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Mediul antreprenorial in
Romania
Septembrie 2019

Metodologie
Septembrie 2019

VOLUM EŞANTION: 1014 respondenţi cu vârste de 18 ani și peste
TIP EŞANTION: aleator, stratificat (straturi: regiuni INS, vârstă şi
gen)
ACOPERIRE: România – urban

METODA: CAWI (interviuri online – panel Novel Research)

CULEGERE DATE: 9-17 Septembrie

Septembrie 2019

CONTEXT ACTUAL

Surse de venit alternative
Septembrie 2019
*Bază: total persoane intervievate (n=1014)
Date in %
Angajat cu norma intreaga

% persoane
cu surse de
venit
alternativ

6.6%

Majoritatea dintre cei cu
surse de venit alternativ își
completează veniturile ca
liber profesioniști.

Media venitului
minim pentru a
renunța la activitatea
suplimentară

6700 Lei

Angajat cu jumătate de normă

41,4%

Majoritatea dintre angajații cu
jumătate de normă ce au
două sau mai multe surse de
venit sunt și pensionari sau
liber profesioniști.

5600 Lei

Liber profesionist/
Angajat pe cont propriu

Pensionar

42,0%

19,9%

Mai mult de jumătate dintre
liber profesioniștii care au mai
multe surse de venit sunt
angajați cu normă întreagă

Marea majoritate a
pensionarilor care obțin
venituri din mai multe surse
obțin aceste venituri ca
angajați cu jumătate de
normă sau ca liber
profesioniști

6300 Lei

C1. Care este statutul dvs. ocupațional?
C1B. Ați spus că aveți mai multe surse de venit. Care este venitul minim pe care v-ați dori să-l câștigați de la un singur loc de muncă astfel încât să renunțați la celelalte?

4700 Lei

Septembrie 2019

ANTREPRENORIAT

Experiență antreprenorială
Septembrie 2019
*Bază: total persoane intervievate (n=1014)
Date in %

13.9%

Am o firmă/ o afacere în
prezent

Am avut o firmă/ o afacere în
trecut, dar nu o mai am

(n=141)

(n=244)

Sunt singurul acționar/
proprietar

68.1

Dețin jumătate sau mai
mult din companie
Sunt acționar minoritar

62.0%

24.1%

27.0
5.0

C2. Aveţi sau aţi avut vreodată vreo afacere?
C3. Cine deține / a deținut compania/ afacerea?

Am fost singurul acționar/
proprietar

52.9

Am deținut jumătate sau
mai mult din companie
Am fost acționar minoritar

34.0
13.1

Nu am si nici nu am avut o
firmă/ o afacere

Deschiderea către antreprenoriat
Septembrie 2019
*Bază: total persoane intervievate (n=1014)
Date in %

Am propria afacere

13.
9

Am început deja demersurile pentru deschiderea
unei afaceri

1.4

Sunt pregătit(ă) să încep o afacere și sigur o voi
face în următoarele 12 luni

Sunt pregătit(ă) să încep o afacere însă în
următoarele 12 luni o să îmi adun ideile și fac
planul

8.2

25.
1

Nu sunt interesat(ă)/ pregatit(ă) să încep o afacere

E1. Care din urmatoarele afirmatii descrie cel mai bine situatia dvs?

51.
4

Deschiderea către antreprenoriat în
contextul experienței anterioare
Septembrie 2019
*Bază: total persoane intervievate (n=1014)
Date in %

Am propria afacere

13.
9

Am început deja demersurile pentru deschiderea
unei afaceri

1.4

16.4

28.5

Sunt pregătit(ă) să încep o afacere și sigur o voi
face în următoarele 12 luni

8.2

Sunt pregătit(ă) să încep o afacere însă în
următoarele 12 luni o să îmi adun ideile și fac
planul

25.
1

Nu sunt interesat(ă)/ pregatit(ă) să încep o afacere

51.
4

31.1

49.6

Da, am avut o firmă/
o afacere în trecut,
dar nu o mai am
C2. Aveţi sau aţi avut vreodată vreo afacere?
E1. Care din urmatoarele afirmatii descrie cel mai bine situatia dvs?

6.8

63.6

Nu am și nici nu
am avut o firmă/ o
afacere

Motivația activității antreprenoriale
Septembrie 2019
*Bază: persoane care au în prezent o firmă/ o afacere (n=141)/
sunt pregătiți să înceapă propria afacere (n=352)
Date in %
Pentru a-mi asigura o activitate independentă, un trai independent

73.8

Satisfacție personală/ respect pentru propria persoană, împlinire personală

73.0

70.9
71.9
68.8
73.9
66.0
79.3
64.5
73.3

Mai multe oportunități de a lua decizii
Dorința de a câștiga mai mulți bani
Pentru a avea control asupra timpului meu
Pentru a fructifica cunostințele și abilitățile tehnice/ profesionale
57.4

Pentru a pune în practică propria idee de afacere

55.3
51.4
53.9

Experiența anterioară în acest tip de activitate
Pentru a fructifica oportunitățile din piață

52.5

Expunere profesională mai mare

47.5
47.2
46.8
39.7

Influența și încurajările familiei, prietenilor, cunoștințelor

36.9

Pentru a obține prestigiu social

Teama de a pierde locul de muncă
Politicile fiscale atractive

35.5
36.4
25.5

23.4

32.7
32.7

71.9

65.1
61.6

51.1

Dezvoltarea carierei
Experiența mea era superioară cerințelor locului de muncă și îmi crea
insatisfacții
Pentru a investi banii/ economiile într-o afacere

Eram frustrat la locul de muncă

81.5

78.7

64.2

56.5

49.1

44.6

Am propria afacere
Sunt pregătit să încep
propria afacere

C7. Vă rog să ne spuneți în ce măsură v-au motivat fiecare dintre următoarele să vă începeți propria afacere. Vă rugăm să dați o notă de la 1 la 5, unde 1= “Nu m-a motivat deloc” iar 5= “M-a motivat
foarte mult”.

Septembrie 2019

MIGRAȚIE

Loc de muncă în afara țării
Experiență anterioară
Septembrie 2019
*Bază: total persoane intervievate (n=1014)
Date in %

EXPERIENȚA ANETRIOARĂ

PLANURI DE VIITOR

Nu sunt interesat să îmi
găsesc un loc de muncă în
afara țării

Nu am avut până acum un
loc de muncă în altă țară
Da, în prezent am un loc
de muncă în altă țară

79.1

75.0

Da, am lucrat în altă țară
dar m-am intors

1.5
19.4

F1. Ati fost vreodata plecat la munca in alta tara?
F2. In acest moment vă găndiți serios să vă mutați în străinătate pentru a trăi și a lucra acolo?

16.8
6.2
2.0

Sunt pregătit pentru un loc
de muncă însă în
urmatoarele 12 luni o să
îmi adun ideile și fac planul
Sunt pregătit pentru un loc
de muncă în afara țării și
sigur voi face acest pas în
urmatoarele 12 luni
Am început deja
demersurile pentru un loc
de muncă în afara țării

Motivații migrare
Septembrie 2019
*Bază: persoane care au în plan să plece la muncă în afara țării
(n=253)
Date in %
76.7

Pentru a-mi creste nivelul de trai
Lipsa perspectivelor de creștere salarială și profesională

48.6

Să ofer o șansă mai bună copilului

43.5

Pentru educație și pregătire profesională

26.5

Nu am un loc de muncă/nu găsesc un loc de muncă

12.3

Pentru a mă alătura familiei

11.1

Am fost detașat/ relocat de către companie

2.4

Nu cred că la noi se va schimba ceva (hoție, corupție, nedreptate, etc)

1.6

F3. Care dintre următoarele motive de a migra vi se potrivesc ?

Să-mi asigur un trai bun la pensie

0.4

Sistem de sănătate mai bun

0.4

Concluzii
Septembrie 2019

 7% dintre angajații cu normă întreagă au surse alternative de venit, acestea fiind în majoritatea lor
venituri obținute ca liber profesioniști.
 20% dintre pensionari își suplimentează veniturile pentru a obține un venit de aproximativ 4700
lei.
 38% dintre persoanele intervievate au experimentat antreprenoriatul, în prezent rămânând activi
13.9%.
 Nevoia de control asupra veniturilor, timpului și deciziilor precum și satisfacția personală sunt
principalele motivații ale antreprenoriatului
 există un potențial antreprenorial de 9.6% pe termen scurt, din care 1.4% este deja conturat;

 6% dintre persoanele intervievate intenționează să plece la muncă în străinătate în următorul an.
 Lipsa perspectivelor financiare și profesionale, precum și șansa unui viitor mai bun al copilului
sunt principalele motive luate în considerare de cei care au în plan în viitorul apropiat sau mai
îndepărtat să migreze.

