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 Potenţialul antreprenorial al femeilor reprezintă încă un 
potenţial de creştere şi dezvoltare economică neexploatat.


 Antreprenoriatul feminin reprezintă o “piaţă emergentă” cu un 

potenţial ridicat de educaţie, ambiţie, ingeniozitate.


 Economia mondială ar beneficia de un adevărat impuls dacă
mai multe femei ar intra în antreprenoriat*.

*) Sursa  Raport OECD

Despre antreprenoare ….



 Înlăturarea stereotipurilor

 Antreprenoriatul, slab reprezentat în randul femeilor - Există
mai putine femei care pornesc o afacere, decât barbaţi*

*) Raport OECD

Despre antreprenoare …



Caracteristici* ale antreprenorului de succes 
(bărbaţi sau femei) 

 acelaşi nivel de educaţie

 interes timpuriu pentru un business propriu 

 dorinţa de a reuşi în afaceri

 au întâmpinat aceleaşi provocări majore

*) studiu realizat de Kauffman Foundation 



Reprezentarea antreprenoarelor în 
portofoliul Alpha Bank România

 32% dintre IMM-uri au în conducere femei

 Doar 12% dintre IMM-uri sunt deţinute exclusiv de femei

 Doar 28% dintre IMM-urile care au apelat la credite sunt 
conduse de femei

 Doar 27% din total restanţieri IMM sunt companii conduse de 
femei



Aşadar…

 Modele de antreprenoriat feminin şi nu numai

 Programe educaţionale care să cuprindă întreaga filosofie a 
antreprenoriatului

 Sisteme de suport pentru femei



Antreprenoriatul feminin va fi motorul cel mai 
puternic în  reluarea creşterii economice mondiale*

 Pentru că femeile au fost mai puţin afectate de criză decât bărbaţii. (Atât in UE-27, cât şi 
în SUA, rata şomajului în rândul femeilor este mai mică decât cea în rândul bărbaţilor).

 Sectoarele construcţiilor şi ale industriei sunt dominate de forţa de munca masculină, iar 
aceste sectoare au fost cele mai afectate de criză.

 Pentru că veniturile lor vor creşte cu 5 trilioane de dolari în următorii cinci ani (sursa 
Boston Consulting Group).

 Pentru că femeile economisesc mai mult.
 Pentru că statutul de întreprinzător al femeilor are triple consecinţe benefice:

– Creşterea veniturilor personale şi reducerea gradului de sărăcie;
– Creşterea gradului de educaţie şi sănătate al membrilor familiei prin investiţii în 

aceste două priorităţi;
– Creşterea taxelor colectate la bugetul de stat (femeile nu ignoră acest risc atât de 

mult ca bărbaţii) .



 Pentru că orice investiţie actuală în potenţialul antreprenorial al femeilor reprezintă o 
investiţie în capitalul uman al generaţiilor următoare (efect de multiplicare).

 Pentru că femeile au un comportament mai înclinat spre responsabilitatea socială.

 Pentru că ele pot dezvolta un model feminin de întreprindere bazat pe riscuri 
moderate/prudenţă şi colaborare, care ia în considerare şi valorile sociale, alături de 
obţinerea de profit.

 Pentru că au o viziune pe termen lung asupra veniturilor, motiv pentru care işi vor 
fundamenta temeinic decizia de investiţie.

*) sursa - Studiu realizat de catre Banca Mondiala

Antreprenoriatul feminin va fi motorul cel mai 
puternic în  reluarea creşterii economice mondiale*

- continuare -



Va mulţumesc!


