Studiul „Impactul economic, social și financiar al sistemului tichetelor valorice
(tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță)”

Avantajele sistemului
de tichete valorice

IMPACTUL ECONOMIC
creșterea venitului disponibil
creșterea nivelului de trai
creșterea productivității muncii
impuls de creștere economică prin
• stimularea consumului
• stimularea producției interne
creșterea cifrei de afaceri și a profitului la
comercianți
dezvoltarea sectoarelor agro-alimentar, retail,
turism
impuls de creare de locuri de muncă în toate cele
trei sectoare (primar, secundar, terțiar)
reducerea presiunii recesioniste în economie ca
urmare a creșterii și stabilității ocupării
reducerea costului forței de muncă
creșterea capacității de auto-finanțare a firmelor
reducerea economiei subterane

IMPACTUL SOCIAL
amelioarea sănătății și a calității vieții pentru
angajați și familiile lor, în special prin:
• regularitatea servirii unei mese de prânz de
calitate
• creșterea puterii de cumpărare pentru
alimente
• creșterea calității concediilor de odihnă
• îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare
culturală
creșterea stabilității locului de muncă
loializarea salariaților
responsabilitate socială crescută a angajatorilor
îmbunătățirea culturii organizaționale a
companiilor, inclusiv prin creșterea gradului de
socializare la nivelul salariaților
creșterea securității pe piața muncii prin
reducerea economiei subterane

IMPACTUL FISCAL-BUGETAR
IMPACTUL FINANCIAR-MONETAR
reducerea economiei subterane datorită
sistemului complet fiscalizat
stimularea ofertei interne, care conduce la
• scăderea deficitului balanței comerciale
• scăderea cursului valutar
creșterea gradului de intermediere/specializare
în economie
reducerea potențialului inflaționist prin evitarea
creșterii bazei monetare

creșterea veniturilor bugetare prin:
• creșterea bazei de impozitare
• reducerea evaziunii fiscale
• impozite directe din vânzarea de bunuri și
prestarea de servicii în baza tichetelor
• impozit pe venitul personal
• impozitul pe profitul suplimentar generat (la
emitenți, unități de ofertă și bănci
comerciale)
• locurile de muncă generate de sistemul de
tichete valorice și consumul generat de noii
salariați (impozit pe profit, impozit pe venit,
contribuții sociale, TVA)
reducerea cheltuielilor cu:
• protecția socială
• beneficiile de asistență socială
• serviciile sociale
creșterea predictibilității veniturilor bugetare
încasate

Performanța economică, socială
și fiscală a tichetelor de masă
rezultate pentru anul 2016

1

LEU

4

6

contribuții
sociale
exonerate

valuri
de impact

Valul 1

Valul 2

Valul 3

plăți către
buget

LEI

tichete
masă

injectați în
economia
națională

emitere

noi venituri
bugetare
noi tichete
de masă

Valul 6

noi locuri
de muncă

consum

25x

noi beneficiari
tichete
de masă

noi venituri
bugetare
nou
consum

Valul 5

noi tichete
de masă

Valul 4

1x

8,4

nou loc
de muncă

miliarde
lei

Consum total
generat
5,7 miliarde lei
volum de emitere

1

acordat în
tichete
de masă

40BANI

încasări
bugetare

LEU

2,7 miliarde lei
creștere consum

104 440
locuri de
muncă generate

2,166

miliarde lei
contribuții
sociale
exonerate

Venituri bugetare

2,3

133

milioane lei
sold pozitiv
pentru
bugetul public

2,3

miliarde lei
venituri
bugetare

miliarde lei
TVA: 784,4 milioane lei
Impozit salarii: 1 miliard lei
Contribuții sociale:
396,4 milioane lei
Impozit pe profit:
111,6 milioane lei
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METODOLOGIE
Studiul de cercetare „Impactul economic, social și financiar al sistemului tichetelor valorice (tichete de masă, tichete cadou, vouchere
de vacanță)” a fost realizat de Academia Română – Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” la cererea Asociației
Profesionale a Emitenților de Tichete (APET). Studiul a fost derulat în lunile octombrie-noiembrie 2017, folosind tehnici de analiză
calitativă și cantitativă a datelor empirice disponibile pentru perioada 2009-2017.

