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Sursa: Comisia Europeană 
Planul de Acțiune “Antreprenoriat 2020”

Femeile constituie 52% din populația europeană totală, 
dar reprezintă doar o treime din persoanele care 
desfășoară activități independente sau au 
inițiat afaceri în UE



În Europa, doar 3 din 10 
antreprenori sunt 
femei

Sursa: Comisia Europeană 
Planul de Acțiune “Antreprenoriat 2020”



Sursa: Institutul Peterson de Economie Internațională & EY, 2016

La nivel global, companiile 
care au femei în cele mai 
înalte poziții sunt frecvent 
asociate cu o creștere a 
profitabilității



Sursa: Barometrul antreprenoriatului românesc 2015, Ernst & Young



40% dintre afacerile din Romania 

sunt conduse de femei, din poziția 

de patron sau acționar majoritar

Afacerile derulate de românce se 

ridică la peste 71 miliarde de lei, 

sumă care reprezintă peste 22% 

din totalul business-urilor din 

România

Sursa: Studiu KeysFin, martie 2015



25% din clienții IMM ai Garanti Bank 

sunt companii conduse de femei, în 

calitate de asociat sau administrator

40,5% din volumul de credite 

acordat segmentului IMM de către

Garanti Bank sunt destinate 

companiilor care au asociați femei



Educație 
antreprenorială

Finanțare



În 2012, IFC acorda primul
împrumut din Europa, 
special destinat companiilor 
conduse de femei 
antreprenor. Împrumutul 
era acordat Garanti Bank

În 2014, am mai semnat un 
acord cu IFC, de 35 milioane 
euro, din care 20 milioane au 
fost destinate creditării 
companiilor deținute sau 
conduse de femei

IFC

Garanti 
Bank

57,5 milioane 
euro
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atunci când 
finanțează un 

IMM?



Scop



Reputația



B
U G E T



Surse de finanțare



Situația financiară





Garanții



“Întotdeauna succesul vine 
atunci când ceea ce faci
este realizat cu plăcere, iar
respectul de sine se reflectă
în respectul față de ceilalți”

“Dacă aveți o viziune, 
puneți-o în aplicare fără a 
vă lăsa copleșiți de 
inconvenientele care apar
pe parcurs”

În încheiere...



Vă mulțumesc!


