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Scopul prezentului proiect 

• Identificarea particularităţilor întreprinzătorilor 
– femei şi bărbaţi 

• Analiza problemelor de creare şi dezvoltare a 
businessului prin prisma deosebirilor de gen 
 

• În rezultat: 
– îmbunătăţirea condiţiilor pentru asigurarea 

şanselor egale de participare la activitatea 
de antreprenoriat pentru femei şi bărbaţi.  



Cine realizează proiectul? 

 Biroul Naţional de Statistică – elaborarea conceptului 
proiectului, organizarea şi efectuarea sondajului, 
prelucrarea datelor obţinute. Au fost utilizate:  
 Rezultatele Ancheţei Structurale Anuale a 

întreprinderii (ASA) pentru anul 2008 
 Modulul suplimentar “Condiţiile de dezvoltare a 

întreprinderii” – cu accent pe factorul de gen (anul 
2009) 

 Suportul UNDP şi UNIFEM. 
 Analiza rezultatelor – consultant, dr. Elena Aculai. 



Principala metodă de cercetare 
 De ce în cadrul ASA?  

  ASA -cercetare statistică care are o acoperire mare cu respondenţi statistici 
şi  caracterizează întreaga activitate economica a întreprinderii si are tangenţă 
cu indicatorii incluşi în modulul “Condiţiile de dezvoltare a întreprinderii” 
  Respondenţi – întreprinzători (conducători/ manageri de top ai 
întreprinderilor, atât angajaţi, cât şi proprietari ai businessului) 
  Perioada efectuării sondajului: mai – iunie 2009 
  Eşantionul - 55,7% din baza de sondaj. Peste 15 mii de întreprinderi 
  Sfera de cuprindere in ASA 2008 
Întreprinderi active cu diferite genuri de activitate economică, dimensiuni şi 
zone de amplasare. 
Nu au fost incluse:  
întreprinderi ce practică activităţi financiare (bănci comerciale, companii de 
asigurări, întreprinderi ce activează pe pita valorilor mobilare), instituţii şi 
organizaţii bugetare, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) 
 



Informaţie iniţială 

 Rezultatele prelucrării anchetei “Condiţiile de dezvoltare 
a întreprinderii”. Informaţie: 
 Despre întreprinzător: sexul, vîrsta, nivelul de 

instruire, tipul activităţii pînă la preluarea conducerii 
întreprinderii, statutul la întreprindere. 

 Despre întreprindere:  vîrsta întreprinderii, moduri de 
creare a întreprinderii, sursele de capital iniţial, 
condiţiile de business în anul 2008, aşteptări în 
activitate pentru anul 2009. 

 Informaţia din baza de date a rezultatelor anchetei 
structurale a întreprinderii: tipul activităţii economice, 
dimensiunea afacerii, mediul de amplasare, regiunea de 
dezvoltare. 

 Alte materiale 



 
Rezultate principale 

 
Repartizarea populaţiei, economic active a RM şi 

întreprinzătorilor pe sexe,  % 
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Repartizarea întreprinzătorilor  
după nivelul de instruire şi sexe, % 
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Repartizarea întreprinzătorilor în dependenţă de activitatea 
lor pînă la preluarea conducerii întreprinderii şi pe sexe % 

Total Bărbaţi Femei 
Salariat la întreprindere, 
organizaţie 62,8 62,7 62,8 
Patron 12,6 13,4 10,5 
Student, elev 4,4 4,6 3,9 
Şomer 2,4 3,0 1,2 
Fermier 1,8 2,1 1,3 
Angajat peste hotare 1,8 2,2 1,1 



 
Repartizarea întreprinderilor după mărimea 

afacerii (numărul angajaţilor) şi sexul 
întreprinzătorului, % 
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Repartizarea întreprinderilor după durata de 
activitate şi sexul întreprinzătorului, % 
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Repartizarea întreprinderilor după sursele 
capitalului iniţial, şi sexul întreprinzătorului, % 

Total Bărbaţi Femei 
Economii proprii şi 
economii ale co-
proprietarilor 74,2 74,8 72,8 
Împrumuturi de la  
rude sau prieteni 12,1 11,4 13,8 
Credite bancare 5,2 5,1 5,5 
Subvenţii de stat 0,8 1,0 0,4 
Investiţii străine 5,3 5,5 5,0 



Desfăşurarea activităţii de export la întreprinderi, 
repartizarea după sexul întreprinzătorului, % 
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Concluzii principale 

 Femeile care conduc şi deţin în proprietate afaceri au 
posibilităţi relativ mai reduse, fapt determinat de: 

nivelul de instruire,  
experienţa anterioară în afaceri 

 Întreprinderile care sunt în proprietatea şi sub 
conducerea femeilor deţin resurse şi posibilităţi de 
creştere relativ mai reduse, fapt determinat de: 

dimensiunea businessului 
“vârsta” întreprinderii 
sursele capitalului iniţial 
participarea la activitatea de export 

 



Utilizarea rezultatelor 

• La elaborarea politicii de susţinere a 
antreprenoriatului, în primul rînd, a 
businessului mic şi mijlociu, astfel contribuind la 
creşterea economică, auto-realizarea 
cetăţenilor, asigurarea stabilităţii în ţară. 

• La elaborarea politicii de gen, în cadrul politicii 
sociale (ocuparea forţei de muncă, remunerarea 
muncii, etc.) şi demografice. 

 



Limitări 
 

Rezultatele obţinute au permis identificarea 
unor probleme în statistica de gen existentă.  
   Lipsesc datele statistice care să permită 
examinarea în dinamică a deosebirilor de gen în 
sfera antreprenoriatului.  
   Este raţională efectuarea în permanenţă a 
astfel de investigaţii – o dată la 1 sau 2 ani, sau 
includerea aspectului de gen în ASA a 
întreprinderii şi utilizarea lui ulterioară în procesul 
de prelucrare şi analiză a anchetelor drept unul din 
criteriile principale de clasificare.  



Diseminarea informaţiei 

• Publicaţia “Condiţiile de creare 
 şi dezvoltare a întreprinderilor: 
 analiza prin prisma de gen” 
• Pagina WEB a Biroului Naţional  
    de Statistică www.statistica.md  

 

http://www.statistica.md/


MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 
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