FEMEILE &
AFACERILE
INDEPENDENTE -

CE LE
ÎMPIEDICĂ?

Ori ce ec on omi e mod ern ă de su cc es s e baz ea ză pe
antre pre nori – o ame ni cu ide i e xc ele nte , do rni ci s ă
le tr an sfor me într - o a fac e re . M ET RO dor eş te să î şi
resp ect e ang aja men tu l d e a f i cam pi onu l afa cer il or
ind epe nde nte . As tfe l , com pa n ia a cr eat o zi sp ec ial ă
pentr u a le ofer i a ntrep ren ori lor ate nți a și
recu noa șt erea p e car e o merit ă : Z I UA AF AC E R II
T AL E, ce le brat ă î n fie car e an , în a d ou a z i de mar ţi
a l uni i oct ombr ie .

MET RO şi- a pr opu s, d e as emen ea, s ă prom ov eze ş i să
part ic ipe l a di sc uţ ia de s pre antr epr enor ia t . D ese ori,
dis cu ţia se c on cen trea ză pe băr baţ i – ne gl ij ând , fă ră
int enţ ie , fe me ile c are de ţi n o af acer e . D in ac es t m o tiv ,
un st ud iu m ajor rea li zat pentr u Zi ua Af acer ii Tal e a
arun cat o pr iv ire ma i a te ntă as upra i de ii de a fac e re
deţ inu tă de o f eme ie , f ac tori lor c are l e mot iv eaz ă pe
feme il e car e de ţin o af acer e şi a s upra e xp eri e nţe i
ace stor a î n con du cere a u n ei afa cer i .

Studiul – desfăşurat în zece ţări – arată că
femeile au un puternic interes în ceea ce
priveşte antreprenoriatul:

APROAPE UNA DIN DOUĂ
VISEAZĂ SĂ ÎȘI DESCHIDĂ
PROPRIA AFACERE.

EXISTĂ MAI MULTE MOTIVE PENTRU CARE UN NUMĂR ATÂT DE MARE DE FEMEI
SUNT INTERESATE SĂ-ȘI DESCHIDĂ PROPRIA AFACERE:

Perspectiva de a-şi
câștiga existenţa
făcând ceva ce le
pasionează

Ideea de a fi
propriul lor şef

Sentimentul de
satisfacţie pe care îl
dobândesc atunci
când conduc o
afacere
Numai 10% dintre
femei sunt
determinate de ideea
de a se îmbogăţi.

EXISTĂ ÎNSĂ UN DECALAJ ÎNTRE INTENŢIE ŞI REALITATE. NUMAI
DINTRE FEMEILE CARE AFIRMĂ CĂ DORESC SĂ ÎȘI
DESCHIDĂ PROPRIA AFACERE SE GÂNDESC CĂ ESTE
„FOARTE PROBABIL” SĂ ÎŞI ÎNDEPLINEASCĂ AMBIŢIA.

ACEST LUCRU ARATĂ CĂ EXISTĂ UN MARE „DECALAJ” ÎN DOMENIUL
ANTREPRENORIATULUI – O SURSĂ NEUTILIZATĂ DE DINAMISM ECONOMIC.

HAIDEŢI SĂ PRIVIM MAI DE APROAPE LA CEEA CE LE
ÎMPIEDICĂ DE FAPT PE FEMEI SĂ DESCHIDĂ O AFACERE.
ÎN ACEST SENS, DIFICULTĂŢILE ÎN ACCESAREA
RESURSELOR FINANCIARE, PRECUM ŞI
PERCEPŢIILE DESPRE SITUAŢIA ECONOMICĂ
JOACĂ UN ROL IMPORTANT:

Sprijin financiar
insuficient

Situaţia
economică

Prea multe hârtii de
întocmit şi prea
multă birocraţie

Lipsa de
consiliere

Aloña Martiarena,
Lector universitar de Antreprenoriat la
IE Business School - IE University,
Spania

Presiunea
fiscală mare

Când întrebi femeile care dețin o
afacere despre experienţa lor, devine
clar faptul că multe dintre acestea se
confruntă
cu
stereotipuri
adânc
înrădăcinate. Mai mult de jumătate
dintre femeile care deţin o afacere
(56%) afirmă că femeile sunt tratate
nedrept
în
domeniul
afacerilor,
deoarece oamenii cred că au mai puţine
cunoştinţe sau că nu sunt suficient de
puternice sau rezistente. Numai 3%
afirmă că acelaşi lucru se aplică şi în
cazul bărbaţilor.

Femeile se pot
confrunta cu un
tratament nedrept

Oamenii asociază deseori
antreprenorul tipic cu
caracteristicile stereotipe masculine
– şi s-a sugerat că deseori asta
determină femeile să îşi
subestimeze capacitatea de a avea
succes în cazul demarării unei
afaceri. Acest fapt este reflectat şi în
aşteptările de creştere: Femeile care
deţin afaceri și care atribuie
trăsături predominant „masculine”
ideii de antreprenoriat se aşteaptă
ca afacerea lor să crească într-un
ritm mai lent în următorii ani decât
cele ale bărbaţilor.

Este valabil în
ambele cazuri

Bărbaţii se pot
confrunta cu un
tratament nedrept

ÎNSEAMNĂ ASTA CĂ ESTE MAI DIFICIL PENTRU
FEMEI DECÂT PENTRU BĂRBAŢI SĂ DESCHIDĂ ŞI
SĂ CONDUCĂ O AFACERE?
antreprenorii au opinii diferite.
65% afirmă că sunt de părere că este la fel de greu
pentru ambele categorii.
Aproape toţi ceilalţi afirmă:

DE 10 ORI MAI MULT

„Este mai dificil
pentru bărbaţi.”

„Este mai dificil
pentru femei.”

Da, femeile se confruntă cu mai multe dificultăţi
decât bărbaţii.

ACESTE REZULTATE ARATĂ CĂ EXISTĂ O NEVOIE DE A FACE MAI MULTE
PENTRU STIMULAREA ŞI ÎNCURAJAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ÎN
RÂNDUL FEMEILOR.
ÎNTR-ADEVĂR

DIN CEI CHESTIONAŢI – BĂRBAŢI SAU FEMEI, FIE CĂ SUNT SAU
NU SUNT PROPRIETARI DE AFACERE – SUNT ÎN FAVOAREA
PROGRAMELOR GUVERNAMENTALE CARE SPRIJINĂ FEMEILE
DIN DOMENIUL ANTREPRENORIAL SĂ ÎŞI REALIZEZE AMBIŢIILE.

Studiul arată în mod clar că proprietarii de afaceri caută sprijin politic. În calitate de
campion al afacerilor independente, METRO se dedică promovării acestei dezbateri
şi sprijinirii antreprenorilor – femei şi bărbaţi – pentru a se bucura de succesul pe
care și-l doresc.

Notă privind metodologia:
10.000 de persoane au fost chestionate online, în 10 ţări (China, Republica Cehă, Franţa, Germania, Olanda, Portugalia, Italia,
România, Rusia, Turcia). Activitatea de teren s-a desfăşurat în August şi Septembrie, 2017.
În fiecare dintre aceste ţări, 1.000 de membri din publicul general au fost chestionaţi online, dintre care aproximativ 100 dintre
aceştia sunt proprietari de afacere. Respondenţii au fost recrutaţi din grupuri de studiu, iar rezultatele din fiecare ţară sunt
reprezentative pentru populaţie, pe categorii de vârstă şi sex. Rezultatele generale citate au la bază media tuturor celor 10 ţări,
fiecare stat având o pondere egală.

Pentru a afla mai multe despre rezultatele studiului , contactaţi următoarele persoane:
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