ANTREPRENORIATUL
SI CULTURA ANTREPRENORIALA

DE CE ANTREPENOR?

MOTIVE PENTRU A DEVENI ANTREPRENOR
Principalele motive care determină persoanele să devină antreprenori sunt următoarele,
conform unor studii efectuate la nivel international:
INDEPENDENTA
Pentru a fi propriul şef, constituie cel mai frecvent motiv, ceea ce nu înseamnă că
este dificil de lucrat cu aceste persoane sau că au probleme în aaccepta
autoritatea altora. Multe persoane doresc să fie proprii şefi pentru că ei au avut
de mai mult timp ambiţia de a avea propria firmă sau au avut frustrări lucrând
munci tradiţionale. Multe persoane doresc să fieindependente, aspect posibil
dacă îşi creează o firmă.
APLICARE APROPRIILOR IDEI SI LUAREA DECIZIILOR
Pentru a aplica propriile idei, în sensul că unele persoane dacă au idei de
produse sau servicii noi, doresc să-şi vadă ideile transpuse în practică. Încazul
unor firme existente, antreprenorii care inovează au, de obicei, unmecanism
pentru ca ideile lor să devină cunoscute. Uneori însă firmeleexistente opun
rezistenţă inovării, fapt pentru care angajaţii care au idei noi părăsesc firma şi
încearcă să-şi înfiinţeze propria afacere pentru a-şi aplicaideile.
CASTIGUL UNOR BANI MAI MULTI
Pentru a obţine câştiguri financiare, acesta fiind un motiv secundar faţă de
primele două. În medie un antreprenor nu obţine un venit mai mare decât oaltă
persoană care are responsabilităţi similare cantitativ într-o muncătradiţională.
Ca angajat exista doar un salariu fix car epoate creste in diferite situatii. Cand ai
afacerea proprie ai posibilitatea de a obtine din ce in ce mai multi bani, pe
masura ce afacerea se dezvolta.
Pentru a reliefa caracteristicile unui antreprenor nu exista retete, dar exista o serie de
cercetari si studii bazate pe analiza caracteristicilor antreprenorilor de success. Se
considera ca profilul antreprenorului este conturat de următoarele caracteristici:
Responsabilitate: antreprenorii au un profund simţ responsabil faţă
derezultatele propriei afaceri, dorind să controleze şi să folosească resursele pe
care le deţin pentru a realiza obiectivele propuse.

Preferinţa pentru risc moderat: antreprenorii analizează riscul şi doresc să
îlelimine prin înlăturarea obstacolelor care le periclitează lansarea propriei
afaceri.Antreprenorii preferă să estimeze riscul pe care şi-l asumă. Chiar dacă
unele persoane apreciază anumite obiective ca fiind imposibil de realizat,
antreprenorii deobicei consideră că aceste obiective sunt rezonabile şi pot fi
realizate.
Încrederea în capacitatea lor de a reuşi: antreprenorii tind să fie optimişti faţă
de şansele de succes pe care le au. Antreprenorii sunt nevoiţi să facă faţă mai
multor bariere când încep şi îşi derulează afacerile, iar o doză de optimismeste
absolut necesară.
Dorinţa de feedback imediat: antreprenorii doresc să cunoască dacă
auacţionat corespunzător şi caută să obţină un feedback rapid.
Nivel ridicat de energie: antreprenorii sunt mai energici decât persoanele
obişnuite, fiind dispuşi să lucreze cu program prelungit, aceasta fiind mai mult o
regulă decât o excepţie.
Viziune în perspectivă: antreprenorii privesc în perspectivă fiind maiconcentraţi
pe ceea ce pot face în viitor decât pe ceea ce au făcut în trecut. Antreprenorii
apreciază că există potenţial acolo unde majoritatea văd probleme. Există chiar
şi antreprenori în serie, adică aceia care creează maimulte firme, deseori
ocupându-se de ele simultan.
Bun organizator: antreprenorii ştiu cum să aleagă persoanele potrivite
pentruatingerea unui obiectiv şi cum să folosească resursele disponibile.
Importanţa obţinerii unor rezultate mai presus de bani: obţinerea unor
rezultate este motivaţia primară a activităţii antreprenorilor. Banii reprezintă
pentru aceştia un simbol al realizării.
Flexibilitate: antreprenorii au o abilitate sporită de adaptare la
schimbareaopţiunilor clienţilor şi a propriei afaceri. Într-o economie globală
rigiditatea duce la insucces.
Studiile care s-au făcut referitor la conturarea personalităţii antreprenorilor duc la
următoarele concluzii:
 diversitatea este caracteristica centrală a antreprenorilor;
 nici un set de caracteristici nu poate oferi certitudinea că un antreprenor va
avea succes sau nu;

 oricine, indiferent de vârstă, sex, culoare, naţionalitate, religie poate deveni
un antreprenor;
 antreprenoriatul nu este o trăsătură genetică, ci este o deprindere care
poate fi învăţată.
Antreprenorii de succes au anumite caracteristici care au fost puse în evidenţă de
studii întreprinse:
 pasiunea persoanei pentru afacere,
 orientarea spre produse/consumatori,
 perseverenţă chiar dacă apar ratări, inteligenţa execuţiei
Există multe concepţii greşite despre persoanele care sunt antreprenori şi referitor la
ceea ce îi motivează să înceapă afaceri pentru a-şi dezvolta ideile deafaceri. Acestea
constau în următoarele:
1. Unele persoane se nasc antreprenori şi nu se formează pe parcursul vieţii.
Acest mit are la bază ideea greşită că unele persoane au predispoziţiegenetică spre a fi
antreprenori. Multe studii de natură psihologică şi sociologică au pus în evidenţă faptul
că nici o persoană nu se naşte antreprenor, dar fiecare persoană are potenţialul de a
deveni antreprenor. Materializarea acestui potenţial depinde de mediu, de experienţa de
viaţă şi de opţiunile personale. Pot fi identificate la antreprenori anumite trăsături de
personalitate şi caracteristici, cum ar fi: atenţie la oportunităţi, creativitate, motivaţie
pentru realizări, energie, acceptarea unui risc mediu, nevoia de a avea realizări,
preferinţă pentru munca în echipă, tenacitate, viziune, încredere în forţele proprii.
Aceste trăsături se dezvoltă în timp, depinzând şi de contextul social. Studiile au arătat
că persoanele cu părinţi antreprenori sunt mai probabil să devină şi ei antreprenori. De
asemenea, persoanele care cunosc un antreprenor este foarte probabil să-şi înfiinţeze
o firmă, comparativ cu persoanele care nu au cunoştinţe antreprenori.
2. Antreprenorii sunt jucători la jocuri de noroc, adică îşi asumă riscuri mari.
Adevărul este că antreprenorii îşi asumă riscuri medii. Acest mit provine din faptul că,
pe de o parte antreprenorii au sarcini de muncă mai puţin structurate
şi de aceea se confruntă cu multe incertitudini, iar pe de altă parte îşi stabilesc obiective
foarte îndrăzneţe din dorinţa de a avea realizări, ceea ce înseamnă asumarea unui risc.
3. Antreprenorii sunt motivaţi în principal de bani.
Chiar dacă antreprenorii urmăresc câştiguri de natură financiară, totuşi acestea nu
constituie un motiv principal pentru care antreprenorii încep afaceri noi.
4. Antreprenorii trebuie să fie tineri şi activi.
În medie un antreprenor are o vârstă cuprinsă între 35 şi 45 ani şi o experienţă de cel
puţin 10 ani într-o firmă mare. Calităţile care îl fac pe un antreprenor puternic în ochii

unui investitor sunt experienţa în domeniul respectiv, aptitudini şi calificări care vor
sprijini viitoarea afacere, o reputaţie solidă, pasiune pentru ideea respectivă de afacere,
succesul obţinut anterior. Dar majoritatea acestor calităţi sunt întrunite de antreprenorii
mai în vârstă decât de cei tineri şi s-a constatat că antreprenoriatul constituie o
alternativă viabilă pentru persoanele pensionate, acestea încercând să-şi lanseze
propria afacere.
5. Antreprenorilor le place să fie în centrul atenţiei.
S-a constatat că majoritatea antreprenorilor nu atrag atenţia publică, tocmai pentru că
sunt concentraţi asupra unor brevete de produse sau servicii noi şi de aceea evită
atenţia publică. Majoritatea antreprenorilor sunt anonimi, în sensul că multe firme sunt
cunoscute întrucât consumatorii folosesc produsele sau serviciile provenite de la ele,
fără însă ca aceştia să cunoască persoanele care au înfiinţat aceste firme.

CALITATI SI CARACTERISTICI ALE ANTREPRENORILOR
Prima calitate o reprezinta sa ai viziune, sa gandesti in ansamblu si sa iti planifici
afacerea pe termen lung (Warren Buffet).
Independența:
Cea mai importanta calitate pe care trebuie sa o aiba un antreprenor, sa aiba o continua
pornire spre activitati care ii confera libertate si implinire; un antreprenor nu se va simti
niciodata implinit intr-un mediu in care nu-i sunt apreciate initiativele, in care nu va fi
lasat sa-si puna in practica ideile; un antreprenor cauta in mod continuu sa fie propriul
stapan, sa isi asume riscuri si responsabilitati sporite; de cele mai multe ori aceasta
calitate nu se dobandeste ci te nasti cu ea.
Frustrarea în fața sistemelor birocratice, împreunǎ cu dorința de a face o „diferenta” îi
face pe antreprenori niște persoane foarte independente care doresc sǎ facǎ lucrurile în
felul lor.
Curaj
Alaturi de spiritul de independenta este calitatea esentiala de care orice antreprenor are
nevoie; curajul de a-ti pune in practica ideile, de a ti le urma obsesiv, de a crede pana la
capat in ceea ce altii nu cred ca va avea vreo finalitate sau urma de succes, realizeaza
de cele mai multe ori diferenta; cu totii avem idei stralucite in diverse momente ale
existentei noastre, foarte putini insa dintre noi au si curajul de a-si urma ideile; pentru
foarte multi ideile nu raman decat la stadiul de ganduri, nu se transforma in realitate,
pentru ca nu avem curajul de le pune in practica si de a le urma statornic cursul

Pregatire solida
Aceasta pregatire trebuie sa fie complexa, sa aiba in vedere atat buna cunoastere a
mediului in care iti desfasori activitatea, cat si cunostiinte bune in ceea ce priveste
managementul strategic, managementul resurselor umane, marketing, management
financiar-contabil; dupa cum am vazut in graficul succesului in afaceri, daca detii o
pregatire solida, sansele de a patrunde intr-un mediu care se dovedeste din ce in ce
mai lipsit de oportunitati, sunt mai ridicate; sigur, nu este o conditie esentiala
cunoasterea unor asa de variate domenii pentru a te apuca de o afacere, exista diverse
momente si in dezvoltarea firmei, momente in care trebuie sa faci salturi calitative,
insemnand diverse cursuri sau oferirea de oportunitati oamenilor din firma; o pregatire
solida insa, si asta e valabil si pentru celelalte calitati, nu-ti poate asigura insa neaparat
succesul ca antreprenor
Încredere în sine și optimism:
Pentru a avea succes ca antreprenor, trebuie sa ai o doza foarte mare de incredere,
inepuizabila as putea spune: incredere in fortele tale, incredere ca la un moment dat,
desi poate nu intrezaresti succesul, el va aparea si-ti va aduce infinite satisfactii,
incredere ca ce faci este bine si temeinic, incredere in colaboratori si-n cei din jur,
calitate fara de care demersurile vor fi o irosire continua de munca; increderea trebuie
cultivata si transformata in succes, increderea de cele mai multe ori lipseste multor
oameni pentru a deveni antreprenori, ea trebuie sa-l urmeze obsesiv pe antreprenor;
Deși antreprenorii întâmpinǎ adesea obstacole majore încrederea în abilitǎțile
personale îi determinǎ sǎ le depǎșeascǎ și îi face pe ceilalți sǎ-și menținǎ propriul
optimism.
Determinare și perseverențǎ:
Mai mult decât oricare alt factor, dedicarea totalǎ cǎtre succes ca antreprenor poate
depǎși obstacolele. Determinarea puternicǎ și perseverența pot face un antreprenor sǎ
facǎ fațǎ oricǎror greutǎți pe care alte persoane le-ar considera insurmontabile și chiar
pot compensa lipsa de experiențǎ și de îndemânare a personalului angajat.
Intuitie
Capacitatea de a intui oportunitati, de a vedea in lucruri care aparent nu au
semnificatie, potentiale surse de afaceri, reprezinta o calitate a antreprenorilor;
acestia trebuie sa aiba intuitie si dupa ce-si vor fi dezvoltat afacerile la un nivel
ridicat de stabilitate, si asta datorita mediului in continua schimbare pentru care
trebuie sa gasesti daca nu inainte raspunsuri, sa fii macar pregatit sa reactionezi
la timp pentru a-ti mentine si dezvolta pozitia pe piata.

Adaptabilitate
Cel care se apuca sa intreprinda ceva si are senzatia ca se va imbraca numai la
costum, va avea un birou luxos in care sa dicteze si sa traseze sarcini, se inseala;
antreprenor, nu poate fi decat un om care in orice situatie este acelasi, fie ca e vorba de
un cocktail cu personalitati importante, fie ca lucreaza intr-o hala sau in orice alt loc, isi
mentine aceeasi seninatate si putere de adaptare; adaptabilitatea se refera de
asemenea si la capacitatea de a reactiona rapid intr-un mediu de afaceri in continua
schimbare, sa fii capabil sa gasesti noi oportunitati, sa raspunzi cerintelor pietii, sa te
adaptezi nevoilor si cerintelor mediului in care activezi, sa poti introduce tehnologii noi si
sa ai deschiderea de a le intelege gradul de inovare si plus valoare.
Dorința de a câștiga:
Antreprenorii examineazǎ o situație, determinǎ cum își pot mǎri șansele de câștig și trec
mai departe. Ca rezultat riscurile considerate mari de persoanele obișnuite sunt riscuri
mari pentru antreprenori.

Cǎutarea feedback-ului:
Antreprenorii eficienți sunt adesea descriși ca având capacitatea de a învǎța repede și
dorința puternicǎ de a ști cât de bine se descurcǎ și cum își pot îmbunǎtați rezultatele.
Feedback-ul este important deoarece antreprenorul este dispus sǎ învețe din greseli și
din experiențele anterioare.

Rezolvarea problemelor persistente:
Antreprenorii nu sunt intimidați de situații dificile. Încrederea în sine și optimismul
general îl fac sǎ vadǎ imposibilul ca pe ceva ce doar necesitǎ mai mult timp pentru a fi
rezolvat. Problemele simple îl plictisesc, antreprenorii sunt extrem de persistenți însǎ
sunt realiști în a aprecia ceea ce pot și ceea ce nu pot sǎ facǎ și unde au nevoie de
ajutor pentru rezolvarea unor probleme dificile, dar de neevitat.
Inițiativǎ și responsabilitate:
Antreprenorii au fost întotdeauna considerați persoane independente, ei cautǎ și preiau
inițiativa, se pun în situații în care sunt personal rǎspunzǎtori pentru succesul sau
eșecul întregii operațiuni. Le place sǎ se implice în probleme în care impactul lor
personal sǎ poatǎ fi mǎsurat.
Orientare spre oportunitǎți:

Un lucru care îi diferențiazǎ clar pe antreprenori este concentrarea spre oportunitate
mai mult decât spre resurse, structurǎ sau strategie. Când se hotǎrǎsc sǎ întreprindǎ o
acțiune o fac într-un mod calculat, încearcǎ sǎ facǎ totul pentru a obține cât mai multe
șanse de câștig, dar evitǎ sǎ-și asume riscuri ce nu sunt necesare.

Toleranțǎ pentru eșec:
Antreprenorii folosesc eșecul ca pe o experiențǎ din care pot învǎța ceva. Cei mai
eficienți antreprenori sunt cei care se așteaptǎ la dificultǎți și nu sunt dezamǎgiți,
descurajați sau deprimați de un eșec.
Realizarea de viziuni:
Antreprenorii știu unde vor sǎ ajungǎ. Ei au o viziune sau concept despre ceea ce vor
sǎ fie firma lor.Nu toți antreprenorii au viziuni predeterminate pentru firmele lor, unii își
dezvoltǎ viziunea în timp, conștientizând ce este firma și ce poate ajunge.

Nivelul mare de energie:
Cantitatea mare de munca depusǎ de antreprenori presupune din partea acestora
existența unei energii superioare. Mulți antreprenori își dozeazǎ cantitatea de energie
monitorizând cu grijǎ ce mǎnâncǎ, ce beau, fac exerciții fizice și știu când sǎ se retragǎ
pentru relaxare.
Creativitatea și spiritul de inovație:
Creativitatea a fost privitǎ timp îndelungat ca ceva genetic, cu care te naști și nu o poți
dobândi. Una dintre teoriile celebre apǎrute spre sfârșitul secolului al-XX lea afirmǎ cǎ
aceasta poate fi învǎțatǎ.
Lucrul în echipǎ:
Dorința de independențǎ și autonomie nu îl oprește pe antreprenor sǎ doreascǎ lucrul
în echipǎ. De fapt în timp ce antreprenorul știe clar unde se aflǎ firma (sau unde ar dori
sǎ se afle) personalul se ocupǎ de activitǎțile de „zi cu zi” din firmǎ.
Insistent si persistent
De foarte multe ori in incercarile noastre nu intalnim succesul; alaturi de incredere
trebuie sa punem insistenta, daca iti propui anumite teluri, sa nu renunti in a le urmari
atingerea! E o logica elementara, conform careia ‚daca era usor, faceau toti’, asa,
trebuie sa insisti, persisti in ceea ce faci pentru ca succesul nu te va ocoli; de cele mai
multe ori faptul ca unii se opresc la jumatatea drumului, face diferenta! In ceea ce
intreprinzi succesul poate aparea mai devreme sau mai tarziu, trebuie insa acelasi grad

de insistenta si persistenta cu sau fara acesta, pentru ca iluzia succesului poate fi la fel
de daunatoare ca si lipsa acestuia, ambele amortesc spiritul si renuntarea pare a fi mai
la indemana si mai comoda.
Capacitate de munca sporita
Comoditatea si antreprenoriatul nu fac casa buna, daca alegi acest drum al
antreprenoriatului, sa fii sigur ca vei uita de programul de munca de 8 ore, vei munci
atat cat este necesar pentru a termina o treaba inceputa; un antreprenor bun, are in
responsabilitate nu numai propriul destin, ci si pe cel al familiei lui sau al celor cu care
lucreaza alaturi; astfel, el trebuie sa fie primul care se apuca de treaba si cel din urma
care isi incheie ziua de munca; antreprenorul trebuie sa aiba capacitatea de a acumula
noi cunostiinte, atat legate de management (strategic, financiar-contabil, administrativ,
al resurselor umane), cat si in domeniul in care activeaza (inovatii, noi piete si produse,
noi canale de vanzare, etc.)

Respect pentru colaboratori
O calitate extrem de importanta o reprezinta o buna cunoastere a resurselor umane;
oamenii reprezinta resursa cea mai importanta dintr-o firma, utilajele se schimba,
pietele, produsele, etc, ceea ce ramane constant il reprezinta resursa umana; un
antreprenor trebuie mai intai de toate sa fie capabil sa-si construiasca o echipa
puternica in jur, stabila pe cat posibil, si careia sa-i acorde incredere totala; sigur ca dea lungul timpului, echipa va suferi modificari, aceste modificari trebuie insa sa nu
schimbe radical mersul afacerii sau sa intrerupa dezvoltarea firmei; cu o echipa solida,
in care fiecare isi cunoaste rolul si se simte parte importanta a echipei, succesul este
garantat; respectul pentru colaboratori trebuie aplicat si-n relatiile externe ale firmei, un
cod etic pe care trebuiesc fundamentate principiile organizatiei, asa incat, in timp, sa
devina o organizatie respectata si cu un bun renume pe piata pe care activeaza

Comunicativ
Un antreprenor trebuie sa comunice bine cu colaboratorii, fie ca inseamna clienti,
furnizori, colegii din firma, asa incat mesajele transmise sa fie clare, sa nu existe
echivoc, sa fie ferme si eficiente.
Judecata pozitiva
De foarte multe ori, un antreprenor se gaseste in pozitia de a nu avea succes in
activitatile intreprinse, de a avea parte de intamplari nu tot timpul pozitive in demersurile
intreprinse, de aceea puterea de a vedea lucrurile pozitiv si de a nu se descuraja in fata
esecurilor, va constitui o calitate in demersurile antreprenoriale.
Activ social

Dincolo de implicarea in viata economica, un antreprenor va fi activ in domeniul social,
va sti sa dea inapoi celor care l-au sprijinit in reusita sa, va fi langa cei mai putin
norocosi decat el prin diverse proiecte sociale, va sprijini tineri capabili, isi va oferi
experienta si va fi recunoscator mediului din care face parte.

Sigur, calitatile de mai sus nu garanteaza succesul unui antreprenor dupa cum nici lipsa
uneia sau alteia dintre ele nu va duce la insucces, e insa de preferat ca un antreprenor
sa aiba cat mai multe din cele de mai sus. Unele dintre calitati sunt native, altele se pot
dobandi, important e ca un antreprenor sa incerce sa-si educe spiritul tot timpul si sa
scoata la suprafata lucruri cat mai bune, sa realizeze o imbinare fericita intre calitati si
defecte, astfel incat sa fie eficient.
In nici un caz un nu se va intelege ca un antreprenor trebuie sa fie un om slab, tolerant,
intelegator dincolo de limitele normalului si al bunului simt. Orice slabiciune va fi
exploatata si va avea de suferit, un antreprenor trebuie sa fie calculat si uneori
intransigent, ferm si decis, dar in acelasi timp corect.
In concluzie, e foarte important realizarea unui mix de calitati pentru a determina
succesul.
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