu le acordă nu au cunoștință despre
ele.
F IGURA 25 O PINIILE ANGAJATORILOR PRIVIND TM ELECTRONICE

Întrebare sondaj: Dvs. ați auzit despre cardul de
masă?

Între beneficiile asociate cu tichetele de masă
în format electronic, angajatorii au acordat punctaje destul de ridicate pentru ușurința utilizării (un scor
mediu de 4,8 puncte din 7), pentru faptul că se acordă o singură dată fiecărui angajat (4,9), că poate fi mai
atrăgător pentru angajații orientați către noile tehnologii (4,6) și pentru că, pe termen lung se reduc
costurile de operare, odată cu cele de distribuție. Majoritatea angajatorilor (74%) ar prefera totuși
tichetele pe hârtie.
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F IGURA 26 P REFERINȚA ANGAJATORILOR PENTRU FORMATUL TM

[Citire definiţie exactă a tichetului de
masă electronic ]Ţinând cont de ceea ce
v-am citit despre cardul de masă, vă rog
să-mi spuneţi ce tip de suport
consideraţi că este mai potrivit pentru
firma pe care o reprezentaţi?

Sondajul a arătat că aproape jumătate (45%) dintre comercianții de produse alimentare/restaurantele
incluși în eșantion au aflat de tichetele electronice. Procentul este aproape egal pentru cei care dețin POS
și cei care nu dețin POS.
Opiniile comercianților de produse alimentare/ restaurantelor cu privire la beneficiile tichetelor de masă
electronice sunt foarte diverse, ceea ce poate fi rezultatul lipsei de familiaritate cu utilizarea lor. Totuși,
aceștia consideră ca avantaje principale ale tichetelor electronice faptul că ar simplifica procesul de
numărare și rambursare și ar simplifica transferurile.
F IGURA 27 P ERCEPȚIA COMERCIANȚILOR DE PRODUSE ALIME NTARE / RESTAURANTELOR PRIVIND
AVANTAJELE TM ELECTRONICE

Întrebare sondaj: Pentru fiecare dintre aceste afirmaţii, va rog să îmi spuneţi în ce măsură consideraţi că aceasta
reprezintă un beneficiu/avantaj al cardului de masă, utilizând o scală de la 1 la 7 (unde 1=în foarte mică măsură, 7=în
foarte mare măsură)?

În ceea ce privește angajații, 43% dintre persoanele intervievate au auzit de tichetele de masă electronice.
În general, utilizatorii consideră că printre principalele avantaje ale tichetelor de masă electronice sunt
reprezentate de faptul că permit achiziții de valori mai mici decât un tichet, beneficiarul deține toate
tichetele pe un singur card, pot fi utilizate în toate magazinele dotate cu POS care fac parte din reţeaua
unităţii emitente, oferă siguranţă prin PIN-ul ataşat, nu se deteriorează și se pot reîncărca automat de
către angajator, cu suma cuvenită.

25

5. E FECTELE ESTIMATE ALE CREȘTERII
VALORII NOMINALE A TICHETELOR DE MASĂ
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B

aza pentru analiza ce subliniază efectele tichetelor de masă în economie ia în considerare impactul
direct și indirect asupra mediului de afaceri și veniturilor statului, pornind de la principiul de
sustenabilitate pe termen mediu și lung a unui sistem funcțional, bazat pe efecte în cascadă și de
auto-dezvoltare și anume, creșterea în valoare totală a pieței tichetelor de masă, în ceea ce privește
valoarea nominală sau numărul de beneficiari, într-un mediu stabil și urmând tendințele economiei.
Pentru a determina efectul macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă trebuie întocmit un
model econometric care poate cuantifica aceste efecte.
Prin urmare, în această secțiune, vom folosi un sistem de mai multe modele de ecuații pentru analiza de
politici. Practica folosirii modelelor econometrice pentru a proiecta efectele diferitelor măsuri și apoi de a
o alege pe cea mai potrivită este destul de comună, atât în rândul oamenilor de știință, cât și a
specialiștilor practicieni. Pe scurt, modelul econometric folosește următoarele variabile:
(1) Numărul beneficiarilor tichetelor de masă. Evoluția și trendul numărului beneficiarilor tichetelor de
masă din România între anii 2000 și 2014 sunt evidențiate în figura de mai jos.
F IGURA 28 E VOLUȚIA NR . DE BENEFICIARI DE TM ÎNTRE 2000-2014

Sursa Emitent tichete de masă, estimările autorilor pentru perioada 2013-2014

După cum poate fi observat în graficul de mai sus, numărul de beneficiari a crescut constant până în anul
2008, urmând o scădere până în anul 2012, apoi o revenire pentru 2014.
(2) Cum acest studiu se concentrează pe posibilitatea creșterii valorii tichetelor de masă, s-a analizat în
continuare corelația dintre valoarea medie a tichetelor de masă și venitul adus la bugetul de stat.
Conform așteptărilor, există o corelație pozitivă, puternică între cele două variabile, după cum este
evidențiat și în figura de mai jos.
F IGURA 29 C ORELAȚIA ÎNTRE VENIT UL LA BUGETUL DE STAT ȘI VALOAREA NOMINALĂ A TM

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, calculele autorilor, 2015

27

Pentru a evalua impactul valorii tichetelor de masă asupra bugetului de stat propunem o abordare prin
modele econometrice de sisteme cu ecuații simultane (SES).
Spre deosebire de modelul cu o singură ecuație în care variabila dependentă (Y) este o funcție de
variabilele independente (X), alte variabile Y sunt printre variabilele independente în fiecare model de
SES. Variabilele Y din sistem sunt determinate simultan de către ecuațiile din sistem.
Există câteva metode de a estima coeficienții din sistem. Cea mai des folosită abordare se numește
metoda variabilelor instrumentale sau VI. Când mai multe variabile instrumentale sunt disponibile,
acestea sunt combinate cu ajutorul regresiei14 (în primul stadiu) și apoi sunt folosite într-o a doua regresie.
Această metodă este denumită metoda celor mai mici pătrate în două etape, 2SLS (sau TSLS).
Propunem următorul model de ecuații simultane
(1)

Veniturile la bugetul de stat sunt o funcție de numărul de titluri de utilizatori de tichete de
masă, valoarea individuală a unui tichet de masă și o variabilă „dummy“15,luând în
considerare efectul impozitării cu 16 % a tichetelor de masă (începând cu anul 2011).

(2)

Cea de-a doua ecuație a MES reprezintă ecuația clasică a consumului ca funcție de venitul
disponibil. În economie, funcția consumului este o singură funcție matematică folosită în
exprimarea cheltuielilor de consum. Aceasta a fost dezvoltată de John Maynard Keynes și
detaliată în cea mai cunoscută carte a sa, The General Theory of Employment, Interest and
Money. Funcția este folosită în calculul consumului total dintr-o economie, fiind compusă
din consumul autonom care nu este influențat de venitul curent și consumul indus care este
influențat de nivelul veniturilor economiei.

(3)

Cea de-a treia ecuație conectează încasările totale la bugetul de stat cu valoarea totală a
tichetelor de masă emise.

(4)

În același timp, numărul de utilizatori de TM depinde de mediul macroeconomic general al
unei țări redat de către Produsul Intern Brut (PIB) care reprezintă valoarea de piață a tuturor
bunurilor și serviciilor finale oficial recunoscute și produse într-o țară într-o anumită
perioadă de timp.

(5)

De asemenea, am inclus ca fiind relevant TVA-ul colectat din industria alimentară și sectorul
HORECA, fără TVA-ul colectat de la tichetele de masă ca fiind dependente de valoarea
totală a tichetelor de masă și consumul total privat de bunuri și servicii agroalimentare.

(6)

La rândul ei, valoarea totală a tichetelor de masă depinde de valoarea totală a numărului de
utilizatori și valoarea individuală a unui tichet de masă.

Ecuațiile de la (1) la (6) sunt prezentate sub următoarea formă:

log(Revenues)  α11  α12 log(Users)  α13 log(Value)   14 Dummy  ε 1
log(Consumption)  α  α log(Disp_Income)  ε
21
22
2


log(Revenues)  α 31  α 32 log (Total _ Tickets _ Value)  ε 3

log(Users)  α 41  α 42 log(GDP)  ε 4
log(VAT _ food )   51   52 log(Total _ Tickets _ Value)   53 log(Consumption)   5


log(Total _ Tickets _ Value)   61  α62 log(Users)  α63 log(Value)  ε 6

14

Imaginați-vă că doriți să cunoașteți legătura dintre suprafața unei case și prețul acesteia.
O regresie calculează această legătură, indicând cu exactitate ”legătura cauzală”, așa cum
menționează economistul Josh Angrist (MIT) și coautorul Jorn - Steffen Pischke (LSE), în
cartea "Econometrie în general inofensivă ", publicată în 2009.
15
O variabilă Dummy sau o variabilă indicator este o variabilă artificială creată pentru a
reprezenta un atribut cu două sau mai multe categorii/niveluri.
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Variabilele corespunzătoare acestui sistem de ecuații sunt următoarele:
 Revenues reprezintă veniturile directe la bugetul de stat din sistemul tichetelor de masă (TVA plus
impozitul pe venit de 16% începând cu 2011);
 Users reprezintă numărul de beneficiari;
 Value reprezintă valoarea nominală a unui tichet de masă;
 Consumption reprezintă consumul populației de produse agro-alimentare și servicii;
 Disp_Income reprezintă venitul disponibil al fiecărei familii;
 GDP reprezintă Produsul Intern Brut;
 Dummy este o variabilă fictivă care ia în considerare efectul taxării cu 16% a tichetelor de masă
(începând cu 2011);
 VAT_food reprezintă TVA colectat din industria agroalimentară și sectorul HORECA, fără TVA
colectat din tichetele de masă;
 Total_Tickets_Value reprezintă valoarea totală a tichetelor de masă disponibile în piață.
Pentru a obține estimările sub formă de coeficienți de elasticitate16, toate variabilele au fost transformate
în formă logaritmică.
Din cauza limitărilor în disponibilitatea datelor, a trebuit să estimăm valorile TVA-ului pentru produsele
agro-alimentare (TVA_food), consum (Consumption) și ale venitului disponibil al fiecărei familii (Dispincome), obținând astfel un set de date actualizate și complete. Ca metodă de estimare am folosit
proporția acestor trei variabile în PIB, deoarece am observat că acesta rămâne relativ constantă în anii de
după criza financiară.
Reprezentarea grafică a evoluției variabilelor pentru întreaga perioada de timp poate fi observată în
imaginea de mai jos.
F IGURA 29 E VOLUȚIA VARIABILELOR , INCLUSIV ESTIMĂRI

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2015

Setul complet de date utilizate pentru estimarea SES17 este prezentat în Anexa 1.

16

Elasticitatea reprezintă gradul în care o variabilă oarecare răspunde la schimbările unei
alte variabile
17
Pentru estimări s-a folosit programul informatic EViews
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Veniturile fiscale la bugetul de stat sunt generate fie direct, din cheltuieli suplimentare/consum alimentar
prin tichete de masă (impozit pe venit, impozit pe profit și TVA aplicat emitenților de tichete de masă și
circuitului general al tichetelor de masă), fie indirect prin TVA aplicat la alimente și sectorul HORECA.
Acest model are toți coeficienții statistic semnificativi cu o probabilitate de 95% (cu excepția unui termen
liber, care însă nu impietează asupra relevanței modelului). Astfel, putem observa impactul fiecărei
variabile asupra încasărilor la bugetul de stat.


Valoarea tichetelor de masă. Coeficientul de elasticitate al valorii tichetelor de masă este 1.58%,
ceea ce înseamnă elasticitate supraunitară. Cu alte cuvinte, o creștere a valorii tichetelor de masă
va duce la o creștere a veniturilor, într-o măsură mai mare. Deci, dacă valoarea tichetelor de masă
crește cu 1%, veniturile vor crește cu 1,58%. De exemplu, dacă valoarea nominală a unui tichet se
va mări față de nivelul actual de 9,41 lei la 9,4435 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 0.033 bani
(1%), veniturile totale la bugetul de stat vor crește față de valoarea actuală de 1.515 milioane lei la
1538,937 milioane lei, și anume o creștere absolută de 23,937 milioane lei.



Numărul beneficiarilor tichetelor de masă. Un alt coeficient care are o importanță economică
semnificativă și este, de asemenea, statistic semnificativ, este coeficientul de elasticitate aferent
numărului de beneficiari. Dacă numărul beneficiarilor tichetelor de masă crește cu 1%, veniturile
la bugetul de stat vor crește cu 0,7428%, o valoare pozitivă, dar mai mică decât creșterea
determinată de o potențială creștere a valorii nominale a tichetelor de masă. Dacă venitul
disponibil al gospodăriilor crește cu 1%, va determina o creștere a consumului de 0,9513%, ceea
ce din nou este un efect pozitiv asupra sistemului tichetelor de masă.



Valoarea tichetelor de masă și numărul de beneficiari. Dacă am surprinde simultan modificarea
numărului de beneficiari și valoarea nominală a tichetelor de masă, luând în considerare valoarea
totală variabilă, am putea spune că impactul asupra veniturilor este pozitiv și semnificativ
statistic. Coeficientul de elasticitate, în acest caz, este de 1,049, ceea ce înseamnă: dacă valoarea
totala a tichetelor de masă crește cu 1%, veniturile la bugetul de stat vor crește cu 1,049%, o
valoare mai mică decât creșterea determinată de modificarea valorii tichetelor de masă.



Produsul Intern Brut. Numărul beneficiarilor este sensibil la evoluția mediului economic, evoluție
surprinsă prin valoarea Produsului Intern Brut. Dacă PIB-ul crește cu 1%, numărul beneficiarilor va
crește cu 0,4389%.Astfel, pentru a crește încasările la bugetul de stat, valoarea nominală a
tichetelor de masă ar trebui să crească, mai degrabă decât numărul beneficiarilor tichetelor de
masă.



Consumul și valoarea totală a tichetelor de masă. Există, de asemenea, alți doi factori cu impact
asupra încasărilor din TVA din produse alimentare, și anume valoarea totală a tichetelor de masă
și consumul. Consumul are un impact mai mare asupra încasărilor din TVA din vânzarea
produselor alimentare decât valoarea totală a tichetelor de masă. Dacă consumul crește cu 1%,
atunci încasările din TVA din vânzarea produselor alimentare vor crește cu 0,6560%, iar dacă
valoarea totală a tichetelor de masă crește cu 1%, atunci TVA-ul colectat din vânzarea produselor
alimentare va crește cu 0,2783%.

Analiza estimațiilor modelului cu ecuații simultane a relevat existența a trei categorii de efecte asupra
bugetului de stat: efecte directe, efecte indirecte și efecte induse.
Dintre efectele directe ale creșterii valorii nominale a tichetelor de masă asupra bugetului de stat putem
enumera următoarele:
Element de impact

Explicație

Deficit la bugetul asigurărilor de
sănătate și la bugetul asigurărilor
de șomaj (3470 mil. lei pentru
anul 2014)

Tichetele de masă nu sunt colectoare de venit pentru bugetul asigurărilor de
sănătate și pentru bugetul asigurărilor de șomaj.

Creșterea valorii nominale a tichetelor de masă duce la creșterea nominală a
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încasărilor din TVA din produse alimentare. De asemenea, având o valoare
nominală mai ridicată a tichetelor de masă, venituri importante la bugetul de
stat pot proveni din surplusul de TVA colectat din achiziționarea de mâncare și
produse alimentare, ca rezultat al creșterii consumului populației.

Colectarea TVA

Impozitul pe venit

Cu cât valoarea nominală a unui tichet de masă crește, încasările la bugetul de
stat sunt mai mari datorită unei baze de impozitare mai mari.
O putere de cumpărare crescută a angajaților generează profit comercianților
de produse alimentare/restaurantelor, care la rândul lui generează venituri la
bugetul de stat prin aplicarea impozitului pe profit surplusului câștigat de
societățile comerciale.

Impozitul pe profit

Dintre efectele indirecte ale creșterii valorii nominale a tichetelor de masă asupra bugetului de stat putem
enumera următoarele:
Canal de transmitere

Explicație

Colectarea TVA

Cheltuieli crescute în restaurante și în sectorul de distribuție datorită
consumului crescut.

Impozitul pe venit, Impozitul pe
profit

Creșterea cifrei de afaceri din sectorul HORECA.

Administrare fiscală

Costul administrativ al sistemului este redus, comparat cu plățile în numerar
sau ordine de plată.

Efectele induse reprezintă cheltuieli suplimentare ale gospodăriilor și ale guvernului datorate creșterii
puterii de cumpărare, precum și diverse investiții. În plus, trebuie adăugat că un astfel de impact duce,
probabil, pe termen lung, la reducerea costurilor sociale ale excluderii și insecurității (sănătate, educație,
etc.), și îmbunătățește, de asemenea, calitatea vieții și calitatea serviciilor datorită profesionalismului
sectorului.
Mai multe efecte care ar putea fi asociate cu creșterea valorii tichetelor de masă, între care menționăm ca
posibile (deși nu sunt susținute prin analiza datelor în cadrul acestui studiu, ele au fost menționate de
către utilizatori și documentate prin alte lucrări):




Creșterea consumului;
Reducerea plăților informale către angajați;
Raportarea corectă a veniturilor, profiturilor și costurilor cu forța de muncă în industria alimentară
și comerțul cu alimente.

Ținând seama de variabilele prezentate mai sus, prezentăm în continuare trei scenarii18 posibile cu
privire la impactul potențial al creșterii valorii nominale a tichetelor de masă asupra veniturilor la
bugetul de stat.
Așa cum am menționat mai devreme, veniturile fiscale la bugetul de stat sunt generate fie direct, din
cheltuieli suplimentare/consum alimentar prin tichete de masă (impozit pe profit și TVA aplicat
emitenților de tichete de masă și circuitului general al tichetelor de masă), fie indirect prin TVA aplicat la
alimente și sectorul HORECA. Ținând cont de variabilele utilizate în modelul econometric (valoarea
nominală a TM, venituri, TVA, consum), analiza scenariilor prezintă rezultatele pentru diferite valori ale
unui tichet de masă. Mai exact, pentru un anumit comportament al variabilelor (presupunând astfel o
anumită ipoteză), vom verifica ce se poate întâmpla în acea situație precisă.

18

Analiza scenariilor este un proces de analiză a posibilelor evenimente viitoare, luând în
considerare rezultatele alternative posibile. Acest tip de analiză este utilizat pentru a
prognoza comportamentul economic.Literatura de specialitate și experiența demonstrează
faptul că trei scenarii sunt cele mai potrivite pentru dezbateri ulterioare și selectarea celui
mai adecvat
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Scenariul 1

Primul scenariu se bazează pe următoarea ipoteză: numărul de utilizatori rămâne constant, la nivelul din
2014 (2.561.860 utilizatori) și, de asemenea, numărul de tichete de masă emise. Toate celelalte variabile
macroeconomice și de context sunt constante.
Ipotezele utilizate în acest scenariu sunt susținute de faptul că ansamblul socio-economic are o anumită
inerție intrinsecă, iar efectul acestei inerții este acela că impactul șocurilor, în general, se transmit cu o
anumită întârziere. Mai mult, conform sondajului, 68% dintre angajatori consideră că o creștere a valorii
nominale a tichetelor de masă la 12 lei ar aduce beneficii pentru companiile lor.
Cu alte cuvinte, este rezonabil să presupunem că o creștere a valorii nominale a tichetelor de masă nu va
duce la scăderea numărului de beneficiari.
Am calculat impactul direct și indirect asupra veniturilor bugetului de stat la niveluri diferite ale valorii
nominale a tichetelor, pornind de la 9,41 la 12 lei, până la 15 lei. Am estimat o creștere graduală a valorii
nominale a tichetului de masă cu 0,5 lei.
Calculele pas cu pas sunt prezentate în tabelul de mai jos:
T ABEL 4 I MPACTUL DIRECT – PRIN TVA AFERENT TM ȘI VENITURI FISCALE (S CENARIUL 1)

Valoare
nominală
tichet (lei)

9,41
10
10,5
11
11,5
12
15

Modificare relativă a
valorii nominale vs.
valoare de bază
(9,41 Lei)

Venituri directe
(TVA plus venituri
fiscale) - mil. Lei

TVA mil. Lei

Impozit
pe venit
- mil. Lei

Modificare relativă a
veniturilor directe vs.
valoare de bază (9,41 Lei)

1.199
1.315
1.416
1.519
1.625
1.733
2.429

0.767
0.842
0.906
0.972
1.040
1.109
1.555

0.432
0.473
0.510
0.547
0.585
0.624
0.874

9.67%
18.10%
26.69%
35.53%
44.54%
102.59%

6,26%
11,58%
16,89%
22,21%
27,52%
59,40%

Sursa: : Calculele autorilor, 2015

Se poate observa cu ușurință, în tabelul anterior, impactul pozitiv datorat creșterii valorii tichetelor de
masă. Astfel, pentru o creștere de numai 6%, veniturile bugetare cresc cu 9,67%.
Mai mult, la o valoare nominală a tichetelor de masă de 12 lei, veniturile directe vor crește cu 44,54%,
ceea ce înseamnă, în termeni nominali, 1.733 milioane lei. Pentru o valoare nominală a tichetelor de 15 lei,
creșterea este semnificativă, de 102,59% în termeni relativi, rezultând o valoare totală a încasărilor de
2.429 milioane lei.
Există, de asemenea, un impact indirect prin TVA-ul aplicat la alimente și sectorul HORECA. Calculele
secvențiale sunt prezentate în tabelul de mai jos.
T ABEL 5 I MPACTUL INDIRECT – PRIN TVA APLICAT LA ALIMENTE ȘI SECTORUL HORECA (S CENARIUL 1)

Valoare
nominală
tichet (lei)

Modificare relativă a
valorii nominale vs.
valoare de bază (9,41 Lei)

9.41
10
10.5
11
11.5
12
15

6,26%
11,58%
16,89%
22,21%
27,52%
59,40%

Valoare totală
tichete mil.lei

Venituri indirecte
- mil. lei

4.797
5.259
5.662
6.076
6.499
6.931
9.717

4.261
4.372
4.463
4.551
4.637
4.721
5.187

Modificare relativă
venituri indirecte vs.
valoare de bază (9,41 lei)

2,60%
4,74%
6,80%
8,82%
10,79%
21,73%
Sursa: : Calculele autorilor, 2015
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Pentru o valoare a tichetului de masă de 12 lei creșterea relativă a TVA-ului încasat este de 11%, adică
4.721 milioane lei; la 15 lei, creșterea relativă este de 22%, adică 5.187 milioane lei. Veniturile totale
(directe și indirecte) la bugetul de stat s-ar ridica, în cazul unei valori nominale de 15 lei, la 7.616 milioane
lei.
Urmare a scăderii TVA la produsele alimentare, prețul acestora ar fi trebuit să scadă în teorie cu 12,1% dar
asta nu înseamnă neapărat că TVA colectat ar scădea cu același nivel. Deși nu s-au făcut încă studii de
impact prin care să se estimeze efectele reducerii TVA la alimente în România în 2015, având în vedere
experiența altor state, se poate presupune că există șanse mari ca scăderea TVA să ducă atât la creșterea
consumului, cât și la scăderea evaziunii fiscale19.
Potrivit unui studiu, în Lituania20, în 2013, reducerea TVA la alimente de la 21 la 12% a determinat o
scădere a prețurilor, dar într-o măsură mai mică, în timp ce consumul a înregistrat creșteri insignifiante;
prin urmare, veniturile la bugetul de stat au înregistrat o scădere considerabilă. Studiul menționat indică
o creștere a cantităților de alimente consumate de numai 3,1% și o scădere a prețurilor de 5%, ceea ce se
traduce printr-o scădere cu 2,5% a valorii produselor consumate.
Pornind de la această ipoteză, presupunem că, pe termen scurt, reducerea TVA la alimente se va reflecta
într-o scădere a veniturilor colectate cu 3%, ceea ce va afecta veniturile totale la bugetul de stat. Efectul
creșterii valorii nominale a tichetelor de masă în aceste condiții este prezentat mai jos:
T ABEL 6 V ENITURI LA BUGETUL D E STAT , CU ȘI FĂRĂ REDUCEREA TVA (S CENARIUL 1)

Valoarea nominală TM (lei)

9.41
10
10.5
11
11.5
12
15

Fără reducerea TVA
5.460
5.687
5.879
6.070
6.262
6.454
7.616

Cu reducerea TVA
5.247
5.468
5.656
5.842
6.030
6.218
7.357
Milioane lei
Sursa: Calculele autorilor, 2015

În concluzie, sistemul actual al tichetele de masă produce efecte pozitive (directe și indirecte) la bugetul
de stat. Mai mult decât atât, dacă valoarea nominală a tichetelor de masă ar crește, veniturile la
bugetul de stat ar crește la rândul lor.
Scenariul 2

Putem trece acum la un alt scenariu, în care numărul de tichete de masă rămâne constant, dar valoarea
lor variază în funcție de procentajul de angajatori care migrează la noua valoare a tichetelor, respectiv
numărul de utilizatori care beneficiază de noua valoare a TM. Presupunem că nu toți angajatorii vor migra
la noua valoare, ci că procentul de angajatori care migrează la noua valoare este de 90%21, iar toate
celelalte variabile macroeconomice și variabile de context sunt constante. Ipotezele pe care se
fundamentează acest scenariu pleacă de la ideea că deciziile individuale ale anumitor angajatori nu se
conformează neapărat tendinței generale pe care o urmează sectorul sau economia în ansamblu.

19

Așa cum reiese din alte studii, de ex:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2585147
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.3739&rep=rep1&type=pdf
20
http://www.iiis.org/CDs2013/CD2013SCI/SCI_2013/PapersPdf/SA588LI.pdf
21
În baza experienței anterioare, marea majoritate a angajatorilor aleg să acorde TM cu
valoare nominală maximă. Procentul de 90% a fost ales ca ipoteză de lucru pentru
scenariul 2, pornind de la ideea că cel puțin 90% dintre angajatori vor migra către valoarea
mărită.
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Din nou, am calculat impactul direct și indirect asupra veniturilor bugetului de stat la diferite niveluri ale
valorii nominale a tichetelor, de la 9,41 la 12 lei, până la 15 lei. Calculele pas cu pas sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
T ABEL 7 I MPACTUL DIRECT – PRIN TVA AFERENT TICHETELOR DE MASĂ Ș I VENITURILOR FISCAL E
(S CENARIUL 2)

Valoare
nominală
tichet (lei)

Modificare relativă
a valorii nominale
vs. bază (9,41 lei)

9,41
10
10,5
11
11,5
12
15

6,26%
11,58%
16,89%
22,21%
27,52%
59,40%

Număr
utilizatori

Venituri directe
(TVA plus venituri
fiscale) - mil. lei

TVA mil.
Lei

Impozit
pe venit
- mil. Lei

2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674

1.095
1.201
1.293
1.387
1.484
1.583
2.219

0,701
0,769
0,828
0,888
0,950
1,013
1,420

0,394
0,432
0,465
0,499
0,534
0,570
0,799

Modificare relativă a
veniturilor directe
vs. valoare de bază
(9,41 Lei)

9,68%
18,08%
26,67%
35,53%
44,57%
102,65%

Sursa: Calculele autorilor, 2015

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, la o valoare nominală a tichetului de 12 lei, veniturile
directe la bugetul de stat vor crește cu 45%, ceea ce în termeni nominali înseamnă 1.583 milioane lei. La o
valoare nominală a tichetului de 15 lei, veniturile directe se vor majora cu 102,65%, ceea ce în termeni
nominali înseamnă 2.219 milioane lei. Există, de asemenea, un impact indirect, prin TVA aplicat la
alimente și industria HORECA. Calculele secvențiale sunt prezentate în tabelul de mai jos.
T ABEL 8 I MPACTUL INDIRECT – PRIN TVA APLICAT LA ALIM ENTE ȘI SECTORUL HORECA (S CENARIUL 2)

Valoare
nominală tichet
(lei)

Modificare relativă a valorii
nominale vs. valoare de bază
(9,41 Lei)

9,41
10
10,5
11
11,5
12
15

6,26%
11,58%
16,89%
22,21%
27,52%
59,40%

Număr de
utilizatori

Venituri
indirecte - mil.
lei

2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674
2.305.674

4.155
4.263
4.352
4.438
4.522
4.604
5.058

Modificare relativă a
veniturilor indirecte vs.
valoare de bază (9,41 lei)

2,59%
4,74%
6,81%
8,83%
10,80%
21,73%
Sursa: Calculele autorilor, 2015

Din nou, la o valoare de 12 lei a unui tichet creșterea este de 11% în termeni relativi, adică 4604 milioane
lei. La 15 lei, majorarea este de 22% în termeni relativi, ceea ce înseamnă 5058 milioane lei.
Prin urmare, creșterea totală la bugetul de stat pentru 15 lei valoarea nominală a tichetului de masă este
de 7277 milioane lei.
T ABEL 9 V ENITURI LA BUGETUL D E STAT , CU ȘI FĂRĂ REDUCEREA TVA (S CENARIUL 2)

Valoarea nominală TM (lei)

9,41
10
10,5
11
11,5
12
15

Fără reducerea TVA
5.250
5.464
5.645
5.825
6.006
6.187
7.277

Cu reducerea TVA
5.042
5.251
5.427
5.603
5.780
5.957
7.024

Milioane lei, Sursa: Calculele autorilor, 2015
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Scenariul 3

În cel de-al treilea scenariu, presupunem că numărul de utilizatori va urma același tipar ca și economia în
ansamblu. Șansele de realizare a acestui scenariu sunt destul de ridicate, având în vedere corelația istorică
dintre evoluția numărului de beneficiari ai tichetelor de masă și evoluția Produsului Intern Brut.
F IGURA 30 C ORELAȚIA DINTRE PIB ȘI NUMĂRUL DE BENEFIC IARI DE TM

Sursa: INS, Calculele autorilor, 2015

Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, în 2015 PIB-ul nominal va crește cu 5,1% în comparație cu 2014.
Deoarece în model am folosit o ecuație care leagă PIB-ul nominal de numărul de utilizatori de tichete de
masă, am estimat, bazându-ne pe această ipoteză, că numărul de utilizatori va fi de aproximativ
2.692.515, cu 5,1% mai mare decât în prezent.
Ca și în celelalte două scenarii precedente, am calculat impactul direct și indirect asupra veniturilor
bugetului de stat la niveluri diferite ale valorii nominale a tichetelor de masă, de la 9,41 la 12, până la 15
lei. Calculul pas cu pas este prezentat în tabelul de mai jos:
T ABEL 10 I MPACTUL DIRECT – PRIN TVA AFERENT TICHETELOR DE MASĂ ȘI VENITURILO R FISCALE
(S CENARIUL 3)

Valoare
nominală
tichet (lei)

Modificare
relativă a valorii
nominale vs.
bază (9,41 lei)

Venituri directe
(TVA plus venituri
fiscale) - mil. Lei

TVA - mil.
Lei

Impozit pe venit mil. Lei

Modificare relativă a
veniturilor directe
vs. bază (9,41 lei)

9,41
10
10,5
11
11,5
12
15

6,26%
11,58%
16,89%
22,21%
27,52%
59,40%

1.251
1.372
1.477
1.585
1.696
1.808
2.535

0.801
0.878
0.945
1.014
1.085
1.157
1.622

0.450
0.494
0.532
0.571
0.611
0.651
0.913

9,67%
18,07%
26,70%
35,57%
44,52%
102,64%
Sursa: Calculele autorilor, 2015

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, la o valoare nominală a tichetului de 12 lei, veniturile
directe vor crește cu 45%, ceea ce în termeni nominali înseamnă 1808 milioane de lei. La o valoare
nominală a tichetului de 15 lei, veniturile directe se vor majora cu 103%, în termeni nominali însemnând
suma de 2.535 milioane lei.
Există, de asemenea, și un impact indirect, prin intermediul TVA la alimente și din sectorul HORECA.
Calculele secvențiale sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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T ABEL 11 I MPACTUL INDIRECT – PRIN TVA APLICAT LA ALIMENTE

Valoare
nominală
tichet (lei)

ȘI SECTORUL

Modificare relativă a valorii
nominale vs. bază (9,41 lei)

Valoare totală
tichete (mil.lei)

Venituri indirecte
(mil. Lei)

6,26%
11,58%
16,89%
22,21%
27,52%
59,40%

5.006
5.489
5.910
6.341
6.782
7.234
10.142

4.312
4.424
4.516
4.606
4.693
4.778
5.249

9.41
10
10.5
11
11.5
12
15

HORECA (S CENARIUL 3)

Modificare relativă a
veniturilor indirecte
vs. valoare bază

2,59%
4,73%
6,81%
8,83%
10,80%
21,73%
Sursa: Calculele autorilor, 2015

Din nou, la 12 lei, creșterea relativă este de 11%, adică 4.778 milioane lei. La 15 lei, creșterea este de 22%
în termeni relativi, adică 5.249 milioane lei. Astfel, majorarea totală la bugetul de stat pentru valoarea
nominală de 15 lei este de 7.784 milioane lei.
T ABEL 12 V ENITURI LA BUGETUL D E STAT , CU

ȘI FĂRĂ REDUCEREA

TVA (S CENARIUL 3)

Valoarea nominală
TM (lei)

Fără reducerea TVA

Cu reducerea TVA

9.41
10
10.5
11
11.5
12
15

5.563
5.796
5.993
6.191
6.389
6.586
7.784

5.347
5.575
5.767
5.961
6.154
6.347
7.522
Milioane lei
Sursa: Calculele autorilor, 2015

Până acum, primul scenariu pare a fi cel mai fezabil, deși cifrele celui de-al treilea scenariu arată cel mai
promițător. Câștigul maxim pentru bugetul de stat ar fi dacă ipoteza de cercetare al celui de-al treilea
scenariu se va concretiza.
În ceea ce privește veniturile obținute la bugetul de stat, folosind tichete de masă cu valoarea nominală de
15 lei, acestea sunt relativ mari, dar punerea în aplicare a măsurilor politice pentru a atinge acest obiectiv
sunt discutabile.
F IGURA 31 CREȘTEREA VENITURILOR LA BUGET LA DIFERITE NIVELURI ALE VALO RII NOMINALE A TM
( MIL LEI )

Sursa: Calculele autorilor, 2015
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În graficul de mai sus am prezentat evoluția variabilelor de interes, potrivit celor 3 scenarii. După cum
poate fi observat, creșterea veniturilor bugetare este destul de stabilă până la valoarea de 12 lei. După
acest prag, creșterea devine bruscă în cazul primului și celui de-al treilea scenariu, în timp ce venitul
bugetar crește mai puțin în cazul celui de-al doilea scenariu. În toate cele trei scenarii însă veniturile
bugetare cresc, ca urmare a creșterii valorii nominale a tichetelor de masă.
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6. C ONCLUZII
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Tichetele de masă reprezintă unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale din lume, fiind cel mai
răspândit în România. Popularitatea lor are la bază, pe de o parte, implementarea facilă și adaptabilitatea
la diferitele contexte naționale și, pe de altă parte, multiplele beneficii pentru toate părțile implicate în
lanțul de distribuție al acestora.
Acționând direct asupra creșterii puterii de cumpărare a angajaților, tichetele de masă au, în același timp,
efecte complexe și semnificative în ceea ce privește obiectivele economice și sociale, atât la nivelul
întreprinderilor, cât și la nivelul întregii societăți. Utilizarea lor contribuie la creșterea responsabilității
sociale a companiilor și la modernizarea relațiilor de muncă, stimulând mediul de afaceri prin scutiri de
impozite și îmbunătățind comportamentul agenților economici din piață în ceea ce privește descurajarea
economiei subterane. De asemenea, acest sistem contribuie la promovarea obiceiurilor alimentare
sănătoase în rândul populației ocupate și la scăderea riscului de sărăcie a angajaților cu venituri reduse.
De la introducerea sistemului în 1998, tot mai multe companii au optat pentru acest mijloc de motivare și
recompensare a angajaților, astfel încât tichetele de masă au ajuns să acopere, în 2014, o cotă de piață de
56% din totalul salariaților din România, ceea ce face din sistemul tichetelor de masă un subiect important
pe agenda publică, atât prin numărul de utilizatori, cât și prin numărul de companii implicate în distribuția
tichetelor și care sunt în mod direct afectate de orice modificare introdusă în implementarea sistemului.
Mai mult decât atât, experiența altor țări arată efecte de antrenare semnificative pe care utilizarea
tichetelor de masă le determină în întreaga economie, în special în sectorul HORECA și cel al comerțului cu
produse alimentare.
Analiza contextului internațional plasează România printre țările cu cele mai mici valori ale tichetelor de
masă, atât în termeni nominali, cât și reali. Nivelul actual, de 9,41 lei, este inferior celui la care s-ar fi ajuns
dacă valoarea nominală ar fi fost indexată în fiecare semestru, respectiv de 10 lei/zi. Chiar și așa, valoarea
nominală a unui tichet de masă în România este mult sub cea a din alte state ale Uniunii Europene, în timp
ce, în multe cazuri, prețurile la alimente sunt comparabile.
Analizând comportamentul și preferințele angajaților dar și opțiunile disponibile pentru aceștia în ceea ce
privește masa de prânz se disting următoarele elemente esențiale: în primul rând, în România, angajații
preferă să consume la prânz pachetul adus de acasă, indiferent dacă primesc sau nu tichete de masă; în al
doilea rând, prețurile la masa de prânz din ofertele restaurantelor depășește valoarea unui tichet de masă
(de obicei fiind necesare două tichete pentru plată); în al treilea rând, indiferent de obiceiul de luat masa
al angajaților, aceștia cheltuiesc în medie, peste 10 lei/zi. Prin urmare, oricare ar fi opțiunile lor, costul
unui prânz nu ar putea fi acoperit nici de valoarea curentă a tichetelor de masă de 9,41 lei, nici de cea
indexată de 10 lei.
Consecința directă a acestei situații este aceea că tichetele de masă la valoarea actuală nu își pot îndeplini
de o manieră eficace scopul de a asigura angajaților masa de prânz. În aceste condiții, majorarea valorii
nominale a tichetului de masă constituie un aspect important și actual, cu atât mai mult cu cât tichetele
de masă reprezintă un beneficiu semnificativ, mai ales pentru lucrătorii cu salarii mici.
Evaluarea realizată prin acest studiu demonstrează impactul pozitiv pe care majorarea valorii nominale a
tichetelor de masă o are asupra bugetului de stat, furnizând argumente cantitative și calitative în favoarea
acestei măsuri.
Pentru a evalua efectul macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă, am realizat un model
econometric de ecuații simultane, reliefând faptul că veniturile de la bugetul de stat sunt într-adevăr
influențate de numărul utilizatorilor de tichete de masă și de valoarea acestora. În termeni tehnici,
veniturile de la buget sunt foarte sensibile (coeficientul de elasticitate este 1,58) la valoarea nominală a
tichetelor de masă, iar o creștere a acestei valori ar conduce la o creștere a veniturilor într-o măsură mai
mare. Spre exemplu, dacă valoarea nominală a unui tichet crește de la nivelul actual de 9,41 lei cu 1%,
veniturile totale de la bugetul de stat ar crește de la valoare curentă de 1.515 milioane de lei la 1.583,93
milioane de lei, observându-se o creștere absolută de 23,937 milioane de lei.
Modelul econometric a luat în calcul trei categorii de efecte asupra bugetului de stat: directe, indirecte și
induse. Luându-se în considerare variabilele folosite (valoare nominală a tichetelor de masă, veniturile,
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TVA-ul, consumul, au fost construite trei scenarii și s-a calculat care ar fi contribuția la bugetul de stat
pentru diferite valori ale tichetelor. În plus, pentru fiecare din cele trei scenarii propuse, am considerat și
efectul reducerii TVA-ului pentru produsele alimentare de la 24% la 9%, începând cu data de 1 iunie 2015.
În cazul primului scenariu, la nivelul anului 2014, atât numărul utilizatorilor, cât și numărul tichetelor
emise au rămas constante. Toate celelalte variabile macroeconomice și contextuale sunt, de asemenea,
constante. În cel de-al doilea scenariu, numărul tichetelor rămâne constant, dar valoarea nominală
acordată variază în funcție de procentajul angajatorilor care migrează la noua valoare a tichetelor,
respectiv numărul utilizatorilor care beneficiază de noua valoare a TM. În cel de-al treilea scenariu,
numărul utilizatorilor parcurge același trend ca și întreaga economie, respectiv creste cu 5,1%. Rezultatele
analizei scenariilor, și anume veniturile totale la bugetul de stat pentru diverse valori ale tichetelor de
masă, sunt prezentate în tabelul următor.
T ABEL 13 V ENITURI TOTALE LA BU GETUL DE STAT

Valoarea nominală
a tichetului (lei)
9.41
10
10.5
11
11.5
12
15

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

SCENARIUL 3

5460
5687
5879
6070
6262
6454
7616

5250
5464
5645
5825
6006
6187
7277

5563
5796
5993
6191
6389
6586
7784
Milioane de lei
Sursa: Calculele autorilor, 2015

Rezultatele arată că cel mai benefic scenariu pentru bugetul de stat este al treilea, în timp ce primul
scenariul pare cel mai fezabil. În toate cele trei scenarii impactul creșterii valorii nominale a tichetelor de
masă este pozitiv, beneficiile majorându-se odată cu valoarea nominală.
În afara de creșterea veniturilor la bugetul de stat, majorarea valorii nominale a tichetelor de masă ar
aduce multiple beneficii pentru toate categoriile interesate, după cum urmează:


Angajați. Folosirea tichetelor de masă cu o valoare nominală mai ridicată va crește puterea de
cumpărare a beneficiarilor lor în ceea ce privește bugetul personal pentru consumul de alimente.
De asemenea, tichetele de masă sunt un factor de motivare și de îmbunătățire a calității vieții și a
sănătății. Astfel, printr-o nutriție mai bună, productivitatea muncii va crește, în timp ce cheltuielile
cu medicamentele și ale sectorul public de sănătate vor scădea.



Angajatori/Companii. Pentru mediul de afaceri, tichetele de masă reprezintă un mecanism de
reducere a taxelor fiscale, o manifestare a responsabilității sociale, fiind în același timp și mai ușor
de utilizat decât orice alte instrumente. Mai mult, acestea reprezintă o dovadă a implicării
companiei în susținerea locurilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și a oferirii unei
vieți mai bune tuturor beneficiarilor lor. De asemenea, prin legarea tichetelor de masă cu zilele de
muncă efectuate, sistemul promovează prezența la locul de muncă și reduce absențele
neplanificate de la serviciu.



Comercianți de produse alimentare și restaurante (sector HORECA) - Pentru această categorie,
creșterea valorii nominale a tichetelor de masă ar însemna creșterea cifrei de afaceri, clienți relativ
stabili, oportunități de dezvoltare.



Economia în ansamblu. O valoare crescută a tichetelor de masă va spori consumul de produse
alimentare, ceea ce se va traduce prin noi locuri de muncă și activitate economică pe întreg lanțul
valoric. Alte efecte includ o scădere a economiei subterane, descurajarea muncii la negru și
transparența veniturilor prin circuitul tichetelor.
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Anexe

Anexa 1 – Analiza econometrică
S ET DE DATE UTILIZAT ÎN ANALIZA ECONOMETRICĂ

Anul

Utilizatori

Valoare
nominală
(lei)

Valoarea
totală
a
tichetelor
(mil.lei
prețuri
curente)

Venituri
din
tichete
de masă
(mil.lei
prețuri
curente)

TVA
alimente
(mil.lei
prețuri
curente)

Consum (mil.
lei
preturi
curente)

Venit mediu
lunar
/gospodărie
(lei
prețuri
curente)

PIB
(mil.lei
prețuri
curente)

2000

804.158

2.5

237

54

585

12165

389

80985

2001

1.349.441

3.75

808

175

864

18968

522

117946

2002

1.877.209

4.75

1037

235

1056

20605

659

152017

2003

2.072.321

5.55

1666

366

1333

25519

795

197428

2004

2.074.848

6.3

2253

484

1694

32975

1086

247368

2005

2.786.589

6.9

3058

664

2326

38076

1212

288955

2006

2.841.740

7.28

3624

778

2718

45800

1386

344651

2007

2.917.107

7.48

4131

879

3410

52590

1687

416007

2008

2.841.877

8.09

4817

1014

4308

63053

2132

514700

2009

2.447.000

8.66

4229

895

3474

62032

2316

501139

2010

2.376.000

8.72

3759

795

3010

71469

2304

523693

2011

2.185.920

8.72

3836

1534

3544

75975

2417

556708

2012

2.177.149

9.35

3787

1515

3547

80172

2475

587466

2013

2.530.897

9.35

4508

1803

3849*

81270*

2559

637583

2014

2.561.860

9.35

4627

1851

4042*

85339*

2646*

669509

Sursa:Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor Publice, 2015
*estimările autorilor

Rezultatul generat de software-ul econometric este prezentat mai jos
System: SYS01
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Date: 03/22/15 Time: 20:42
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Total system (balanced) observations 78

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
C(11)
C(12)
C(13)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-7.493323
1.586153
0.738462
0.554145
3.790090
0.951660
-1.818923
1.049713
9.030260
0.438995
-1.450744
0.278378
0.656014

3.782213
0.287902
0.293449
0.133948
0.207062
0.028870
0.617484
0.079538
1.246522
0.098843
0.991967
0.118363
0.169920

-1.981201
5.509342
2.516491
4.137027
18.30417
32.96353
-2.945700
13.19762
7.244365
4.441351
-1.462492
2.351895
3.860728

0.0520
0.0000
0.0145
0.0001
0.0000
0.0000
0.0045
0.0000
0.0000
0.0000
0.1487
0.0219
0.0003
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C(14)
C(15)
C(16)

-7.598428
1.514175
0.859273

Determinant residual covariance

2.753936
0.189465
0.210340

-2.759116
7.991861
4.085163

0.0076
0.0000
0.0001

6.35E-15

Equation: LOG(INCASARI)=C(1)+C(2)*LOG(VAL)+C(3)*LOG(NR_BENEFICI
ARI)+C(4)*DUMMY
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C
Observations: 13
R-squared
0.990624
Mean dependent var
6.283654
Adjusted R-squared
0.987499
S.D. dependent var
0.948498
S.E. of regression
0.106050
Sum squared resid
0.101219
Durbin-Watson stat
2.246855
Equation: LOG(CONSUM)=C(5)+C(6)*LOG(VENIT_DISP)
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C
Observations: 13
R-squared
0.989993
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.989083
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.063121
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
2.050022

10.59113
0.604126
0.043827

Equation: LOG(INCASARI)=C(7)+C(8)*LOG(TOTAL_VAL)
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C
Observations: 13
R-squared
0.942231
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.936979
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.238111
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
0.679196
Equation: LOG(NR_BENEFICIARI)=C(9)+C(10)*LOG(PIB)
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C
Observations: 13
R-squared
0.647180
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.615105
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.222423
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
0.530126
Equation: LOG(TVA)=C(11)+C(12)*LOG(TOTAL_VAL)+C(13)
*LOG(CONSUM)
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C
Observations: 13
R-squared
0.970137
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.964164
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.121055
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.264493
Equation: LOG(TOTAL_VAL)=C(14)+C(15)*LOG(VAL)+C(16)
*LOG(NR_BENEFICIARI)
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C
Observations: 13
R-squared
0.985877
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.983053
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.114552
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
2.140065

6.283654
0.948498
0.623667

14.55972
0.358517
0.544194

7.645942
0.639477
0.146544

7.718853
0.879948
0.131223
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Anexa 2 – Sondajul de opinie
Percepția angajatorilor asupra tichetelor de masă în România
 Grupul țintă: angajatorii
 Metoda de colectare a datelor: CATI (computer assisted telephone interview)
 Mărimea eșantionului: 300 de răspunsuri așteptate  308 de răspunsuri primite
 Tipul de eșantion:aleator
Pentru a ajunge la eșantionul final, s-a folosit un master eșantion de 4000 de companii: 1000 de companii
din fiecare categorie de clasă. Fiecare sub-eșantion de 1000 de companii cuprinde companii din toate
domeniile de activitate și din toata județele din țară. Pentru a crea un eșantion de 300 de respondenți, am
contactat 3439 de companii dintre cele 4000 de companii selectate.
Cotele au fost reprezentate de mărimea firmei (număr de angajați), numărul de interviuri pe fiecare cotă fiind
de minimum 75. Eșantionul rezultat a fost de 78 de firme <10 angajați; 77 firme cu 10-49 angajați; 76 firme cu
50-249 angajați si 77 firme cu 250+ angajați.
In urma contactării, rezultatele au fost următoarele:
Rezultat culegere date

Val. abs.

Interviuri complete

308

Nu se încadrau/ schimbare clasa de mărime si atingere cota pentru segmentul respectiv

286

Refuz explicit de participare la interviu si/sau continuare a interviului

1271

Ton de apel ocupat/fax/robot telefonic

1574

Total

3439

Durata medie a chestionarului a fost de 20 de minute
Rezultatele sondajului arată că este mai probabil ca firmele medii și mari să acorde tichete de masă decât
firmele mici: 73% dintre angajații care distribuie tichete de masă au mai mult de 50 de angajați, iar 40%
dintre acestea au mai mult de 250 de angajați. Printre companiile care nu acordă tichete de masă, cele
mici (cu mai puțin de 49 de angajați) și cele foarte mici (cu mai puțin de 9 angajați) sunt cele mai
răspândite. Această distribuție a fost de asemenea confirmată de consultările cu emitenții de tichete de
masă și este prezentată în graficul de mai jos:
F IG . 1 D ISTRIBUȚIA COMPANIILOR

DIN EȘANTION , DUPĂ NUMĂRUL DE ANGAJAȚI

Întrebare: Câți angajați are firma
dumneavoastră în total, în
România?
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În general, companiile sunt optimiste în ceea ce privește perspectiva financiară a companiei lor.
Majoritatea cred ca situația lor va rămâne fie constantă (43%), fie va fi mai bună (34%) sau mult mai bună
(4%) în comparație cu anul trecut. Acordarea tichetelor de masă este o practică mult mai întâlnită în
companiile care au o perspectivă optimistă asupra evoluției proprii companii.
Aproximativ 39% dintre angajatorii care acordă tichete de masă declară ca situația financiară este mai
bună sau mult mai bună în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce mai puține companii
dintre cele care nu acordă tichete de masă (28%) afirmă același lucru. Din studiul realizat, transpare de
asemenea că o proporție mai mare dintre companiile care nu acordă TM (30%) au afirmat că situația lor
financiară este rea sau mai rea decât aceeași perioadă a anului trecut, în comparație cu doar 10% dintre
companiile care oferă TM. Dintre companiile care își percep situația ca fiind mult mai rea, doar 1% dintre
acestea acordă TM.
F IG . 2 P ERCEPȚIA ANGAJATORIL OR DESPRE SITUAȚIA F INANCIARĂ A COMPANIE I LOR

Întrebare: În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, v-ați descrie situația financiară ca fiind...?

De asemenea, distribuția angajatorilor care acordă TM este relativ echilibrată, lucru care reflectă
densitatea firmelor la nivel de județ. În consecință, în cele mai puțin dezvoltate regiuni (de Nord-Est și SudVest), proporția firmelor care acordă tichete de masa este mai mică decât în regiunile mai dezvoltate.
Regiunea București-Ilfov și cea centrală dețin cel mai mare procentaj de companii care acordă TM (18% din
total pentru fiecare regiune).
F IG . 3 D ISTRIBUȚIA REGIONALĂ

A ANGAJATORILOR CARE OFERĂ TICHETE DE MASĂ

Bucuresti- Nord-Est,
13%
Ilfov, 18%
Centru, 18%
Nord-Vest,
10%

Sud-Est
Dobrogea,
9%
Sud
Muntenia,
10%

Vest, 14%
Sud Vest
Oltenia, 8%
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În prezent, 55% dintre respondenți acordă tichete de masa angajaților lor, iar analiza efectuată reflectă
o piață stabilă: 93% dintre angajatorii care acordă TM afirmă că intenționează să ofere tichete de masă și
în viitor, în timp ce 17% dintre cei care nu le oferă, intenționează să o facă în viitor. Numai 8% dintre
angajatori au renunțat să mai acorde TM după ce au practicat acest lucru în trecut.
F IG . 4 A CORDAREA DE TM CĂTRE ANGAJAȚI

Întrebare: Care dintre următoarele afirmaţii descrie cel mai bine experienţa firmei dumneavoastră în ceea ce priveşte
acordarea tichetelor de masă către angajaţi?

Tichetele de masă sunt bine văzute de către angajatori: 66% dintre angajatorii care oferă tichete de masă
au o părere foarte bună, în timp ce angajatorii care nu acordă TM sunt destul de neutri față de acest
sistem.
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F IG . 5 O PINIA ANGAJATORILOR CU PRIVIRE LA SISTEMUL TM

Întrebare: Luând în considerare tot ceea ce știți despre TM, exprimați opinia general pe o scală de la 1 la 7, unde
1=cea mai mică valoare, iar 7=cea mai mare

Mai mult decât atât, majoritatea angajatorilor care oferă TM (97%) fac acest lucru lunar, iar cei care
acordă tichete de masă mai rar sunt dispuși să crească frecvența distribuirii lor.
F IG . 6 F RECVENȚA CU CARE

ANGAJATORII ACORDĂ TICHETE DE MASĂ ANGAJAȚILOR

Întrebare: Care dintre următoarele afirmații descriu cel mai bine situația companiei în legătură cu acordarea TM
angajaților dumneavoastră?

Majoritatea angajatorilor care oferă TM consideră că acestea întâmpină nevoile companiilor lor și exprimă
o părere bună, aproximativ bună și foarte bună în această direcție. Dintre cei care nu acordă TM, o
proporție relativ mare (55%) exprimă de asemenea o opinie foarte favorabilă cu privire la tichetele de
masă. Aceeași părere se aplică și în privința tichetelor de masă de a satisface nevoile angajaților.

46

F IG . 7 M ĂSURA ÎN CARE TM RĂSPUND NEVOILOR FIRMEI ȘI ANGAJAȚILOR ( DIN PERSPECTIVA COMP ANIEI )

Întrebare: În ce măsură considerați că TM răspund/ ar răspunde nevoilor companiei dumneavoastră?

În ceea ce privește avantajele financiare percepute de angajatori, deductibilitatea cheltuielilor, scutirile de
taxe și optimizarea costurilor sunt percepute avantaje considerabile ale TM, cu o medie de 4 puncte pe o
scală de la 1 la 5. Tichetele de masă sunt de asemenea considerate un instrument bun în politica de
resurse umane, întrucât acestea sunt un instrument motivațional eficient și un mijloc de a suplimenta
venitul angajaților și a crește puterea de cumpărare. Alte avantaje includ creșterea standardelor de viață,
îmbunătățirea performanței și adoptarea unei alimentații mai sănătoase.
F IG . 8 A VANTAJELE COMPANIEI DIN DISTRIBUIREA TICHETELOR DE MASĂ

Întrebare: În ce măsură considerați că următoarele trăsături reprezintă avantaje pe care firma le are/le-ar avea ca
rezultat al distribuirii TM către angajați?

Creșterea puterii de cumpărare este considerată un foarte mare avantaj pentru angajați de către 47%
dintre angajatori, în timp ce 41% dintre angajatori sunt de părere că îmbunătățirea standardelor de viață
este la fel de importantă. Îmbunătățirea performanței a fost menționat ca un foarte mare avantaj pentru
angajați de către 34% dintre companiile care oferă tichete de masă.
Angajatorii care oferă TM sunt de părere că cel mai important efect al acordării tichetelor de masa este
relaționat cu creșterea bunăstării angajaților. 51% dintre respondenți consideră bunăstarea angajaților ca
cel mai mare efect pozitiv al TM, în timp ce 27% dintre aceștia le asociază cu o activitate economică
îmbunătățită a companiei. În același timp, angajatorii care nu oferă tichete de masă percep aceleași efecte
pozitive ale TM, în proporție de 51%, respectiv 16%.
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F IG . 9 P ERCEPȚIA ANGAJATORIL OR DESPRE IMPACTUL

TICHETELOR DE MASĂ

Angajatorii sunt de părere ca sistemul TM are efecte importante nu numai la nivel de companie, dar și la
nivel macroeconomic. Din punct de vedere al impactului asupra economiei naționale, creșterea puterii de
cumpărare pentru angajați este percepută ca fiind cel mai important avantaj al TM, urmat de încasările la
bugetul de stat din TVA. Alte avantaje includ combaterea economiei la negru și creșterea economică în
agricultură si sectorul de retail.
F IG . 10 P ERCEPȚIA ANGAJATORILOR DESPRE EFECTELE DISTRIBUIRII TM ASUPRA ECONOMIEI NAȚ IONALE

Întrebare: În ce măsură considerați
că următoarele aspect asociate cu
distribuirea TM reprezintă avantaje
pentru economia românească?
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În ceea ce privește decizia angajatorilor de a nu acorda sau de a înceta să acorde tichete de masa, 34%
dintre respondenți motivează această decizie în funcție de veniturile companiei, în timp ce 20% dintre
aceștia consideră că tichetele de masă oferă beneficii minime pentru angajați. Alte motive includ creșterea
birocrației, lipsa de personal specializat, informație și venituri insuficiente pentru a justifica adoptarea
măsurii la nivel de companie.
F IG . 11 M OTIVELE ANGAJATORILO R DE A NU OFERI / ÎNCETA SĂ MAI OFERE TM

Întrebare: Care dintre următoarele
afirmații descriu cel mai bine motivele
pentru care nu (mai) oferiți/ nu
intenționați să oferiți TM?

În condițiile menținerii contextului fiscal actual, pentru angajatorii care oferă tichete de masă sunt șanse
bune că aceștia vor continua această practică: 31% dintre aceștia sunt siguri că vor face acest lucru în
continuare, 15% vor continua probabil să acorde TM. O treime (31%) dintre ei sunt nehotărâți, iar 15%
sunt siguri că vor înceta sa distribuie TM în viitor.
F IG . 12 I NTENȚIA ANGAJATORILOR

PRIVIND ACORDAREA

TM ÎN CONDIȚIILE FISCAL E ACTUALE

Întrebare: Dacă actualul sistem fiscal actual se menține, cât de probabil este ca compania dumneavoastră să ofere
TM angajaților în viitor?

Sondajul a investigat, de asemenea, opiniile angajatorilor despre posibilele schimbări ale sistemul de TM în
România și reacția lor la aceste scenarii. În situația unei posibile reintroduceri a unui sistem de taxare
progresivă în România, 30% dintre respondenții care oferă în prezent TM continuă să considere acest
instrument ca fiind foarte folositor, în timp ce 9% nu le consideră deloc folositoare. Dintre cei care nu
oferă TM, 24% dintre aceștia continuă să nu le considere utile deloc, în timp ce 19% le consideră foarte
utile. Aproximativ două treimi (62%) dintre cei care distribuie TM sunt siguri/ sunt dispuși a continua să
distribuie tichete de masă, chiar dacă un sistem de taxare progresivă este implementat.
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F IG . 13 I NTENȚIILE ANGAJATORILOR REFERITOARE LA

ACORDAREA

TM DACĂ TAXAREA PROGRES IVĂ ESTE

IMPLEMENTATĂ

Întrebare: Care este opinia dumneavoastră despre utilitatea
TM în condițiile implementării unui sistem de taxare
progresivă?

Întrebare: Cât de probabil este ca compania
dumneavoastră să continue să ofere TM în condițiile
implementării unui sistem de taxare progresivă?

Dacă tichetele de masă nu ar mai fi scutite de taxe, proporția angajatorilor care sunt siguri că vor
continua distribuția acestora este mai mică (21%), în timp ce 18% consideră că nu sunt folositoare deloc.
F IG . 14 I NTENȚIILE ANGAJATORILOR REFERITOARE LA D ISTRIBUȚIA TM DACĂ ACESTEA VOR FI

INCLUSE ÎN

MATERIA IMPOZABILĂ

Întrebare: În cazul în care TM nu ar mai fi scutite de taxe, care este probabilitatea ca firma dumneavoastră să
distribuie tichete de masă în viitor?

Dacă valoarea nominală a TM ar crește, angajatorii consideră că acest lucru ar avea un efect pozitiv și
asupra afacerii lor.
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F IG . 15 P ERCEPȚIA ANGAJATORILOR PRIVIND IMPACTUL

CREȘTERII VALORII NOMINALE A

TM

Întrebare: Pe o scală de la 1 la 7 (unde 1= probabilitate foarte mica și 7= probabilitate foarte mare), cât de probabil ar
fi ca afacerea dumneavoastră să se dezvolte, dacă valoarea unui TM ar crește la 12/15/18 Lei?

Un alt aspect adresat în chestionar este legat de recenta implementare a tichetelor de masă electronice,
ca alternativă la tichetele de masă în format tipărit. În timp ce aproximativ jumătate dintre angajatorii care
acordă TM au auzit despre TM electronice, 86% dintre cei care nu acordă TM, nu au aflat despre formatul
electronic al TM.
F IG . 16 P ĂREREA ANGAJATORILOR

Întrebare: Ați auzit vreodată despre TM electronice?

DESPRE

TM ELECTRONICE

Întrebare: Ținând cont de ceea ce ați aflat deja despre
TM electronice, ce tip considerați că este mai potrivit
pentru firma dumneavoastră?

Dintre beneficiile TM electronice, angajatorii au apreciat ușurința cu care acestea pot fi folosite (scor
mediu de 4.8 puncte din 7), faptul că trebuie oferit angajaților o singură data (4.9), este mai atrăgător
pentru angajații pasionați de noile tehnologii (4.6), iar costurile pe termen lung și de distribuție se reduc
(4.6%)
Majoritatea angajatorilor (74%) continua să prefere tichetele de masă în format tipărit.
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Percepția afiliaților despre TM din România
 Grup țintă: societăți comerciale având CAEN comerț cu amănuntul al produselor alimentare (472)
din mediul urban.
 Metoda de culegere a datelor: CATI (computer assisted telephone interview)
 Mărime eșantion: 100 respondenți proiectat  100 respondenți realizat.
Pentru elaborarea eșantionului s-a utilizat o populație de 1.500 de firme din domeniul de activitate comerț
cu amănuntul al produselor alimentare (CAEN rev. 2, 472).
Pentru atingerea eșantionului de 100 de respondenți, toate cele 1500 de companii au fost contactate.
Dintre cele 1500 de firme, rezultatul in urma contactării a fost următorul:
Rezultat culegere date

val. abs

Interviuri complete

100

Nu se încadrau/ Nu comercializau produse pe bază de tichete de masă

481

Refuz explicit de participare la interviu si/sau continuare a interviului

280

Ton de apel ocupat/robot telefonic

639

Total

1500
Durata medie a chestionarului a fost de 18 de minute.

Afiliații sunt comercianții de produse alimentare și furnizorii de servicii din sectorul HORECA care acceptă
efectuarea plăților prin tichete de masă. Eșantionul cuprins în chestionar reprezintă o distribuție
echilibrată între unități cu unul sau mai multe puncte de vânzare și unități care permit sau nu permit
achizițiile electronice (dețin sau nu dețin POS). Afiliații includ comercianți în proporție de 85%, restaurante
și lanțuri de magazine, după cum arată figurile de mai jos:
F IG . 17 S TRUCTURĂ E ȘANTION AFILIAȚI
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Veniturile provenite din acceptarea tichetelor de masă ca mijloc de plată reprezintă mai puțin de 10%
din totalul veniturilor pentru majoritatea respondenților (44%) și mai puțin de 20% din vânzări pentru
35% dintre aceștia.Doar 2% dintre respondenți înregistrează mai mult de 40% din vânzări acceptând TM, în
timp ce nici un respondent nu înregistrează vânzări mai mari de 50% din total din tichete de masă.
F IG . 18 V ENITURILE AFILIAȚILOR DIN TM

Întrebare: În timpul unei luni normale, care este proporția veniturilor dumneavoastră asociate cu tichetele de masă?

În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, afiliații își consideră situația ca fiind ușor mai rea din
punctul de vedere al vânzărilor înregistrate. Astfel, 56% dintre respondenți consideră că vânzările lor au
fost mult mai mici (21%) sau mai mici (35%), în timp ce nici unul dintre respondenți nu a afirmat că
vânzările lor au fost mult mai mari. Majoritatea celor care își consideră vânzările mai mici au mai mult
decât un punct de vânzare (49%) sau nu dețin POS (46%).
F IG . 19 E VOLUȚIA VÂNZĂRILOR AF ILIAȚILOR ÎN COMPARAȚIE CU ANUL

ANTERIOR

Întrebare: În comparație cu anul trecut, cum vă evaluați vânzările curente?
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Afiliații sunt de părere că o creștere a valorii nominale a tichetelor de masă ar determina o dezvoltare
pentru propria afacere, prin creșterea vânzărilor.
F IG . 20 P ERCEPȚIA AFILIAȚILOR

PRIVIND IMPACTUL CRE ȘTERII VALORII NOMINALE A

TM ASUPRA PROPRIEI

AFACERI

Întrebare: Pe o scală de la 1 la 7, unde 1= în foarte mică măsură, iar 7=foarte mare măsură, cât de probabil este ca
afacerea dumneavoastră să se dezvolte, dacă valoarea unui TM ar crește la 12/15/18 lei?

În ceea ce privește percepția general a afiliaților despre TM, majoritatea respondenților (62%) și-au
exprimat o părere relative bună, bună și foarte bună. 13% sunt neutri, iar 25% au o părere negativă
despre tichetele de masă.
F IG . 21 O PINIA AFILIAȚILOR

DESPRE TICHETELE DE MASĂ

Întrebare: Luând în considerare tot ceea ce știți
despre tichetele de masă, vă rugăm să vă exprimați
părerea generală despre acestea, pe o scală de la 1
la 7, unde 1= o părere foarte proastă și 7= o părere
foarte bună

Motivele pentru care sunt acceptate tichetele de masă ca instrumente de plată includ: cererea din partea
clienților (58%), faptul ca TM conduc la creșterea numărului de clienți (66%) și reprezintă o modalitate de a
asigura loialitatea clienților (31%). În mod egal sunt importante si presiunea din partea competiției (40%) și
faptul că acceptarea tichetelor de masă este o trăsătură specifică a sectorului agro-alimentar (tot 40%).
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F IG . 22 M OTIVELE PENTRU CARE

AFILIAȚII ACCEPTĂ TICHETE DE MASĂ

Întrebare: Care sunt motivele pentru care acceptați tichete de masă? (opțiuni multiple)

Majoritatea respondenților (42%) sunt de părere că pot încasa cu ușurința contravaloarea tichetelor de
masă în lei de la emitenții acestora și astfel să recupereze veniturile generate din acceptarea plății cu
tichete de masă.
F IG . 23 P ERCEPȚIA AFILIAȚILOR

PRIVIND DIFICULTATEA DE A ÎNCASA CONTRAVALOAREA TICHETELOR DE

MASĂ DE LA EMITENȚI

Întrebare: Cât de dificil este pentru firma
dumneavoastră să încaseze contravaloarea
TM de la emitenți?

Afiliații sunt de părere că întrebuințarea TM vine nu numai în întâmpinarea lor, dar avantajează și
economia românească. 66% dintre respondenți au fost de acord (într-o măsură destul de mare, mare și
foarte mare) că TM le permit să ofere clienților mai multe opțiuni pentru achiziția de produse agroalimentare.
F IG . 24 C APACITATEA TM DE A SATISFACE NEVOILE AFILIAȚILOR

Întrebare: În ce măsură credeți că TM răspund
nevoilor firmei dumneavoastră prin faptul că
oferă clienților mai multe posibilități pentru
achiziționarea produselor alimentare, pe o
scală de la 1 la 7, unde 1=într-o foarte mica
măsură și 7=o foarte mare măsură?

55

În ceea ce privește avantajele economice, afiliații consideră că utilizarea TM reprezintă un foarte mare
avantaj întrucât generează creștere economică în agricultură și în sectorul de retail (în proporție de 27%),
duce la creșterea încasărilor la bugetul de stat din TVA (33% din respondenți), combate munca la negru
(39%) și economia subterană (25%) și crește puterea de cumpărare a angajaților (36%).
F IG . 25 P ERCEPȚIA AFILIAȚILOR

CU PRIVIRE LA AVANTAJELE

TM PENTRU ECONOMIA ROMÂ NEASCĂ

Întrebare: În ce măsură sunt următoarele aspect avantaje
pentru economia românească (1=avantaj foarte mic;
5=avantaj foarte mare)? (răspuns multiplu)

Luând în considerare recenta implementare a tichetelor de masă electronice, chestionarul arată că
aproximativ jumătate dintre respondenți sunt conștienți de existența acestuia. Proporția dintre cei care
dețin POS și cei care nu dețin este aproape egală.
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F IG . 26 G RADUL DE CUNOAȘTERE

AL AFILIAȚILOR DESPRE

TM ELECTRONICE

Întrebare: Cum ați aflat despre cardul de masă?

Printre avantajele TM electronice, afiliații sunt de părere că acestea atrag clienți noi, simplifică
rambursarea și numărarea, încurajează consumul, generează profit adițional și simplifică transferurile.
F IG . 27 P ERCEPȚIA AFILIAȚILOR

PRIVIND AVANTAJELE

TM ELECTRONICE

În ce măsură considerați că următoarele reprezintă un avantaj/beneficiu al cardului de masă, pe o scală de la 1 la 7,
(1=în foarte mica măsură, 7 = în foarte mare măsură)?
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Percepția angajaților despre tichetele de masă în România
 Grup ținta: angajați
 Metoda de culegere a datelor: CAWI (computer assisted web interview)
 Mărime eșantion: 800 respondenți proiectat  900 de angajați realizat
 Tip eșantion: aleator, stratificat pe regiuni sexe si vârste
Pentru realizarea studiului in rândul celor 800 de angajați s-a utilizat panelul online Novel Research care
cuprinde circa 120.000 de membri, persoane din toate categoriile de vârstă, toate statusurile
ocupaționale, urban si rural si toate regiunile de dezvoltare. Din rândul acestora au fost selectate doar
acele persoane care conform profilului aveau statut de persoană angajată (cu norma întreagă sau parțială)
si vârste intre 25-64 ani, adică o populație totală de 27.928 persoane.
În plus, pentru asigurarea reprezentativității eșantionului la nivelul populației active ocupate din mediul
urban cu vârste de 25-64 ani, eșantionul a fost stratificat in funcție de categorii de vârstă (25-34 ani, 35-44
ani, 45-54 ani si 55-64 ani), sex (bărbați vs. femei) si regiune de dezvoltare.
Pentru atingerea volumului de 800 de respondenți, 4.541 de persoane dintre cele 27.928 care îndeplineau
criteriile grupului ținta au fost invitate să completeze chestionarul. Dintre cei 4.541 invitați să participe la
studiu, un număr de 1.900 au accesat link-ul primit. Rezultatul culegerii datelor pentru cei 1.900 de
respondenți care au accesat link-ul a fost următorul:
Rezultat culegere date
Interviuri complete
Interviuri parțiale/ Număr persoane care au abandonat completarea chestionarului in
diferite stadii
Număr persoane descalificate din cauza atingerii sub-eșantioanelor pentru anumite
segmente socio-demografice (ex. persoane de 25-34 ani, din regiunea Centru,
bărbați)
Total
Durata medie de completare a chestionarului a fost de 12 minute.

val. abs
900
489
511

1.900

Chestionarul a fost realizat pe un eșantion de 900 de angajați cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani, ambele
sexe, care primesc și nu primesc tichete de masă. Eșantionul constă în angajați cu normă întreagă (82%),
dar include și angajați cu normă parțială, liberi profesioniști și oameni de afaceri.
Aproximativ jumătate (48%) dintre cei care primesc tichete de masă le-au primit de mai bine de cinci
ani.92% dintre angajați primesc TM lunar și constant, în timp ce 7% le primesc ocazional (atunci când își
permite angajatorul) și numai 1% le primesc la ocazii speciale (de sărbători).
De obicei, tichetele de masă sunt percepute ca fiind parte integrantă din salariu de către angajații care le
primesc (63%) și ca bonusuri de către cei care nu le primesc (tot 63%). TM sunt percepute ca parte
integrantă din salariu de către angajații tineri, în timp ce angajații mai în vârstă tind să le privească ca
bonusuri.
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F IG . 28 P ERCEPȚIA ANGAJAȚILOR

DESPRE TICHETELE DE MASĂ

Întrebare: Considerați că tichetele de masă sunt parte integrantă din salariu sau sunt un bonus?

Tichetele de masă sunt cel mai popular beneficiu primit de angajați, 55% dintre respondenți beneficiind de
acestea. Chiar și respondenții care nu primesc tichete de masă în prezent, le-au primit cel puțin o dată de
când s-au angajat. 51% dintre angajați primesc tichete de masă de 9.3522 lei, în timp ce o treime (34%)
primesc tichete de masă de o valoare mai mică.
F IG . 29 B ENEFICIILE PRIMITE DE ANGAJAȚI ÎN ULTIMELE 12 LUNI

În ceea ce privește masa de prânz, aproximativ jumătate dintre angajați își pregătesc prânzul de acasă,
indiferent de faptul că primesc sau nu tichete de masă. Acest comportament este consistent pentru toate
categoriile și grupele de vârstă. Alte opțiuni preferate pentru prânz sunt: achiziționarea mâncării de la un
restaurant din zonă (aprox. 22%) sau de la un catering/ livrare la domiciliu (15%). Fast-food-urile,
restaurantele și cantinele sunt alegeri mai puțin obișnuite, cum este de altfel și prânzul oferit de
angajatori.

22

Valoarea nominală reglementată la data realizării sondajului
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F IG . 30 O PȚIUNILE DE A LUA PR ÂNZUL ALE ANGAJAȚILOR

Întrebare: În timpul unei săptămâni obișnuite, care este cel mai frecvent mod de a lua prânzul?

Suma medie alocată pentru un prânz se încadrează de obicei între 10-14 lei, atât pentru angajații care
primesc tichete de masă, cât și pentru cei care nu primesc, ceea ce face ca un tichet de masă să nu fie
suficient pentru achiziționarea unei mese.
F IG . 31 C HELTUIELILE ANGAJAȚILOR CU MASA DE PRÂNZ

Întrebare: Ce sumă alocați pentru un prânz într-o zi obișnuită?

Pentru majoritatea respondenților, cheltuielile cu mâncarea nu au crescut de când primesc tichete de
masă. Totodată, 68% dintre angajații mai în vârstă (între 55-64 de ani) consideră că au cheltuit mai mult pe
mâncare de când primesc tichete de masă.
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F IG . 32 C HELTUIELILE CU MÂNCAREA ALE ANGAJAȚILOR

DE CÂND PRIMESC TICHETE DE MASĂ

Întrebare: Cheltuiți mai mult cu mâncarea de când primiți tichete de masă?

Percepția general a angajaților este că valoarea unui bon de masă este ceva mai mică (47%) sau mult mai
mică (35%) relativ la prețul unui prânz. Numai 2% dintre respondenți consideră că TM sunt un pic mai mari
ca valoare decât un prânz, iar 17% consideră că valorile sunt comparabile.
F IG . 33 P ERCEPȚIA ANGAJAȚILOR CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE V ALOAREA TM ȘI COSTUL MESEI DE PR ÂNZ

Întrebare: După părerea dumneavoastră, valoarea curentă a unui TM în comparație cu valoarea unui prânz este…?

Numai 21% dintre angajații care primesc tichete de masă le folosesc pentru a achiziționa prânzul în
timpul orelor de lucru, în timp ce aproximativ 40% le folosesc pentru bunuri personale și 83% cumpără
produse pentru familie.
F IG . 34 C UMPĂRĂTURI UZUALE AL E ANGAJAȚILOR CARE PRIMESC TM

Întrebare: Ce cumpărați de
obicei cu TM? (răspuns
multiplu)
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Locațiile preferate pentru cumpărături sunt supermarket-urile (frecventate cel mai adesea de grupurile
mai înaintate în vârstă) și hypermarket-uri (alegere cel mai întâlnită printre angajații tineri).
F IG . 35 L OCAȚIA OBIȘNUITĂ DE CUMPĂRĂTURI PENTRU A NGAJAȚII CARE PRIMESC TM

LOCAŢIA UZUALĂ PENTRU EFECTUAREA CUMPĂRĂTURILOR DE CĂTRE ANGAJAŢII CARE
PRIMESC TM, DUPĂ VÂRSTĂ
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Magazin cu Supermarket Hypermarket
produse
predominant
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Tarabe în
piaţă

55-64 years

Întrebare: Ați menționat că folosiți TM pentru cumpărături personale/de familie. Unde faceți aceste cumpărături de
obicei? (răspuns multiplu)

Tichetele de masă sunt în general privite ca fiind un aspect important al unui loc de muncă. Toți angajații
le-ar lua în considerare atunci când iau decizia de a alege un angajator.
F IG . 36 I MPORTANȚA TM ÎN ALEGEREA ANGAJATORILOR

Întrebare: Dacă ar fi să vă schimbați locul de muncă, cât de mult ar conta tichetele de masă în alegerea
angajatorului?

Mai mult de jumătate dintre angajații care nu primesc TM, le consideră ca fiind foarte importante, ceea ce
confirmă rolul important al tichetelor de masă ca instrument de motivare și recompensare a angajaților.
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F IG . 37 I MPORTANȚA TM PENTRU

ANGAJAȚII CAR E NU LE PRIMESC

Întrebare: Luând în considerare tot ce știți despre TM, cât de important este pentru dumneavoastră să primiți tichete
de masă de la angajator?

Respondenții sunt de acord că o mai bună motivare la locul de muncă și creșterea puterii de cumpărare
sunt printre cele mai mari beneficii ale tichetelor de masă, în timp ce o nutriție mai bună și vizite mai
frecvente la restaurant sunt printre cele mai puțin importante avantaje ale TM.
F IG . 38 P ERCEPȚIA ANGAJAȚILOR

DESPRE AVANTAJELE TICHETELOR DE MASĂ

Întrebare: În ce măsură considerați că următoarele aspecte sunt avantaje ale tichetelor de masă?

În ceea ce privește implementarea tichetelor de masă electronice, 57% dintre angajați nu au auzit despre
această opțiune. Totodată, TM electronice sunt considerate o alternativă foarte bună la tichetele în format
tipărit.
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F IG . 39 P OPULARITATEA TM PRINTRE ANGAJAȚI

Întrebare: Ați auzit vreodată despre cardul de masă?

Întrebare: Luând în considerare tot ce ați citit despre
cardul de masă electronic, care este părerea
dumneavoastră generală?

Majoritatea respondenților sunt de părere că principalele avantaje ale TM electronice sunt legate de
posibilitatea achiziționării de produse de valori mai mici decât valoarea unui tichet și de faptul că
deținătorul își poate păstra contravaloarea tichetelor pe un singur card.
F IG . 40 P ERCEPȚIA ANGAJAȚILOR

DESPRE AVANTAJELE

TM ELECTRONICE

Întrebare: În ce măsură considerați că următoarele reprezintă avantaje ale cardului de masă?
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