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Cap I 
ANTRPRENORIATUL-

ACTIVITATE DE BAZĂ A 
ECONOMIEI



Introducere

Elementele sistemului antreprenorial trebuie cunoscute de viitorii antreprenori,
pentru a ști cum să abordeze diferitele situații și cum să se adapteze nevoilor.
Activitatea antreprenorială constă în identificarea şi valorificarea unor oportunităţi
economice; este un proces care se derulează în diferite medii şi unităţi de afaceri ce
cauzează schimbări în sistemul economic prin inovări realizate de persoanele care
valorifică oportunităţile economice creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru
societate.



1.2 Antreprenoriat-forme și tipuri
• Afacerile antreprenoriale de succes se bazează pe inovaţii, obţinute în urma realizării unui nou

produs sau serviciu, aplicării unei noi tehnologii sau a unui nou mod de conducere, lansării pe o nouă
piaţă de desfacere etc.

• Din practica actuală, antreprenoriatul înseamnă a căuta şi a înţelege „ce este necesar”, „ce lipseşte”
„ce se schimbă” şi „ce vor cumpăra consumatorii în viitorul apropiat”.

• Antreprenoriatul este profund legat de responsabilitate. E adevărat că activitatea nu se raportează
unui şef direct, dar există clienţi, furnizori, angajaţi, investitori, creditori, familie şi responsabilităţi
legale imense.

• Antreprenoriatul înseamnă competiţie: nu doar cu altă firmă, în primul rând cu persoana însăşi şi
aspiraţiile acesteia. Antreprenoriatul contemporan duce, de asemenea, cu gândul la diversitate.

• Oricine poate deveni întreprinzător dacă are dorinţa de a se dezvolta, curiozitatea de a înfrunta
provocările şi depăşi obstacolele.

• Întotdeauna antreprenoriatul reflectă dorinţa de a fi cel mai bun, de a obţine performanţă cu orice
preţ, acesta având legătură cu dezvoltarea p

• Trăsăturile antreprenoriatul contemporan pot fi evidenţiate prin efectele sau procesele sale.

• Antreprenoriatul este o încercare grea, din moment ce multe din firmele nou create eşuează.

• Nu există o reţetă, o formulă pentru activităţi şi dezvoltarea afacerilor: activităţile antreprenoriale
sunt substanţial diferite în funcţie de tipul şi domeniul de activitate personală şi libertatea
financiară.
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Antreprenoriat-forme și tipuri

• Varietatea activităţilor de antreprenoriat poate fi clasificată în funcţie de diferite caracteristici:

– tipul de activitate,

– forma de proprietate,

– numărul de proprietari,

– formele organizatorico-juridice

– formele de organizare a economicei, etc.

• În funcţie de tipul de afaceri sau predestinaţie, întreprinderile pot fi împărţite în:

– întreprinderi de producţie,

– firme de comerţ,

– instituții financiare (IFN)

– firme de consultanță

– Furnizori de instruire etc.

• Toate aceste tipuri pot funcţiona atât separat, cât şi împreună.

• Antreprenoriatul de producţie se raportează producerea nemijlocită a mărfurilor, prestarea
serviciilor, consumul productiv de mărfuri şi consumul productiv de servicii.

• Antreprenoriatul de producţie este lider în afacerile care se ocupă de antreprenoriat, şi care
practică fabricarea de produse, de bunuri, de lucrări, de prestări-servicii, creind pentru oameni
valori spirituale necesare.
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Tipuri de antreprenori

I Situaţia lor de dinaintea şi de după deschiderea unei afaceri

• antreprenorii potenţiali -acele persoane care nu au încă o afacere proprie însă sunt implicaţi în una
sau mai multe dintre activităţile premergătoare demarării afacerii, fără însă a avea vreun câştig
monetar de pe urma lor

– De exemplu, crearea unui plan de afaceri, căutarea de surse de finanţare, etc.

• noii antreprenori -persoanele proprietari de afaceri înfiinţate şi care au operat deja pe piaţă. 

• Când se caută antreprenori potenţiali, cărora să li se dezvolte abilităţile native sau în stare latentă
prin cursuri de profil, formatorii încearcă să potrivească nevoile obiective ale antreprenoriatului
dintr-o comunitate cu nevoile subiective ale persoanei, în condiţiile în care aceasta este (pre)dispusă
să participe la propria perfecţionare .

• Cele mai multe studii privind antreprenorii se referă la trei tipuri clasice de antreprenori:

• antreprenorii-oportunişti şi

• antreprenorii-artizani în domeniul lor de afacere

• “antreprenor prin forţe proprii” (“personal achiever”), tipul care reuşeşte în viaţă şi în afaceri
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TIPURILE DE ANTREPRENORIAT 

a) Antreprenoriat de producţie: firme productive de mărfuri, firme prestatoare de 
servicii

b) Antreprenoriat financiar: bănci şi cooperative de credit, asigurări, audit financiar, 
brokeraj, leasing şi franchising. 
c) Antreprenoriat comercial: tranzacţii comerciale, import-export, achiziţii, mediere, 
burse de mărfuri, comercializare de mărfuri, vânzări de servicii. 
d) Antreprenoriat informaţional: târguri şi expoziţii, multimedia, reţele sociale. 
e) Antreprenoriat inovaţional: brevete, patente, drepturi de autor, invenţii, mărci
protejate. 
f) Consulting: management, marketing, producţie, juridic, economico-financiar. 
g) Antreprenoriat instructiv: furnizori de formare profesională, cursuri de scurtă durată, 
reconversie profesională, acordarea de calificări, certificate, școli de afaceri. 
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II Tipuri de antreprenori după 
comportamentul antreprenorial

• antreprenor nou în domeniu: ("nascent”): care este la prima experienţă în domeniul
nou de afaceri pentru el; 

• antreprenor novice: fără nici un fel de cunoştinţe în domeniul pe care acum îl
experimentează ca fondator de firmă sau ca moştenitor al unei companii; 

• antreprenor habitual: cu experienţă în deschideri de firme şi eventual şi în domeniul
afacerii pe care o reorganizează; 

• antreprenor serial: cu experienţă în vânzare-cumpărare de firme în domenii foarte
diferite din domeniul afacerilor, numit şi "fondator de afaceri multiple; 

• antreprenor de portofoliu (deschizător de firmă într-un domeniu-afacere şi trecerea
la un alt domeniu de afacere, din diverse motive). 

8



Antreprenoriatul –proces managerial

• ETAPE

• elaborarea ideilor şi estimarea posibilităţilor de realizare a lor, -prevede
importanţa reală şi potenţială a ideii, estimarea riscului şi prognozarea posibilităţilor
de realizare a ideii privind primirea unui beneficiu, stabilirea nivelului de corespundere
a ideii cunoştinţelor şi scopului ales, compararea producţiei la întreprinderea formată
cu producţia concurenţilor;

• elaborarea planului de afaceri -un complex de planuri (de producţie, de marketing,
financiar) şi strategii de pătrundere a firmei pe piaţă;

• căutarea resurselor necesare -prevede analiza resurselor existente şi căutarea
furnizorilor potenţiali pentru a asigura cu resurse, precum şi metodele de atracţie a
resurselor necesare;

• -prevede respectarea stilului şi structurii de dirijare, determinarconducerea afacerii
formateea locurilor slabe în dirijarea şi găsirea căilor de lichidare a neajunsurilor,
organizarea sistemului de control asupra activităţii de antreprenoriat a întreprinderii.
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Barometrul antreprenoriatului românesc 2019.
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Antreprenoriatul în UE
• Antreprenoriatul trebuie promovat ca alternativă serioasă pentru cariera profesională clasică

• Stimularea sectorului IMM nu ar trebui să se axeze cu precădere pe măsuri de sprijin financiar
conjunctural care, deși respectă reglementările în domeniul concurenței, pot introduce multă
volatilitate în condițiile de operare și în anticiparea evoluțiilor din mediul de afaceri.

• Mai benefică ar fi pentru întreprinzători asigurarea unui mediu de afaceri concurențial, stabil și
predictibil.

• Politicile guvernului ar trebui să stimuleze competitivitatea IMM-urilor pe termen lung, având în
vedere deficitul major de competitivitate pe care îl are sectorul IMM din România, în comparație cu
IMM-urile din Uniunea Europeană.

• În același timp, nivelul scăzut al dezvoltării antreprenoriale din România, relevat, între altele, de
densitatea redusă a IMM-urilor raportată la populație, mai exact valoarea de 24 de IMM-uri/1000 de
locuitori se situează mult sub media de 42 de IMM-uri/1000 de locuitori din Europa .

• Antreprenoriatul se manifestă în economie sub o multitudine și diversitate de forme, cu rezultate
foarte diferite care nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară.

• În aceeași măsură, antreprenoriatul este corelat cu progresul tehnologic, crearea locurilor de muncă și
reducerea inechităților sociale sau cu problematica de mediu.

• Modelul economic de succes din Europa este caracterizat de un sector privat dinamic, care
promovează inițiativa antreprenorială și responsabilitatea socială, fiind sprijinit de un cadru de
reglementare simplu și eficient .
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ANTREPRENORIATUL FEMININ
Provocări şi reuşite



Într-o economie a cunoașterii capitalul antreprenorial este din ce în ce mai mult o

resursă prețioasă pentru dezvoltarea unei țări.

Antreprenoriatul feminin este unul cu cea mai rapidă creștere din lume și pot

aduce contribuții semnificative la inovarea, ocuparea forței de muncă și crearea bogăției

tuturor economiilor din întreaga lume. Abilitarea femeilor în principalele ecosisteme

antreprenoriale este încă conținută atât în țările mai dezvoltate, cât și în țările emergente, fără

a depăși niciodată 18% din populația de start-up-uri (Startup Genome 2018).

În majoritatea economiilor avansate (dar nu numai), nivelul de educație al femeilor

este comparabil cu cel al bărbaților. Mai mult, a crescut și în domeniile cunoașterii cunoscute

sub numele de discipline ale științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, care este în mod

tradițional un domeniu masculin.



Start-up-urile inovatoare conduse de femei sunt mai puțin reușite 

decât cele masculine? 

În literatură, există două puncte de vedere divergente:

- Literatura generală, în conformitate cu teoria resurselor, consideră că acest decalaj este

atribuibil resurselor limitate ale startup-urilor de sex feminin, în principal din cauza

experienței profesionale insuficiente a fondatorilor și o dificultate mai mare în

accesarea pieței de capital și a rețelelor social.

- Alți autori justifică rentabilitatea mai mică a companiilor de sex feminin în lumina

apetitului de risc mai scăzut al femeilor în comparație cu bărbații. Datorită acestei

atitudini diferite, femeile antreprenor sunt mai orientate spre a face alegeri care sunt

poziționate într-un punct diferit și inferior pe curba risc-rentabilitate.



Există un flux emergent de cercetare, care consideră că femeile în

afaceri, antreprenorii și directorii își propun diferite obiective, în

comparație cu cele ale bărbaților, fiind mai interesate de realizarea unui

echilibru între viața profesională și viața personală, și bunăstarea

comunității în ceea ce privește simplul profit corporativ.

- Succesul afacerilor femeilor nu poate fi măsurat și evaluat cu

indicatorii convenționali de performanță utilizați în studiile anterioare

- Majoritatea femeilor întreprinzătoare lucrează în servicii de

afaceri intensive în cunoaștere (producția de software, cercetarea științifică

alte servicii profesionale și tehnice).toate aceste activități au fost un

„domeniu masculin”.

- startup-urile inovatoare conduse de femei au performanțe

similare cu cele ale omologilor lor masculini.



1. Raționamentul economic: țările cu rate ridicate de creare a afacerilor
sunt, de asemenea, acelea în care crearea afacerilor este similară între
femei și bărbați

2. Rațiunea politicii: țările, regiunile sau localitățile care au adoptat politici
de sprijinire a femeilor antreprenor demonstrează un impact clar asupra
numărului și creșterii întreprinderilor deținute de femei

3. Rațiunea „de jos în sus”: numeroase inițiative neguvernamentale și
private care vizează femeile antreprenori au lansat o serie de noi
instrumente și rețele care au îmbogățit spectrul antreprenorial

3 motive pentru necesitatea creării de programe de
antreprenoriat pentru femei



Se bazează pe constatări mai puțin pozitive:
- antreprenoriatul femeilor prezintă un autentic retrograd
- există obstacole specifice în calea intrării femeilor în antreprenoriat
- există o discrepanță între oferta și cererea de servicii comerciale
Lucrări independente și afaceri mici:
- în multe țări cu rate ridicate de antreprenori în rândul femeilor active,

cifrele exprimă doar activitatea independentă, adică proiectele mici.
Există probleme specifice sexului direct legate de statutul femeilor ca
angajate:
- Experiența anterioară de lucru și capitalul uman au un impact direct

asupra longevității și extinderii afacerii.
- Femeile care provin din șomaj, inactivitate sau dintr-un loc de muncă cu

responsabilități reduse au mai puține șanse să aibă succes.

Motive care susțin politicile proactive de antreprenoriat



Măsurile proactive:

- educație antreprenorială la o vârstă fragedă,

- formare,

- Mentorat

- structuri mai bune de îngrijire a copiilor.

Datorită căutării egalității și având în vedere numărul tot mai 

mare de femei antreprenor, se poate observa o tendință de a accentua prea 

mult antreprenoriatul femeilor ca fenomen pozitiv în sine. 



Discuțiile cu femeile antreprenor demonstrează că decizia de a
începe o afacere este adesea legată de un șoc personal: divorțul și șomajul
fiind primele două motive din „Start-Up Hit”.

Cu toate acestea, aceste proiecte sunt adesea mai puțin ambițioase
și mai fragile, deoarece au început sub presiune. …

Femeile lucrează adesea în locuri de muncă de calitate inferioară,
puține se ridică la funcții manageriale importante și diferențele de plată
persistă: femeile câștigă de obicei 66-75% din salariul câștigat de bărbați în
aceleași locuri de muncă, toate liniile de activitate combinate. Începerea unei
afaceri cu capital uman, social și financiar limitat poate duce doar la proiecte
mai mici și mai puțin viabile.

Femeile care simt că au lovit „tavanul de sticlă” din afacerea lor
iau decizia de a pleca și de a-și începe propria firmă. Și au planuri mari.

Antreprenoriatul – o cale de carieră



Flexibilitate
- multe femei afirmă că își însușesc propriile vieți
- își dedică mai mult timp copiilor lor 
- devin propriul lor șef
- Își conduc afacerea conform valorilor personale

De ce aleg femeile să fie
antreprenoare:



• Sfidarea așteptărilor sociale. Atunci când femeile antreprenoare vorbesc de

afaceri în primul rând cu directori de sex masculin, poate fi deranjant. Femeile se

pot simți ca și când ar trebui să adopte o atitudine stereotip „masculină” față de

afaceri: competitivă, agresivă și uneori dură. Dar femeile-CEO de succes cred că

rămânerea fidelă pentru tine și găsirea propriei voci sunt cheile pentru a depăși

așteptările preconcepute.

„Fii tu însuți și ai încredere în cine ești. Ai ajuns acolo unde ești prin muncă

grea și perseverență, dar cel mai important, ești acolo. Nu te conforma ideii

unui bărbat despre cum ar trebui să arate un lider„ Hilary Genga, fondator și

CEO al Trunkettes

Provocări



• Accesarea finanțării. Nu toți fondatorii de startupuri caută investitori pentru a-și

ajuta afacerile să se dezvolte, dar cei care știu cât de dificil poate fi procesul de

pitching. Creșterea capitalului este și mai dificilă pentru întreprinderile deținute de

femei.

- Antreprenorii de sex feminin pot strânge capitalul necesar afacerii lor învățând să

ceară exact ceea ce au nevoie, chiar dacă asta înseamnă să solicite mai mult decât

ceea ce își doresc.

- Femeile sunt mai conservatoare și nu supraestimează proiecțiile. Investitorii, care

sunt de obicei bărbați, tind să presupună că femeile antreprenori funcționează la fel

ca bărbații și își umflă numărul. Prin urmare, vor furniza finanțare la niveluri

inferioare celor solicitate. Femeile trebuie să înțeleagă această dinamică și să-și

abordeze pitch-urile în consecință.

Provocări



• Lupta pentru a fi luată în serios. La un moment dat sau altul, majoritatea

femeilor CEO se află într-o industrie sau un loc de muncă dominat de bărbați,

care nu vrea să-și recunoască rolul de lider.

Alison Gutterman, CEO și președinte al Jelmar: „Ca femeie antreprenor într-o

industrie dominată de bărbați, câștigarea respectului a fost o luptă. Am fost mai mult

decât dispusă să depun eforturi pentru a-mi crea propria reputație de a fi un om de

afaceri onorabil, harnic, de sine stătător. Pentru a depăși acest lucru, a trebuit să

învăț să-mi construiesc încrederea și să-mi depășesc vorbirea de sine negativă”.

Pentru a le combate, ea s-a alăturat unei varietăți de grupuri de femei

antreprenoare: „Aceste grupuri mi-au oferit mentori și colegi care să mă inspire, să

mă lovească cu verificări ale realității asupra capacităților și succeselor mele și să

mă ajute să cresc și să învăț din perspectivele și experiențele lor exterioare.”

Provocări



• Deținerea realizărilor tale. Calitățile comunitare, de consolidare a consensului

încurajate la fetele tinere pot lăsa femeile să-și minimizeze neintenționat propria

valoare.

Molly MacDonald, fondator și CEO al The Mobile Locker Co., un start-

up care oferă stocare personală pentru evenimente, a declarat că a găsit

întotdeauna dificil să-și transmită propria valoare de lider: „Când vorbesc despre

companie ... mă găsesc mereu spunând„ noi ”în loc de„ eu ”. „Folosirea primei

persoane pentru a discuta despre succese mă simte ca și când mă laud și nu pot să

scutur ideea că, dacă cineva știe că eu doar eu controlez, valoarea a ceea ce facem

va scădea. Fac un efort pentru a deține ceea ce am realizat“.

Provocări



• Construirea unei rețele de asistență. O rețea de sprijin este esențială pentru

succesul antreprenorial, așa că nu este de mirare că 48% dintre femeile

fondatoare declară că lipsa consilierilor și mentorilor disponibili limitează

creșterea lor profesională.

- Deoarece lumea afacerilor la nivel înalt este încă dominată de bărbați, poate fi

greu să vă deschideți propriul drum și să facilitați introducerile și conexiunile în

unele dintre rețelele de afaceri mai de elită, întrucât majoritatea afacerilor din

zilele noastre se identifică încă sunt cu filozofia - nu este ceea ce știi; este cine

știi.

- Găsirea rețelei de asistență potrivită nu este întotdeauna ușoară. Unele locuri

bune pentru a începe sunt evenimente de rețea axate pe femei, precum și

forumuri online și grupuri create special pentru femeile din afaceri.

Provocări



Echilibrarea vieții de afaceri și de familie. 

- Antreprenorii părinți au duble responsabilități față de afacerile lor și față 

de familiile lor; 

- găsirea unor modalități de a dedica timp amândurora este esențială 

pentru realizarea acelui echilibru muncă-viață. 

- pentru unii, găsirea acestui echilibru a însemnat părăsirea unui loc de 

muncă corporativ și începerea propriei afaceri de consultanță.

Provocări



A face față fricii de eșec. Eșecul este o posibilitate foarte reală în orice

afacere, dar femeile nu ar trebui să lase nesiguranțele să le împiedice să

viseze la mare.

Ele ar trebui să lucreze în momentele de îndoială de sine cu care se

confruntă fiecare proprietar de afacere și să nu aștepte perfecțiunea

înainte de a-și începe afacerea sau de a face o mare promoție.

Eșecul nu ar trebui privit ca un negativ sau o scuză pentru renunțarea la

obiectivele.

Drumul spre succes este pavat cu pierderi, nenorociri și greșeli, dar poate

să ducă acolo unde unde se doreşte, atâta timp cât nu nu se pierde din

vedere destinația finală.

Provocări



Expunerea elementelor sistemului 
antreprenorial



Oportunitatea de afaceri

Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană după ce a luat decizia de a se
implica în afaceri, îl constituie identificarea unei idei posibile de afacere din care să
rezulte oportunităţi viabile.

O oportunitate atractivă şi bine definită reprezintă fundamentul, piatra de
temelie a unei afaceri de succes. Este important să se facă distincţie între ideea de
afacere şi oportunitate de afacere. Oportunitatea în sens antreprenorial este o idee
care poate fi transformată într-o afacere. Oportunitatea trebuie să îndeplinească câteva
caracteristici:
să fie atractivă;
să fie durabilă;
să fie de actualitate;
să aibă în vedere un produs sau serviciu care creează sau adaugă valoare
cumpărătorului sau utilizatorului final.



Acţiunile de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind afacerea are scopul de a
transforma ideea de afaceri în oportunitate. Procesul de identificare a ideilor de afaceri şi
evaluare a oportunităţilor este influenţat de doi factori: Tipul afacerii în care se doreşte să
se intre; Întreprinzătorul (instruirea, educaţia, posibilităţi financiare, situaţia familială a
acestuia).

Misiunea întreprinzătorului este aceea de a identifica acea afacere care îl ajută cel
mai bine să-şi realizeze scopul urmărit.

Există o mare varietate de surse de idei de afaceri. Întreprinzătorul trebuie să
determine care dintre aceste idei are un potenţial comercial suficient pentru a deveni
nucleul noii afaceri. Există două mari categorii de surse de idei de afaceri:

1. Studierea tendinţelor de evoluţie macroeconomică

2. Conjunctura microeconomică.



Numeroase idei de afaceri se pot inspira din studierea şi evoluţia
tendinţelor macroeconomice. Cele mai importante tendinţe
macroeconomice sunt: demografice, sociale, tehnologice şi tendinţele în
afaceri.

Surse de idei de afaceri apar şi la nivel microeconomic. Aspecte
legate de micromediul economic sunt deseori surse viabile de idei de
afaceri:

a) Experienţa precedentă în muncă a întreprinzătorului. Cele mai
multe idei de afaceri provin din experienţa dobândită anterior de
întreprinzător. Experienţa anterioară este considerată un „block starer ”
care reprezintă punctul de plecare în afaceri al întreprinzătorului.
Experienţa într-un domeniu l-a făcut competent pentru a oferi produse
concurenţiale, iar concurenţa l-a făcut să cunoască bine furnizorii, clienţii
şi modul de operare al afacerii.



b) Hobby-uri şi vocaţii. Transpunerea unei pasiuni într-o afacere este o
alternativă relativ frecventă. Întreprinzătorii pot avea succes în afaceri
întrucât lucrează cu pasiune în domeniul în care îl stăpâneşte foarte bine.
Această afacere este de mici dimensiuni în care întreprinzătorul singur sau cu
unii membrii ai familiei sau prieteni. Produsele sunt de bună calitate dar
uneori nu se vând . de aceea întreprinzătorul trebuie să studieze piaţa şi apoi
să încerce să transforme hobby-ul într-o afacere viabilă.

c) Contactele sociale. Relaţiile sociale pot juca un rol important în
înfiinţarea unei firme întrucât ele pot furniza idei de afaceri:
relaţiile cu clienţii care pot furniza idei valoroase privind introducerea unui
nou produs sau serviciu;
relaţiile cu distribuitorii pot oferi informaţii utile privind calitatea şi
defectele produselor şi pe această bază se pot aduce îmbunătăţiri;
participarea la târguri şi expoziţii care furnizează informaţii şi care oferă
cadrul de discuţii cu distribuitorii şi unde se pot observa tendinţele pieţei şi
se pot identifica unele idei potenţiale pentru o nouă afacere;
relaţiile speciale: relaţiile cu prieteni, cu rudele, cunoştinţele, pot oferi idei
valoroase ce pot fi valorificate.



d) Constatări personale. Uneori observaţia directă a unei nevoi zilnice
poate deveni o sursă de inspiraţie pentru un produs sau serviciu de succes.

e) Cercetări proprii deliberate. Studiile de fezabilitate arată că
descoperirile apar după ce persoana respectivă a depus un efort stăruitor de a
se documenta într-un domeniu de afaceri în care se ocupă. Cercetarea
deliberată presupune: cercetarea ziarelor, a revistelor, a cărţilor de specialitate.
În cadrul unei firme brainstormingul poate furniza idei de afaceri.

f) Apelarea la institute de cercetare de la care se poate cumpăra un
patent al unei invenţii după care acesta se poate valorifica într-o afacere
proprie.

g) Apelarea la internet. Prin internet se pot obţine alte surse valoroase de
idei de afaceri. Oferă conexiuni utile privind ideile de afaceri.



Evaluarea oportunităţilor de afaceri

Odată identificată oportunitatea de afaceri este necesar ca ea să fie evaluată în
mod corespunzător. Nevoia evaluării oportunităţilor se impune din două motive:

a) Evaluarea corectă şi obiectivă a oportunităţilor reduce probabilitatea ca decizia
de a intra în afaceri să se reducă doar la intuiţie. Deseori, întreprinzătorii de succes au o
intuiţie deosebită în evaluarea şanselor de reuşită în afaceri, însă intuiţia nu este o
caracteristică universală proprie tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot
avea o viziune fixistă asupra potenţialului produselor oferite, ei văzând doar obiectivul
urmărit, nu şi piedicile, dificultăţile în realizarea acestuia.

b) Oferirea eventualilor investitori a unei evaluării bine documentate a afacerii.
Investitorii sunt foarte atenţi şi riguroşi când investesc în afaceri şi nu vor lua în
considerare afacerile care nu au pregătită documentaţia necesară care să evalueze
afacerea. Investitorii aleg doar câteva afaceri potenţiale în care doresc să investească.
Evaluând oportunitatea, întreprinzătorul trebuie să argumenteze şi să confirme
aşteptările favorabile ale investitorilor şi să infirme îndoielile cu privire la reuşita afacerii.



Evaluarea oportunităţilor se face luând în considerare câteva criterii:

 durata de viaţă;

 mărimea pieţei;

 protecţia faţă de concurenţă;

 investiţia cerută;

 gradul de risc;

 originalitatea;

 câştigurile aşteptate.

Evaluarea unei idei de afaceri poate fi elementul decisiv în înţelegerea
dezvoltării afacerii. De aceea întreprinzătorul trebuie să ştie să evite câteva erori
care se pot face în procesul evaluării oportunităţii.



a) Subiectivismul. Multor întreprinzători le lipseşte obiectivitatea atunci când
evaluează potenţialul unei afaceri. Tehnicienii sunt înclinaţi să supraevalueze calitatea
produsului respectiv. Ei pot scăpa din vedere multe alte elemente de detaliu, acest lucru
putând fi evitat prin investigarea riguroasă a tuturor ideilor care vin în legătură cu
afacerea.

b) Cercetarea superficială a pieţei. De multe ori unii întreprinzători nu
conştientizează importanţa studiului pieţei atunci când pun bazele unei afaceri. Ei suferă
de aşa numita „miopie” managerială. Alţii nu înţeleg că trebuie să aibă în vedere şi
durata ciclului de viaţă atunci când se introduce un produs nou. Nici un produs nu
devine profitabil instantaneu, nu se vinde de la sine şi nu va avea succes o veşnicie.
Întreprinzătorii nu trebuie să aibă în vedere doar ciclul de viaţă al produsului ci să şi
cunoască faptul că un produs la momentul potrivit este deosebit de important pentru
succesul afacerii. Această sincronizare este capitală. Ei trebuie să intervină atunci când
fereastra oportunităţii este larg deschisă.



c) Neînţelegerea corespunzătoare a cerinţelor tehnice. Introducerea unui produs
sau serviciu presupune de multe ori folosirea unor tehnici noi. Neanticiparea
diferenţelor tehnice care pot apărea în proiectarea şi realizarea noului produs poate
duce la eşec. Întreprinzătorii nu pot prevedea totul atunci când studiază proiectul înainte
de a-l iniţia. Apariţia unor modificări tehnice neprevăzute duce în mod frecvent la
irosirea timpului şi creşterea costurilor.

d) Estimări financiare optimiste. O greşeală obişnuită care se la face la
introducerea unui produs nou este estimarea foarte optimistă a fondurilor necesare
pentru realizarea produsului. Uneori întreprinzătorii sunt ignoranţi în domeniul financiar
sau pot fi victimele unor estimări necorespunzătoare. Destul de des costurile necesare
introducerii unui produs nou sunt estimate la doar 50% din necesităţile reale.

e) Ignorarea prevederilor legale. Orice afacere trebuie să se supună unor restricţii
legale. Normele de protecţie a asigurării muncii, normele privind protecţia
consumatorului, normele de igienă, normele de protecţia mediului, de comercializare,
protecţia partenerilor şi mărcilor sunt toate elemente care trebuie să fie scăpate din
vedere, pentru că neluate în seamă pot duce la prăbuşirea afacerii.



Orientarea către consumator presupune o cercetare temeinică a pieţei şi, ca
rezultat, oferirea unor produse sau servicii pe care le preferă consumatorii, la preţul pe
care sunt dispuşi să-l plătească, în locurile de unde preferă să le cumpere şi cu folosirea
mijloacelor de promovare cele mai atractive şi comode pentru client. Marketingul ca
funcţie a firmei necesită resurse pentru realizarea strategiilor şi programelor sale de
acţiuni. Problema eficienţei, în acest context, este una naturală, de altfel ca şi pentru
oricare altă funcţie a afacerii. Altfel spus, apare întrebarea referitoare la obiectivele
marketingului şi la gradul lor de realizare. Este firesc ca obiectivul principal al
marketingului să fie obţinerea unor profituri cât mai mari, dar este de nepermis ca
profitul să devină un scop în sine, neglijându-se principiile marketingului.


